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({ )1002ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [البقرة.]110 :
أي :حافظوا على طاعتكم لربكم بأداء الصالة ودفع الزكاة
ٍ
صالة وزكاة
أي شيء تتقربون به إلى اهلل تعالى من
للمستحقين؛ و ُّ
ال يوم القيامة ,فاهلل تعالى مطلع على
وإحسان تجدون ثوابه كام ا
أعمالكم وسيجازيكم عليها(.)1
ـ فائدة :كرر اهلل َعز َو َجل األَمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة في
القرآن تكرار اا كثير اا ,وذلك لعظم شأنهما وأمرهما وعلو منزلتهما عند
اهلل جل وعال وفضل قدرهما ,وعلى ذلك جعلهما شريعة في الرسل
السالفة ,صلوات اهلل تعالى وسالمه عليهم؛ أال ترى إلى قول إبراهيم
عليه السالم{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [إبراهيم,]40 :
وقوله لموسى وهارون عليهما السالم{ :ﯢ ﯣ} [يونس,]87 :
وقول عيسى عليه السالم{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}
[مريم:

 ,]31وقوله عز وجل:

{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ} [المائدة]12 :؛ وذلك ـ واهلل تعالى أعلم ـ أن
جميع أفعال
تجمع
الصالة قُربة فيما بين العبد وربه جل وعال,
ُ
َ
( )1التفسير الواضح الميسر ص.45
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سورة البقرة ()186

اجلزء ()2

الخير ,وفيها غاي ُة منتهى الخضوع له جل وعال والطاعة ,من القيام
بين يديه ,والمناجاة فيه ,والركوع له ,والسجود على األرض وتعفير
الوجه فيها ,حتى لو أن أحد اا ممن خلص دينُه هلل تعالى لو أُعطي ما
من الخلق ما فعل؛
في الدنيا على أن يعفر وجهه في األرض ألح ٍد َ
وباهلل التوفيق(.)1
({ )1003ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}
[البقرة.]186 :
{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ} هو على اإلضمار ـ
واهلل أعلم ـ كأنه قال :وإذا سألك عبادي> :أين أنا عن إجابتهم< ,فقل
لهم :إني قريب اإلحسان والبر والكرامة لمن أطاعني .ويحتمل:
{ﯭ ﯮ} قُر َب العلم واإلجابة ,ال قُر َب المكان والذات ك ُقرب
ض في المكان؛ ألنه كان وال مكان ,ويكون على ما
بعضهم من بع ٍ
كان ,وكذلك قوله تعالى:

{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [المجادلة ,]7 :وكقوله
تعالى{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

[ق{ ,]16 :ﭶ ﭷ ﭸ

( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.537/1 :

اجلزء ()2
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كل ذلك يرجع إلى قرب
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [الواقعة]85 :؛ ُّ
العلم واإلحاطة وارتفاع الجهات ,ال قرب الذات على ما ذكرنا.
وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير :بأن اليهود
قالوا :كيف يسمع ربُّك دعاءنا ,وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء
ٍ
سماء مسير ُة خمس مئة عام؟!
مسير ُة خمس مئة عام ,وأن غلَظ كل
فنزل قوله تعالى{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ} ,هذا لما
لم يعرفوا الصانع؛ أال تراهم جعلوا له الولد ,وجعلوا له شركاء!
فخرج سؤالهم ,إن كان ,مخرج سؤال المتعنت ,ال سؤال المسترشد.

وقوله تعالى{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ} أي :أقبل توحيد
رضي اهللُ تعالى عنهما في قوله
س
الموحد .وكذلك قال ابن َعبا ٍ
َ
تعالى{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [غافر ,]60 :أي :وحدوني

أغفر لكم .وقيل{ :ﯰ ﯱ ﯲ} على حقيقة اإلجابة.
وقوله تعالى:

{ﯶ

ﯷ} أي :إلى ما دعوتهم .يحتمل

على ما ذكرنا في قوله تعالى{ :ﯰ} لكم ,إذا استجبتم لي بالطاعة
واالئتمار .ويحتمل{ :ﯰ} لكم ,إذا أخلصتم الدعاء لي.
ويحتمل :على ابتداء األمر بالتوحيد ,كأنه قال :وحدوني؛ أال ترى
أنه قال{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} إذا فعلوا ذلك(.)1

( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى48/2 :ـ.49
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سورة البقرة ()277

اجلزء ()3

({ )1004ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
[البقرة.]277 :
أي :إن المؤمنين األبرار ,الذين جمعوا بين اإليمان والعمل
الصالح ,وحافظوا على صالتهم على وجه الكمال ,وأدوا الزكاة
للفقراء والمساكين ,هؤالء لهم الثواب الكامل في الجنة ,وال يخافون
يوم الفزع األكبر ,وال هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا(.)1
** ** **

( )1التفسير الواضح الميسر ص.106

اجلزء ()3

سورة آل عمران ()33
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({ )1005ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ} [آل عمران.]33 :
أي :اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقه عليهم الصالة والسالم,
آدم أبا البشر ,ونوح اا شيخ المرسلين ,وذرية إبراهيم الخليل ,منهم
َ
(إسحاق وإسماعيل) ومن َتنَاسل منهم من األنبياء ,كموسى,
وعيسى ,ومحمد خاتم النبيين عليهم الصالة والسالم ,ألنه من ذرية
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم ,اختارهم على جميع الخلق(.)1
ـ قال اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى :االصطفاء أن يجعلهم
أصفياء من غير تك ُّد ٍر بالدنيا.
َ
وقال اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى :إن اهلل تعالى اصطفى
وأهل صفوته ,ثم
أولياءه
ذكر اهلل تعالى
َ
َمن ذكر ,فهو واهلل أعلم ُ
َ
وأهل الشقاء؛ ترغيب اا فيما استوجبوا الصفوة؛ وتحذير اا عما به
أعداءه َ
َ
صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن اختيار البشر ,ويقوم
بأسبابهما أهل المحن ,ال بنفس الخلقة والجوهر؛ فصار الذكر
وجه ذكر عواقب الفريقين في
ذكرت .وعلى ذلك
للمعنى الذي
ُ
ُ
أمرهم في المعاد؛ وعلى هذا ما ضرب اهلل
الدنيا ,وما إليه يصير ُ
تعالى من األمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع
( )1التفسير الواضح الميسر ص.121
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سورة آل عمران ()98

اجلزء ()4

ترغيب اا وترهيب اا .وعلى هذا جميع أمور الدنيا ,أنها كلها ع َبر ومواعظ,
وإن كان فيها شهوات ولذات ,وآالم وأوجاع؛ ُليعلَم أنها خلقت ال
لها ,لكن ألمر عظيم ,كان ذلك هو المقصود من مدبر العالم أن
عواقب
حمدون؛ فجعل اهللُ تعالى
بالعواقب يُ َذ ُّم ُ
َ
أهل االختبار ويُ َ
وعواقب السفهاء
الحكماء وأهل اإلحسان حميد اة لذيذة ترغيب اا فيها,
َ
جميع فعل اهلل تعالى
وأهل اإلساءة دميم اة وجيفة تزهيد اا فيها؛ فخرج
ُ
على الحكمة واإلحسان ,وإن كانت مختلفة في اللذة والكراهة؛ ألنه
كذلك طريق الحكمة في الجزاء وفي ابتداء المحنة ,إال أن المحنة
تكون مختلفة ,والجزاء نوع لما هو كذلك في الحكمة واإلحسان؛ إذ
كذلك سبق من أهله االختيار والجزاء على ما اختاره من له وعليه
حكمة وإحسان؛ أعني باإلحسان فيما يجوز االمتحان بال جزاء بحق
الشكر لما أولى وأبلى ,والحكمة فيما كان الزم اا ذلك في التدبير,
وال قوة إال باهلل تعالى(.)1
({ )1006ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ} [آل عمران.]98 :
لم
أي :قل يا أيها الرسول ’ :يا معشر اليهود والنصارىَ ,
تكفرون بالقرآن العظيم ,المنزل على خاتم المرسلين مع قيام الدالئل
والبراهين على صدقه؟ واهلل جل وعال ُمطلع على جميع أعمالكم
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى354/2 :ـ.355

اجلزء ()4

سورة آل عمران ()99
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واالستفهام للتوبيخ وبيان عجزهم عن إقامة العذر
ومجازيكم عليها,
ُ
في الكفر(.)1
ـ وقوله تعالى{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} هو حرف وعيد وتنبيه؛
ينبئهم عن صنيعهم؛ ليكونوا على حذر من ذلك(.)2

({ )1007ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}
[آل عمران.]99 :
الناس وتصرفونهم عن دين اهلل
لم تمنعون َ
توبيخ آخر لهم ,أيَ :
تعالى الحق ,وهو اإلسالم ,وتمنعون من أراد الدخول فيه ,بالتلبيس
دين اهلل
على الناس ,بإيهامهم أن فيه َخلَ ا
ال وعوج اا ,تطلبون أن يكون ُ
الحق ,وهو الدين
أعوج ,وأنتم تعلمون حق العلم بأن اإلسالم هو ُّ
المستقيم؟ وليس اهلل تعالى بغاف ٍل عن أعمالكم وإجرامكم(.)3
ـ وقوله{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} من األتباع الذين
كان إيمانهم إيما َن تقلي ٍد ,ال إيمان اا بالعقل؛ ألن من كان إيمانه إيمان اا
صرف عنه أبد اا ,لما عرف حسن اإليمان
بالعقل فهو ال يُ َص ُّد وال يُ َ
وحقيقته بالعقل ,فهو ال يترك أبد اا ,وأما من كان إيمانه إيمان تقليد
إيمانه إيما َن حقيقة ,فمثلُ ُه يُ َص ُّد عنه ,إال َمن يم ُّن اهلل تعالى
فلم يكن
ُ
( )1التفسير الواضح الميسر ص.139
( )2تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.440/2 :
( )3التفسير الواضح الميسر ص.139
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سورة آل عمران ()110

اجلزء ()4

عليه فيشرح صدره؛ حتى يكون على نور منه ,وذلك أحد وجوه
اللُّطف .والمقلد غير معذور؛ لما معه ما لو استعمله ألوضح له
الطريق ,وأراه قبح ما آثر من التقليد ,وال قوة إال باهلل(.)1
({ )1008ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ} [آل عمران.]110 :
خير األمم وأفضلُها عند اهلل تعالى,
أي :أنتم يا أمة الرسول ‘ُ ,
ألَمركم بالمعروف ,ونهيكم عن المنكر ,وإيمانكم باهلل تعالى .وفي
سبعين أمة ,أنتم
الحديث الشريف> :أنتم ُتوفُّون ـ أي :تتممون ـ
َ
وأكرمها على اهلل عز وجل< [رواه اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى] ,وهذا
خيرها
ُ
ُ
الفضل العظيم ,نالته األمة المحمدية ,بسبب أنها أمة إنقاذ أُخرجت
ُ
ونفع العباد(.)2
رسالتها
إلنقاذ البشرية,
ُ
ُ
اإلصالح والصالحُ ,
ـ وقوله جل وعال{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} له وجهان:

أي{ :ﭞ} على ألسن الرسل عليهم الصالة والسالم في الكتب
المتقدمة خير أمة .ويحتمل {ﭞ} أي :صرتم بإيمانكم برسول اهلل
خير أمة على وجه األرض؛ ألنهم آمنوا
‘ ,واتباعكم ما معه َ
ببعض ,وكفروا ببعض(.)3
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى440/2 :ـ.441
( )2التفسير الواضح الميسر ص.142
( )3تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.455/2 :

سورة النساء ()11

اجلزء ()4
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( ...{ )1009ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}...
[النساء.]11 :
أي :إن عقولكم ال تحيط بمصالحكم ,فال تعلمون من أنفع لكم
ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم ,في عاجلكم وآجلكم ,فاتركوا
تقديركم بعقولكم ,وكونوا مطيعين ألمر اهلل تعالى ,فإنه العالم
بمغيبات األمور وعواقبها(.)1
ـ قال اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى :وروي عن ابن عباس
رضي اهلل تعالى عنهما:

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ} يقول :أطوعكم هلل تعالى من اآلباء واألبناء أرفعكم درج اة عند
اهلل تعالى يوم القيامة؛ ألنه سبحانه وتعالى يشفع المؤمنين بعضهم في
بعض .وقيل :قوله{ :ﯵ ﯶ} أنتم في الدنيا {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}
أخص لكم نفع اا في اآلخرة في الدرجات الوالد لولده ,أو الولد
يقولُّ :
لوالده؛ إذ هم في الدنيا ال يدرون أيهم أقرب لصاحبه نفع اا في اآلخرة
حتى يرجعوا في اآلخرة قال :فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من
ولده رفع اهلل تعالى إليه ولده في درجته؛ لتقر بذلك عينه ,وإن كان
الولد أرفع درجة من والده رفع اهلل تعالى الوالدين إلى الولد في
( )1المقتطف من عيون التفاسير.422/1 :
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سورة النساء ()118

اجلزء ()5

درجته؛ لتقر بذلك أعينهم برفع األسفل إلى األعلى واألدون إلى
األفضل ,وهو كقوله تعالى{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ},
يعني :بإيمان اآلباء{ ,ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} ,يعني اآلباء

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [الطور.)1(]21 :

{ﮏ

( ...{ )1010ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}
[النساء.]118 :
ال :وعزتك وجاللك ألجعلن من عبادك
أي :أقسم الشيطان قائ ا
الذين أبعدتني من أجلهم عدد اا كبير اا مقدر اا ,أغويهم وأضلُّهم عن
عبادتك(.)2
ـ قال اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى :إنه ـ لعنه اهلل ـ وإن قطع
القول فيه :ألتخذن من كذا ,قطع اا ,فهو ظن في الحقيقة؛ أال ترى أنه
قال تعالى في آية أخرى{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [سبأ]20 :؛
()3
دل أن ما قاله قاله ظن اا ,لكنه خرج مقطوع اا محقق اا ,وال قوة إال باهلل
(اللهم احفظنا من ظنه ,وال تجعل ظنه فينا يقين اا).
وفي التفسير الواضح الميسر:

{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [سبأ ]20 :أي :تحقق ظ ُّن إبليس في
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى55/3 :ـ.56

( )2التفسير الواضح الميسر ص.217

( )3تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.364/3 :

اجلزء ()5
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هؤالء الضالين ,حيث ظن أنه يستطيع إغواءهم بتزيين الباطل لهم,
فصد َق ظنه فاتبعوه فيما دعاهم إليه من
فكان األمر كما ظنَ ,
الضاللة ,إال المؤمنون ,فإنهم لم يتبعوه فسلموا من شره(.)1
وقوله عز وجل{ :ﮭ ﮮ} أي :مبين اا معلوم اا ,والنصيب
المفروض هو ما ذكر{ :ﮰ }...إلى آخر ما ذكر {ﮮ}
أي :مبين اا ,من يطيعه ومن ال يطيعه( .)2وقوله عز وجل:
({ )1011ﮰ ﮱ[ }...النساء.]119 :
عباد ُه عن صنيع اللعين؛ ليكونوا
قيل :هذا إخبار من اهلل تعالى َ
على حذر منه.
ثم قوله{ :ﮰ} ليس على حقيقة اإلضالل؛ ألنه ال يقدر
أن يُضل أحد اا ,لكنه يدعو إلى الضالل ويُزين عليهم طري َقه ,ويُلبس
عليهم طريق الهدى؛ فذلك معنى إضافة اإلضالل إليه؛ وإال لم يملك
إضالل أح ٍد في الحقيقة؛ كقوله تعالى{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
َ
ﮟ ﮠ ﮡ }...اآلية [إبراهيم .]22 :ثم إذا ضلُّوا بدعائه إلى ذلك
وتزيينه عليهم سبيلَه يمنيهم عند ذلك؛ حتى يتمنوا أشياء؛ كقوله
تعالى{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}...
( )1التفسير الواضح الميسر ص.1069

( )2تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.364/3 :
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اآلية [األحقاف ,]11 :وكقوله تعالى:

اجلزء ()5

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ} [البقرة ,]111 :ونحو ذلك من
األماني ,وذلك مما يمنيهم الشيطان ,لعنة اهلل عليه.
س رضي اهللُ تعالى عنهما{ :ﮰ} ,يعني:
وعن ابن َعبا ٍ
عن الدين {ﮱ} أن يصيبوا خير اا ال محالة؛ ليأمنوا(.)1
** ** **

( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى364/3 :ـ.365
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( ...{ )1012ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ[ }...المائدة.]3 :
{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} بالتوقيف على أصول الشرائع,
وقوانين االجتهاد .وعن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما :المعنى:
أكملت لكم حدودي وفرائضي وحاللي وحرامي؛ وهو األظهر ,حيث
لم ينزل بعد ذلك من الفرائض تحليل وال تحريم ,وأنه ‘ لم يلبث
بعدها سوى إحدى وثمانين يوم اا ,ومضى إلى الرفيق األعلى

{ﭿ

ﮀ ﮁ} وإتمام النعمة بفتح مكة ,وهدم منار الجاهلية .وقيل:
بإتمام الهداية والتوفيق {ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ} أي :اخترته لكم
من بين األديان(.)1
ـ نزلت هذه اآلية في حجة الوداع ,ورسول اهلل ‘ واقف على
جبل عرفات ,أي :في هذا الزمان أكملت لكم الشريعة والدين ,ببيان
الحالل والحرام ,وأتممت عليكم نعمتي بفتح مكة ,ودخول الناس
في دين اهلل تعالى أفواج اا ,وتمام الهداية والتوفيق ,واخترت لكم من
بين األديان >دين اإلسالم< الذي ال يقبل اهلل تعالى بعد اليوم دين اا
غيره ,كما نبه تعالى على ذلك بقوله:

( )1المقتطف من عيون التفاسير.9/2 :

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [آل عمران.]85 :
وهذه اآلية يحسدنا اليهود عليها ,فكيف بالقرآن العظيم كله؟!
روى اإلمام البخاري رحمه اهلل تعالى أن اليهود قالوا لعمر رضي اهلل
تعالى عنه> :إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا معشر اليهود التخذناها
وأي آية؟ قالوا:
عيد اا! قالُّ :

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ} فقال عمر رضي اهلل تعالى عنه :إني
ألعلم حيث نزلت؟ وأين أنزلت؟ وأين رسول اهلل ‘ حين أنزلت؟
أنزلت يوم عرفة ,وإنا واهلل بعرفة ,وكان نزولها يوم الجمعة< أي :فهو
عيد على عيد(.)1
({ )1013ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [المائدة.]93 :
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ} أي :إثم وحرج

ال وشرب اا .عن البراء بن عازب رضي
{ﮍ ﮎ} أي :تناولوا أك ا
اهلل تعالى عنه قال :مات ناس من أصحاب النبي ‘ وهم يشربون
الخمر ,فلما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب رسول اهلل ‘:
كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت:
( )1التفسير الواضح الميسر ص242ـ.243

{ﮆ ﮇ ﮈ

اجلزء ()7
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{ﮏ ﮐ

ﮉ} اآلية .والطع ُم كالطعام ,يُستعمل في األكل والشرب
ﮑ} أي :ليس عليهم جناح فيما تناولوه من المأكول والمشروب إذا
اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرمات

{ﮒ ﮓ

استمروا على اإليمان واألعمال الصالحة.
ﮔ} أي:
ُّ

وقوله تعالى{ :ﮕ ﮖ} أي :اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك

{ﮗ} بتحريمه واستمروا على اإليمان {ﮘ ﮙ} أي :ما حرم
عليهم بعد ذلك {ﮚﮛ} أي :عملوا األعمال الحسنة؛ والمعنى :إذا
واستمروا على ما هم عليه من اإليمان واألعمال
اتقوا المحرمات,
ُّ
الصالحة ,فال جناح عليهم فيما طعموه من المطاعم والمشارب ,إذ
ليس فيها شيء محرم عند طعمه {ﮜ ﮝ ﮞ} فال يؤاخذهم
بشيء من ذلك؛ ومن صار محسن اا صار هلل تعالى محبوب اا(.)1
** ** **

( )1المقتطف من عيون التفاسير73/2 :ـ.74
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({ )1014ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [األنعام.]33 :
قوله َعز َو َجل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ} هذا ـ واهلل أعلم ـ
منه بتكذيبهم إيا َك
إخبار منه جل وعال نبي ُه عليه السالم أنه َعن عل ٍم ُ
بعثك إليهم رسو اال ,وأمرك بتبليغ الرسالة إليهم ,وكان عالم اا بما
يلحقك من الحزن بتكذيبهم إياك ,ولكن بعثك إليهم رسو اال مع علم
منه جل وعال بهذا كله ُلتبلغهم ,يذكر هذا ـ واهلل أعلم ـ ُليعلم رسول َ ُه
‘ أال عذر له في ترك تبليغ الرسالة ,وإن كذبوه في تبليغها.
ثم الذي يحمله على الحزن يحتمل وجوه اا:

يحتمل :يحزنه افتراؤهم وكذبهم على اهلل تعالى .أو كان يحزن
لتكذيب أقربائه وعشيرته إياه ,فإذا أَك َذبَته عشيرته انتهى الخبر إلى
األبعدين فيكذبونه ,فيحزن لذلك .أو يحزن حزن طبع؛ ألن طبع كل
أحد ينفر عن التكذيب .أو كان يحزن إشفاق اا عليهم بما ينزل عليهم

من العذاب بتكذيبهم إياه وآذاهم له؛ كقوله تعالى:
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

{ﭤ ﭥ

ﭮ}

[الكهف:

.]6

وكقوله تعالى{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [فاطر.]8 :
وقوله َعز َو َجل:

{ﯙ ﯚ

ﯛ} اختلف في تالوته :قرأ

اجلزء ()7
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بعضهم بالتخفيف ,وبعضهم بالتشديد والتثقيل :فمن قرأ بالتخفيف:
ك) ,أي :ال يجدونك كاذب اا قط .ومن قرأ بالتثقيل{ :ﯚ
قراءة (ال يُكذبُونَ َ

ﯛ} أي :ال ينسبونك إلى الكذب ,وال يكذبونك في نفسك.
ويحتمل قوله :وال يكذبونك في السر ,ولكن يقولون ذلك في
العالنية ,والتكذيب هو أن يقال :إنك كاذب.
قوله تعالى:

{ﯜ

ﯝ} أي :عادة الظالمين التكذيب

بآيات اهلل تعالى .و{ﯝ} يحتمل وجهين :أحدهما :الظالمين
على نعم اهلل تعالى عاد ُتهم التكذيب بآيات اهلل جل وعال .الثاني:
والظالمين على أنفسهم؛ ألنهم وضعوها في غير موضعها(.)1
({ )1015ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}
ﯮﯰﯱﯲ ﯴ
ﯭ ﯯ
[األنعام.]34 :
{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

وقوله َعز َو َجل:
ﯫ} يخبر نبيه عليه الصالة والسالم ويصبره على تكذيبهم إياه
وأذاهم بتبليغ الرسالة ,يقول :ل َس َت أنت بأول ُمكذ ٍب من الرسل ,بل
ُكذب إخوانُك من قبلك على تبليغ الرسالة ,فصبروا على ما ُكذبُوا
وأوذوا ,ولم يَ ُتركوا تبليغ الرسالة مع تكذيبهم إياهم؛ فعلى ذلك ال
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.70/4 :
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عذر لك في ترك تبليغ الرسالة وإن كذبوك في التبليغ وآذوك ,وهو ما
ذكرنا أنه يخبره أنه بعثك رسو اال على علم منه بكل الذي كان منهم
من التكذيب واألذى.
{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ}

أخبر

وقوله َعز َو َجل:
الله تعالى أنه نصر رسله ,ثم يحتمل ذلك (النصر) وجوه اا:
أحدها :ينصرهم أي :أظهر حججه وبراهينه ,حتى علموا جمع اا أنها
هي الحجج والبراهين ,وأنهم رسل اهلل تعالى ,لكنهم عاندوا وكابروا.
ويحتمل :النصر لهم بما جعل آخر أمرهم لهم ,وإن كان قد
أصابهم شدائد في بدء األمر.
أو نصرهم لما استأصل قومهم وأهلكهم بتكذيبهم الرسل ,وفي
استئصال القوم وإهالكه إياهم ,وإبقاء الرسل نَصرهم.
وكذلك قوله تعالى{ :ﭥ ﭦ ﭧ} [غافر ]51 :وقوله تعالى:

{ﯕ ﯖ ﯗ} [الصافات ,]172 :يُ َخرج على الوجوه التي ذكرناها.

وقوله َعز َو َجل{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ} وهو ما ذكرنا من
النصر لهم ,واستئصال قومهم ,وما أوعدهم من العذاب؛ فذلك
كلمات اهلل تعالى.
ويحتمل قوله:
{ﭷ ﭸ ﭹ

{ﯲ

ﯳ} :حججه وبراهينه؛ كقوله تعالى:

ﭺ} [يونس ,]82 :أي :بحججه وآياته ,وكقوله

اجلزء ()7
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تعالى{ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [الكهف ,]109 :أي :حجج ربي.
وقوله َعز َو َجل{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} يحتمل ما
ذكرنا من إهالك القوم وإبقاء الرسل ,قد جاءك ذلك النبأ.
ويحتمل قوله تعالى{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} من تكذيب
قومهم لهم وأذاهم إياهم ,فإن كان هذا ففيه تصبير رسول اهلل ‘(.)1
({ )1016ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ[ }...األنعام.]91 :
قال بعض أهل التأويل :ما عرفوا اهلل تعالى حق معرفته .وقال
غيرهم :ما عظموا اهلل تعالى حق عظمته؛ ذكروا أن َه ُؤ َالء لم يعظموا
اهلل تعالى حق عظمته ,وال عرفوه حق معرفته؛ ومن يقدر أن يعظم اهللَ
تعالى حق عظمته ,أو أن يعرفه حق معرفته؟ أو من يقدر أن يعبد اهلل
تعالى حق عبادته؟!
وكذلك روي في الخبر> :أن المالئكة يقولون يوم القيامة :يا
ربنا ما عبدناك حق عبادتك< [رواه الحاكم وقال :صحيح على شرط مسلم,
ووافقه الذهبي] ,مع ما أخبر عنهم أنهم:
ﯯ

ﯰ}

[التحريم]6 :

وقال:

{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ} [األنبياء ,]19 :فهم مع هذا كله يقولون> :ما عبدناك حق
عبادتك< ,ومن يقدر أن يعرفه حق معرفته ,أو يعظمه حق عظمته؟!
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.72/4 :
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ولكن تأويله ـ واهلل تعالى أعلم ـ أي :ما عرفوا اهلل تعالى حق
المعرفة التي تعرف باالستدالل ,وال عظموه حق عظمته التي تعظم
باالستدالل ,هذا تأويلهم ,وإال ال أحد يقدر أن يعرف اهللَ تعالى حق
معرفته ,وال يعظمه حق عظمته حقيقة.
وهو يُخرج على وجهين:
أحدهما :ما قدروا اهلل تعالى حق قدره ,وال اتقوه حق تقواه مما
ُكلفوا به وأطاقوه ومما جرى األمر بذلك ,وإن َما تجري الكلفة منه
والوسع ,وإال ال يقدر أحد أن يعظم ربه حق عظمته
على قدر الطاقة ُ
وال يتقيه حق تقواه ,لكن ما ذكرنا مما جرت به الكلفة.
والثاني :ما قدروا اهلل تعالى حق قدره وال حق تقاته على القدر
القدر الذي لو
الذي يعملون ألنفسهم ,أي :لو اجتهدوا في تقواه وعظمته َ
كان ذلك العمل لهم فيجتهدون ,ويبلغ جهدهم في ذلك ,فقد اتقوا(.)1
({ )1017ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ[ }...األنعام.]92 :
قيل :القرآن أنزلناه مبارك اا؛ سماه مرة :مبارك اا ,ومرة نور اا ,ومرة
ه ادى ورحمة ,ومرة شفاء ,ومجيد اا وكريم اا وحكيم اا؛ وليس يوصف
هو في الحقيقة بنور ,وال مبارك ,وال رحمة ,وال هدى ,وال شفاء,
وال مجيد ,وال كريم ,وال حكيم؛ ألنه صفة ,وال يكون للصفة صفة
توصف بها ,ولو كان هو في الحقيقة نور اا ,ورحمة ,وهدى أو ما ُذك َر
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى165/4 :ـ.166

اجلزء ()8
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لكان يكون لكل واحد نور اا وما ذكر ,فلما ذكر أنه ع امى على بعض,
وأخبر أنه يزداد بذلك رجس اا إلى رجسهم دل أنه ليس هو في الحقيقة
كذلك؛ ألنه لو كان كذلك لكان لكل أحد ,لكن سماه بهذه األسماء:
سماه نور اا لما يصير نور اا للمسترشدين ,ويصير شفاء ورحمة
يحل في الدين ,وسماه روح اا لما يحيى
للمتبعين ُليش َفوا من الداء الذي ُّ
به الدين ,وسماه حكيم اا لما يصير من عرف بواطنه واتبعه حكيم اا,
وكذلك سماه مجيد اا كريم اا لما يدعو الخلق إلى المجد والكرم ,فمن
اتبعه تخلق بأخالق حميدة؛ فيصير مجيد اا كريم اا ,وسماه مبارك اا لما به
ينال كل بركة ,والبركة اسم لشيئين :اسم كل بر وخير .والثاني :اسم
لكل ما يثمر وينمو في الحادث ,فمن اتبعه نال به كل بر وخير ,وكل
ثمرة ونماء في الحادث؛ هذا وجه الوصف بما ذكرنا(.)1

( ...{ )1018ﭰ ﭱ ﭲﭳ[ }...األنعام.]152 :
أي :بعهد اهلل الذي عهد إليكم في التحليل والتحريم ,واألمر
والنهي ,وغير ذلك(.)2
أقول :وغير ذلك من اإلخالص في العمل ,والقيام بحقوق
الوالدين ,وترك النظر إلى النساء ,وعدم الكذب ,وعدم الرياء,
واالنتهاء عن كل ما نهانا عنه شرعنا المحمدي .علينا أيها المسلمون
جميع اا أن نقوم باألوامر ونترك النواهي.
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى70/4 :ـ.71
( )2تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.317/4 :
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( ...{ )1019ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ}...
[األعراف.]27 :
إبليس وأعوانَه؛ بما يروننا وال
قيل :قبيلُه:
ُ
جنوده وأعوانُه؛ حذرنا َ
محاربت ُه ,وهو بحيث ال نراه وهو يرانا,
نراهم .فإن قيل :كيف ُكلفنا
َ
القيام
ومثله في غيره من األعداء ال يكلفنا محارب َة َمن ال نراه أو ال نقدر
َ
بمحاربته ,وليس في وسعنا القيام بمحاربة َمن ال نراه؟ قيل :إنه لم
يكلفنا محارب َة أنفسهم ,إذ لم يجعل له السلطا َن على أنفسنا وإفساد
مطاعمنا ومشاربنا ومالبسنا ,ولو جعل لهم ألهلكوا أنفسنا وأفسدوا
غذاءنا ,إنما جعل له السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورنا,
وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة وساوسه بالنظر والتف ُّكر ,نحو قوله
تعالى{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}...
اآلية ,وقوله تعالى:
]97

وقوله تعالى:

[األعراف]200 :

{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [المؤمنون:
{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ} [األعراف ,]201 :علمنا ما به ندفع وساوسه وهمزاته ,وجعل
لنا الوصول إلى دفع وساوسه بحجج وأسباب جعلت لنا ,فهذا ُّ
يدل
على أن اهلل تعالى يجوز أن يكلفنا بأشياء لم يعطنا أسباب تلك األشياء,
بعد أن جعل في وسعنا الوصول إلى تلك األسباب(.)1
( )1التفسير الواضح الميسر ص.375

اجلزء ()8
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سورة األعراف ()57

أقول :إن اهلل تعالى لم يكلفنا بمجادلة الشيطان ,ولكن أمرنا بأن
نتعوذ به جل وعال منه.
( { )1020ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ}...
[األعراف.]57 :
أي :هو جل وعال الذي يبعث الرياح مبشرات بالخير ,قادم اة
بالمطر الذي به حيا ُة البشر(.)1
ـ وفي قوله جل وعال{ :ﯩ ﯪ ﯫ} داللة أال تفهم من
اليدين الجارحتين على ما يُفهم من الخلق ,كما لم يَفهم أحد بذكر اليد
في المطر الجارحة؛ ألنه ال جارحة له؛ فعلى ذلك ال يفهم من ذكر

اليد له الجارحة من قوله تعالى:
وكذلك قوله تعالى:

{ﯯ ﯰ

ﯱ}

[المائدة]64 :

{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ} [فصلت:

 ,]42لم يفهم من قوله تعالى{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} الجارحة
للقرآن ,فعلى ذلك ال يفهم مما ذكر من يديه الجارحة ,ومن فهم ذلك
فإنما يفهم لفساد في اعتقاده .وكذلك ما ذكر من االستواء على
العرش ,واالستواء إلى السماء ,ال يفهم منه ما يفهم من استواء
الخلق؛ ألنه تبارك وتعالى بريء عن جميع مشابه الخلق ومعانيهم,
وهو ما وصف حيث قال{ :ﭡ ﭢ ﭣ} [الشورى.)2(]11 :
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.397/4 :
( )2تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى464/4 :ـ.465
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سورة األعنفال ()27

اجلزء ()9


({ )1021ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ} [األنفال.]27 :
{ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}

جعل

{ﭫ ﭬ

عدال بقوله جل وعال:
اهلل َعز َو َجل هذه األمة وسط اا ا
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [البقرة]143 :؛ فكأنه قال :يا أيها
عدال وسط اا ,فال تخونوا اهلل
الذين آمنوا قد جعلكم اهلل تعالى أمناء ا
فيه؛ كقوله
ﭛ

تعالى{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭜ }...اآلية

[النساء:

 ,]135وقال:

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

{ﮱ ﯓ

ﯝﯞ}

[المائدة:

,]8

وقال{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ[ }...األحزاب,]72 :
أخبر أنه ألزمهم األمانة ـ أعني :البشر ـ دون ما ذكر من الخالئق,
فمنهم من ضيع تلك األمانة؛ من نحو المنافقين والمشركين ,وخانوا
فيها ,فلحقهم الوعيد بالتضييع ,وهو قوله:

{ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ }...اآلية [األحزاب ,]73 :فكأنه قال :يَا أَيُّ َها الذين آمنوا,

قد قبلتم أمانة اهلل فال تضيعوها ,وال تخونوا فيها؛ كما قال:

{ﮍ

{ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ}

ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ}

[النحل:

,]91
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[البقرة ,]40 :وغيرها من اآليات التي فيها ذكر األمانات ,نهاهم أن
يخونوا فيها ,فيكونون كأنهم خانوا أمانتهم.
ويحتمل قوله{ :ﭥ ﭦ ﭧ} إن أنفسكم وأموالكم هلل
تعالى ,وهي عندكم أمانة استحفظكم فيها ,فال تستعملوها في غير ما
أذن لكم؛ ألن من استحفظ أحد اا في شيء ووضع عنده أمانة,
فاستعملها في غير ما أذن له ,صار خائن اا فيها ضامن اا؛ فعلى ذلك
أنفسكم وأموال ُكم هلل تعالى عندكم أمانة استحفظكم فيها ,فإن
ُ
استعملتموها في غير ما أذن لكم فيها ,خنتم اهلل والرسول فيها,
فتخونوا أماناتكم التي لكم عند اهلل إذا ضيعتم األمانة؛ كقوله تعالى:
{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}.
وقَ َال بَع ُض ُهم :قوله{ :ﭬ ﭭ} ,أي :ال تخونوا اهلل َ
تعالى والرسول ‘ ,وال تخونوا أماناتكم التي فيما بينكم.
وأصله :أنه َعز َو َجل امتحنهم فيما امتحنهم لمنافع أنفسهم
ولحاجتهم ,فيصيرون فيما خانوا فيما امتحنهم كأنهم خانوا أنفسهم
وخانوا أماناتهم؛ كقوله تعالى:

{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ} [البقرة ,]57 :وقوله تعالى:

{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ} [اإلسراء ,]7 :وقوله تعالى{ :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ}...
اآلية [فصلت.]46 :
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سورة األعنفال ()27

اجلزء ()9

ثم خيانة المنافقين والمشركين في الدين ,وخيانة المؤمنين في
أفعالهم ,فوعدهم التوبة عن خيانتهم ,وأوعد أُولَئ َك على ما خانوا

بقوله جل وعال:

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [األحزاب.]73 :
وقوله َعز َو َجل{ :ﭮ ﭯ} أن أنفسكم وأموالكم ليست
لكم ,إنما هي هلل تعالى عندكم أمانة ,فال تخونوا فيها(.)1
أقول :األموال أمانة ,واألوالد أمانة ,وأنفسنا أمانة ,فال تخونوا
األمانة في المال في منع الزكاة ومنع الصدقات ,ألنكم وكالء على
المال ,والمال مال اهلل تعالى .واألوالد أمانة عندنا ,فإذا كانوا
يهمنا ونغمض عيوننا عن
يشربون الخمر ويتركون الصالة ,ونحن ال ُّ
تركهم الصالة وعن كذبهم ,وهم بهذا تحصل لهم لعنة اهلل تعالى,
وإذا رضينا بأفعالهم نحن مشتركون معهم .وأنفسنا كذلك أمانة ,نترك
الصالة ,ونترك قراءة القرآن ,هذه كلُّها خيانة منا ,وإذا كان األوالد
عندنا أمانة ال بد أن نحفظ األمانة ,يقول :ابني جيد يدرس وينجح,
وهو ال يصلي ويكذب ,هذه خيانة ,ويدفعون المال إلى هؤالء الفساق!
إنما هي عندكم أمانة فال تخونوا فيها .وأفعال المؤمنين ليست كلُّها
موافق اة لمقتضى اإليمان ,كما أن أفعال الكافرين ليست كلُّها كفر اا.
** ** **
( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى183/5 :ـ.185
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{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

()1022
[ }...الرعد.]2 :
أي :اهلل جل وعال بقدرته خلق السموات ,فجعلها مرتفعة
البناء ,واسعة األرجاء ,قائمة بال عمد ,ال تستند إلى شيء ,وأنتم
تشاهدونها بغير دعائم ,ثم استوى على العرش استوا اء يليق بجالله,
من غير تعطيل وال تمثيل(.)1
ـ وقوله َعز َو َجل{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ} لما لم يفهم من قوله:
{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ} وقوله{ :ﭹ ﭺ} المكان ـ وإن كان في
الشاهد يفهم منه المكان إذا أضيف إلى المخلوق ـ لم يجز أن يفهم
من استوائه ما يفهم من استواء الخلق.
وبع ُد فإن في الشاهد؛ إذا قيل :فالن استولى أمر بلدة كذا؛ أو
استوى أمره؛ لم يُفهم منه المكان ,بل فُهم منه نفاذ األمر والسلطان
والمشيئة؛ فعلى ذلك لم يجز أن يفهم من اهلل تعالى إذا أضيف إليه
>االستواء< المكان.
ُ
وأصله :ما ذكرنا فيما تقدم أنه أخبر أنه {ﭡ ﭢ ﭣﭤ}

( )1التفسير الواضح الميسر ص.609
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سورة الرعد ()2

اجلزء ()13

[الشورى]11 :؛ فهو في كل شيء وكل وجه ال يشبه الخلق؛ إذ الخلق
في الشاهد ال يشبه بعضه بعض اا من جميع الجهات؛ إنما يشبه بعضهم
بعض اا بجهة ,ثم صاروا جميع اا أشكا اال وأشباه اا؛ بتلك الجهة التي

وقعت بها التشابه؛ فإذ اا اهلل سبحانه وتعالى لما أخبر أنه

{ﭡ ﭢ

ﭣﭤ} ,دل أنه إنما نفى عنه الجهات التي يقع بها التشابه والمثل؛
فهو يخالف الخلق من جميع الوجوه(.)1
** ** **

( )1تفسير اإلمام الماتريدي رحمه اهلل تعالى.303/6 :

اجلزء ()14
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({ )1023ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [النحل.]41 :
أي :والذين تركوا أوطانهم حب اا في اهلل تعالى ورسوله ‘,
وطلب اا لرضوان اهلل تعالى ,من بعد ما ُعذبوا وأوذوا ,لنسكننهم دار اا
حسنة خير اا مما تركوا ,قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما:
ولثواب
(أسكنهم اهلل تعالى المدينة المنورة ,فجعلها لهم دار هجرة).
ُ
أعظم ,وأكبر لهم ,من نعيم الدنيا(.)1
اآلخرة
ُ

({ )1024ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [النحل.]42 :

أي :وهم الذين صبروا على الشدائد والمكاره ,فهجروا
األوطان ,وفارقوا اإلخوان ,واعتمدوا على رب العزة والجالل,
يطلبون رحمته وثوابه جل وعال(.)2
** ** **

( )1التفسير الواضح الميسر ص.662
( )2التفسير الواضح الميسر ص.662
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({ )1025ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}
[الروم.]7 :
أي :علومهم سطحية ,ال تعدو أن تكون قشور اا يعلمون أمر
معايشهم ومكاسبهم ,متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ أما العلم
الصحيح النافع ,الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه! وأثبت تعالى
لهم العمل السطحي ,الذي هو تدبير أمور الحياة ,كالزراعة
والصناعة ,والبناء ,وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام ,وغفلتهم عن

اآلخرة ,وما يستتبعها من الخلود في النعيم ,أو الجحيم(.)1

ـ قال في المقتطف :ومن الناس من ينقر الدرهم بظفره فيعرف جيده
وزيفه ,وهو ال يعرف كيف يصلي! أي :يعلمون ظاهرها وال يعلمون
مضارها وفناؤها ,وإيرادها جملة اسمية للداللة على
باطنها ,وهي
ُّ
استمرار غفلتهم ,وتشبيه اا لهم بالحيوانات المقصور إدراكها بظاهرها(.)2
التأمل والنظر في
ثم يأتي التوبيخ للمشركين ,على تركهم
ُّ
ملكوت السموات واألرض ,فيقول سبحانه:
( )1التفسير الواضح الميسر ص.999
( )2المقتطف من عيون التفاسير.196/4 :

اجلزء ()21
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({ )1026ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ} [الروم.]8 :
أي :أولم يتفكروا بعقولهم وألبابهم ,في هذا الكون الفسيح,
ليعلموا أن اهلل تعالى العظيم الجليل ما خلق السموات واألرض عبث اا؟
فإن هذا العالم بما حواه من سموات وأرض ,وشمس وقمر ,ونجوم
وأفالك ,وبحار وأنهار ,كلُّه ينطق بوجود اهلل تعالى ووحدانيته ,فلماذا
يُع َمون عن هذه اآلية وال يتفكرون فيما أبدع اهلل تعالى من هذه
المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود إلقامة الحق ,إلى ٍ
وقت ينتهي فيه
وأكثر الناس منكرون جاحدون للبعث
العالم وهو يوم القيامة؛
هذا
ُ
ُ
والحساب(.)1
** ** **

( )1التفسير الواضح الميسر ص.999
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({ )1027ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ} [األحزاب.]43 :

أي :هو جل وعال يرحمكم ,ويثني عليكم ,ويعتني بأمركم,
ومالئكته يصلون عليكم بالدعاء واالستغفار ,فالصالة من اهلل تعالى
بالمغفرة والتزكية والرحمة ,ومن المالئكة بالدعاء واالستغفار .كما
قال سبحانه عنهم{ :ﯛ ﯜ ﯝ} [غافر .]7 :وحكى
البخاري رحمه اهلل تعالى عن أبي العالية رحمه اهلل تعالى أنه قال:
الصالة من اهلل تعالى :ثناؤه على العبد عند المالئكة.
{ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ} أي :ليخرجكم من ظلمات
الجهل والضالل ,إلى نور الهدى واليقين ,وكان سبحانه رحيم اا
بالمؤمنين في الدنيا واآلخرة ,حيث يقبل القليل من أعمالهم ,ويعفو
عن الكثير من ذنوبهم(.)1
** ** **

( )1التفسير الواضح الميسر ص1051ـ.1052

اجلزء ()24
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({ )1028ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭤﭦ
ﭥ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}
[غافر.]67 :
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ} أي :هو جل وعال
الذي خلقكم أيها الناس في أطوار وأدوار ,فخلق أصلكم آدم من
المني ,أي :الماء المهين ,ثم
تراب ,ثم خلق ذريته من النطفة ,وهي
ُّ
من علقة ,وهي التي تعلق بجدار الرحم ,ثم بعد تلك األطوار يخرج

ال ضعيف اا ,ثم لتبلغوا سن الشباب وكمال الرشد
من بطن أمه طف ا
والعقل ,ثم لتصبحوا شيوخ اا في سن الهرم {ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} أي :ومنكم من يتوفى قبل سن
الشيخوخة ,ولتصلوا إلى الزمان الذي حدد عمر اا لكل إنسان ,وهو
وقت الموت ,ولكي تعقلوا دالئل قدرته سبحانه ووحدانيته.
لقد مر خلق اإلنسان في أطوار عجيبة ,وهو مظهر القدرة
الباهرة ,فإن خلق اإلنسان من تراب منتهى اإلعجاز ,فإن أهل

36

سورة غافر()67

اجلزء ()24

األرض جميع اا لو اجتمعوا على خلق ُذبابة أو بعوضة ما استطاعوا,
فكيف بخلق إنسان له عقل ,وسمع ,وبصر ,وإدراك ,من تراب
جامد؟! ولكنها القدرة الفائقة التي تفعل العجائب(.)1
** ** **

( )1التفسير الواضح الميسر ص1190ـ.1191

اجلزء ()25

سورة الدخان ()53 ،52 ،51

37


({ )1029ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [الدخان.]51 :
{ﮖ ﮗ} عن الكفر والمعاصي {ﮘ ﮙ} أي :في مكان
إقامة ,وهي قصور الجنة {ﮚ} يأمن صاحبه من اآلفات واالنتقال
عنه؛ والمسكن إنما يطيب بشرطين:
1ـ أن يكون آمن اا عن جميع ما يُخاف.
2ـ وأن تكون أسباب النزهة فيه كاملة(.)1
({ )1030ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [الدخان.]52 :

أي :في حدائق وبساتين ناضرة ,وعيون جارية؛ وهذا ُّ
يدل على
اشتماله على طيبات المآكل والمشارب(.)2
({ )1031ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ} [الدخان.]53 :
{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}

أي :من أنواع مالبس الحرير,

الرقيق منه والسميك {ﮤ} في المجالس ليستأنسوا بذلك.
فإن قيل :الجلوس على هذا الشكل موحش ,ألن كل واحد
منهم يطلع على ما يفعله اآلخر.
( )1المقتطف من عيون التفاسير.592/4 :
( )2المقتطف من عيون التفاسير.592/4 :

38

سورة الدخان ()56 ،55 ،54

اجلزء ()25

قلنا :أحوال اآلخرة بخالف أحوال الدنيا(.)1
({ )1032ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [الدخان.]54 :
{ﮦ} أي :األمر كذلك {ﮧ ﮨ ﮩ} أي :قرناهم
ور :جمع حوراء ,وهي البيضاء,
بزوجات من الحور العين,
ُ
والح ُ
ين :جمع عيناء ,وهي عظيمة العينين(.)2
والع ُ

({ )1033ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [الدخان.]55 :

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} أي :يطلبون ويأمرون بإحضار ما
يشتهونه من الفواكه ,ال يتخصص شيء منها بمكان وال زمان

{ﮯ} من كل ما يسوؤهم ,ويكدر صفوهم(.)3

({ )1034ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ} [الدخان.]56 :
يستمرون على الحياة األبدية
{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} بل
ُّ

{ﯖ ﯗ ﯘﯙ} التي ذاقوها في الدنيا {ﯚ ﯛ ﯜ}
أي :نجاهم اهلل تعالى من عذاب جهنم الفظيع(.)4
()1
()2
()3
()4

المقتطف من عيون التفاسير.592/4 :
المقتطف من عيون التفاسير.593/4 :
المقتطف من عيون التفاسير.593/4 :
المقتطف من عيون التفاسير.593/4 :

اجلزء ()25
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سورة الدخان ()58 ،57

وفي الحديث الشريف> :يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح,
فينادي منا ٍد :يا أهل الجنة ,فيشرئ ُّبون وينظرون ,فيقول :هل تعرفون
هذا؟ فيقولون :نعم هذا الموت ,وكلُّهم قد رآه .ثم ينادي :يا أهل
النار ,فيشرئ ُّبون وينظرون ,فيقول :هل تعرفون هذا؟ فيقولون :نعم
أهل الجنة ُخلُود فال
هذا الموت ,وكلُّهم قد رآهُ ,فيذبَح ,ثم يقول :يا َ
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

أهل النار ُخلُود فال موت ,ثم قرأ:
موت ,ويا َ
أهل الدنيا {ﭚ ﭛ ﭜ}
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} وهؤالء في غفلةٍ ُ
[مريم[ <]39 :رواه اإلمام البخاري رحمه اهلل تعالى].
({ )1035ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [الدخان.]57 :
{ﯞ ﯟ ﯠﯡ} يعني :كل ما وصل إليه المتقون ,الخالص من
عذاب النار ,والفوز بالجنة ,إنما حصل لهم بفضل اهلل تعالى

{ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ} الذي ال فوز وراءه ,إذ هو خالص من المكاره,
ونيل لكل المطالب ,وذلك النعيم تكرمة من اهلل عز وجل لهم(.)1
({ )1036ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [الدخان.]58 :
أي :إنا أنزلنا الكتاب المبين بلغتك ـ يا أكمل الرسل عليه
قومك ويتذكروا ويعملوا بموجبه(.)2
الصالة والسالم ـ كي َ
يفهم ُه ُ
( )1المقتطف من عيون التفاسير.593/4 :
( )2المقتطف من عيون التفاسير.594/4 :
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سورة الدخان ()59

اجلزء ()25

({ )1037ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [الدخان.]59 :
يحل بهم
{ﯭ} فانتظر يا أيها الرسول ‘ ما ُّ

{ﯮ

ﯯ} إنهم ينتظرون هالكك ,وسيعلمون لمن تكون العاقبة ,ولمن
يكون النصر والظ َفر؟ وفيه وعد للرسول ‘ ووعيد للمشركين ,واهلل
أعلم بمراده ,والحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على
الرسول األمين ,وعلى آله وصحبه أجمعين(.)1
** ** **

( )1المقتطف من عيون التفاسير.594/4 :

