
 :المحاضرة األولى
ِلكُ  َفَمن   ُقل   َمر يَمَ  اب نُ  ال َمِسيحُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ  قَاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقد   قوله تعالى:" ًئا اللَّهِ  ِمنَ  يَم  ِلكَ  َأن   َأرَادَ  ِإن   َشي    ال َمِسيحَ  يُ ه 

َر ضِ  ِفي َوَمن   َوأُمَّهُ  َمر يَمَ  اب نَ  َر ضِ  السََّماَواتِ  ُمل كُ  َوِللَّهِ  َجِميًعا األ  نَ ُهَما َوَما َواأل  ُلقُ  بَ ي   ء   ُكل ِ  َعَلى َواللَّهُ  َيَشاءُ  َما َيخ   َقِدير   َشي 
نُ  َوالنََّصاَرى ال يَ ُهودُ  َوقَاَلتِ ( 71) ُبُكم   فَِلمَ  ُقل   َوَأِحبَّاُؤهُ  اللَّهِ  أَب  َناءُ  َنح   ِلَمن   يَ غ ِفرُ  َخَلقَ  ِممَّن   َبَشر   أَن  ُتم   َبل   ِبُذنُوِبُكم   يُ َعذِ 

َر ضِ  السََّماَواتِ  ُمل كُ  َولِلَّهِ  َيَشاءُ  َمن   َويُ َعذِ بُ  َيَشاءُ  نَ ُهَما َوَما َواأل   َرُسولَُنا َجاءَُكم   َقد   ال ِكَتابِ  يَاَأه لَ ( 71) ال َمِصيرُ  َوِإلَي هِ  بَ ي  
َرة   َعَلى َلُكم   يُ بَ يِ نُ  ء   ُكل ِ  َعَلى َواللَّهُ  َوَنِذير   َبِشير   َجاءَُكم   فَ َقد   َنِذير   َوَل  َبِشير   ِمن   َجاَءنَا َما تَ ُقوُلوا َأن   الرُُّسلِ  ِمنَ  فَ ت    َقِدير   َشي 

(71)" 
 :غريب القرآن

 بعد بعث  النبي ألن ، الرسل من انقطاع على :أي ،( الرسل من فترة على: )  تعالى وقوله.  وانقطاع سكون:  فترة 
 . 1متواترة السالم عليه عيسى رفع وقت إلى كانت الرسل ألن ، الرسل انقطاع

 : سبب النزول
 اليهود معشر يا: لليهود وهب بن وعقبة عبادة بن وسعد جبل بن معاذ قال: قال ؛-عنهما الله رضي- عباس بن الله عبد عن

 حرملة بن رافع فقال بصفته، لنا وتصفونه مبعثه، قبل لنا تذكرونه كنتم لقد الله، رسول أنه لتعلمون إنكم فوالله الله؛ اتقوا
 -وجل   عز  - الله فأنزل بعده؛ نذيرا   وال بشيرا   أرسل وال موسى، بعد كتاب من الله أنزل وما لكم، هذا قلنا ما: يهودا بن ووهب

رَة   َعَلى َلُكمْ  يُ بَ يِ نُ  َرُسولَُنا َجاءَُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  يَاأَْهلَ : }قولهما في  فَ َقدْ  َنِذير   َواَل  َبِشير   ِمنْ  َجاَءنَا َما تَ ُقولُوا َأنْ  الرُُّسلِ  ِمنَ  فَ ت ْ
 [ضعيف(. ]9) 2({91) َقِدير   َشْيء   ُكل ِ  َعَلى َواللَّهُ  َوَنِذير   َبِشير   َجاءَُكمْ 

 :مناسبة اآليات لما قبلها
 عساهم ما وإبطال عليهم االمتنان وجه على وعظهم إلى االلتفات ذلك اقتضى ، أكذوبتهم ووضحت ، حجتهم دحضت لما 

 عندهم ما بتضييع الضالل من لهم حصل ما كان ولما ؛ الفريقين من أي(  الكتاب أهل يا: )  تعالى فقال ، حجة يظنونه
 ، عظمتنا من عظمته الذي أي(  رسولنا جاءكم قد: )  التوقع بحرف معبرا   قال ، اإلرسال معه يتوقع ال ما وتغييرها البينات من

 . 3 لذلك واجب وإجالله فإعظامه
  :المعنى اإلجمالي

                                                           

 (063: ص) القرآن غريب1 
 . (53/ 2) األسباب بيان في االستيعاب، وهو ضعيف ، ينظر: (701/ 6" )البيان جامع" في لطبريأخرجه الطبري، ا 2 
 222/ 2) م - والسور اآليات تناسب فى الدرر نظم 3 



 لما ولكن منهم أحد به يصرح لم وقيل منهم، باالتحاد قالوا الذين هم :(َمر يَمَ  اب نُ  ال َمِسيحُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ  قاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقد  )
 وتفضيحا   لجهلهم توضيحا   قولهم الزم إليهم فنسب المسيح هو يكون أن لزمهم واحد الله إال إله ال وقالوا الهوتا   فيه أن زعموا

 . لمعتقدهم
ِلكُ  َفَمن   ُقل  )  .شيئا   وإرادته قدرته من يمنع فمن :(َشي ئاً  اللَّهِ  ِمنَ  َيم 
ِلكَ  َأن   َأرادَ  ِإن  )  َر ضِ  ِفي َوَمن   َوأُمَّهُ  َمر يَمَ  اب نَ  عيسى ال َمِسيحَ  يُ ه   أن: وتقريره عقولهم فساد على بذلك احتج :(َجِميعاً  األ 

 .األلوهية عن بمعزل فهو كذلك كان ومن الممكنات كسائر للفناء قابل مقهور مقدور المسيح
َر ضِ  السَّماواتِ  ُمل كُ  َوِللَّهِ )  نَ ُهما َوما َواأل  ُلقُ  بَ ي   ء   ُكل ِ  َعلى َواللَّهُ  َيشاءُ  َما َيخ   الشبهة من لهم عرض لما إزاحة :(َقِدير   َشي 

 كخلق أصل ومن واألرض، السموات خلق كما أصل غير من يخلق اإِلطالق على قادر وتعالى سبحانه أنه والمعنى أمره، في
 حواء خلق كما وحده ذكر من إما يجانسه أصل ومن الحيوانات، من وكثير كآدم جنسه من ليس أصل من فينشئ بينهما ما
 .الناس كسائر منهما أو كعيسى، وحدها أنثى من أو
نُ  َوالنَّصارى ال يَ ُهودُ  َوقاَلتِ )  أو الخبيبون الزبير ابن ألشياع قيل كما والمسيح عزيرا   ابنيه أشياع :(َوَأِحبَّاُؤهُ  اللَّهِ  أَب ناءُ  َنح 

 . «عمران آل» سورة في بيان مزيد ذلك لنحو سبق وقد والدهم من األوالد قرب عنده المقربون
بُُكم   فَِلمَ  ُقل  )  يوجب ما يفعل ال المنصب بهذا كان من فإن بذنوبكم يعذبكم فلم زعمتم ما صح فإن أي (ِبُذنُوِبُكم   يُ َعذِ 

 .معدودات أياما   بالنار سيعذبكم بأنه واعترفتم والمسخ واألسر بالقتل الدنيا في عذبكم وقد تعذيبه،
 .تعالى الله خلقه ممن (َخَلقَ  ِممَّن   َبَشر   أَن  ُتم   َبل  )
 . وبرسله به آمن من وهم (َيشاءُ  ِلَمن   يَ غ ِفرُ ) 
 السَّماواتِ  ُمل كُ  َولِلَّهِ . عنده لكم مزية ال الناس سائر معاملة يعاملكم أنه والمعنى كفر، من وهم (َيشاءُ  َمن   َويُ َعذِ بُ )
َر ضِ ) نَ ُهما َوما َواأل   .له وملكا   خلقا   كونها في سواء كلها (بَ ي  
 .بإساءته والمسيء بإحسانه المحسن فيجازي (ال َمِصيرُ  َوِإلَي هِ ) 
لَ  يا)  ال أن ويجوز ذكره لتقدم وحذف كتمتم ما أو لظهوره، وحذف الدين، أي :(َلُكم   يُ بَ يِ نُ  َرُسولُنا جاءَُكم   َقد   ال ِكتابِ  َأه 

 . لكم مبينا   رسولنا جاءكم أي الحال موضع في والجملة البيان لكم يبذل معنى على مفعول يقدر
َرة   َعلى)  الضمير من حال يبين أو الوحي، من وانقطاع اإِلرسال من فتور حين على جاءكم أي بجاءكم متعلق: (الرُُّسلِ  ِمنَ  فَ ت  

 .فيه
 .به وتعتذروا ذلك تقولوا أن كراهة :(َنِذير   َول َبِشير   ِمن   جاَءنا َما تَ ُقوُلوا َأن   )
 .جاءكم فقد جاَءنا َما ب تعتذروا ال أي بمحذوف متعلق :(َوَنِذير   َبِشير   جاءَُكم   فَ َقد  ) 



ء   ُكل ِ  َعلى َواللَّهُ )   كان ِإذْ  والسالم، الصالة عليهما وعيسى موسى بين فعل كما تترى اإِلرسال على فيقدر :(َقِدير   َشي 
 كان والسالم الصالة عليهما ومحمد عيسى بين فعل كما فترة على اإِلرسال وعلى نبي، وألف سنة وسبعمائة ألف بينهما
 العبسي، سنان بن خالد العرب من وواحد إسرائيل بني من ثالثة أنبياء وأربعة سنة وستون وتسع خمسمائة أو ستمائة بينهما

 .4إليه يكونون ما أحوج وكانوا الوحي آثار انطمست حين إليهم بعث بأن عليهم امتنان اآلية وفي
 :اإلعراب

 أنها الحاالت هذه مثل في إعرابها في األقوى الوجه (هو) "َمر يَمَ  اب نُ  ال َمِسيحُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ  قاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقد  ": تعالى قوله
 مبتدأ رفع محل في منفصال ضميرا بعضهم يعربه إذ آخر، وجه وهناك اإلعراب من له محل ال والحصر التوكيد يفيد ضمير

 . 5إن خبر رفع محل في المسيح هو وجملة خبر والمسيح
 :تااآلي هداية

 :األحكام أو الحياة فقهمن    
 أن الله وأعلمهم. له يدينون أي مريم، ابن المسيح هو الله إن: بقولهم النصارى كفر...  َكَفرَ  َلَقدْ : األولى اآلية أثبتت

 هو أهلكه فلو عنها، الموت دفع من يتمكن ولم أمه، أمات وقد بغيره، أو به ينزل ما دفع على لقدر إلها كان لو المسيح
 يصلح ال والنهاية الحد به أحاط وما محصوران، محدودان مخلوقان وأمه والمسيح! يرده؟ أو ذلك عن يدفعه فمن أيضا،

 بال أم من عيسى كخلق يشاء ما يخلق والصنفين، النوعين من بينهما وما واألرض السموات مالك هو الله وإنما لأللوهية،
 .شيء كل على قادر والله لعباده، آية أب

 وأحباؤه، الله أبناء وأنهم الله، عند وحظوتهم معزتهم والنصارى اليهود دعاوى َوالنَّصارى اْليَ ُهودُ  َوقاَلتِ : الثانية اآلية وأبطلت
 جهنم عذاب لهم وأعد وتشريدهم، ديارهم وتدمير وتخريب هزيمة من الدنيا في بهم العذاب أنزل فلم يزعمون ما صح فإن

 دليل فذلك منكم، العصاة بعذاب تقر ون وأنتم حبيبه، يعذب ال الحبيب فإن وأحباءه الله أبناء إذن فليسوا ومعاصيهم، لكفرهم
 .والمعصية الطاعة على يحاسبهم البشر كسائر الحقيقة في هم وإنما. كذبكم على

 والسعادة النجاة أمر تبيان في وسل م عليه الله صل ى النبي مهمة َرُسولُنا جاءَُكمْ  َقدْ  اْلِكتابِ  أَْهلَ  يا: الثالثة اآلية وأوضحت
 أحكام تقرير وفي ورسوله، الله عصى لمن والنار ورسوله، الله أطاع لمن فالجنة الصالح، والعمل باإليمان وإناطتها األبدية،

 .منذر وال مبشر من جاءنا ما: تقولوا أن كراهية أو لئال المجتمع وقوانين الحياة
 .سنة وستون وتسع خمسمائة وسل م عليه الله صل ى والنبي عيسى ميالد بين وكان

 :اآليات هداية منو   
 .النقائص سائر من عنه منزه هو ما تعالى الله إلى ينسب من كفر -9

                                                           

 (020 -2/023) التأويل وأسرار التنزيل أنوار=  البيضاوي تفسير4 
 (033/ 6) القرآن إعراب في الجدول5 



 .العقلي بالدليل وأحباؤه الله أبناء أنهم والنصارى اليهود دعوى بطالن -2
 .يريد بما فيها ويحكم شاء كما فيها يتصرف مملوكة له مخلوقة كونها تتجاوز ال تعالى لله المخلوقات نسبة -3
 .الرسل من فترة حين على وسلم عليه الله صلى محمد الرسول بإرسال الكتاب أهل عذر قطع -4

  



 :المحاضرة الثانية
ِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذ  قوله تعالى :"  مِ  ِلَقو   يُ ؤ تِ  َلم   َما َوآتَاُكم   ُمُلوًكا َوَجَعَلُكم   أَن ِبَياءَ  ِفيُكم   َجَعلَ  ِإذ   َعَلي ُكم   اللَّهِ  نِع َمةَ  اذ ُكُروا يَاقَ و 

مِ ( 02) ال َعاَلِمينَ  ِمنَ  َأَحًدا َر ضَ  اد ُخُلوا يَاقَ و  َقِلُبوا َأد بَارُِكم   َعَلى تَ ر َتدُّوا َوَل  َلُكم   اللَّهُ  َكَتبَ  الَِّتي ال ُمَقدََّسةَ  األ   َخاِسرِينَ  فَ تَ ن  
ًما ِفيَها ِإنَّ  يَاُموَسى قَاُلوا( 07) ُخَلَها َلن   َوِإنَّا َجبَّارِينَ  قَ و  ُرُجوا َحتَّى َند  َها َيخ  ُرُجوا فَِإن   ِمن   َها َيخ   قَالَ ( 00) َداِخُلونَ  فَِإنَّا ِمن  

ُتم   ِإن   فَ تَ وَكَُّلوا اللَّهِ  َوَعَلى َغالُِبونَ  فَِإنَُّكم   َدَخل ُتُموهُ  فَِإَذا ال َبابَ  َعَلي ِهمُ  اد ُخُلوا َعَلي ِهَما اللَّهُ  أَن  َعمَ  َيَخاُفونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  رَُجََلنِ   ُكن  
ِمِنينَ  ُخَلَها َلن   ِإنَّا يَاُموَسى قَاُلوا( 02) ُمؤ   َرب ِ  قَالَ ( 02) قَاِعُدونَ  َهاُهَنا ِإنَّا فَ َقاِتََل  َورَبُّكَ  أَن تَ  فَاذ َهب   ِفيَها َداُموا َما أََبًدا َند 

نَ َنا فَاف  ُرق   َوَأِخي نَ ف ِسي ِإلَّ  َأم ِلكُ  َل  ِإنِ ي مِ  َوبَ ي نَ  بَ ي    ِفي يَِتيُهونَ  َسَنةً  َأر بَِعينَ  َعَلي ِهم   ُمَحرََّمة   فَِإن ََّها قَالَ ( 02) ال َفاِسِقينَ  ال َقو 
َر ضِ  مِ  َعَلى تَأ سَ  َفََل  األ   " .(02) ال َفاِسِقينَ  ال َقو 

 :لفاظغريب األ
 . كلها الشام{ المقدسة األرض}
 . دخولها عليكم فرض أي{ لكم الله كتب}
 .ِقَتالِِهمْ  َعنْ  تَ ْرِجُعوا اَل   {تَ ْرَتدُّوا َواَل }
 .فَاْحُكمْ {  فَافْ ُرقْ }

 . الخلق عظام وكانوا يريدونه ما على الناس يجبرون الذين والجبارون}جبارين{ 
 . وكالب يوشع وهو{ رجالن قال}
 . منا رعبا ملؤوا قد القوم ان والمعنى القرية باب{ الباب}
 ربك وليعنك أي{ وربك أنت فاذهب}
 .ُمَتَحيِ رِينَ  َضائِِعينَ  َيِسُيرونَ { يَِتيُهونَ }
 . 6 .َتْحَزنْ  َفاَل {  تَاسَ  َفاَل }

 :مناسبات اآليات لما قبلها
 :بقوله متصل وهو عطف، واو لَِقْوِمهِ  ُموسى قالَ  َوِإذْ : قوله في الواو
 بمحاربة وأمرهم تعالى، الله نعم السالم عليه موسى وذكرهم الميثاق عليهم أخذ: قيل كأنه ِإْسرائِيلَ  بَِني ِميثاقَ  اللَّهُ  َأَخذَ  َوَلَقدْ 

 .الجبارين محاربة في وخالفوه الميثاق، في القول في فخالفوا الجبارين،
 من موقفين ذكر ذلك، في الكتاب أهل وناقش وسل م، عليه الله صل ى محمد نبوة صحة على الدليل الله أقام أن بعد أي

 أرض بدخول موسى أوامر عصيانهم: وثانيهما عليهم، الكثيرة الله نعم جحود: أولهما عنادهم، على يدالن اليهود مواقف

                                                           

 .(49: ص) القرآن غريب بيان في السراج ، و(19: ص) الغريب تفسير في األريب تذكرة 6 



 متأصل خلق الحق عن صدودهم أن له وتعريفا وسل م عليه الله صل ى للنبي مواساة ذلك ليكون الجبارين، ومحاربة فلسطين
 .7فيهم

 :المعنى اإلجمالي
 يُ ْؤتِ  َلمْ  مَّا َوآتَاُكم مُُّلوكا   َوَجَعَلُكم أَنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللهِ  نِْعَمةَ  اذُْكُرواْ  قَ ْومِ  يَا لَِقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ : }وجل عز قوله

 (اْلَعاَلِمينَ  مِ ن َأَحدا  
 وعن{ . مُُّلوكا   َوَجَعَلُكم أَنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ } وأيامه عليكم، الله أيادي: قال ،{ َعَلْيُكمْ  اللهِ  نِْعَمةَ  اذُْكُرواْ : }عيينة ابن عن

 .وبيوت ا وخدم ا، أزواج ا، لكم جعل: قال ،{ مُُّلوكا   َوَجَعَلُكم: }قوله في مجاهد
 .يومئذ   ظهرانيهم بين هم الذين: أي: عباس ابن قال ،{ اْلَعاَلِمينَ  مِ ن َأَحدا   يُ ْؤتِ  َلمْ  مَّا َوآتَاُكم: }وقوله
 . ( .20) َخاِسرِينَ  فَ َتنَقِلُبوا أَْدبَارُِكمْ  َعَلى تَ ْرَتدُّوا َوالَ  َلُكمْ  اللهُ  َكَتبَ  الَِّتي الُمَقدََّسةَ  اأَلْرضَ  اْدُخُلوا قَ ْومِ  يَا: }وقوله
: مجاهد وقال. أريحا: هي عباس ابن وقال. الشام: هي: قتادة وقال. حوله وما الطور{ : الُمَقدََّسةَ  اأَلْرضَ : }مجاهد قال
 فَ َتنَقِلُبوا أَْدبَارُِكمْ  َعَلى تَ ْرَتدُّوا َوالَ } لكم الله وهب التي{ : َلُكمْ  اللهُ  َكَتبَ  الَِّتي: }إسحاق ابن وقال. المباركة{ : الُمَقدََّسةَ }

 .بالخسار فتبوءوا الجهاد عن تقعدوا وال: أي ،{ َخاِسرِينَ 
َها َيْخُرُجواْ  َحتَّىَ  نَّْدُخَلَها َلن َوإِنَّا َجبَّارِينَ  قَ ْوما   ِفيَها ِإنَّ  ُموَسى يَا قَاُلوا: }وقوله َها َيْخُرُجواْ  فَِإن ِمن ْ  . { (22) َداِخُلونَ  فَِإنَّا ِمن ْ
 عن الشعب أسكت يوقنا بن كالب إن: إسحاق ابن وقال. لغيرهم ليست وخلق أجسام لهم كانت أنهم لنا ذُكر: قتادة قال

 نستطيع ال: فقالوا معه كانوا الذين وأما قوة، بهم لنا وإن ونرثها األرض سنعلوا إنا: لهم فقال - وسلم عليه الله صلى - موسى
 في مررنا إنا: وقالوا الخبر، إسرائيل نبي أخبروا الجواسيس أولئك إن ثم منا، أجرأ أنهم أجل من الشعب ذلك إلى نهدأ أن

 الجراد، مثل أعينهم في وكنا الجبابرة، بني الجبابرة ورأينا جسام ا، رجالها ورأينا ساكنها، تأكل هي فإذا وأحسسناها أرض
 فقالوا وهارون، موسى على ووسوسوا الليلة، تلك الشعب فبكى بالبكاء أصواتهم فرفعوا إسرائيل، بني من الجماعة فأرجفت

 نساؤنا فتكون الحرب، في لنقع األرض هذه الله يدخلنا ولم البرية، هذه في نموت وليتنا مصر، أرض في متنا ليتنا يا: لهما
 رأس ا، علينا نجعل تعالوا: ألصحابه يقول الرجل وجعل لنا، خير ا كان مصر أرض في قعود ا كنا ولو غنيمة، وأثقالنا وأبناؤنا

 .مصر إلى وننصرف
 اللهِ  َوَعَلى َغالُِبونَ  فَِإنَُّكمْ  َدَخْلُتُموهُ  فَِإَذا اْلَبابَ  َعَلْيِهمُ  اْدُخُلواْ  َعَلْيِهَما اللهُ  أَنْ َعمَ  َيَخاُفونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َرُجاَلنِ  قَالَ : }تعالى قوله

 ( { .23) مُّْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن فَ تَ وَكَُّلواْ 
 اكتموا: موسى لهم فقال أمرهم من عاينوا بما فأخبروه موسى إلى - عشر االثني النقباء: يعني - فرجعوا: عباس ابن قال

ا به تخبروا وال شأنهم،  يدخلوا ولم فشلوا الخبر بهذا أخبرتموهم إن فإنكم العسكر، أهل من أحد 

                                                           

 (021/ 6) للزحيلي المنير التفسير7 



 بن وكالب نون، بن يوشع: هما. كتما فإنهما الرجالن هاذان إال عمه وابن قريبه فأخبر منهم رجل كل فذهب قال. المدينة
ا، به يخبرا ولم كتما فإنهما يوقنا،  َعَلْيِهمُ  اْدُخُلواْ  َعَلْيِهَما اللهُ  أَنْ َعمَ  َيَخاُفونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َرُجاَلنِ  قَالَ : }الله قال اللذان وهما أحد 
 ِمنَ  َرُجاَلنِ  قَالَ : }القراءة بعض في يقول قتادة وكان{ مُّْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن فَ تَ وَكَُّلواْ  اللهِ  َوَعَلى َغالُِبونَ  فَِإنَُّكمْ  َدَخْلُتُموهُ  فَِإَذا اْلَبابَ 
 { .َعَلْيِهَما اللهُ  أَنْ َعمَ  الله َيَخافُونَ  الَِّذينَ 

 بنو هم   لما: إسحاق ابن قال. - وسلم عليه الله صلى - موسى بنبيه طاعته في الله بطاعة عليهما الله أنعم: جرير ابن قال
 سجود ا وجوهما على وهارون موسى، خر   الجبابرة، أمر من أخبروهم بما النقباء أخبرهم حين مصر إلى باالنصراف إسرائيل

 بني لجماعة وقاال األرض، جواسيس من وكانا ثيابهما يوقنا بن وكالب نون، بن يوشع وخرق إسرائيل، بني جماعة قدام
 افعلوا ولكن وعسال ، لبن ا تفيض تكن لم وإنها لنا، فوهبنا لنا، ربنا رضيها صالحة وحسبناها بها، مررنا األرض إن: إسرائيل
 الله وإن منهم، ذهبت جر بناهم إن أيدينا، في مدفوعون جبناء فإنهم بهما، الذي الشعب تخشوا وال الله، تعصوا ال واحدة،

 .بالحجارة يرجمونهما[ أن] إسرائيل بني من الجماعة فأراد تخشوهم، فال معنا
 ( { .24) قَاِعُدونَ  َهاُهَنا إِنَّا فَ َقاِتال َورَبُّكَ  أَنتَ  فَاْذَهبْ  ِفيَها َداُمواْ  مَّا أََبدا   نَّْدُخَلَها َلن إِنَّا ُموَسى يَا قَاُلواْ : }وقوله

 فقاتال وربُّك أَنتَ  اْذهبْ : إسرائيل بنو قالت كما نقول ال إنا: - وسلم عليه الله صلى - للنبي قال أنه األسود بن المقداد عن
 .جرير ابن رواه. مقاتلون معكم إنا فقاتال وربك أنت اذهب: نقول ولكن. قاعدون هنا ها إن ا

نَ َنا فَافْ ُرقْ  َوَأِخي نَ ْفِسي ِإالَّ  أَْمِلكُ  ال إِنِ ي َرب ِ  قَالَ : }تعالى وقوله  أَْربَِعينَ  َعَلْيِهمْ  ُمَحرََّمة   فَِإن ََّها قَالَ ( 22) اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومِ  َوبَ ْينَ  بَ ي ْ
 قال لما: الربيع قال. وبينهم بيننا اقض: يقول: عباس ابن قال ( { .22) اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومِ  َعَلى تَْأسَ  َفالَ  اأَلْرضِ  ِفي يَِتيُهونَ  َسَنة  
 تَْأسَ  َفالَ  اأَلْرضِ  ِفي يَِتيُهونَ  َسَنة   أَْربَِعينَ  َعَلْيِهمْ  ُمَحرََّمة  : }أنها موسى إلى الله وأوحى عليهم، موسى ودعا قالوا ما القوم لهم
 فراسخ في سنة أربعين فلبثوا عصوا، بما فاسقين فجعلهم مقاتل، ألف ستمائة: ذُكر فيما يومئذ   وهم ،{ اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومِ  َعَلى
 وأنهم ارتحلوا، منها التي الدار في هم فإذا ونزلوا يُمسوا، حتى منها يخرجوا لكي جاد ين يوم كل يسيرون ذلك، دون أو ستة،

 معه فتكون الناشئ ينشأ لهم، قائمة هي ما الكسوة من وأعطوا والسلوى، المن عليهم فأنزل بهم، فعل ما موسى إلى اشتكوا
 اثنتا منه فيخرج بعصاه، ضربه القوم نزل ما إذا أبيض حجر وهو الطور، بحجر فأتى يسقيهم، أن ربه من وسأل هيئة، على

. وعصوا اعتدوا بما عذاب ا وكانت سنة، أربعون خلت إذا حتى مشربهم، أناس كل علم قد عين، منهم سبط لكل عين ا عشرة
 أن المسجد أتوا إذا: لهم وقل عدوهم، كفاهم قد الله فإن المقدسة، األرض إلى يسيروا أن يأمرهم أن موسى إلى أوحى وأنه
 الباب، يأتوا

 خدهم على وسجدوا القوم، عامة فأبى خطاياهم، عنهم يحط   أن حطة: قولهم وإنما حطة، ويقولوا دخلوا، إذا ويسجدوا
 ِبَما السََّماء مِ نَ  رِْجزا   ظََلُمواْ  الَِّذينَ  َعَلى فَأَنزَْلَنا َلُهمْ  ِقيلَ  الَِّذي َغي ْرَ  قَ ْوال   ظََلُمواْ  الَِّذينَ  فَ َبدَّلَ : }ثناؤه جل الله فقال حنطة،: وقالوا
 { .يَ ْفُسُقونَ  َكانُواْ 



 التيه، فدخلوا: قال ،{ اأَلْرضِ  ِفي يَِتيُهونَ  َسَنة   أَْربَِعينَ  َعَلْيِهمْ  ُمَحرََّمة   فَِإن ََّها: }الله قال موسى دعا لما: قال عباس ابن وعن
 في فلبثوا: قال قبله، هارون ومات التيه، في موسى فمات: قال. التيه في مات سنة العشرين جاز ممن التيه دخل من فكل

 . 8المدينة يوشع فافتتح الجبارين، مدينة معه بقى بمن يوشع فناهض سنة، أربعين تيههم
 :اإلعراب

 عليهما الله أنعم جملة إعراب في أوجها هشام ابن أورد "َعَلي ِهَما اللَّهُ  أَن  َعمَ  َيخاُفونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  رَُجَلنِ " قالَ : تعالى قوله
 من ويضعف لرجلين، ثانية صفة فتكون واإلخبار ،( ومقوله القول بين اعترضت أي) معترضة فتكون الدعاء تحتمل: فقال

 .لوصفها الصناعة في يضعف وال حاال تكون أن المعنى حيث
 :العكبري البقاء أبو يقوله ما
 الله أنعم قد) أي مقدرة وقد حاال تكون أن ويجوز لرجلين، أخرى صفة: هي أوجه عدة إعرابها في أورد فقد العكبري أما

 . (رجالن) ل ثانية صفة نجعلها أن وأقواها األوجه هذه وأظهر الذين، في الضمير أو رجالن الحال وصاحب( عليهما
 ألنه وتقدير، تأويل إلى يحتاج وال المعنى ويناسب الذهن إلى يتبادر ما أول هو اإلعراب هذا ألن العكبري، رجحه ما وهذا

 علماء أفاد كما أولى التقدير فعدم تقدير إلى يحتاج ال واآلخر تقدير إلى يحتاج أحدها أوجه بعدة كلمة إعراب استوى إذا
 . 9النحو أصول

َر ضِ  ِفي يَِتيُهونَ  َسَنةً  َأر بَِعينَ  َعَلي ِهم   ُمَحرََّمة   فَِإنَّها قالَ ) -   تعالى، الله: تقديره مستتر «قال» وفاعل مستأنفة، الجملة (األ 
 متعلق زمان ظرف وأربعين بمحرمة، متعلقان وعليهم خبرها، ومحرمة واسمها، وإن التأكيد، لتمكين اإلعراب في زائدة والفاء

 وسنة المدة، بهذه مقيدا التحريم فيكون بمحرمة، متعلقان أو المدة، بهذه مؤقت غير هذا على التحريم فيكون بيتيهون،
 متاهات في ضاربين تائهين كونهم حالة: أي حالية، األرض في يتيهون وجملة القول، مقول محرمة فانها وجملة تمييز،
 . 10الحيرة وتتعاورهم الحسرة، تتخبطهم الصحاري ومناكب األرض
 :البَلغة

 .الشبه ووجه الشبه أداة فحذف والطمأنينة، العيش رغد في كالملوك أي بليغ، تشبيه ُمُلوكا   َوَجَعَلُكمْ 
 .11الصالحين على الله فضل مدى لبيان اعتراضية جملة َعَلْيِهَما اللَّهُ  أَنْ َعمَ 

 : اآليات هداية من:  اآليات هداية
 . قلوبهم ومرض ضعفهم وشدة اليهود بخبث تعالى بإعالمه وسلم عليه الله صلى الرسول تسلية -9

                                                           

 ( .12-10/ 2) القرآن دروس في الرحمن توفيق 8 
 ( .391/ 2) القرآن إعراب في الجدول 9 
 ( .441/ 2) وبيانه القرآن إعراب10 
 (943/ 2) للزحيلي المنير التفسير11 

 



 . أنبيائهم مع مخازيهم عن اآليات بكشف اليهود فضح -2
 ونجحت األسلوب هذا النازية ألمانيا استعملت وقد ، المهولة الكاذبة لألخبار النقباء إذاعة تركه الذي السيء األثر بيان -3

 . جدا   قصيرة مدة في أوربا نصف اجتاحت حيث كبيرا   نجاحا  
 . الناس على الحجة به تقوم صالح عبد من مكان وال زمان يخلوا ال أنه من تعالى الله سنة بيان -4
 . االنتصار كسب في فعال عنصر وأنه الحرب في المباغتة عنصر فائدة -2
 . وأنبيائهم ربهم مع أدبهم وسوء ، اليهود جبن بيان -2
 . بهم تنزيل تعالى الله لنقمة وتركهم عملهم ببغض الفسق أهل من البراءة وجوب -7
 . 12فسقهم جزاء اإِللهية العقوبة بهم حلت إذا والظالمين الفاسقين على والتأسف الحزن حرمة -1

 :األحكام أو الحياة فقه
 من منهما كل به أمر فيما طاعتهما عن ونكولهم ولرسوله، لله ومخالفتهم فضائحهم وبيان اليهود تقريع القصة هذه تضمنت
 مما بالرغم بأعدائهم، والظفر بالنصر يعدهم الله كليم موسى معهم أن مع األعداء، مقاتلة عن أنفسهم فضعفت الجهاد،
 .أعينهم به لتقر ينظرون، وهم اليم، في جنوده مع إغراقه من فرعون بعدوهم الله فعل من شاهدوا

 .له تسلية وهو السالم، عليه محمد على تمردوا أحفادهم فكذلك وعصوه، موسى على تمردوا أسالفهم كان وإذا
 وأهمها عليهم الكثيرة الله بنعم لهم موسى تذكير من بالرغم الله، أوامر مخالفة في وإمعانهم اليهود طبائع قبح على يدل وهذا

 :ثالث
 .إسرائيل بني في األنبياء من كثير بعث -1

 وأغرق الله فأنقذهم مقهورين، لفرعون مملوكين كانوا أن بعد غالب، فيه يغلبهم ال أمرهم يملكون أي: ملوكا وجعلهم -2
 .13عدوهم
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 :المحاضرة الثالثة
تُ َلنَّكَ  قَالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  يُ تَ َقبَّل   َوَلم   َأَحِدِهَما ِمن فَ تُ ُقبِ لَ  قُ ر بَاناً  قَ رَّبَا ِإذ   بِال َحق ِ  آَدمَ  اب  َني   نَ َبأَ  َعَلي ِهم   َوات لُ }قوله تعالى   قَالَ  أَلَق  

تُ َلِني يََدكَ  ِإَليَّ  َبَسطتَ  لَِئن( 01) ال ُمتَِّقينَ  ِمنَ  اللهُ  يَ تَ َقبَّلُ  ِإنََّما تُ َلكَ  ِإلَي كَ  َيِديَ  بَِباِسط   أَنَا   َما لِتَ ق   َربَّ  اللهَ  َأَخافُ  ِإنِ ي أَلَق  
ُسهُ  َلهُ  َفَطوََّعت  ( 01) الظَّاِلِمينَ  َجَزاء َوَذِلكَ  النَّارِ  َأص َحابِ  ِمن   فَ َتُكونَ  َوِإث ِمكَ  بِِإث ِمي تَ ُبوءَ  َأن أُرِيدُ  ِإنِ ي( 01) ال َعاَلِمينَ   نَ ف 

 يَا قَالَ  َأِخيهِ  َسو ءةَ  يُ َواِري َكي فَ  لُِيرِيَهُ  اأَلر ضِ  ِفي يَ ب َحثُ  ُغَراباً  اللهُ  فَ بَ َعثَ ( 22) ال َخاِسرِينَ  ِمنَ  فََأص َبحَ  فَ َقتَ َلهُ  َأِخيهِ  قَ ت لَ 
لِ  ِمن  ( 27) النَّاِدِمينَ  ِمنَ  فََأص َبحَ  َأِخي َسو ءةَ  فَُأَواِريَ  ال ُغَرابِ  َهَذا ِمث لَ  َأُكونَ  َأن   َأَعَجز تُ  َوي  َلَتا َنا َذِلكَ  َأج   بَِني َعَلى َكتَ ب  

َرائِيلَ  َياَها َوَمن   َجِميعاً  النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكأَنََّما اأَلر ضِ  ِفي َفَساد   َأو   نَ ف س   ِبَغي رِ  نَ ف ساً  قَ َتلَ  َمن أَنَّهُ  ِإس  َيا َفَكأَنََّما َأح   النَّاسَ  َأح 
ُهم َكِثيراً  ِإنَّ  ثُمَّ  بِالبَ يِ َناتِ  ُرُسُلَنا َجاءت  ُهم   َوَلَقد   َجِميعاً  رُِفونَ  اأَلر ضِ  ِفي َذِلكَ  بَ ع دَ  مِ ن    (20) َلُمس 

 :غريب األلفاظ
 .َوَهابِيلَ  قَابِيَل،{  آَدمَ  ابْ َنيْ )
 . وغيره ذبح من الله إلى به تقر ب ما( : القربان)
 . َمَددتَّ {  َبَسطتَ )
 . قَ ْتِلي بِِإْثمِ  تَ ْرِجعَ {  بِِإْثِمي تَ ُبوءَ )
 .ََ  َذِلك قَ ْبلَ  َعَلْيكَ  الَِّذي َذنِْبكَ {  َوإِْثِمكَ )
 . فَ زَي ََّنتْ {  َفَطوََّعتْ )
 . ُحْفرَة   ِفيَها َيْحِفرُ  {اأَلْرضِ  ِفي يَ ْبَحثُ )
 . َِ 14 َأخيه ِجيَفةَ  أَوْ  َعْورََة،{  َسْوءةَ }

 : مناسبات اآليات لما قبلها
 عليهم والحكم الله من والتبرؤ العهود نقض من فيها لما المقدسة األرض إلى بالدخول أمرهم في - هذه قصتهم كانت ولما

 اليهود، أبناء ألنهم لذلك، النصارى مدعى إبطال في كافيا   ذلك كان البنوة، من اليهود ادعاه لما ناقضة - والتعذيب بالفسق
 يذكر، لما آدم ابني بقصة تعقب أن ناسب كذلك ذلك كان لما ابنه، أنت تكون أن بطل ألحد ابان   أبيك كون بطل وإذا

 . 15{عليهم واتل[ }23: المائدة{ ]موسى قال وإذ: }قوله على عاطفا   تعالى فقال
 :المعنى اإلجمالي

                                                           

 (20: ص) القرآن غريب بيان في السراج14 
 

 ( .002/ 6) والسور اآليات تناسب في الدرر نظم15 
 



 ال وجدا كذبا، ال صدقا المعتبرون، بها يعتبر تالوة بالحق، آدم ابني على جرت التي بالقضية وأخبرهم الناس على قص: أي
 .المفسرين جمهور قول وهو والسياق، اآلية ظاهر عليه يدل كما لصلبه، ابناه هما آدم ابني أن والظاهر لعبا،
 .المذكورة[ 221:ص] الحال إلى أداهما الذي للقربان، تقريبهما حال في نبأهما عليهم اتل: أي
 بأن{ اآلَخرِ  ِمنَ  يُ تَ َقبَّلْ  َوَلمْ  َأَحِدِهَما ِمنْ  فَ تُ ُقبِ لَ } الله، إلى التقرب لقصد ماله من شيئا منهما كل أخرج: أي{ قُ ْربَان ا قَ رَّبَا ِإذْ }

 .فتحرقه السماء من نار تنزل أن لقربان، الله تقبل عالمة أن األمم، في السابقة بالعادة أو السماء، من بخبر ذلك علم
 ِمنَ  اللَّهُ  يَ تَ َقبَّلُ  إِنََّما} -ذلك في له مترفقا- اآلخر له فقال{ ألقْ تُ َلنَّكَ } وبغيا حسدا لآلخر منه يتقبل لم الذي االبن،{ قَالَ }

 كل وعلى وعليك، علي   واجبة تقواه الذي تعالى، الله اتقيت أني إال تقتلني؟ أن لك توجب وجناية لي ذنب فأي{ اْلُمتَِّقينَ 
 فيه متبعين الله، لوجه خالصا عملهم يكون بأن العمل، ذلك في لله المتقين: أي هنا، المتقين تفسير في األقوال وأصح أحد،
 .وسلم عليه الله صلى الله رسول لسنة

 :فقال مدافعة وال ابتداء ال لقتله، يتعرض أن يريد ال أنه مخبرا له قال ثم
 َأَخافُ } ألني ذلك وإنما. عجزا وال مني جبنا ذلك وليس{ ألقْ تُ َلكَ  إِلَْيكَ  َيِديَ  بَِباِسط   أَنَا َما لِتَ ْقتُ َلِني َيَدكَ  إَِليَّ  َبَسْطتَ  لَِئن}

 وأنه القتل، يريد لمن تخويف هذا وفي. الكبار الذنوب خصوصا الذنوب، على( 2) يقدم ال لله والخائف{ اْلَعاَلِمينَ  َربَّ  اللَّهَ 
 .وتخافه الله تتقي أن لك ينبغي

 تقتلني، أن أوثر فإني تقتلني أو قاتال أكون أن بين األمر دار إذا إنه: أي{ َوإِْثِمكَ  بِِإْثِمي} ترجع: أي{ تَ ُبوءَ  َأن أُرِيدُ  إِنِ ي}
 موجب وأنه الذنوب، كبائر من القتل أن على هذا دل{ الظَّاِلِمينَ  َجزَاءُ  َوَذِلكَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  فَ َتُكونَ } بالوزرين فتبوء

 .النار لدخول
 والطبع الشرع يقتضي الذي أخيه قتل له طوعت حتى ويجزمها، نفسه يعزم يزل ولم ينزجر، ولم الجاني ذلك يرتدع فلم

 .احترامه
 .قاتل لكل السنة هذه سن قد وأصبح وآخرتهم، دنياهم{ اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ  فَ َقتَ َلهُ }
 تقتل نفس من ما" أنه الصحيح الحديث في ورد ولهذا". القيامة يوم إلى بها عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة، سنة سن ومن"

 ".القتل سن من أول ألنه دمها، من شطر األول آدم ابن على كان إال
 يثيرها: أي{ األْرضِ  ِفي يَ ْبَحثُ  ُغرَاب ا اللَّهُ  فَ بَ َعثَ } آدم بني من مات ميت أول ألنه به؛ يصنع كيف يدر لم أخاه قتل فلما

 ِمنَ  فََأْصَبحَ } عورة يكون الميت بدن ألن بدنه،: أي{ َأِخيهِ  َسْوأَةَ  يُ َوارِي َكْيفَ } بذلك{ لُِيرِيَهُ . }ميتا آخر غرابا ليدفن
 .والخسارة الندامة المعاصي عاقبة وهكذا{ النَّاِدِمينَ 

َنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ }   َوَمنْ  َجِميع ا النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكأَنََّما األْرضِ  ِفي َفَساد   أَوْ  نَ ْفس   ِبَغْيرِ  نَ ْفس ا قَ َتلَ  َمنْ  أَنَّهُ  ِإْسرَائِيلَ  بَِني َعَلى َكتَ ب ْ
ُهمْ  َكِثير ا ِإنَّ  ثُمَّ  بِاْلبَ يِ َناتِ  ُرُسلَُنا َجاَءتْ ُهمْ  َوَلَقدْ  َجِميع ا النَّاسَ  َأْحَيا َفَكأَنََّما َأْحَياَها  . {َلُمْسرُِفونَ  األْرضِ  ِفي َذِلكَ  بَ ْعدَ  ِمن ْ



 عاقبته القتل وأن بعده، لمن القتل وسنه أخاه، أحدهما وقتل آدم، ابني قصة في ذكرناه الذي{ َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ } تعالى يقول
َنا. }واآلخرة الدنيا في وخسارة وخيمة  َفَساد   أَوْ  نَ ْفس   ِبَغْيرِ  نَ ْفس ا قَ َتلَ  َمنْ  أَنَّهُ } السماوية الكتب أهل{ ِإْسرَائِيلَ  بَِني َعَلى َكتَ ب ْ

 إال القتل على يقدم ال وأنه التبيين، إلى يدعوه داع معه ليس ألنه ؛{ َجِميع ا النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكأَنََّما} حق بغير: أي{ األْرضِ  ِفي
 بحسب ذلك وإنما غيره، وبين المقتول هذا بين عنده فرق ال أنه علم القتل تستحق لم التي النفس قتل على تجرأ فلما بحق،

 .جميعا الناس قتل كأنه قتله، على فتجرؤه. بالسوء األمارة نفسه إليه تدعوه ما
 كأنه فهذا قتله، من تعالى الله خوف فمنعه قتله، إلى له نفسه دعاء مع يقتله فلم أحدا، استبقى: أي نفسا أحيا من وكذلك

 .القتل يستحق ال من قتل من يمنعه الخوف من معه ما ألن جميعا، الناس أحيا
 :أمرين بأحد يجوز القتل أن على اآلية ودلت

 .للمقتول بوالد ليس مكافئا، مكلفا كان إن قتله، يحل فإنه ذلك، في متعمدا حق بغير نفسا يقتل أن إما
 إلى والدعاة والمحاربين، المرتدين كالكفار أموالهم، أو أبدانهم أو الناس ألديان بإفساده األرض، في مفسدا يكون أن وإما

 .بالقتل إال شرهم ينكف ال الذين البدع
 .أموالهم أخذ أو لقتلهم، الناس على يصول ممن ونحوهم، الطريق قطاع وكذلك

ُهمْ  َكِثير ا ِإنَّ  ثُمَّ . }ألحد حجة معها يبقى ال التي{ بِاْلبَ يِ َناتِ  ُرُسلَُنا َجاءَتْ ُهمْ  َوَلَقدْ }  البيان{ َذِلكَ  بَ ْعدِ } الناس من: أي{ ِمن ْ
 بالبينات جاءوا الذين الرسل ومخالفة بالمعاصي، العمل في{ َلُمْسرِفُونَ } األرض في لالستقامة الموجب للحجة، القاطع

 .16والحجج
 :اآليات هداية من: اآليات هداية

 .تعالى إليه به يتقرب أن يجب بما تعالى الله إلى التقرب مشروعية -9
 .السيئة اآلثار من عليها يترتب وما الحسد جريمة عظم -2
 .تعالى لله فيها اإلخالص على يتوقف الصالحة األعمال قبول -3
 كفل األول آدم ابن على كان إال ظلما   نفسا   تقتل نفس من ما: ورد ولذا قابيل، وهو القتل، جريمة سن من أول بيان -4
 .القتل سن من أول بأنه ذلك" نصيب"

 .زمنه وبيان 9الدفن مشروعية -2
 .2ظلما   القاتل وشرهما ظلما ، المقتول آدم ابنى خير -2
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 .به ينتفعوا لم األسف ومع إسرائيل، لبني تعالى الرب تأديب -7
 الله 2غضب فلذا. الدنيا عارض وراء وجريا   لألهواء اتباعا   كان بل العلم، وقلة الجهل عن ينشأ لم إسرائيل بني فساد -1

 .عالمون ألنهم ولعنهم؛ عليهم
 في والفساد الشر في إسرافا   الناس أكثر فإنهم لهم الحسنة أجر ومضاعفة اليهود، على الجريمة جزاء تضعيف من بالرغم -1

 . 17األرض
 :األحكام أو الحياة فقه

 في والرذائل والمعايب المفاسد أس   هو وأنه البشر، في قتل جريمة أول سبب كان الحسد أن آدم ابني قصة في العبرة
 بر   على تتعاون وال فضيلة، على تلتقي وال خير، على تجتمع ال متباغضة، متعادية متمزقة المتحاسدة فاألمة المجتمع،

 .سواهم لمن أفرادها وعبودية والهوان والذل الضعف إلى يؤدي مما وتقدم، وصالح
 هابيل، قابيل وقتل قبله، األنبياء قتلوا فقد عليهم، جديدا ذلك فليس بمحمد، بالفتك اليهود هم   إن أنه اآلية من والمستفاد

 لمن تبكيت وفيها الخيال، نسج من موضوعا حديثا وليست صدق، قصة ألنها مفيد القصة بهذه والتذكير قديم، والشر
 .وسل م عليه الله صل ى للنبي وتسلية اإلسالم، خالف
 .اآلخرين تجارب من االستفادة على ُغرابا   اللَّهُ  فَ بَ َعثَ : اآلية ودلت

 حمل على وإنما القتل على يكن لم ندمه ألن التائبين من له جاعال ندمه يكن فلم النادمين، من أصبح قابيل أن من وبالرغم
 فلما قتله، بعد به استخفافا بالعراء أخيه ترك ألجل أو وإخوته، أبواه عليه وسخط بقتله، ينتفع لم ألنه أو سنة، ظهره على أخيه
 . «2» قلبه قساوة على ندم اآلخر الغراب بدفن الغراب فعل رأى

 إلى إشارة ليس ذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ : وقوله. إسرائيل بني على القاتل حق في القصاص تشريع على.. ذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ : آية ودلت
 العمد القتل وهو الحرام القتل بسبب الحاصلة المفاسد أنواع من القصة هذه في ذكر ما إلى إشارة هو بل وهابيل، قابيل قصة

 .النَّاِدِمينَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ : قوله ومنها اْلخاِسرِينَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ : قوله ومنها العدوان،
 تلك تشريع أن أي "َكتَ ْبنا ذِلكَ  َأْجلِ  نْ "مِ :قال تعالى ألنه معللة تكون قد تعالى الله أحكام أن على أيضا اآلية ودلت

 . 18المعاني بتلك معلل األحكام
  

                                                           

 (620/ 0) للجزائري التفاسير أيسر17 

 

 ( .013 -6/011) للزحيلي المنير التفسير18 
 



 :المحاضرة الرابعة
نَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيَحارِبُونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  ِإنََّماقوله تعالى :"  َعو  َر ضِ  ِفي َوَيس   أَي ِديِهم   تُ َقطَّعَ  َأو   ُيَصلَُّبوا َأو   يُ َقت َُّلوا َأن   َفَساًدا األ 

ا َأو   ِخََلف   ِمن   َوَأر ُجُلُهم   َفو  َر ضِ  ِمنَ  يُ ن   ن  َيا ِفي ِخز ي   َلُهم   َذِلكَ  األ  ِخَرةِ  ِفي َوَلُهم   الدُّ  تَابُوا الَِّذينَ  ِإلَّ ( 22) َعِظيم   َعَذاب   اآل 
ِدُروا َأن   قَ ب لِ  ِمن    ".  (22) رَِحيم   َغُفور   اللَّهَ  َأنَّ  فَاع َلُموا َعَلي ِهم   تَ ق 

 :غريب األلفاظ
 ." المشكل تأويل" كتاب في مفسر{ َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيَحارِبُونَ  الَِّذينَ  َجزَاءُ  إِنََّما}
 .َخَشَبة   َعَلى ُيَشدُّوا{ ... ُيَصلَُّبوا}
  .قطعهما بين يخالف اليسرى ورجله اليمنى يده أي المخالفة،: الخالف ( ِخالف   ِمنْ  َوأَْرُجُلُهمْ  أَْيِديِهمْ  تُ َقطَّعَ  أَوْ )
 . 19أيضا وهالك هوان،:  (ِخْزي   )

 : سبب النزول
 عليه الله صلى - النبي فأمرهم المدينة، فاجتووا عرينة أو عكل من أناس قدم: قال ؛-عنه الله رضي- مالك بن أنس عن

 واستاقوا ،- وسلم عليه الله صلى - النبي راعي قتلوا َصح وا فلما فانطلقوا، وألبانها، أبوالها من يشربوا وأن بلقاح، - وسلم
 وسمرت وأرجلهم، أيديهم فقطع فأمر؛ بهم؛ جيء النهار ارتفع فلما آثارهم في فبعث النهار، أول في الخبر فجاء النعم،

 .يسقون فال يستسقون الحرة في وألقوا أعينهم،
 . [البخاري أخرجه] " ورسوله الله وحاربوا إيمانهم بعد وكفروا وقتلوا سرقوا فهؤالء: قالبة أبو قال

 : اآليات لما قبلها مناسبة
 القاتل عذاب أن ظن ربما وكان ، بغيره وتارة بالقتل يكون تارة وكان ، عنه للناهي محاربة الموانع بعد اإلسراف هذا كان ولما

 األصل وكان)  جزاؤا إنما: )  الحصر طريق على قوله سبحانه به وصل ، جميعا   الناس قتل كمن لكونه القتل من بأكثر يكون
 الذي األعظم الملك:  األصل وكان)  الله يحاربون الذين: )  فقال والتعميم بالوصف الحكم تعليق يد(  أ ولكن ، جزاؤهم: 
 ويقصدون ، أرادهم ممن منعة ولهم ، مسلمون وهم الطريق بقطع محاربته عن نَ َهَيا من بمحاربة أي(  ورسوله(  له كفوء ال

 . خارجها أو البلد في كانوا سواء وأموالهم دمائهم في المسلمين
 كان ولما)  األرض في ويسعون: )  بقوله الشيطان عماد هؤالء أن أعلم ، هونا   األرض على يمشون الرحمن عباد كان ولما
 . 20للفساد أو ، فساد ذوي كونهم حال أي(  فسادا  : )  قوله في به صرح ، الفساد في ظاهرا   هذا
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 من عليه رتب وما جميعا، الناس قتل فكأنما نفسا قتل من وأن القتل جريمة خطورة تعالى الله بي ن أن بعدقال الزحيلي :  -
 على أحد يجرأ ال حتى غالبا، القتل ويرتكبون األرض في يفسدون الذين المحاربين عقاب هنا ذكر القصاص، تشريع

 .21المحاربة
 :المعنى اإلجمالي

 عليه الله صلى الله رسول وبين بينهم كان اليهود من قوما   أن:  عباس ابن عند سببها:  اآلية{  ُيَحارِبُونَ  الذين َجزَآءُ  إِنََّما} 
 قتلوا إنهم ثم الظاهر حسب أسلموا وُعرينة ُعكل من نفر في نزلت جماعة وقال ، السبيل وقطعوا العهد فنقضوا عهد وسلم
 حمل:  هي مالك عند والمحاربة ، محارب كل في ذلك بعد حكمها ثم إبله وأخذوا وسلم عليه الله صلى النبي راعيَ 

:  الله يحاربون:  وقوله ، البلد خارج إال المحارب يكون ال:  حنيفة أبو وقال ، بلد خارج في أو بلد في الناس على السالح
 على وهي للحرابة بيان{  َفَسادا   األرض ِفي َوَيْسَعْونَ }  أحسن وهو الله عباد يحاربون تقديره:  بعضهم وقال ، ومبالغة تغليظ

 يقتل:  وقيل.  القتل إلى مضاف الصلب{  يصلبوا أَوْ  يقتلوا َأن}  النفس قتل ثم المال أخذ ثم الطريق إخافة أدناها درجات
 أَوْ }  القاسم ابن قول وهو ، الخشبة على ويقتل ، حيا   يصلب وقيل ، أشهب قول وهو ، فينزجروا الفساد أهل ليراه يصلب ثم

 ورجله اليسرى يده قطعت:  عاد إن ثم ، اليسرى ورجله اليمنى يده تقطع أن معناه{  خالف مِ نْ  َوأَْرُجُلُهم أَْيِديِهمْ  تُ َقطَّعَ 
 ِمنَ  يُنَفْواْ  أَوْ }  السرقة وفي الحرابة في وذلك ، المفصل من الرجل وقطع ، الرسغ من والجمهور مالك عند اليد وقطع ، اليمنى
 أنه مطرف عنه وروى ، توبته تظهر أن إلى فيه ويسجن ، آخر بلد إلى بلد من ينفى أن:  مالك مذهب مشهور{  األرض
 اإلمام أن مالك ومذهب ، فيه يسجن أن دون آخر بلد إلى ينفى:  وقيل ، حنيفة أبو قال وبذلك ، بعينه البلد في يسجن
 فال قتل كان إن:  قال أنه إال ، نيفيه أو ، ورجله يده يقطع أو يصلبه وال يقتله أو ، ويصلبه يقتله أن بين المحارب في مخير

 قتل فمن مرتبة العقوبات هذه:  وغيره الشافعي وقال ، العقاب بأيسر فيه يأخذ أن فاألحسن ، يقتل لم وإن ، قتله من بد  
 ومن ، ورجله يده قطعت يقتل ولم المال أخذ ومن ، يصلب ولم قتل المال يأخذ ولم قتل ومن ، وصلب قتل المال وأخذ

 الدنيا ِفي ِخْزي  }  التخيير تقتضي التي بأو العقوبات هذه عطف مالك وحجة ، نفي ماال   يأخذ ولم يقتل ولم السبيل أخاف
 ويحتمل ، الحدود سائر بخالف ، للمحارب كفارة تكون ال الدنيا في العقوبة أن هذا وظاهر اآلخرة وعذاب ، العقوبة هو{ 
 أَتُوبُ  فَأُْولَِئكَ  َوبَ ي َُّنواْ  َوَأْصَلُحواْ  تَابُواْ  الذين ِإالَّ }  يعاقب لمن اآلخرة في والعذاب فيها عوقب لمن الدنيا في الخزي يكون أن

 عليه القدرة قبل توبته حكم يختلف ال المشرك ألن ضعيف؛ وهو المشركين في هي:  قيل[  921:  البقرة{ ]  َعَلْيِهمْ 
 منهم تاب فمن ، المذكورة العقوبات جاءتهم الذين وهم ، الصحيح وهو المسلمين من المحاربين في هي:  وقيل ، وبعدها

 من عليه بما يطالب[  هل]  واختلف.  رحيم غفور الله أن فاعلموا:  لقوله الحرابة حكم عنه سقط فقد ، عليه يُقدر أن قبل
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 ووجه ، بالتوبة عنه سقتطت التي الحرابة حد   على زائدة أنها بها المطالبة فوجه ال؟ أو واألموال الدماء في الناس حقوق
 . 22رحيم غفور قوله إطالق إسقاطها

 :هداية اآليتين
 : اآليتين هداية من

 بعيدا   الصحراء إلى خروجهم ، شوكة ولهم سالح بأيديها ويكون فأكثر اثنان جماعة خروج:  وحقيقتها الحرابة حكم بيان -1
 لهم يقال وأهلها الحرابة هي هذه.  األعراض على ويعتدون ويسلبون فيقتلون المسلمين على هجمات يشنون ، والقرى عن

 . ( 33)  األولى اآلية في تعالى ذكر ما وحكمهم المحاربون
 المال وأخذ قتل فمن وإال ، للتخيير اآلية في أو قلنا إن ، األمن الستتباب مناسبة أنها يرى التي إنزال في مخير اإِلمام -2

 يده فتقطع خالف من ورجله يده قطعت ماال   وأخذ قتل ومن ، قتل ماال   يأخذ ولم قتل ومن ، وصلب قتل الناس وأخاف
 . ينفى ماال   يأخذ ولم يقتل لم ومن ، اليسرى ورجله اليمنى
 إقامة بنفسه يطلب أو ذويه على يرده فإنه سلبه مال بيده يكون أن إال عنه يعفا منه التمكن قبل المحاربين من تاب من -3
 . لذلك فيجاب عليه الحد

 . 23له ورحمته تاب لمن لمغفرته بعباده ورحمته الله عفو عظم -4
 :األحكام أو الحياة قهف

 .التائبين وحكم المحاربين، عقاب حكم: حكمين المحاربة آية تضمنت
 اإلبعاد أو الحبس أي األرض من والنفي خالف، من واألرجل األيدي وتقطيع والصلب، القتل، فهي: الدنيا في عقوبتهم أما
 .كم 11 بحوالي المقدرة الصالة قصر مسافة األقل على بينهما آخر بلد إلى بلده من
 .للقاتل مكافئا المقتول يكن لم وإن قتل، من فيها يقتل الحرابة أن في خالف وال

 الدنيا عقوبة وصف على واقتصر الجريمة، لعظم جهنم، نار في العذاب استحقاق وهي: أخروية عقوبة على اآلية ونصت
 خزيا فيها لهم أن مع العظيم بالعذاب اآلخرة عقوبة وصف وعلى أيضا، عذابا فيها لهم أن مع والفضيحة الذل أي بالخزي

 .خزيها من أشد اآلخرة في والعذاب عذابها، من أعظم الدنيا في الخزي ألن أيضا
 جوابر ال زواجر فالحدود اآلخرة، في العقوبة تسقط ال الحدود أن: للمحاربين المذكورتين العقوبتين بين الجمع من ويؤخذ

 رواه لما وتكفرها، الذنوب تجبر أنها أي أيضا، جوابر الحدود: الجمهور وقال. الحنفية مذهب وهذا اآلية، صريح هو كما
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 شيئا أصاب ومن له، كفارة فهو به فعوقب شيئا المعاصي هذه من أصاب من: »الصامت بن عبادة عن صحيحة في مسلم
 . «عذبه شاء وإن عنه، عفا شاء إن: الله إلى فأمره الله، فستره ذلك، من
 أو يجرح، جرح ومن منه، يقتص أي يقتل قتل فمن العاديين، المجرمين سائر حكم فهو: عليهم القدرة قبل التائبين حكم وأما
 . 24األرش يغرم

 
 مَلحظة مهمة: هذه مادة أولية للمحاضرات ، مع الرجوع إلى الكتاب العمدة في المقياس وهو: المحرر في التفسير .
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