سورة التوبة

(بسم هللا الرمحن الرحيم)
﴿ ي ِري ُدو َن أَ ْن يط ِْفئُوا نُور هِ
اَّلل بِأَفْ َو ِاه ِه ْم
ُ
ُ
َ
ِ
َويَأ ََْب ه
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ
اَّللُ إِهَّل أَ ْن يُت هم نُ َ
الْ َكافِ ُرو َن (﴾)23
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

شرح الكلمات:

اَّلل} َش ْرعه َوبَ َر ِاهينه وأدلة توحيده
{يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُط ِْفئُوا نُور ه
{بِأَف َْو ِاه ِه ْم} بِأَق َْواِلِِ ْم فِ ِيه
اَّلل هإَّل أَ ْن يُتِم} دينه وشرعه؛ ويعليه على سائر األديان
{ َويَأ ََْب ه
والشرائع
{نُوره َول َْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن} ولو كره ذلك اجلاحدون.

املعىن اإلمجايل

:

قوله تعاىل {يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم} أي يريد اليهود
والنصارى أن يطفئوا نور هللا الذي هو اإلسالم بأفواههم بالكذب

واَّلفرتاء ،والعيب واَّلنتقاص{ ،ويأَب هللا إَّل أن يتم نوره ولو كره

الكافرون}  ،وقد فعل فله احلمد وله املنة ،وأصبح اإلسالم
الظاهر على األديان كلها .

ون ور هللا :دين ه ال ذي أرس ل ب ه الرس ل ،وأن
الكت ب ،و ،اه هللا ن ورا ،ألن ه يس تنار ب ه

ب ه

لم ات

اجله ل واألدي ان البامل ة ،ف ن ه عل م ب احل  ،وعم ل

ب احل  ،وب ا ع داه ف ن ه ب

ده ،فه

َّلء اليه ود

والنص ارى وب ن أ اهوه ب ن املش رك  ،يري دون أن
يطفئ وا ن ور هللا ل رد أق واِلم ،ال

أصال.
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ل ي

عليه ا دلي ل

ِ
ورهُ} ألنه النور الباهر ،الذي َّل ميكن جلميع
{ َويَأ ََْب ه
اَّللُ إَِّل أَ ْن يُت هم نُ َ
اخلل لو اجتمعوا على إمفائه أن يطفئوه ،والذي أن له مجيع نواصي
العباد بيده ،وقد تكفل حبفظه بن كل بن يريده بسوء ،وِلذا قا :
ِ
ورهُ َول َْو َك ِرَه الْ َك ِاف ُرو َن} وسعوا با أبكنهم
{ َويَأ ََْب ه
اَّللُ إَِّل أَ ْن يُت هم نُ َ
رده وإبطاله ،ف ن سعيهم َّل ي ر احل شيئا.

وقا

بعىن نور هللا  " :أي با بعث به رسو هللا – صلى هللا عليه

وسلم  -بن اِلدى ودين احل

لد جداِلم وافرتاءهم  ،فمثلهم

ذلك كمثل بن يريد أن يطفئ شعاع الشم

أو نور القمر بنفخة ،

وهذا َّل سبيل إليه  ،فكذلك با أرسل به رسو هللا – صلى هللا عليه

وسلم َّ -ل بد أن يتم ويظهر  ،وِلذا قا – تعاىل  -وبقابالً
ِ
ورهُ َول َْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن }.
رابوه وأرادوه َ { :ويَأ ََْب ه
اَّللُ إِهَّل أَ ْن يُت هم نُ َ

با

يفسد الناس ،حيملوهنم على املعصية
هناك أناس يريدون أن ُ

والفساد وحياربون هللا ورسوله :

 -1إن شلعت الناس على السرقة وهللا هنى عن السرقة ف منا حتارب

هللا ورسوله.

 -3إن شلعت الناس على ال نا وهللا حرم ال نا ف منا حتارب هللا
ورسوله.

 -2إن شلعت الناس على الفساد
األرض ف نك حتارب هللا ورسوله.

األرض وهللا ينهى عن الفساد

 -4أشقى األشقياء إمالقاً هو الذي يقف

خندق بع ٍ
ٍ
اد للدين ،هو
َُ

الذي يتحرك حركة ليطفئ نور هللا ع وجل ،ويسفه الدعاة إىل هللا،

لتشيع الفاحشة
هللا ورسوله.

الذين آبنوا ،ويعم الفساد

عداوة الكفار للم بن

األرض ،هذا حيارب

دائمة:

 -1عداوة الكفار بن أهل الكتاب  ,واملشرك  ,واملنافق للم بن

قائمة إىل أن تقوم الساعة  ،وصراع احل والبامل باق إىل أن يرث هللا

األرض وبن عليها.
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 -3اإلسالم حيكم امل بن بالعد ويعطي كل ذي ح حقه ،
وهم َّل يريدون ذلك  ،لذلك اجتهدوا

حماربة الدين ورد احل

بالبامل  ،ولكن هيهات  .فالدين باق وهللا بتم نوره ولو كره

الكافرون.

 -2إن الكفار يريدون أن تقف أبم األرض

الكفر صفاً

واحداًز
 -4الذين كفروا ينفقون أبواِلم للصد عن سبيل هللا  ,كل
زبان وبكان  ،لنشر الفساد وإشعا احلروب وقتل امل بن .

 -5الكفار بهما عملوا فعداوهتم َّل تنقطع  ،فهم وإن نطقت
ألسنتهم باملوادعة  ،ف ن قلوهبم تأَب إَّل الغدر والكيد لإلسالم

وأهله.

سبب للهالك واخلسارة وأن
 -6أن ماعة الكفار بهما كانت ٌ
ماعته سبحانه هي سبيل الع والنصر والتمك .

 -7الكفار واليهود هم أحرص الناس على احلياة  ،ألهنم
يعلمون أنه َّل حظ ِلم
بعد املوت.

اآلخرة  ،فهم يكرهون املوت خوفاً مما

أسباب النصر والتمك  ...بشرى للم بن :
 -1إخالص النية ووأوح اِلدف.
 -3الصرب على العبادات.
 -2تقوى هللا

مجيع األُبور واألحوا .

 -4اإلكثار بن الذكر والدعاء.
 -5ماعة هللا ورسوله

األقوا واألفعا الظاهرة والبامنة.

 -6حمبة هللا ورسوله.

 -7اإلعداد حسب اإلستطاعة.
 -8عدم اإلرتياب

دين هللا  ،وكما الثقة بنصره.

 -9اجلهاد باملا والنف .

 -11عدم اخلوف أو الرتدد لإلبتثا ألوابر هللا
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الفوائد

 -8إن أعظم كرابة هي كرابة العلم ،ف ذا آبنت باهلل ح اإلميان

:

 -1بيان عداء اليه ود والنص ارى لإلس الم وتع اوهنم عل ى إفس اده
وإفساد أهله.

 -3بش رى املس لم ب أهنم سيس ودون الع ام
ويصبح اإلسالم هو الدين الذي يعبد هللا به

ي وم ب ن األي ام
األرض َّل غريه.

 -2أن أع داء ه ذا ال دين َّل ي ال ون حياربون ه  ،ويعادون ه ،
وجيتهدون

بعامله  ،والت يي عل ى دعوت ه

إمفاء نوره  ،ومم

 ،وح رب أهل ه ؛ ألن هللا  -ج ل وع ال  -ع رب ع ن ه ذه احلقيق ة
باآلية القرآنية بالفعل امل ارع الدا على اَّلستمرار  { ..يُ ِري ُدو َن
أَ ْن يط ِْفئوا نُور هِ
اَّلل . } ...
ُ ُ َ
ِ
 { -4يُ ِري ُدو َن  }....بامل ارع و{ يُطْفئُوا  }...بامل ارع ،
وامل ارع يدا على اَّلستمرار والدوام .واإلرادة هي  :ع م وج م
صادق بناءاً على علم ودراية وعقل .فليست العداوة جمرد حالة
مارئة  ،وَّل ن وة مائشة  ،وإمنا إرادة باأية  ،وإسرتاتيلية ثابتة ،
وهذه احلقيقة هي بن سنن هللا  -ع وجل -

الصراع ب

احل والبامل إىل أن يرث هللا األرض وبن عليها .

 -5أن عاقبة با يريده األعداء َّل تتم وَّل تكمل  ،فال حيصل
إنتفاء نور هللا  ،وَّل يتحق حموه بن الوجود.

 -6بعىن { يَأ ََْب  } ...أي مينع  .وبن الذي مينع هذا اإلمفاء
وهذه اجلهود أد اإلسالم أن تبلغ ببلغها  ،وأن تصل إىل غايتها
ِ
ورهُ  . } ....وإذا أراد
قا هللا ع وجل َ {:ويَأ ََْب ه
اَّللُ إِهَّل أَ ْن يُت هم نُ َ

هللا شيئاً ف نه واقع .

 -7أن هللا  -ع وجل  -هو املتكفل ببقاء نور اإلميان ،
واإلسالم  ،وبقاء هذا الدين  ،وبقاء زبرة بن أهله على احل
اهرين

كل زبان وبكان  ،كما أخرب املصطفى – صلى هللا

عليه وسلم -

با صح بن حديثه  .ف ذن هذه حقيقة َّل ميكن

أن يتشكك فيها بسلم وب بن بطلقا .
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وانعك

إميانك استقابة وعمالً صاحلاً فأنت ويل بن أولياء هللا.

 -9هم يريدون أن يطفئوا نور هللا ،فيظل اجلرم األعظم اجلابع هو
اعتقادهم بأهنم قادرون على حتدي إرادة هللا أن حي احل ويبطل
البامل ب رادة بعاكسة إبطا احل وإحقاق البامل {يُ ِري ُدو َن أَن
يط ِْفئوا نُور هِ
اَّلل بِأَف َْو ِاه ِه ْم} ،فهذه إرادة بوجهة بنهم حنو ذلك
ُ ُ َ
أوع َرأاً ،وإمنا
الغرض ،وِلذا َّل خترج قبائحهم وشنائعهم بصادفة َ
جتيء على وجه بن التعمد واَّلستمرار واَّلستقرار؛ لغرض إمفاء نور
اإلسالم ،وتشري إىل ذلك صيغة (امل ارعة) فهم {يُ ِري ُدو َن} على

َّ ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ
َ َْ َ
ويأبى الله ِإَّل أن يتِم نوره
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وجه بستمر أن يطفئوا نور هللا.

 -11النور املذكور

اآلية هو الدَّلئل الكثرية الدالة على صحة

نبوة الرسو صلى هللا عليه وسلم.

 -11إرادة كفار أهل الكتاب إمفاء ذلكم النور م تكن جمرد

رغبات أو متنيات ،بل كانت وستظل سعياً باألفعا واألقوا إلبطا
أبر الرسو صلى هللا عليه وسلم.

 -13بع استمرار املكر ال ُكبار بن ه َّلء الكفار عرب القرون ،إَّل
أن حصيلته ه يلة ،ومثراته بعطبة ،بع كوهنا قليلة ،وِلذا وصفت

بساعيهم حللب هداية القرآن على أهنا جتري جمرى بن يريد إبطا
بفعو نور الشم

لرد النفخ فيها.

 -12إمتام النور الذي يأَب هللا غريه ،إشارة إىل أنه  -سبحانه -
يريد لنور اإلسالم أَّل خيفت أبداً.
ِ
ورهُ }
 { -14ويَأ ََْب هللاُ هإَّل أ ْن يُت هم نُ َ
ألنه النور الباهر،

الذي َّل ميكن جلميع اخلل لو اجتمعوا على إمفائه أن ي ِ
طفئوه،
ُ

والذي أن له مجيع نواصي العباد بيده،

وقد تكفل حبفظه بن كل بن يريده بسوء،

وهللا اعلم

وصلى هللا على حممد وعلى اله وصحبه وسلم .
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هتدى وَّل تباع

وَّل تنسونا بن صاحل دعائكم
َ
أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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