
ِحيِم )1( ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللَّ
بسم اهلل: أي بعلو اهلل الرمحن الرحيم، أو بعالمته املميزة له عن خلقه، 
ْوَق ِعباِدهِ…﴾ ]األنعام/61[.

َ
قاِهُر ف

ْ
وهي علّوه عليهم وقهره هلم ﴿َوُهَو ال

ومتعلق الباء حمذوف تقديره )إقرأ( خطابا للنيب.أي اقرأ يا حممد القرآَن، 
يا  اقرأه  وألوصيائك)1(مث  لك  برهانا  خبري،  حكيم  لدن  من  حمكما  كتابا 
الناس كتابا مفّصاًل )منجما( )على مكث(; لنثبت به فؤادك،  حممد على 
َس 

ْ
ِنَّ َواألِن

ْ
ْقُت ال

َ
ولتعلمهم هدف اخللقة وطريق الوصول إليه ﴿َوما َخل

اتَّبُِعوهُ َوال 
َ
ف  

ً
ُمْسَتِقيما نَّ هذا ِصاِط 

َ
﴿وَأ ]الذاريات/56[،  ِلَْعُبُدوِن﴾   

َّ
إاِل

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ 
َّ
َعل

َ
اُكْم بِِه ل َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ تَتَّبُِعوا السُّ

]األنعام/153[.

))). يكون القرآن برهانا للنيب يف نفسه; إذ حيس به انه القي عليه مرة واحدة، مث 
ل فزنل جنوما يف عملية ال ميلك ازاءها اال التلقي، وهو برهان عند االخرين  فصِّ
الهنم ال ميلكون ازاءه اال االنبهار والعجز عن املجاراة واملعارضة; فلو كان جهدا 
بشريا كشعر الشاعر فان الشاعر يستطيع ان جياري شاعرا آخر; فيعارضه يف 
النيب ; ألنه يذكرهم  قصيدة ما من قصائده او كلها، وهو برهان الوصياء 

باوصافهم وال تنطبق اال عليهم، 

اْلَحْمُد لِلِ َربِّ اْلعاَلِميَن )2(
احلمد هلل: أي املدح والثناُء عليه مبا أثىن به على نفسه، بأن نذكره 
ِيَن 

َّ
ال َوَذُروا  بِها  اْدُعوهُ 

َ
ف ُْسىن  الْ ْسماُء 

َ
األ  َِّ ﴿َوِل احلسىن،  وأمسائه  بصفاته 

]األعراف/180[،  وَن﴾ 
ُ
َيْعَمل اكنُوا  ما  َسُيْجَزْوَن  ْسمائِِه 

َ
أ ِحُدوَن)))ِف 

ْ
يُل

و)محده( أيضا هو شكره على نعمه اليت مشلت كل خلقه كنعمة الرزق، أو 
اختصت املؤمنني كنعمة النجاة من اهلالك على يد الظاملني قال تعاىل: ﴿

نَّ 
ُ
َُقول ْرَض ِمْن َبْعِد َمْوتِها لَ

َ
ْحيا بِِه األ

َ
أ
َ
ماءِ ماًء ف َل ِمَن السَّ َُهْم َمْن نَزَّ

ْ
ل

َ
ِئْ َسأ

َ
َول

وَن﴾ ]العنكبوت/63[. وقال تعاىل: 
ُ
َثُُهْم ال َيْعِقل

ْ
ك

َ
َِّ بَْل أ َْمُد ِل ِل الْ

ُ
َُّ ق ال

َّانا ِمَن 
َ

ِي ن
َّ

ال  َِّ َْمُد ِل َفُقِل الْ ِك 
ْ
ُفل

ْ
ال َوَمْن َمَعَك َعَ  نَْت 

َ
أ اْسَتَوْيَت  إَِذا 

َ
﴿ف

]املؤمنون/28[. الِِمنَي﴾  الظَّ َقْوِم 
ْ
ال

اهلل: اسم علم للذات اليت هلا األمساء احلسىن، وخلقت اخللق واإلنسان، 
مبشرين  الرسل  وبعثت  أمة،  كل  ومصري  إنسان  كل  مصري  وقدرت 

باحلق. الناس  بني  ليحكم  الكتاب  معهم  وأنزلت  ومنذرين، 
تعاىل ومسى  اهلل  ما سوى  كل  وهو  عامل  العاملون مجع  العاملني:  رب 
الناس،   مبعىن  القرآن  يف  اللفظة  وجاءت  وجوده،  على  َعَلٌم  ألنه  بذلك؛ 
معناها  العاملني(  )رب  يكون  وهكذا  واملريب،  املصلح  املالك  هو  والرب 
:مالك كل شئ من مفردات الوجود ومربيه ومتويل أمره والقائم عليه مبا 
يصلحه، أو رب الناس أي مالكهم ومربيهم ومتويل أمرهم والقائم عليم 

يصلحهم. مبا 

ِحيِم )3( ْحمِن الرَّ الرَّ
الرمحن الرحيم: مشتقان من الرمحة، وهي من املخلوق الرقة يف القلب، 
اإلمتالء  على  يدل  فعالن  وزن  على  و)رمحن(  اإلحسان،  اخلالق  ومن 
والسعة دون الثبات، وهي تقتضي سعة العطاء بال شرط، )يا من يعطي 
من سأله ومن مل يسأله ومن مل يعرفه حتننا منه ورمحة( وتقتضي هذه 
الرمحة العامة بعثة األنبياء والرسل مث تعيني أوصيائهم لتبليع دين اهلل إىل 
البشر؛ إلقامة احلجة عليهم، و)رحيم( على وزن فعيل يدل على الثبات 
وهي تقتضي العطاء بشرط اإلميان به وبرسله وأوصيائهم. قال تعاىل: ﴿

ِيَن ُهْم 
َّ

اكَة َوال يَن َيتَُّقوَن َويُْؤتُوَن الزَّ ِ
َّ

ُتُبها لِل
ْ
ك

َ
َسأ

َ
َورَْحَِت َوِسَعْت ُكَّ َشْ ٍء ف

]األعراف/156[. يُْؤِمُنوَن﴾  بِآياتِنا 

يِن )4( ماِلِك َيْوِم الدِّ
باألمر  فيه  واملتصرف  امللك  صاحب  هو  املالك  الدين:  يوم  مالك 
يوم  وهو  اجلزاء،  يوم  هو  الدين(  )يوم  و  اجلزاء  والدين  وحده.  والنهي 

))). اإلحلاد هو امليل والظلم وقوله: )يلحدون يف أمسائه) أي يشركون مع اهلل آهلة 
أخرى فيصفوهنا بصفات اهلل.

َنْفٍس  ُكُّ  ْزى 
ُ

ت َْوَم  ﴿الْ تعاىل:  قال  لذلك  مجيعًا،  فيه  الناس  اهلل  حيشر 
ِديَنُهُم   َُّ ال يِهُم 

ِّ
يَُوف ]غافر/17[.  ﴿يَْوَمئٍِذ  َْوَم…﴾  الْ َم 

ْ
ُظل ال  َسَبْت 

َ
ك بِما 

قال  أزواج:  ثالثة  الناس  يكون  اليوم  هذا  ]النور/25[. ويف   ﴾… َقَّ الْ
َمْيَمَنِة )8) 

ْ
ْصحاُب ال

َ
َمْيَمَنِة ما أ

ْ
ْصحاُب ال

َ
أ
َ
ًة )7) ف

َ
الث

َ
 ث

ً
ْزواجا

َ
ْنُتْم أ

ُ
تعاىل:﴿َوك

 (10( ابُِقوَن  السَّ ابُِقوَن  َوالسَّ  (9( َمْشَئَمِة 
ْ
ال ْصحاُب 

َ
أ ما  َمْشَئَمِة 

ْ
ال ْصحاُب 

َ
وَأ

لِيٌل 
َ
َوق لنَِي )13)  وَّ

َ
األ ِمَن  ٌة 

َّ
ل
ُ
ث انلَِّعيِم ))1)  َجنَّاِت  ِف  ُبوَن )11)  ُمَقرَّ

ْ
ال وئلَِك 

ُ
أ

]الواقعة/14-7[.  ﴾(14( اآلِْخِريَن  ِمَن 
أصحاب  وهم  تعاىل  اهلل  عند  املقربون  املتقدمون  أي  )السابقون( 
ُيدخلون  بسيماهم،  يعرفون كال  األعراف  أصحاب  وهم  عنده،  الشفاعة 

أنكروه. من  النار  ويدخلون  عرفوه،  من  اجلنة 
و)أصحاب ميمنة( أي أصحاب مين وسعاد، شفع هلم املقربون؛ ألهنم 

اقتدوا هبم يف الدنيا.
و)أصحاب مشأمة( أي أصحاب شؤم؛ ألهنم مل يكونوا من املقتدين 

بالسابقني املقربني بل عملوا بأهوائهم أو اتبعوا أهواء غريهم.
نَي 

ِّ
ُمَصل

ْ
ال ِمَن  نَُك  ْم 

َ
ل وا 

ُ
قال  (4(( َسَقَر  ِف  ُكْم 

َ
ك

َ
َسل ﴿ما  تعاىل:   وقال 

السابقني. أثر  يقفو  ]املدثر[، أي مل نك ممن   ﴾(43(
صلَّى  يقال:  )السابق(.  تايل  )املصلي(  حاِح:  الصِّ يف  اجلوهري  قال 
عند صاله  رأسه  السابق؛ ألن  يتلو  الذي  وهو  مصليا،  جاء  إذا  الفرس، 

ُمَصلِّيًا. جاَء  إذا  )مؤخرته( 
ويف لسان العرب: تسمي العرب الفرَس )السابَق( بـ)امُلَجلِّي( والثاين 
نَي﴾ أي مل 

ِّ
ُمَصل

ْ
ْم نَُك ِمَن ال

َ
الذي يأيت مصليا بـ)املصلي(. فقوله تعاىل:﴿ل

نك نقفو أثَر السابقني املقربني فنقتدي هبم.
لِيٌل ِمَن اآلِْخِريَن )14)﴾ أي مجاعة 

َ
لنَِي )13) َوق وَّ

َ
ٌة ِمَن األ

َّ
ل
ُ
وقوله: ﴿ث

من األمم األوىل املحجوجة بكتب األنبياء األولني وهي )الصحف األوىل 
صحف آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى( وقليل من أمة 

حممد )ص( خامت األنبياء املحجوجون بالقرآن.

إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعيُن )5( 
إياك نعبد: العبادة الطاعة واخلضوع، وهي تقتضي معبودا وهو اإلله 
واملعىن نتخذك إهلا وحدك ال شريك لك نتقرب إليه بالعبادات على طريقة 

حممد وأهل بيته ونطيع أوامرك ونواهيك مبا بينوه من أحكام دينك.
وإياك نستعني: اإلستعانة طلب العون)3(.

إّن قوله تعاىل:﴿َوإِيَّاَك نَْسَتِعنُي﴾ تفيد أّن اإلنسان عليه أن يطلب من 

هري على اأَلمر، يقال َأَعْنُته إعانة واْسَتَعْنُته واسَتَعْنُت به فَأعاَنين؟  ))). والَعْوُن: الظَّ
 : والظهري هو العون يقال: اْسَتَظْهَر به َأي استعان. وَظَهْرُت عليه: َأعنته. وَظَهَر َعليَّ

َأعانين؛ والتَّظاُهُر: التعاُون. وظاَهَر فالن فالنًا: عاونه.
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اهلل تعاىل أن يتواله فيكون وكيله وحده ال شريك له؛ ليكفيه أمره فيما 
فالنًا،  فالٌن  وكَّل  يقال:  َوكِيالً﴾،  بَِربَِّك  َف 

َ
﴿َوك قال:  كما  تكوينا،  أمهَُّه 

نفسي طرفة  إىل  تكلين  )ال  احلديث  بكفايته. ويف  ثقة  أمره  استكفاه  إذا 
نا…﴾ 

ْ تََوكَّ ْيِه 
َ
َعل َو  بِِه  آَمنَّا  الرَّْحُن  ُهَو  ْل 

ُ
﴿ق تعاىل:  وقوله  فأهلك(.  عني; 

]الطالق/3[. َحْسُبُه…﴾  َفُهَو   َِّ ال َعَ   
ْ َيَتَوكَّ ﴿…َوَمْن  ]امللك/29[. 

يف  الشرك  من  الرباءة  يقتضي  َنْعُبُد﴾  قوله:﴿إِيَّاَك  معىن  ويكون 
االلوهية; فنعبده وحده ال شريك له أي نتخذك اهلا وحدك ال شريك لك ،
إّن قولنا: ﴿َوإِيَّاَك نَْسَتِعنُي﴾ يقتضي الرباءة من األرباب الزائفة اليت 
أي  كثري،  أو  قليل  يف  تكوينيا  أمره  لتتوىل  بالدعاء  إليها  اإلنسان  اجته 
)الحول وال  تكوينا   أمورنا  تدبر  فأنت  لك،  ندعوك وحدك ال شريك 
 َُّ يَْس ال

َ
ل
َ
قوة إال باهلل العلي العظيم( وإىل هذا املعىن يشري قوله تعاىل: ﴿أ

ُ ِمْن هاٍد﴾ 
َ

ما ل
َ
َُّ ف ِيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن يُْضلِِل ال

َّ
ونََك بِال

ُ
ف ُيَوِّ بِكاٍف َعْبَدهُ َو

]الزمر/36[.
كأّنه  العبد  من  إقرار  وهو  نَْسَتِعنُي﴾،  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  وقوله:﴿إِيَّاَك 

]هود/123[، ْيِه﴾ 
َ
َعل  

ْ َوتََوكَّ اْعُبْدهُ 
َ
﴿ف تعاىل:  لقوله  استجابة 

ِمنَي … إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك نَْسَتِعنُي﴾ 
َ
َعال

ْ
َِّ َربِّ ال َْمُد ِل وقوله تعاىل:﴿الْ

اْسَم  ِر 
ُ
ك

ْ
﴿َواذ تعاىل:  لقوله  استجابة  كأهنا  واإلقرار  احلمد  بلسان  وهي 

ِْذهُ 
َّ

ات
َ
ف ُهَو   

َّ
إاِل إِلَ  ال  َمْغرِِب 

ْ
َوال ِق  َمْشِ

ْ
ال َربُّ   (8( تَبْتِيالً  ِْه  إِلَ َوتَبَتَّْل  َربَِّك 

]املزمل/9-8[. َوكِيالً  )9) ﴾ 

راَط اْلُمْسَتِقيَم )6( اْهِدَنا الصِّ
اهلداية هنا مبعىن شرح الصدر والثبات على األمر، كما يف قوله تعاىل: 
َيَْعْل  ُه 

َّ
يُِضل ْن 

َ
أ يُرِْد  َوَمْن  لأِلِْسالِم  َصْدَرهُ  ْح  يَْشَ َيْهِديَُه  ْن 

َ
أ  َُّ يُرِِد ال ﴿َفَمْن 

اشرح  ]األنعام/125[.  ماءِ…﴾  السَّ ِف  ُد  عَّ يَصَّ نَّما 
َ
أ
َ
ك  

ً
َحرَجا  

ً
َضيِّقا َصْدَرهُ 

هذا  نَّ 
َ
﴿وَأ أمرت  كما  صراطك  متبعني  وحنن  وأمتنا  وثبتنا  صدرونا 

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ذلُِكْم  ُبَل َفَتَفرَّ اتَّبُِعوهُ َوال تَتَّبُِعوا السُّ
َ
 ف

ً
ِصاِط ُمْسَتِقيما

]األنعام/153[. َتتَُّقوَن﴾  ُكْم 
َّ
َعل

َ
ل بِِه  اُكْم  َوصَّ

 
ً
 قَِيما

ً
ْل إِنَِّن َهداِن َربِّ إىِل ِصاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينا

ُ
وصراُط اهلل هو دينه ﴿ق

ُمْشِكنَِي﴾ ]األنعام/161[. ﴿َواْعُبْد َربََّك 
ْ
 َوما اكَن ِمَن ال

ً
َة إِبْراِهيَم َحنِيفا

َّ
ِمل

َِقنُي﴾ ]احلجر/99[. تَِيَك الْ
ْ
َحتَّ يَأ

واليقني هو املوت.
ُمْسَتِقيَم﴾ أي اهدنا صراطك املستقيم، أي 

ْ
َاَط ال فقوله: ﴿اْهِدنَا الصِّ

ثبتنا  أي  عليه،  وأمتنا  وثّبتنا  املستقيم،  صراطك  التباع  صدرنا  اشرح 
وأمتنا على اتباع دينك الذي بينته مّلة إبراهيم الذي مل يكن مشركًا بل 

حنيفًا. كان 

ِصراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم
من  بدل  هي  هنا  )صراط(  لفظة  أّن  على  واملفسرون  النحاة  اتفق 

كل()1(. من  كل  )بدل  املستقيم  الصراط 
وجاء ببدل )كل من كل(؛ ليعطي فكرة: أّن صراط اهلل املستقيم هو 
صراط الذين )أنعم اهلل عليهم( ال فرق، فمن  قرر إطاعة واتباع وتويل 
يطيع  أن  فعليه  َنْعُبُد﴾  ﴿إِيَّاَك  بقوله:  واتباع وتويل رسوله  اهلل وإطاعة 
ويتبع ويتوىل )الذين أنعم اهلل عليهم( ويقتدي هبم؛ ألّن صراطهم ودينهم 
هو صراط ودين رسوله وهو صراط اهلل تعاىل ودينه. وليس من شك 
هي أغلى أمنية للمؤمن أن يتوىل وُيطيع ويتبع أشخاصًا بعد النيب ُيعترب 
بشفاعتهم يف  ليفوز  ولرسوله؛  تولٍّ هلل  هو  وإطاعتهم  واتباعهم  توليهم 

اآلخرة، ويفوز  باجلنة ورضوان من اهلل أكرب. 
مون يف  وليس من شك فإّن هؤالء األشخاص هم )السابقون( أي املقدَّ
بون( أي الذين يستجيب اهلل دعاءهم  َحَلَبة السباق إىل اهلل تعاىل وهم )املقرَّ
وكلمتهم يف غريهم، أي جعل اهلل هلم الشفاعة يف اآلخرة، فمن استجاب 
 
َّ
إاِل يَْشَفُعوَن  ﴿َوال  فيه،  له وشفّعهم  فيهم واتبعهم شفعوا  ألمر اهلل تعاىل 
فئة  ]األنبياء/28[. وهؤالء هم  ُمْشِفُقوَن﴾  ِمْن َخْشيَتِِه  َوُهْم  اْرتىَض  لَِمِن 
ممن آمن باهلل ورسوله حممد وليسوا كل أتباعه، مساهم القرآن بالصديقني 
ُهُم  وئلَِك 

ُ
أ َوُرُسلِِه   َِّ بِال آَمُنوا  ِيَن 

َّ
﴿َوال تعاىل:  قال  رهبم،  عند  والشهداء 

ْجُرُهْم َونُوُرُهْم…﴾ ]احلديد/19[.
َ
ُهْم أ

َ
ل َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم  يُقوَن َوالشُّ دِّ الصِّ

بَعِد  ِمن  بورِ  الزَّ ف  َتبنا 
َ
ك َقد 

َ
﴿َول األرض  يرثون  الذين  هم  وهؤالء 

]األنبياء/105[. الّصاِلوَن﴾  ِعبادَي  ها 
ُ
يَِرث األرَض  نَّ 

َ
أ كِر  الِّ

َوالرَُّسوَل   ََّ ال يُِطِع  ﴿َوَمْن  تعاىل:  قوله  يف  املذكورون  هم  وهؤالء 
َهداءِ  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ انلَّبِيِّنَي  ِمَن  ْيِهْم 

َ
َعل  َُّ ال ْنَعَم 

َ
أ ِيَن 

َّ
ال َمَع  وئلَِك 

ُ
أ
َ
ف

]النساء/69[.  ﴾ً
َرفِيقا وئلَِك 

ُ
أ وََحُسَن  اِلنَِي  َوالصَّ

فـ)الذين أنعم اهلل عليهم( فئتان: 
الفئة األوىل: النبيون.

الفئة الثانية: الصديقون والشهداء والصاحلون. 
وقد أخربنا اهلل تعاىل يف كتابه أّن هؤالء الذين أنعم عليهم بقسميهم; 

أربعة بيوت منها بيت إبراهيم.
يَِّة آَدَم  ْيِهْم ِمَن انلَّبِيِّنَي ِمْن ُذرِّ

َ
َُّ َعل ْنَعَم ال

َ
أ ِيَن 

َّ
وئلَِك ال

ُ
﴿أ قال تعاىل: 

ْن َهَديْنا َواْجَتبَْينا إِذا  يَِّة إِبْراِهيَم َوإِْسائِيَل َوِممَّ نا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّ
ْ
ْن َحَل َوِممَّ

داً َوُبِكيًّا﴾ ]مرمي/58[. وا ُسجَّ ْيِهْم آياُت الرَّْحِن َخرُّ
َ
ُتْتىل َعل

فاآلية تبني أّن الذين أنعم اهلل عليهم صنفان: األول النبيون، والثاين 
))). بدل كل من كل: البدل املطابق للمبدل منه املساوي له يف املعىن، كقولك: 

ُمتَِّقنَي َمَفاًزا َحَدائَِق﴾.
ْ
جاءين حممد أبو عبد اهلل، وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ لِل

الصنفني  هذين  وإّن  أنبياء.  ومل جيعلهم  قرب(  )أي  واجتىب  هدى  الذين 
وبيت  إبراهيم  وبيت  نوح  وبيت  آدم  بيت  أربعة  بيوتات  يف  يوجدان 

إسرائيل.
يَِّة آَدَم﴾ هم احلجج التسعة من ذرية آدم، آخرهم نوح،  قوله: ﴿ِمْن ُذرِّ

بعضهم أنبياء ورسل وبعضم ممن هدى واجتىب ومل جيعل نبيا.
نا َمَع نُوٍح﴾ أي ممن محلنا مع نوح من ذريته ومنهم 

ْ
ْن َحَل قوله: ﴿َوِممَّ

سام، ومل يكن نبّيًا، ومنهم إبراهيم وهو نيب.
يَِّة إِبْراِهيَم َوإِْسائِيَل﴾ إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق  قوله: ﴿َوِمْن ُذرِّ
بن يعقوب، واألنبياء من ذريته يوسف وموسى وهارون وداود وسليمان 
منهم  أئمة  جعلهم  بل  أنبياء  جيعلهم  ومل  واجتىب،  هدى  وممن  وغريهم، 
فهما  إبراهيم  ذرية  من  عليهم  اهلل  أنعم  الذين  هارون.أما  وآل  طالوت 
ب( ومل جيعله  النبّيان: إمساعيل وحممد )ص(، وممن هدى واجتىب )أي قرَّ
نبيًا، بل جعله إماما أو مستجاب الدعاء والشفاعة. وهؤالء هم آباء النيب 
)ص(  من بعد إمساعيل إىل أيب طالب ومنهم علي وولداه وأمُّهما الصديقة 
َك فِيِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك  فاطمة املشار إليهم يف قوله تعاىل: ﴿َفَمْن َحاجَّ
ْنُفَسنا 

َ
وَأ َونِساَءُكْم  َونِساَءنا  بْناَءُكْم 

َ
وَأ بْناَءنا 

َ
أ نَْدُع  ْوا 

َ
تَعال َفُقْل  ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ِمَن 

اكِذبنَِي﴾ ]آل عمران/61[. 
ْ
َِّ َعَ ال ْعَنَت ال

َ
ْنُفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهْل َفَنْجَعْل ل

َ
وَأ

وقد أطبقت الروايات على أهنم علي وفاطمة واحلسن واحلسني وهم أهل 
َُّ ِلُْذِهَب َعْنُكُم  بيت النيب املذكورون يف قوله تعاىل: ﴿…إِنَّما يُِريُد ال

ْم َتْطِهرياً ﴾ ]األحزاب/33[.
ُ
َرك َْيِت َويَُطهِّ ْهَل الْ

َ
الرِّْجَس أ

ِيَن 
َّ

ُمْسَتِقيَم )6) ِصَاَط ال
ْ
َاَط ال واخلالصة يف قوله تعاىل: ﴿اْهِدنَا الصِّ

ْيِهْم… )7)﴾ أي اشرح صدرونا التباع أهل بيت نبيك وأنلنا 
َ
ْنَعْمَت َعل

َ
أ

شفاعتهم.

الِّيَن )7( َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ
أي وجنبنا طريقة من غضبت عليه ممن حادَّ أهل بيت نبيك وأغضبهم 
وحارهبم، وعرض نفسه إمامًا يف قباهلم، وحذا يف ذلك حذو من غضبت 

عليه من األولني من بين إسرائيل.
وال الضالني: أي وجنبنا طريقة من أعرض عن أهل بيت نبيك، فاتبع 

السبل وضلت به، وحذا حذو من ضّل من األولني ممن قالوا إّنا نصارى.

صفر 1437هـ


