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احلمد هلل ربِّ العاملني، وأش�هد أن ال إله إالَّ اهلل، وحَده ال رشيك له، وأش�هد أنَّ حممًدا 
ين. عبُده ورسوله، صىل اهلل عليه وسلَّم تسليًم كثرًيا إىل يوم الدِّ

وبعد،

ة االحتياج  ف ما يتعلَّ�ق به، وبموضوعه، وغايته، وِش�دَّ ف�إنَّ رشَف الِعْل�م إنَّم ُيناُل بَشَ
إليه.

ول�ذا، فتفس�رُي القرآن الكري�م، وتعلُّمه وتعليم�ه؛ من أرَشِف ما ُت�َرف فيه األوقات، 
نيا. ؤوس، وكالشمِس للدُّ وُتبَذل فيه األموال، وأصحاُبه هم كالتاِج عىل الرُّ

فالقرآن الكريم هو كالُم اهلل ، ووحُيه إىل نبيِّه ، ورسالُته إىل خلقه.

 : وه�و هًدى، ورمحٌة، ونوٌر، وبالٌغ، وبصائُر، وِذكٌر، وفرقاٌن، وموعظٌة، قال اهلل
)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک( 

]يونس: 57[.

َم  ُكْم َمْن َتَعلَّ وأه�ُل الق�رآن -تعلًُّم وتعليًم- هم خري الناس؛ كم ثبَت يف احلدي�ث: »َخْيُ
َمُه«))). الُقْرآَن َوَعلَّ

عت مش�اِرُبا،  ت، وتنوَّ وم�ن املعلوم أنَّ ُكُتب التفس�ري قد كُثَرت، وُبِس�َطت، واخُتِرَ
واختلَفت مناِهُج أصحاِبا.

))) رواه البخاري )5027).
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وق�د جرت املحاولة يف هذا التفس�ري أن يكون تفس�ريًا قرآنيًا -يفسِّ الق�رآن بالقرآن-، 
�َر كتاِب اهلل، واالنتف�اَع بآياتِه ومواِعظِه،  ل تدبُّ أثرّي�ًا، َتْربوّيًا، َدَعويًا، َعْريًا، واقعّيًا، ُيَس�هِّ
والعيَش مع القرآن، وَيْربِط القرآن بواقع الناس، ويك�ون -مع كلِّ هذا- ُمصاًغا بأس�لوٍب 
ة احلديث-، ومناِس�ًبا  ، َيَْم�ع بني األصال�ة والُمعاَصرة -أصالة القدي�م وِجدَّ ٍ س�هٍل ميسَّ

لُعموم الراغبنَي من طبقات املجتَمع املختلفة.

أهداُف هذا التَّفسي:
• 	. م َرْبط الناس بكالم ربِّ

• إب�راز هدايات القرآن املختلفة للتي هي أقَوم، يف مجيع املجاالت: العقائد، األحكام، 	
قاِئق، ... إلخ. املعاَمالت، اآلداب، الرَّ

• الرتبي�ة ع�ىل اس�تِنباط الفوائ�د، والنَُّك�ت، واألح�كام، واللَّطاِئ�ف، واإلش�ارات 	
القرآنيَّ�ة من اآلي�ات، وَرْبط القرآن بالواقع، بطريقٍة س�هلٍة، من خالل مئات الفوائد 

واالستِنباطات واللَّطائف املبثوثة يف ثنايا التفسري.

• وايات ال�واِردة يف الباب، واس�تِنباط 	 االهتِ�مم بأس�باب النُّ�زول، واختيار أَص�حِّ الرِّ
الفوائد والِعَب منها.

• ُبهات، 	 ّد عىل الشُّ ات ؛ كربط القرآن بحياة الناس، والرَّ اإلش�ارة إىل كثرٍي من املس�َتَجدَّ
ونحو ذلك.

• عاة والرتبويِّني من خالل ربط التفسري بالدعوة والرتبية.	 ِخدمة الدُّ

داد، والقبول. ونسأل اهلل تعاىل التوفيق، والسَّ

د وآله وصحبه. واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىل اهلل وسلَّم عىل نبيِّنا حممَّ
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وَرِة: َبْيَ َيَدِي السُّ

�ْبِع الطِّواِل، َتَتَميَُّز بُِطوِل اآلياِت؛  ُس�وَرُة النِّساِء ِمْن َأْعَظِم ُس�َوِر الُقْرآِن، َوِهَي ِمَن السَّ
َة ما ُتعاِلُُه ِمْن َقضاي�ا، َوما َتْطَرُحُه ِمْن َأْحكاٍم. َوَقْد ناَقَش�ْت َكثرًِيا ِمَن  لُِيناِس�َب َذلِ�َك كافَّ
األَْحواِل ااِلْجتِمِعيَِّة، َوُأُموِر األَْمواِل، والَمواِريِث، َوَحثَّْت َعىَل َتْقَوى اهللِ، َوُحْسِن اإِلناَبِة 
نَْت  ْل�ِم، َوَأْكِل َأْمواِل النَّ�اِس بِالباطِِل، َوَتَضمَّ إَِلْي�ِه، واإِلْحس�اِن إىِل النَّاِس، َوَنَْت َعِن الظُّ
�ْمِل،  ِّ الشَّ ِة، يف ِحْرٍص تامٍّ َعىَل َل يَّ ُأْنُموَذًج�ا صاحِلًا، لِلتَّعاُمِل بِاحِلْكَمِة َمَع الَمش�اِكِل األَُسِ
 ، يِّ �ْعِي الَحِكيِم يف احِلف�اِظ َعىَل الُبنْي�اِن األَُسِ َومَجْ�ِع الَكِلَم�ِة، َوَع�َدِم ااِلْختِ�الِف، والسَّ
ِة َنْفِسِه، َوفِيَمْن َيَْتمُّ بَِأْمِرِه،  ِغرِي، الَِّذي يمُّ ُكلَّ ُمْس�ِلٍم يف خاصَّ والُمْجَتَمِع اإِلْس�الِميِّ الصَّ
َويف َه�ذا: احِل�ْرُص التَّامُّ َع�ىَل الُبنْي�اِن الُمَتكاِم�ِل لِْلُمْجَتَمِع الَكبِ�رِي، َوُمعاَلَِة ُمْش�ِكالتِِه، 

عاتِِه. َوَتَصدُّ

�وَرُة َع�ْن َأْركاِن اإِلي�مِن، َوُأُصولِِه، ِمَن: اإِلي�مِن بِاهللِ، َوَمالِئَكتِ�ِه، َوُكُتبِِه،  َث�ِت السُّ دَّ َوَتَ
َوُرُسِلِه، والَيْوِم اآلِخِر، واإِليمِن بِالَقَدِر، َوَذلَِك يف َأْخَرِ ِعباَرٍة، بَِأَتمِّ َبياٍن.

دِّ َع�ىَل َأْه�ِل الِكت�اِب، َوَبي�اِن َماِزيِ�ْم، والتَّْحِذي�ِر ِم�ْن َضالالِتِْم،  َض�ْت لِل�رَّ َك�م َتَعرَّ
واْنِحرافاِتِْم َعْن ِصاِط اهللِ الُمْسَتِقيِم.

َه�ْت بَِكِلَمٍة َس�واٍء، َوُخطَِّة  َوَحثَّ�ْت َع�ىَل طاَع�ِة اهللِ َورس�ولِِه، َوطاَع�ِة ُأوِل األَْمِر، َوَوجَّ
َرًة  َفْص�ٍل، ِعنْ�َد ُحُص�وِل ااِلْختِ�الِف، والنِّ�زاِع: َأْن ُي�َردَّ َذلِ�َك إىِل ُحْك�ِم اهللِ َورس�ولِِه، حُمَذِّ
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ِل َمْن َيُصدُّ َع�ِن التَّحاُكِم  -َأَش�دَّ التَّْحِذي�ِر- ِم�َن التَّحاُكِم إىِل الطَّاُغ�وِت، َوَبيَّنَْت َأنَّ ِم�ْن َأوَّ
وَن ُصُدوًدا،  ُْم ُيْعِرُض�وَن إِْعراًضا، َوَيُصدُّ إىِل اهللِ َورس�ولِِه، َوُيْع�ِرُض َعنُْه: َأْهَل النِّفاِق، َفإِنَّ
َلْت َعىَل َأْهِل ااِلْستِقاَمِة، والطَّاَعِة، يف اهِلداَيِة، والَفْضِل،  َفَفَضَحْتُهْم، َوَكَش�َفْت حاهَلُْم، َوَعوَّ

واألَْجِر، َوُحْسِن الَمآِل.

وَرُة َعِن اِلهاِد يف َسبِيِل اهللِ، َوَفْضِل الُمجاِهِديَن. َثِت السُّ دَّ ُثمَّ َتَ

الِة، َوَصالِة الَخْوِف. ِم، َوَقْرِ الصَّ َثْت َعِن الُوُضوِء، والتََّيمُّ دَّ َوَتَ

ُه ال َيْغِفُر اهللُ َلُه، َوَقْد  ُه َضالٌل ُمبنٌِي، َوأّن َمْن ماَت َعَلْيِه، َفإِنَّ ِك بِاهللِ، َوَأنَّ ْ َوَبيَّنَْت ِعَظَم الشِّ
ِديَن  ِك بَِبياِن ُدُخوِل ُعصاِة الُمَوحِّ ْ وَرُة الَحضَّ َعىَل التَّْوَبِة، َوَأْعَقَبْت َبْعَد ِذْكِر الشِّ َأْسَلَفِت السُّ

امِحنَِي.  يف َمِشيَئِة َأْرَحِم الرَّ

اِذ  �ْيطاِن، َوَبيَّنَ�ْت َأْن ِوالَيَتُه َأْخ�َسُ الُخْساِن، َوَنَ�ْت َعِن اتِّ َرْت ِمْن ِوالَيِة الشَّ ُث�مَّ َح�ذَّ
الكافِِري�َن َأْولِي�اَء ِم�ْن ُدوِن الُمْؤِمننَِي، َوَبيَّنَ�ْت َأنَّ اهللَ َيْفَتُح َأْب�واَب َرمْحَتِِه ملَِْن ت�اَب ِمْن َأْهِل 

ًكا، َأْو ُمنافًِقا-.  َمْعِصَيتِِه -َوَلْو كاَن ُمْشِ

ِد إِراَدِة  ي، َوُمؤاَخَذِة َأْه�ِل َمْعِصَيتِِه، ملَُِج�رَّ ِهِه َعِن التََّش�فِّ بَّ�َب  إىِل ِعب�اِدِه، بَِتنَزُّ ُث�مَّ َتَ
ُب ِمْن ِعباِدِه إاِلَّ  التَّْعِذي�ِب، والَمهاَنِة؛ َفُهَو  َأْرَحُم بِعب�ِدِه ِمَن األُمِّ َبَوَلِدها، َفال ُيَعذِّ
َمْن َجَحَد نِْعَمَتُه، َوَكَفَر ِمنََّتُه، َوَلْ ُيَؤدِّ ُش�ْكَرُه، َوَس�َعى يف َمْعِصَيتِِه، َوَتَرَك َأْمَرُه، َوماَت شاِرًدا 
ُجوِع إَِلْيِه، َوَناُه َعْن ِوالَيِة  ِه، َغرْيَ ُمنِيٍب إَِلْيِه، َوَقْد َفَتَح َلُه َأْبواَب َرمْحَتِِه، َوَحثَُّه َعىَل الرُّ َعىَل َربِّ

ِه، َفعاَدى يف ِوالَيتِِه حُمَبَُّه، َوواىَل يف َعداَوتِِه َبِغيَضُه. َعُدوِّ

�وَرُة إىِل َبي�اِن َأنَّ ُظْلَم النَّْفِس بِالِعْصياِن، ُهَو َس�َبُب الُخْساِن، واحِلْرماِن،  ُثمَّ عاَدِت السُّ
َوَأنَّ َأْهَل التَّْوِحيِد، واإِليمِن، ُهْم َأْهُل الَفْضِل، واألَْجِر، واإِلْحساِن.

، َوُنُزوِل اهِلداَيِة،  اِنِّ بَّ ه�اِن الرَّ ِة الُبْ َثْت يف َخواتِيِمها َع�ْن َتاِم اإِلْعذاِر، بِِقياِم ُحجَّ دَّ ُث�مَّ َتَ
. ، واْنَفضَّ الَجْمُع إىِل َمآَلنْيِ والنُّوِر الُمبنِِي، فاْنَفَصَل النَّاُس َعىَل َفِريَقنْيِ

ِة، يف ِسياِق  وَرُة بُِحْكٍم ِمَن األَْحكاِم الَفرِضيَِّة، ُبثَّ فِيه الَبياُن بِِقياِم الُحجَّ ُثمَّ اْخُتتَِمِت السُّ
تِي  ُ َلُكْم َأْحكاَمُه الَّ َتْرِغيٍب، َوحَمَبٍَّة؛ َفقاَل : )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ(، »َأْي: ُيَبنيِّ
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َتُدوا بَِبيانِِه، َوَتْعَمُلوا  ُحها َلُكْم، َفْضاًل ِمنُْه، َوإِْحس�اًنا؛ لَِك�ْي َتْ ُحها، َوَيْشَ تاُجوَنا، َوُيَوضِّ َتْ
اِط الُمْسَتِقيِم؛ بَِسَبِب َجْهِلُكْم، َوَعَدِم ِعْلِمُكْم«))). بَِأْحكاِمِه، َولَِئالَّ َتِضلُّوا َعِن الرِّ

َفم َأْوَس�َع َرمْحَ�َة اهللِ! َوما َأْعَظَم َفْضَلَه َعىَل ِعباِدِه -َجلَّ َوَعال-! َل�ُه النِّْعَمُة، َوَلُه الَحْمُد، 
ُه، ال ُنْحِص َثناًء َعَلْيِه، ُهَو  َكم َأْثنَى َعىَل َنْفِسِه. َوَلُه الَفْضُل، َوَلُه الثَّناُء الَحَسُن ُكلُّ

تِي َبنْيَ  نَْت ُسوَرُة النِّساِء َأْحكاَم األَْسباِب الَّ ُيوطِيُّ : »َتَضمَّ يِن السُّ قاَل احلافُِظ َجالُل الدِّ
ْهِر؛ َوهِلَذا اْفُتتَِحْت بَِقْولِِه: )ٻ   النَّاِس، َوِهَي َنْوعاِن: َمُْلوَقٌة هللَِِّ، َوَمْقُدوَرٌة هَلُْم، كالنََّسِب، والصِّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ(، ُث�مَّ ق�اَل: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ(، 
نَِت اآلَيُة الُمْفَتَتُح ِبا ما  فاْنُظْر َهِذِه الُمناَسَبَة الَعِجيَبَة يف ااِلْفتِتاِح، َوَبراَعِة ااِلْستِْهالِل؛ َحْيُث َتَضمَّ
َقِة بِاألَْرحاِم، َوَأنَّ اْبتِداَء  ماتِِه، والَمواِريِث الُمَتَعلِّ وَرِة يف َأْحكاِمِه، ِمْن: نِكاِح النِّساِء، َوحُمرَّ َأْكَثُر السُّ

َهذا األَْمِر كاَن بَِخْلِق آَدَم، ُثمَّ َخْلِق َزْوِجِه ِمنُْه، ُثمَّ َبثَّ ِمنُْهم ِرجااًل، َونِساًء، يف غاَيِة الَكْثَرِة«))).

�وَرُة اْبتِ�داَء األَْمِر، واْنتِه�اَءُه، َفَأْعَلَمنا  نَِت السُّ َبْيِ الِغْرناطِيُّ : »َتَضمَّ َوق�اَل اْب�ُن الزُّ
، ِعنَْد التَّشاُجِر،  ْوَجنْيِ بَِكْيِفيَِّة النِّكاِح، َوُصوَرِة ااِلْعتِصاِم، َوَكْيِفيَِّة َتناُوِل اإِلْصالِح فِيم َبنْيَ الزَّ
َ َلن�ا ما ُينَْكُح، َوما ال ُينَْكُح، َوما ُأبِيَح ِمَن الَع�َدِد، َوُحْكَم َمْن َلْ َيِْد الطَّْوَل،  �قاِق، َوَبنيَّ والشِّ
َمْت، َوأِلَنَّ  ُه، إاِلَّ الطَّالُق؛ أِلَنَّ َأْحكاَمُه َقْد َتَقدَّ َل َذلَِك ُكلَّ َوما َيَتَعلَُّق ِبَذا، إىِل الَمواِريِث، َفصَّ
ُه  وَرِة َعىَل التَّواُصِل، واالْئتاِلِف، َوَرْعِي ُحُقوِق َذِوي األَْرحاِم، َوِحْفِظ َذلَِك ُكلِّ بِناَء َهِذِه السُّ

إىِل حاَلِة الَمْوِت الَمْكُتوِب َعَلْينا.

 : وَرُة ِمْن َقْولِِه� َوناَس�َب َهذا الَمْقُصوُد ِمَن التَّواُصِل، واإِللَفِة، ما اْفُتتَِحْت بِِه السُّ
�ْت  )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ(  بِااللِتِئ�اِم، والَوْصَل�ِة؛ َوهِلَ�ذا َخصَّ

ْوَجنْيِ بِاإِلْعالِم بُِصوَرِة اإِلْص�الِح، والَعْدِل؛ إِْبقاًء لَِذلِ�َك التَّواُصِل، َفَلْم  ُحْك�َم َتش�اُجِر الزَّ
َيُكِن الطَّالُق لُِيناِسَب َهذا، َفَلْم َيَقْع َلُه ُهنا ِذْكٌر، َوال إِيمٌء.

ْوجِة، َوَمَع الَقراَب�ِة، َوَيِدقُّ َذلَِك  َولَِكْث�َرِة م�ا َيْعِرُض ِمْن َرْع�ِي ُحُظوِظ النُُّفوِس ِعنْ�َد الزَّ
وَرِة األَْمُر بِاالتِّقاِء، َوبِِه اْفُتتَِحْت. َر َكثرًِيا يف َهِذِه السُّ َوَيْغُمُض؛ لَِذلَِك َتَكرَّ

ْعِديِّ )ص7)2). ))) َتْفِسرُي السَّ
)2) اإِلْتقاُن يف ُعُلوِم الُقْرآِن )382/3).



(0

�َم َع�ىَل الُكْف�ِر، َوح�اِل الَيُه�وِد، والنَّصاَرى،  �وَرُة ِم�ْن حاِل َم�ْن َصمَّ َرِت السُّ ُث�مَّ َح�ذَّ
والُمنافِِق�نَي، َوَذِوي التََّقلُّ�ِب يف األَْدي�اِن؛ ُبْع�ًدا َعِن الَيِق�نِي، ُكلُّ َذلَِك َتْأِكيٌد ملِا ُأِم�ُروا بِِه ِمَن 

َمِة«))). ااِلتِّقاِء. والَتَحَمِت اآلَياُت إىِل الَخْتِم بِالَكالَلِة ِمَن الَمواِريِث الُمَتَقدِّ

َوقاَل اْبُن عاُش�وٍر : »ُمْعَظُم ما يف ُسوَرِة النِّس�اِء رَشاِئُع َتْفِصيِليٌَّة، يف ُمْعَظِم َنواِحي 
ِة، والُحْكِم، َوَغرْيِ َذلَِك. َحياِة الُمْسِلِمنَي ااِلْجتِمِعيَِّة، ِمْن ُنُظِم األَْمواِل، والُمعارَشَ

ي�ُع ُمعاَم�الِت األَْقِرب�اِء،  َوَق�ِد اْش�َتَمَلْت َع�ىَل َأْغ�راٍض، َوَأْح�كاٍم َكثِ�رَيٍة، َأْكَثُره�ا َتْشِ
ُ�ْم حَمُْقوُقوَن بَِأْن  ُتها ُمناِس�َبًة لَِذلَِك، بِالتَّْذِك�رِي بِنِْعَمِة َخْلِق اهللِ، َوَأنَّ َوُحُقوِقِه�ْم، َفكاَن�ْت فاِتَ
ِذي ُخِلُقوا ِمنْ�ُه، بَِأْن َيِصُلوا َأْرحاَمُهُم  ُْم َعىَل َذلِ�َك، َوَأْن ُيراُعوا ُحُقوَق النَّْوِع الَّ َيْش�ُكُروا َربَّ
ْفِق بُِضَعف�اِء النَّْوِع ِمَن الَيتاَمى، َوُيراُعوا ُحُقوَق ِصنِْف النِّس�اِء ِمْن  الَقِريَب�َة، والَبِعي�َدَة، َوبِالرِّ
ِع َقواننِِي  داِق، َورَشْ ، واإِلش�اَرِة إىِل ُعُقوِد النِّكاِح، والصَّ َنْوِعِهْم، بِإِقاَمِة الَعْدِل يف ُمعاَمالِتِنَّ
 ، ِتِنَّ ، َوُمعارَشَ ْوَج�نْيِ الُمعاَمَل�ِة َمَع النِّس�اِء، يف حاَلَتِي ااِلْس�تِقاَمِة، وااِلْنِحراِف، ِمْن ِكال الزَّ
ْهِر، َوَأْحكام  ماِت بِالَقراَبِة، َأِو الصِّ ، والُمَحرَّ ِج ِمنُْهنَّ ، َوَبياِن ما َيِلُّ لِلتََّزوُّ والُمصاحَلَ�ِة َمَعُهنَّ
الَج�واِري بِِمْل�ِك الَيِمنِي. َوَكَذلَِك ُحُقوُق َمِص�رِي املاِل إىِل الَقراَبِة، َوَتْقِس�يِم َذلَِك، َوُحُقوُق 

ْم، َوِحْفظها هَلُْم، والِوصاَيِة َعَلْيِهْم. ِحْفِظ الَيتاَمى يف َأْمواهِلِ

ماِء، َوَأْحكاُم الَقْتِل َعْمًدا،  ُثمَّ َأْحكاُم الُمعاَمالِت َبنْيَ مَجاَعِة الُمْسِلِمنَي يف األَْمواِل، والدِّ
فاِع َعِن الُمْعَتَدى َعَلْيِه،  ِعيِّ َبنْيَ الُمْس�ِلِمنَي، يف الُحُقوِق، والدِّ ْ َوَخَطًأ، َوَتْأِصيُل الُحْكِم الشَّ
، والُمواس�اِة،  باِع الَهَوى، واألَْمُر بِالِبِّ واألَْم�ُر بِإِقاَمِة الَعْدِل بُِدوِن ُمصاَنَعٍة، والتَّْحِذيُر ِمَن اتِّ

ِب الَخْمِر. َوَأداِء األَماناِت، والتَّْمِهيُد لَِتْحِريِم رُشْ

�الِة، والطَّهاَرِة، َوَصالِة الَخ�ْوِف. ُثمَّ َأْحواُل الَيُه�وِد؛ لَِكْثَرِتِْم  َوطاِئَف�ٌة ِمْن َأْحكاِم الصَّ
ِكنَي.  بِالَمِدينَ�ِة، َوَأْح�واُل الُمنافِِق�نَي، َوَفضاِئُحُه�ْم، َوَأْح�كاُم اِله�اِد؛ لَِدْفِع َش�ْوَكِة الُمْشِ
َة، َوإِْبطاُل َمآثِِر  ِكنَي، َوَمس�اِويْم، َوُوُجوُب ِهْجَرِة الُمْؤِمنِ�نَي ِمْن َمكَّ َوَأْح�كاُم ُمعاَمَلِة الُمْشِ

الاِهِليَِّة.

ٍف َيِسرٍي. هاُن يف َتناُسِب ُسَوِر الُقْرآِن )ص99)-200(، بَِتَرُّ ))) الُبْ



((

لََّل َذلِ�َك َمواِعُظ، َوَتْرِغيٌب، َوَنٌْي َعِن الَحَس�ِد، َوَعْن َتَنِّي ما لِْلَغ�رْيِ ِمَن الَمزايا  َوَق�ْد َتَ
 ، �ِط يف الَخرْيِ ِغيُب يف التََّوسُّ ْ ِع، َأْو بُِحْكِم الِفْطَرِة. والرتَّ ْ تِ�ي ُحِرَم ِمنْها َمْن ُحِرَم بُِحْكِم الشَّ الَّ

واإِلْصالِح، َوَبثِّ الَمَحبَِّة َبنْيَ الُمْسِلِمنَي«))).

�وَرُة بِِذْكِر َأْص�ِل ِخْلَقِة َبنِي آَدَم، ِمْن  �ْيُخ اْبُن ُعَثْيِمَي : »اْبُتِدَئْت َهِذِه السُّ َوق�اَل الشَّ
م�اذا ُخِلُق�وا؟ ُثمَّ َذَكَرِت األَْرح�اَم، َوما َيتَِّصُل ِبا ِمَن الَمواِريِث، َوَغ�رْيِ َذلَِك، ُثمَّ َذَكَرْت ما 
 : ُق بِالنِّكاِح؛ أِلَنَّ النِّكاَح ِصَلٌة َبنْيَ النَّاِس، َكم َأنَّ الَقراَبَة ِصَلٌة َبنْيَ النَّاِس، َكم قاَل َيَتَعلَّ
)ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ(  ]الفرقان: 54[، ُث�مَّ م�ا 

. ْوَجنْيِ َيَتعلَُّق بُِمخاَطَبِة الَيُهوِد، والُمنافِِقنَي، ُثمَّ ما َيَتَعلَُّق بَِأْحواِل النِّزاِع َبنْيَ الزَّ

ِة، والَبْقَرِة، َوآِل ِعْمراَن، َوَقْد َوَرَد يف َصِحيِح  ابَِعُة َبْعَد الفاِتَ وَرُة الرَّ �وَرُة ِهَي السُّ َوَهِذِه السُّ
ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث ُحَذْيَفَة : َأنَّ النَّبِيَّ  َقَرَأ الَبَقَرَة، ُثمَّ النِّساَء، ُثمَّ آَل ِعْمراَن)))، 
َبْت يف األَِخرِي َهَكذا: الَبَقَرُة، ُثمَّ آُل ِعْمراَن، ُثمَّ النِّساُء،  ِل األَْمِر، ُثمَّ ُرتِّ تِيُب كاَن يف َأوَّ ْ َوَهذا الرتَّ

.(((» اٍن ِذي مَجََعُه َأُبو َبْكٍر ، ُثمَّ ُعْثمُن ْبُن َعفَّ واْسَتَقرَّ َعىَل َذلَِك الُمْصَحُف، الَّ

ِذْكُر ما َوَرَد يف َفضائِِل ُسوَرِة النِّساِء:
.(((» ْبَع األَُوَل؛ َفُهَو َحْبٌ َعْن عاِئَشَة ، َأنَّ النَّبِيَّ  قاَل: »َمْن َأَخَذ السَّ

-: العاِلُ، والَجْمُع: َأْحباٌر، َوُحُبوٌر)5). الَحْبُ -َوَكذا: احِلْبُ

ْبَع،  َوَعْن واثَِلَة ْبِن األَْس�َقِع ، َأنَّ النَّبِيَّ  قاَل: »ُأْعطِيُت َمكاَن التَّْوراِة السَّ
ِل«)6). ْلُت بِالُمَفصَّ ، َوُفضِّ ُبوِر املِئَِي، َوُأْعطِيُت َمكاَن اإِلْنِجيِل الَمثاِنَ َوُأْعطِيُت َمكاَن الزَّ

))) التَّْحِريُر والتَّنِْويُر )2/4)4-2)2).
)2) َرواُه ُمْسِلٌم )772).

)3) َتْفِسرُي ُسوَرِة النِّساِء ))/8-7).
ح�ه األلب�ان يف الصحيح�ة  ، وصحَّ َهبِ�يُّ َح�ُه، َوواَفَق�ُه الذَّ �ُد )24443(، واحلاِك�ُم )2070(، َوَصحَّ )4) َرواُه َأمْحَ

.(2305(
َمُل اللَُّغِة )ص260). َغِة )23/5(، مُْ ِذيُب اللُّ )5) لِساُن الَعَرِب )57/4)(، َتْ

يُّ يف َتْفِس�رِيِه  �َعِب )92)2(، والطََّبِ �ُد )6982)(، والطَّ�َباِنُّ يف الَكبِ�رِي )8003(، والَبْيَهِق�يُّ يف الشُّ )6) َرواُه َأمْحَ
ُقو الُمْسنَِد. نَُه حُمَقِّ ))/00)(، َوَحسَّ



((

�ْبُع الطَُّوُل: الَبَقرُة، َوآُل ِعْمراَن، والنِّس�اُء، واملاِئَدُة، واألَْنعاُم،  يُّ : »السَّ قاَل الطََّبِ
ْبَع الطَُّوَل؛ لُِطوهِلا  َوُر السَّ َيْت َهِذِه السُّ . َوإِنَّم ُسمِّ واألَْعراُف، َوُيوُنُس، يف َقْوِل َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ

َعىَل ساِئِر ُسَوِر الُقْرآِن.

�ا »املُِئ�وَن«: َفِهَي ما كاَن ِمْن ُس�َوِر الُق�ْرآِن َعَدُد َآِيِه ِمَئ�ُة آَيٍة، َأْو َتِزيُد َعَلْيها َش�ْيًئا، َأْو  َوَأمَّ
َتنُْقُص ِمنْها َشْيًئا َيِسرًيا.

ا ما َثنَّى املِئنَي َفَتالها، َوكاَن املُِئوَن هَلا َأوائَل، َوكاَن الَمثاِن هَلا َثواِن.  «: َفإِنَّ �ا »الَمثاِنَ َوَأمَّ
، َوُهَو  ، والِعَبَ ؛ لَِتْثنَِيِة اهللِ َجلَّ ِذْكُرُه فِيها األَْمثاَل، والَخَبَ َيْت َمثاِنَ َوَقْد ِقيَل: إِنَّ الَمثاِنَ ُس�مِّ

َقْوُل اْبِن َعبَّاٍس«))).

ْيُت َمَع النَّبِيِّ  ذاَت َلْيَلٍة، فاْفَتَتَح الَبَقَرَة، َفُقْلُت:  َوَعْن ُحَذْيَفَة ، قاَل: »َصلَّ
َيْرَك�ُع ِعنَْد املِاَئ�ِة، ُثمَّ َمَض، َفُقْلُت: ُيَصلِّ ِب�ا يف َرْكَعٍة، َفَمَض، َفُقْلُت: َيْرَك�ُع ِبا، ُثمَّ اْفَتَتَح 
�اًل، إِذا َمرَّ بِآَيٍة فِيها َتْس�بِيٌح َس�بََّح،  سِّ النِّس�اَء، َفَقَرَأها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمراَن، َفَقَرَأها، َيْقَرُأ ُمرَتَ
َ الَعظِيِم«،  َذ، ُثمَّ َرَكَع، َفَجَعَل َيُقوُل: »ُس�ْبحاَن َربِّ ٍذ َتَعوَّ َوإِذا َمرَّ بُِس�ؤاٍل َس�َأَل، َوإِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
َفكاَن ُرُكوُعُه َنْحًوا ِمْن ِقياِمِه، ُثمَّ قاَل: »َس�ِمَع اهللُ ملَِْن َحَِدُه«، ُثمَّ قاَم َطِوياًل َقِريًبا ِمَّا َرَكَع، ُثمَّ 

َ األَْعل«، َفكاَن ُسُجوُدُه َقِريًبا ِمْن ِقياِمِه«))). َسَجَد، َفقاَل: »ُسْبحاَن َربِّ

�ْبَع  َوَع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس ، ق�اَل: »ُأوِتَ النَّبِ�يُّ  َس�ْبًعا ِم�َن الَمث�اِن: السَّ
الطَُّوَل«))).

))) َعْن َأِب َس�ِعيِد ْبِن الُمَعىلَّ ، أّن رس�وَل اهللِ  قاَل:  َوَقْد َرَوى الُبخاِريُّ
ْبُع الَمثان، والُقْرآُن الَعظِيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه«. »)پ  پ  پ  پ(  ِهَي السَّ

�ْبُع الَمثاِن، والُقْرآُن الَعظِيُم،  َة السَّ ق�اَل احلافُِظ اْب�ُن َكثٍِي : »َفَهذا َنصٌّ يف َأنَّ الفاِتَ
َفِة، َكم ال ُينايف  �ْبِع الطَُّول بَِذلَِك؛ ملِا فِيها ِم�ْن َهِذِه الصِّ ها ِمَن السَّ َوَلِك�ْن ال ُينايف َوْصَف َغرْيِ

يِّ ))/03)). ))) َتْفِسرُي الطََّبِ
)2) َرواُه ُمْسِلٌم )772).

يُّ )7)/29)(، َوإِْسناُدُه َصِحيٌح. )3) َرواُه النَّساِئيُّ )5)9(، والطََّبِ
)4) َصِحيُح الُبخاِريِّ )4474).



((

َوْص�َف الُق�ْرآِن بَِكملِِه بَِذلِ�َك َأْيًضا، َكم ق�اَل : )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  
ڦ(  ]الزمر: 23[، َفُهَو َمثاِن ِمْن َوْجٍه، َوُمَتشابٌِه ِمْن َوْجٍه، َوُهَو الُقْرآُن الَعظِيُم«))).

ُه َسِمَع ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب ، َيُقوُل: »َتَعلَُّموا ُسوَرَة الَبَقَرِة،  َوَعِن املِْسَوِر ْبِن َمَْرَمَة، َأنَّ
، َوُسوَرَة النُّوِر، َفإِنَّ فِيِهنَّ الَفراِئَض«))). َوُسوَرَة النِّساِء، َوُسوَرَة املاِئَدِة، َوُسوَرَة الَحجِّ

ِن َأنَّ  َوَعْن عبِداهللِ ْبِن َمْس�ُعوٍد ، قاَل: »إِنَّ يف ُس�وَرِة النِّس�اِء ِلَْمَس آياٍت، ما َيُسُّ
ْنيا، َوما فِيه�ا: )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ِلَ ِب�ا الدُّ
ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ(، )گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ     ڱ  ڱ      ں(،  ڱ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   )ھ   ے(، 
ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ(، )گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ(.

ْنيا َوما فِيها«))).  ِن َأنَّ ِلَ ِبا الدُّ قاَل عبُداهللِ: »ما َيُسُّ

َوَعنُْه -َأْيًضا- ، قاَل: »إِنِّ أَلَْرُجو َأْن ال َيْقَرَأ َأَحُدُهُم َهِذِه اآلياِت، ُثمَّ َيْسَتْغِفر اهللَ، 
إاِلَّ َغَفَر اهللُ َلُه: )ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ(، )گ  گ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ(، )ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ    ڃ(«))).

))) تفسري ابِن َكثرٍي )547/4).
ِط  �َعِب )2226(، َوق�اَل احلاِك�ُم: »َصِحي�ٌح َع�ىَل رَشْ )2) َرواُه احلاِك�ُم يف الُمْس�َتْدَرِك )3493(، والَبْيَهِق�يُّ يف الشُّ
كاِة،  الِة، والزَّ . َوَقْوُلُه: »َفإِنَّ فِيِهنَّ الَفراِئَض«َيْقِصُد: ما َفَرَض اهللُ َعىَل ِعباِدِه، ِمَن: الصَّ َهبِيُّ «، َوواَفَقُه الذَّ ْيَخنْيِ الشَّ

، َوَغرْيِ َذلَِك ِمَن الِعباداِت. ْوِم، والَحجِّ والصَّ
ِن َس�ِمَع ِمَن َأبِي�ِه، َفَقِد اْخُتِلَف يف َذلَِك«.  مْحَ )3) َرواُه احلاِك�ُم )94)3(، َوقاَل: »َهذا إِْس�ناٌد َصِحيٌح، إِْن كاَن عبُدالرَّ
ْهِد )454/2(، َعْن َبِش�رٍي  ، َوَلُه ش�اِهٌد، َرواُه الَبْيَهِقيُّ يف ُش�َعِب اإِليمِن )343/9( َوَهناُد يف الزُّ َهبِيُّ َوواَفَقُه الذَّ
، ق�اَل: ق�اَل عبُداهللِ ُهَو اْبُن َمْس�ُعوٍد: »َأْرَب�ُع آياٍت يف ِكتاِب اهللِ َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن مُحْ�ِر النََّعِم »، قاَل: قاُلوا َلُه:  األَْزِديِّ
«، قاَل: قاُلوا: يف َأيِّ ُسوَرٍة؟، قاَل: »يف ُسوَرِة النِّساِء«... َفَذَكَرُهنَّ  َوَأْيَن ِهَي؟، قاَل: »إِذا َمرَّ ِبِنَّ الُعَلمُء َعَرُفوُهنَّ

واِهِد. ، َوَلِكْن ال َبْأَس بِِه يف الشَّ إاِلَّ َقْوَلُه : )(. َوإِْسناُدُه َضِعيٌف؛ ِلَهاَلِة َبِشرٍي األَْزِديِّ
َعِب )926)(، َوإِْسناُدُه َضِعيٌف، َوَلُه شاِهٌد َرواُه َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر يف التَّْفِسرِي )526(،= )4) َرواُه الَبْيَهِقيُّ يف الشُّ



((

 ، َوَعنْ�ُه -َأْيًض�ا- : َأنَّ النَّبِيَّ  َأتاُه َب�نْيَ َأِب َبْكٍر، َوُعَم�َر، َوعبُداهللِ ُيَصلِّ
ا َكام ُأْنِزَل؛  واْفَتَتَح النِّساَء َفَسَجَلها)))، َفقاَل النَّبِيُّ : »َمْن َأَحبَّ َأْن َيْقَرَأ الُقْرآَن َغضًّ
َفْلَيْق�َرْأ ِق�راَءَة اْبِن ُأمِّ عب�ٍد«، ُثمَّ َقَعَد، ُثمَّ َس�َأَل، َفَجَعَل النَّبِيُّ  َيُقوُل: »َس�ْل ُتْعَطْه، 
، َوَنِعيًم ال َينَْفُد، َوُمراَفَقَة َنبِيَِّك  َسْل ُتْعَطْه«َفقاَل -فِيم َسَأَل-: اللُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك إِيمًنا ال َيْرَتدُّ
ُه َفَوَجَد َأبا َبْكٍر  خاِرًجا،  ُ  يف َجنَِّة الُخْلِد. َفَأَتى ُعَمُر عبداهللِ ْبَن َمْسُعوٍد ُيَبشِّ

َوَقْد َسَبَقُه، َفقاَل: »إِْن َفَعْلَت، َلَقْد ُكنَْت َسبَّاًقا بِالَخرْياِت«))).

، والنِّساُء حَمَْبٌة«))). َوَعنُْه -َأْيًضا- ، قاَل: »َمْن َقَرَأ آَل ِعْمراَن َفُهَو َغنِيٌّ

َوَعنْ�ُه -َأْيًض�ا- ، ق�اَل: »ما َخيَّ�َب اهللُ َبْيًت�ا َأَوى إَِلْيِه اْمرٌؤ بُِس�وَرِة الَبَق�َرِة، َأْو آِل 
.(((» ِعْمراَن، أو النِّساِء، َأْو َبْعِض َصواِحبِِهنَّ

«، ُقْلُت: يا رس�وَل اهللِ،  َوَعنْ�ُه -َأْيًضا- ، قاَل: قاَل ِلَ النَّبِيُّ : »اْقَرْأ َعَلَّ
آْق�َرُأ َعَلْيَك، َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ قاَل: »َنَعْم«. َفَقَرْأُت ُس�وَرَة النِّس�اِء، َحتَّ�ى َأَتْيُت إىِل َهِذِه اآلَيِة: 
)ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ(، ق�اَل: 

»َحْسُبَك اآلَن«، فالَتَفتُّ إَِلْيِه، َفإِذا َعْيناُه َتْذِرفاِن«)5).

ِذِه  ٌة ِبَ ُه كاَنْت َلُه ِعناَيٌة خاصَّ ِة َعِن اْبِن َمْسُعوٍد : َأنَّ والَِّذي َيْبُدو ِمْن َهِذِه األَْخباِر الَمْرِويَّ
ِديَدِة لِتاِلَوِتا، َوَحثِّ النَّاِس َعىَل َذلَِك. وَرِة؛ ِمَّا َيُدلُّ َعىَل َجالَلِة َقْدِرها ِعنَْدُه، َوحَمَبَّتِِه الشَّ السُّ

= بَِلْف�ِظ: »إِنَّ يف ِكت�اِب اهللِ آَلَيَتنْيِ ما َأْذَنَب عبٌد َذْنًبا َفَقَرَأُها، فاْس�َتْغَفَر اهللَ ، إاِلَّ َغَفَر َلُه«َفَذَكَرُها، َوإِْس�ناُدُه 
َضِعيٌف َأْيًضا. َوشاِهٌد ثالٌِث َرواُه َأُبو ُعَبْيٍد يف فضائِل الُقْرآِن )ص277(، َوَلْفُظُه: »يف الُقْرآِن آَيتاِن ما َقَرَأُها عبٌد 

ًة. ُمْسِلٌم ِعنَْد َذْنٍب، إاِلَّ ُغِفَر َلُه«َفَذَكَرُها، َوَسنَُدُه َضِعيٌف َأْيًضا. فاألََثُر بَِمْجُموِع َهِذِه الطُُّرِق َيْزداُد ُقوَّ
. النِّهاَيُة )344/2).  بُّ ْجِل: َوُهَو الصَّ ))) َأْي: َقَرَأها ِقراَءًة ُمتَِّصَلًة، ِمَن السَّ

َحُه، واْبُن ُخَزْيَم�َة )56))(، واْبُن ِحبَّاٍن )970)(، َوَأُبو َيْعىَل  ِم�ِذيُّ )593(، َوَصحَّ �ُد )4255(، والرتِّْ )2) َرواُه َأمْحَ
ا َبَلَغ َرْأَس املَِئِة ِمَن النِّس�اِء َأَخَذ َيْدُعو«، َوإِْس�ناُدُه  )6)(، والطَّ�َباِنُّ يف الَكبِ�رِي )7)84(، َوِعنَْد اْبِن ِحبَّاٍن: »َفَلمَّ

ِة )289/7(: »ُرواُتُه ثِقاٌت«. َجيٌِّد، قاَل الُبوِصرِييُّ يف إِْتاِف اِلرَيَ
ٌة: َأْي:  َبَ اِرِم�يُّ يف ُس�نَنِِه )3438(، والُمْس�َتْغِفِريُّ يف َفضاِئِل الُقْرَآِن )702(، َوإِْس�ناُدُه ال َبْأَس بِ�ِه. َوحمَْ )3) َرواُه الدَّ

وِر. النِّهاَيُة ))/327). ُ َمظِنَُّة الُحُبوِر والسُّ
)4) َرواُه َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر يف التَّْفِسرِي )49(، والُمْسَتْغِفِريُّ يف َفضاِئِل الُقْرَآِن )703(، َوإِْسناُدُه َضِعيٌف؛ اِلْنِقطاِعِه.

)5) َرواُه الُبخاِريُّ )5050(، َوُمْسِلٌم )800).



(5

َوَع�ْن ُعَم�َر ْبِن الَخطَّاِب ، قاَل: »َمْن َق�َرَأ الَبَقَرَة، َوآَل ِعْمراَن، والنِّس�اَء، يف َلْيَلٍة، 
كاَن -َأْو ُكتَِب- ِمَن القانِتنَِي«))).

وَرِة الَكِريَمِة:  َوِمْن َفضائِِل َهِذِه السُّ

جاِء، َوِه�َي َقْوُلُه : )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   �ا اْش�َتَمَلْت َعىَل آَيٍة ِمْن َأْعَظِم آياِت الرَّ َأنَّ
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(.

َوَقْد ُرِوَي َعْن َعِلِّ ْبِن َأِب طالٍِب ، قاَل: »ما يف الُقْرآِن آَيٌة َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َهِذِه اآلَيِة: 
)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(«))).

ُه يف النَّاِر، َوَنُقوُل ملَِْن  َوَع�ِن اْبِن ُعَم�َر ، قاَل: »ُكنَّا َنُقوُل لِقاتِِل الُمْؤِمِن إِذا ماَت: إِنَّ
ُه يف النَّاِر، َحتَّى َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ     َأص�اَب َكبِ�رَيًة ماَت َعَلْيها: إِنَّ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(، َفَلْم ُنوِجْب هَلُْم، ُكنَّا َنْرُجو هَلُْم، َوَنخاُف َعَلْيِهْم«))).

، قال: »َأْرَجى آَي�ٍة يف الُقْرآِن أِلَْهِل  ، َعْن َعِلِّ ْبِن الُحَس�نْيِ َوَرَوى َأبوالَحَس�ِن الواِح�ِديُّ
التَّْوِحيِد: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(«))).

َحِديُث: »ال َحْبَس َبْعَد ُسوَرِة النِّساِء«.

ا َنَزَلْت ُس�وَرُة النِّس�اِء قاَل رس�وُل اهللِ : »ال  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قاَل: »َلمَّ
َحْبَس َبْعَد ُسوَرِة النِّساِء«، َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف)5).

ُه إِش�اَرٌة  ُه ال ُيوَقُف ماٌل، َوال ُيْزَوى َعْن واِرثِِه، َوَكَأنَّ ق�اَل اْبُن األَثِ�ِي : »َأراَد َأنَّ

َعِب ))220(، َوإِْسناُدُه َضِعيٌف؛ اِلْنِقطاِعِه. ))) َرواُه َأُبو ُعَبْيٍد يف َفضاِئِل الُقْرَآِن )ص237(، والَبْيَهِقيُّ يف الشُّ
. ِمِذيِّ َفُه االلباِنُّ يف َضِعيِف الرتِّْ ِمِذيُّ )3037(، َوقاَل: »َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب«، َوَضعَّ )2) َرواُه الرتِّْ

يُّ )450/8(، واْب�ُن َأِب حاتِ�ٍم )929/3(، والطَّ�َباِنُّ يف الَكبِ�رِي )4028)(، َوَأُبو ُنَعْي�ٍم يف احِلْلَيِة  )3) َرواُه الطَّ�َبِ
�نَِّة )588)(، ِم�ْن ُط�ُرٍق، َعِن اْبِن ُعَم�َر بِِه، َوُه�َو َأَثٌر ثابٌِت  ِح اْعتِق�اِد َأْه�ِل السُّ لكاِئ�يُّ يف رَشْ )87/6)(، والالَّ

بَِمْجُموِع ُطُرِقِه.
)4) َأْسباُب النُُّزوِل )ص6)).

َف�ُه الَهْيَثِم�يُّ يف الَمْجَم�ِع )2/7(،  )5) َرواُه الطَّ�َباِنُّ يف الَكبِ�رِي )2033)(، والَبْيَهِق�يُّ يف ُس�نَنِِه )906))(، َوَضعَّ
واأللبان يف ضعيف الامع )4429)).
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إىِل م�ا كاُن�وا َيْفَعُلوَن�ُه يف الاِهِليَّ�ِة، ِمْن َحْبِس م�اِل الَميِِّت، َونِس�اِئِه، كاُن�وا إِذا َكِرُهوا 
ِة ماٍل؛ َحَبُس�وُهنَّ َعِن األَْزواِج؛ أِلَنَّ َأْولِي�اَء الَميِِّت كاُنوا َأْوىَل ِبِنَّ  النِّس�اَء؛ لُِقْبٍح، َأْو ِقلَّ
ِعنَْدُهْم. واحلاُء يف َقْولِِه: »ال َحْبَس«: َيُوُز َأْن َتُكوَن َمْضُموَمًة، َوَمْفُتوَحًة، َعىَل ااِلْس�ِم، 

والَمْصَدِر«))).

ُنُزوُل ُسوَرِة النِّساِء بِامَلِدينَِة: 

 .(((» قاَلْت: »ما َنَزَلْت ُسوَرُة الَبَقَرِة، والنِّساِء، إاِلَّ َوَأنا ِعنَْدُه ، َفَعْن عاِئَشَة
َيْعنِي: بِالَمِدينَِة.

اُس  يِس يف َفضاِئِلِه، والنَّحََّ ِ ُيوطِيُّ : »َأْخَرَج اْبُن الضَّ يِن السُّ َوقاَل احلافُِظ َجالُل الدِّ
الِئِل ِمْن ُط�ُرٍق، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، ق�اَل: »َنَزَلْت  يف ناِس�ِخِه، واْب�ُن َمْرَدَوْي�ِه، والَبْيَهِق�يُّ يف الدَّ

ُسوَرُة النِّساِء بِالَمِدينَِة«))).

ُل ما َنَزَل يف الَمِدينَِة: ُسوَرُة الَبَقَرِة، ُثمَّ األَْنفاِل، ُثمَّ آِل ِعْمراَن،  ْرَكِشُّ : »َأوَّ َوقاَل الزَّ
ُثمَّ األَْحزاِب، ُثمَّ الُمْمَتِحنَِة، ُثمَّ النِّساِء، ُثمَّ )ٹ  ڤ(«))).

َة عاَم الَفْتِح يف  َوقاَل الُقْرُطبِيُّ : »ُس�وَرُة النِّس�اِء َمَدنِيٌَّة، إاِلَّ آَيًة واِحَدًة، َنَزَل�ْت بَِمكَّ
، َوِهَي َقْوُلُه: )ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ(«)5). ُعْثمَن ْبِن َطْلَحَة الَحَجبِيِّ

ى  ى: ُسوَرَة النِّساِء، َوُتَسمَّ وَرَة ُتَسمَّ ْمعاِنُّ : »اِْعَلْم َأنَّ َهِذِه السُّ ِر السَّ َوقاَل َأبوالُمَظفَّ
يَن، إاِلَّ َقْوَلُه : )ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   ِ ُسوَرَة األَْحكاِم، َوِهَي َمَدنِيٌَّة َعىَل َقْوِل َأْكَثِر الُمَفسِّ

َة يف َمفاتِيِح الَكْعَبِة«)6). ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ(؛ َفإِنَّ َهِذِه اآلََيَة َنَزَلْت بَِمكَّ

�الِم : »ُسوَرُة النِّساِء َمَدنِيٌَّة، إاِلَّ آَيَة )ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   َوقاَل الِعزُّ ْبُن عبِدالسَّ

))) النِّهاَيُة ))/329).
)2) َرواُه الُبخاِريُّ )4993).
رُّ الَمنُْثوُر )422/2). )3) الدُّ

هاُن يف ُعُلوِم الُقْرَآِن ))/94)). )4) الُبْ
)5) َتْفِسرُي الُقْرُطبِيِّ )5/)).

ْمعاِنِّ ))/392). )6) َتْفِسرُي السَّ
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�ا َأراَد الرس�وُل  َأْن َيْأُخ�َذ َمفاتِيَح  �َة، َلمَّ �ا َنَزَل�ْت بَِمكَّ ۋ  ۋ   ۅ(، َفإِنَّ
الَكْعَبِة ِمْن ُعْثمَن ْبِن َطْلَحَة، َفُيَسلَِّمها إىِل الَعبَّاِس«))).

يَن َأنَّ َهِذِه اآلَيَة َنَزَلْت يف َش�ْأِن ُعْثمَن ْبِن  ِ َوق�اَل اْب�ُن َكثٍِي : »َذَكَر َكثرٌِي ِم�َن الُمَفسِّ
َطْلَحَة ْبِن َأِب َطْلَحَة، حاِجِب الَكْعَبِة الُمَعظََّمِة، َوُهَو اْبُن َعمِّ َش�ْيَبَة ْبِن ُعْثمَن ْبِن َأِب َطْلَحَة، 
�ِذي صاْرِت احِلجاَبُة يف َنْس�ِلِه إىِل الَيْوِم، َأْس�َلَم ُعْثمُن َهذا يف الُهْدَنِة َب�نْيَ ُصْلِح الُحَدْيبَِيِة،  الَّ
ُه ُعْثمُن ْبُن َأِب َطْلَحَة: َفكاَن  ا َعمُّ َة، ُهَو، َوخالُِد ْبُن الَولِيِد، َوَعْمُرو ْبُن العاِص، َوَأمَّ َوَفْتِح َمكَّ

ِكنَي َيْوَم ُأُحٍد، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ كافًِرا.  َمَعُه لِواُء الُمْشِ

يَن َقْد َيْش�َتبُِه َعَلْيِهْم َهذا ِبَذا، َوَسَبُب  ِ َوإِنَّم َنبَّْهنا َعىَل َهذا النََّس�ِب؛ أِلَنَّ َكثرًِيا ِمَن الُمَفسِّ
ُه َعَلْيِه«. ا َأَخَذ ِمنُْه رسوُل اهللِ  ِمْفتاَح الَكْعَبِة َيْوَم الَفْتِح، ُثمَّ َردَّ ُنُزوهِلا فِيِه: َلمَّ

ُثمَّ َذَكَر ما َوَرَد يف َذلَِك، ُثمَّ قاَل: »َوَهذا ِمَن الَمْش�ُهوراِت: َأنَّ َهِذِه اآلَيَة َنَزَلْت يف َذلَِك، 
ُد ْبُن الَحنَِفيَِّة:  ؛ َوهِلَذا قاَل اْبُن َعبَّاٍس، َوحُمَمَّ َوَسواٌء كاَنْت َنَزَلْت يف َذلَِك َأْو ال، َفَحَكُمها عامٌّ

، والفاِجِر«، َأْي: ِهَي َأْمٌر لُِكلِّ َأَحٍد«))). »ِهَي لِْلَبِّ

�ْيُخ اْبُن ُعَثْيِمَي : »ُس�وَرُة النِّساِء ُس�وَرٌة َمَدنِيٌَّة، والَمَدِنُّ ِعنَْد الُجْمُهوِر:  َوقاَل الشَّ
: ما َنَزَل َبْعَد اهِلْج�َرِة، َوَلْو يف  : ما َنَزَل َقْب�َل اهِلْجَرِة، فالَم�َدِنُّ يُّ م�ا َن�َزَل َبْعَد اهِلْج�َرِة، والَمكِّ
�َة، َوَعىَل َهذا: فالَمداُر يف َتْعِينِي  : ما َنَزَل َقْبَل اهِلْجَرِة، َوَلْو يف َغرْيِ َمكَّ َغ�رْيِ الَمِدينَ�ِة، والَمِكيُّ
ماِن، ال َعىَل الَمكاِن، َوَقْد َذَك�َر الُعَلمُء  َضوابَِط، َوُمَيِّزاٍت  ، َعىَل الزَّ ، والَم�َدِنِّ �يِّ الَمكِّ

، َوِهَي َمْعُروَفٌة يف ِعْلِم ُأُصوِل التَّْفِسرِي. ، والَمَدِنِّ يِّ لِْلَمكِّ

ُة األُْسُلوِب، َوَمْوُضوُعها يف الغالِِب:  ، َوُقوَّ يَِّة: الِقَرُ َوِمْن َذلَِك: َأنَّ الغالَِب يف اآلياِت الَمكِّ
�ُهوَلُة، َوُط�وُل اآلياِت،  ا اآلَي�اُت الَمَدنِيَّ�ُة: فالغالُِب َعَلْيها: السُّ التَّْوِحي�ُد، َوم�ا َيَتَعلَّ�ُق بِ�ِه. َوَأمَّ

َوَمْوُضوُعها يف األُُموِر الَفْرِعيَِّة؛ كالُبُيوِع، َوآداِب الَمجالِِس، َوآداِب ااِلْستِْئذاِن، َوَغرْيِ َذلَِك.

والغالُِب َأنَّ النِّداَء يف الَمِكيِّ َيُكوُن لُِعُموِم النَّاِس: )ٱ  ٻ(؛ أِلَنَّ َأْكَثَر الُمخاَطبنَِي 

الِم ))/)30). ))) َتْفِسرُي الِعزِّ ْبِن عبِدالسَّ
)2) تفسري ابِن َكثرٍي )340/2 -)34).
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ِبا َلْيُسوا بُِمْؤِمننَِي، والَمَدِنُّ َيُكوُن اِلطاُب فِيِه بِ� )ھ  ھ      ھ(، َهذا ُهَو الغالُِب؛ 
ُهْم، َأْو َأْكَثُرُهْم«))). أِلَنَّ الُمخاَطبنَِي فِيها ُمْؤِمنُوَن ُكلُّ

َوَعِن الَباِء ، قاَل: »آِخُر ُسوَرٍة َنَزَلْت: )ٱ(، َوآِخُر آَيٍة َنَزَلْت: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ(«))).

َمَتى َنَزَلْت ُسوَرُة النِّساِء؟

قاَل اْبُن ُجزّي : »َنَزَلْت َبْعَد الُمْمَتَحنَِة«))).

ا قاَلْت: »ما  َوقاَل اْبُن عاُشوٍر : »كاَن اْبتِداُء ُنُزوهِلا بِالَمِدينَِة؛ ملِا َصحَّ َعْن عاِئَشَة َأنَّ
َنَزَلْت ُس�وَرُة الَبَقَرِة، َوُس�وَرُة النِّس�اِء، إاِلَّ َوَأنا ِعنَْدُه«))). َوَقْد ُعِل�َم َأنَّ النَّبِيَّ  َبنَى 
َفَق الُعَلمُء َعىَل َأنَّ ُس�وَرَة  اٍل، لَِثمِن َأْش�ُهٍر َخَلْت ِمَن اهِلْجَرِة. واتَّ بِعاِئَش�َة يف الَمِدينَِة، يف َش�وَّ

ٍة َطِويَلٍة.  ًرا َعِن اهِلْجَرِة بُِمدَّ َ َأْن َيُكوَن ُنُزوهُلا ُمَتَأخِّ النِّساِء َنَزَلْت َبْعَد الَبَقَرِة، َفَتَعنيَّ

والُجْمُه�وُر قاُل�وا: َنَزَل�ْت َبْع�َد آِل ِعْمراَن، َوَمْعُل�وٌم َأنَّ آَل ِعْمراَن َنَزَلْت يف ِخالِل َس�نَِة 
ُل ما َنَزَل بِالَمِدينَِة: ُس�وَرُة الَبَقَرِة، ُث�مَّ األَْنفاِل، ُثمَّ آِل  َث�الٍث. َوَع�ِن اْبِن َعبَّاٍس : »َأوَّ

ِعْمراَن، ُثمَّ ُسوَرُة األَْحزاِب، ُثمَّ الُمْمَتَحنَِة، ُثمَّ النِّساِء«)5). 

تِي ِهَي يف َأواِخِر َسنَِة  َفإِذا كاَن َكَذلَِك: َتُكوُن ُس�وَرُة النِّس�اِء ناِزَلًة َبْعَد َوْقَعِة األَْحزاِب، الَّ
؛ َحْيُث  ِذي ُهَو يف َس�نَِة ِس�تٍّ ِل َس�نَِة َخٍْس ِمَن اهِلْجَرِة، َوَبْعَد ُصْلِح الُحَدْيبَِيِة، الَّ َأْرَبٍع، َأْو َأوَّ
ِكنَي هاِرًبا إىِل الُمْسِلِمنَي، َعدا النِّساِء،  َط إِْرجاِع َمْن َيْأِت الُمْشِ نَْت ُسوَرُة الُمْمَتَحنَِة رَشْ َتَضمَّ

َوِهَي آَيُة: )ھ   ھ  ھ       ھ(  اآلَيَة ]املمتحنة: 0)[. 

َوِمَن الُعَلامِء َمْن قاَل: َنَزَلْت ُس�وَرُة النِّس�اِء ِعنَْد اهِلْجَرِة، َوُهَو َبِعيٌد. َوَأْغَرُب ِمنُْه َمْن قاَل: 
َة.  ا َنَزَلْت بَِمكَّ إِنَّ

))) َتْفِسرُي ُسوَرِة النِّساِء ))/7).
)2) َرواُه الُبخاِريُّ )4605(، َوُمْسِلٌم )8)6)).

يِّ ))/76)). )3) َتْفِسرُي اْبِن ِجزِّ
َم. )4) َرواُه الُبخاِريُّ )4993(، َوَقْد َتَقدَّ

يِس يف َفضاِئِل الُقْرَآِن )7)(، َوال َيِصحُّ َسنَُدُه. )5) َرواُه اْبُن الضَِّ
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ا َنَزَلْت َبْعَد آِل ِعْمراَن؛ أِلَنَّ يف ُس�وَرِة النِّس�اِء ِمْن َتفاِصيِل األَْحكاِم: ما  َوال َش�كَّ يف َأنَّ
ْم، َوَأْمنِِهْم ِمْن َأْعداِئِهْم.  َش�ْأُنُه َأْن َيُكوَن َبْعَد اْس�تِْقراِر الُمْس�ِلِمنَي بِالَمِدينَِة، واْنتِظاِم َأْحواهِلِ

. َع َيْوَم َغزاِة الُمَرْيِسيِع َسنََة َخٍْس، َوِقيَل: َسنََة ِستٍّ ُم رُشِ ِم، والتََّيمُّ وفِيها: آَيُة التََّيمُّ

ُد  ُة ُنُزوهِلا، َويَؤيِّ فالَِّذي َيْظَهُر: َأنَّ ُنُزوَل ُسوَرِة النِّساِء كاَن يف ُحُدوِد َسنَِة َسْبٍع، َوطاَلْت ُمدَّ
َمْت ُمَْمَلًة يف ُس�وَرِة الَبَقَرِة، ِمْن  َلة، َتَقدَّ تِي جاَءْت فِيها ُمَفصَّ َذلِ�َك: َأنَّ َكثرًِيا ِم�َن األَْحكاِم الَّ

َأْحكاِم األَْيتاِم، والنِّساِء، والَمواِريِث.

�َة؛ لَِقْولِ�ِه : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ُ اْبتِ�داُء ُنُزوهِل�ا َقْبَل َفْتِح َمكَّ َوَيَتَع�نيَّ
پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  

َة. ٿ(  ]النساء: 75[ َيْعنِي: َمكَّ
َوِر. َنَزَلْت َبْعَد ُسوَرِة الُمْمَتَحنَِة، َوَقْبَل ُسوَرِة: )ٹ   ِت الثَّالَِثَة والتِّْس�ِعنَي ِمَن السُّ َوَقْد ُعدَّ

ڤ  ڤ(«))).

يئِها يف َتْرتِيِب الُمْصَحِف َبْعَد الَبَقَرِة، َوَآِل ِعْمراَن: ُمناَسَبُة َمِ

ِذيَن َأْنَعَم  ِة، َوُهَو ِصاُط الَّ اِط الُمْس�َتِقيِم يف ُس�وَرِة الفاِتَ َ اهللُ  ِهداَيَة الرِّ ا َبنيَّ َلمَّ
ُه َغ�رْيُ ِصاِط الَمْغُض�وِب َعَلْيِهْم -َوُهُم  َ َأنَّ َعَلْيِه�ْم ِم�ْن َأْولِياِئ�ِه، َوَأْصِفياِئِه، ِمْن ِعب�اِدِه؛ َبنيَّ

النَِي -َوُهُم النَّصاَرى-. الَيُهوُد-، والضَّ

ُث�مَّ َردَّ َع�ىَل الَيُهوِد يف الَبَق�َرِة، َوَردَّ َعىَل النَّص�اَرى يف َآِل ِعْمراَن، ُثمَّ َدعا مَجِي�َع َخْلِقِه إىِل 
وَرِة: )ٱ   ْمَحِة، َوَحثَُّهْم َعىَل َتْقواُه؛ َفقاَل يف َمْطَلِع َهِذِه السُّ ااِلْجتِمِع َعىَل ِديِن الَحنِيِفيَِّة السَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ(.

ِذي َهَدْت إَِلْيِه آُل ِعْمراَن،  َوقاَل البِقاِع�يُّ : »َمْقُصوُدها: ااِلْجتِمُع َعىَل التَّْوِحيِد، الَّ
ُة«))). ِذي مَجََعْتُه الفاِتَ يِن الَّ ِذي َحثَّْت َعَلْيِه الَبَقَرُة؛ أِلَْجِل الدِّ والِكتاِب الَّ

نَْت ُس�وَرُة الَبَقَرِة اْبتِداَء الَخْلِق، َوإِياَد آَدَم  ا َتَضمَّ َبْيِ الِغْرناطِيُّ : »َلمَّ وق�اَل اْبُن الزُّ

))) التَّْحِريُر والتَّنِْويُر )4/))2 -3)2(، بِاْختِصاٍر.
َرِر )69/5)). )2) َنْظُم الدُّ
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ُه  نِها َأْمَر ِعيَس�ى ، َوَأنَّ ، َوَأْعَقَبْت بُِس�وَرِة آِل ِعْمراَن؛ لَِتَضمُّ  ِمْن َغرْيِ َأٍب، َوال ُأمٍّ
ُه  َلْو ش�اَء َلكاَنْت  َكَمَث�ِل آَدَم يف َع�َدِم ااِلْفتِق�اِر إىِل َأٍب، َوَعِلَم الُموِقنُ�وَن ِمْن َذلَِك َأنَّ
ُس�نًَّة فِيَمْن َبْعَد آَدَم ، َفكاَن س�اِئُر الَحَيواِن ال َيَتَوقَُّف َعىَل َأَبَوْيِن، َأْو كاَن َيُكوُن ِعيَسى 
 ال َيَتَوقَّ�ُف إاِلَّ َع�ىَل ُأمٍّ َفَق�ط، َأْعَل�َم  َأنَّ َمْن َع�دا الَمْذُكوِريَن  ِمْن 

ِة آَدَم َس�بِيُلُهْم َس�بِيُل األََبَوْيِن؛ َفقاَل : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   يَّ ُذرِّ
پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ(.

َ ُحْكَم  ُث�مَّ َأْعَلَم  بَِكْيِفيَِّة النِّكاِح الَمْجُعوِل َس�َبًبا يف التَّناُس�ِل، َوما َيَتَعلَّ�ُق بِِه، َوَبنيَّ
األَْرحاِم، والَمواِريِث«))).

َوق�اَل األَُل�وِسُّ : »َوْجُه ُمناَس�َبتِها آِلِل ِعْمراَن ُأُموٌر، ِمنْه�ا: َأنَّ آَل ِعْمراَن ُختَِمْت 
�وَرُة بِِه، َوَذلَِك ِم�ْن آَكِد ُوُجوِه الُمناَس�باِت يف َتْرتِيِب  بِاألَْم�ِر بِالتَّْق�َوى، واْفُتتَِحْت َهِذِه السُّ
وَنُه بِ�  �ْعِر )َتش�اُبه األَْطراِف(، َوَقْوٌم ُيَسمُّ ى يف الشِّ �َوِر، َوُهَو َنْوٌع ِمْن َأْنواِع الَبِديِع، ُيَس�مَّ السُّ

)التَّْسبِيِغ(.

اًل ملِا ُذِك�َر فِيم َقْبَلها، َفِحينَِئٍذ  �وَرِة ُمَفصِّ َوَم�ْن َأْمَع�َن َنَظَرُه؛ َوَجَد َكثرًِيا ِمَّا ُذِكَر يف َهِذِه السُّ
َيْظَهُر َمِزيُد ااِلْرتِباِط، َوغاَيُة ااِلْحتِباِك«))).

َيْت ُسوَرُة النِّساِء ِبَذا االْسِم؟ ملِاذا ُسمِّ
ُق بِالنِّساِء، َلْ ُتوَجْد  َيْت ُس�وَرُة النِّساِء ِبَذا ااِلْسِم؛ لَِكْثَرِة ما َوَرَد فِيها ِمْن َأْحكاٍم َتَتَعلَّ ُس�مِّ

َوِر  األُْخَرى، لَِذلَِك ُأْطِلَق َعَلْيها -َأْيًضا-: )ُسوَرُة النِّساِء الُكْبَى(.  ها ِمَن السُّ يف َغرْيِ

�وَرتاِن َقْبَلها  ا كاَن َمْقُصوُدها: ااِلْجتِمَع َعىَل ما َدَعْت إَِلْيِه السُّ ق�اَل البِقاِعيُّ : »َوَلمَّ
�َبُب األَْعَظ�ُم يف االْجتِمِع، والتَّواُصِل -ع�اَدًة-: األَْرحاَم العاطَِفَة،  ِمَن التَّْوِحيِد، َوكاَن السَّ
ُة، والَعْدُل،  ُق الِعفَّ َيْت »النِّس�اُء« لَِذلَِك، َوأِلَنَّ بِاالتِّقاِء فِيِهْم َتَتَحقَّ تِي َمداُرها النِّس�اُء؛ ُس�مِّ الَّ

ِذي ُلباُبُه التَّْوِحيُد«))). الَّ

هاُن يف َتناُسِب ُسَوِر الُقْرَآِن )ص98)-99)). ))) الُبْ
)2) َتْفِسرُي اأَلُلوِسِّ )390-389/2).

َرِر )70/5)-)7)). )3) َنْظُم الدُّ



((

َلِف: ُسوَرَة النِّساِء، َوَكَذلَِك  وَرُة يف َكالِم السَّ َيْت َهِذِه السُّ َوقاَل اْبُن عاُشوٍر : »ُسمِّ
�نَِّة، َوُكُتِب التَّْفِس�رِي، َوال ُيْعَرُف هَلا اْس�ٌم آَخر، َلِكْن  َيْت يف الَمصاِح�ِف، َويف ُكُتِب السُّ ُس�مِّ
«َع�ِن اْب�ِن َمْس�ُعوٍد ِمْن َقْولِِه: »َنَزَلْت ُس�وَرُة النِّس�اِء  ُيْؤَخ�ُذ ِمَّ�ا ُرِوَي يف »َصِحي�ِح الُبخاِريِّ
�وَرَة يف التَّْس�ِمَيِة بُِس�وَرة النِّساِء،  ا ش�اَرَكْت َهِذِه السُّ ى« -َيْعنِي: ُس�وَرَة الطَّالِق- َأنَّ الُقْرَ
ًيا.  وَرَة َتَتَميَُّز َعْن ُسوَرِة الطَّالِق بِاْسِم ُسوَرِة النِّساِء الطُّوىَل، َوَلْ َأِقْف َعَلْيِه َصِ َوَأنَّ َهِذِه السُّ
ى: ُس�وَرَة  �وَرَة ُتَس�مَّ ، َأنَّ َهِذِه السُّ وَزآباِديِّ َوَوَق�َع يف ِكت�اِب »َبصاِئ�ِر َذِوي التَّْمِييِز«))) لِْلَفرْيُ

ِه))). ْغَرى. َوَلْ َأَرُه لَِغرْيِ النِّساِء الُكْبَى، واْسُم ُسوَرِة الطَّالِق: ُسوَرُة النِّساِء الصُّ

ِحِم، ُثمَّ بَِأْحكاٍم َتُصُّ  ا اْفُتتَِحْت بَِأْحكاِم ِصَلِة الرَّ َوَوْجُه َتْس�ِمَيتِها بِإِضاَفٍة إىِل النِّس�اِء: َأنَّ
النِّس�اَء، َوَأنَّ فِيها َأْحكاًم�ا َكثرَِيًة ِمْن َأْحكاِم النِّس�اِء: األَْزواُج، والَبن�اُت، َوُختَِمْت بَِأْحكاٍم 

َتُصُّ النِّساَء«))).

َمْعنَى َكلَِمِة النِّساِء:
جاِل، َو»النِّساُء«اْس�ُم  ِذيَن ُهْم َش�قاِئُق الرِّ َتِلُف عاِقالِن يف َأنَّ النِّس�اَء ُهُم اإِلناُث، الَّ ال َيْ

مَجٍْع، ال ُمْفَرَد َلُه ِمْن َلْفظِِه. 

، والنِّس�اُء، والنِّْسواُن: مَجُْع  مِّ ، والضَّ قاَل الَجْوَهِريُّ : »النِّْس�َوُة والنُّْس�َوُة، بِالَكْسِ
اْمَرَأٍة ِمْن َغرْيِ َلْفظِها. َوَتْصِغرُي نِْسَوٍة: ُنَسيٌَّة، َوُيقاُل ُنَسيَّاٌت، َوُهَو َتْصِغرُي الَجْمِع«))).

َوقاَل اْبُن ِس�يَده : »النِّْس�َوُة، والنُّْسَوُة، والنُّْسواُن، والنِّْس�واُن: مَجُْع الَمْرَأِة َعىَل َغرْيِ 
 ، َلْفظِِه، والنُِّس�وَن، والنِّس�اُء: مَجُْع نِْس�َوٍة؛ َولَِذلَِك قاَل ِس�يَبَوْيه يف اإِلضاَفِة إىِل نِساٍء: نِْسِويٌّ

ُه إىِل واِحِدِه«)5). َفَردَّ

َغِة،  يِن، والَعْق�ِل، والُعْرِف، واللُّ الَلِة، ِمَن الدِّ ِري َأْه�ِل الضَّ َوَق�ْد َمَرَق�ْت طاِئَفٌة ِمْن ُمَتَأخِّ

))) َبصاِئُر َذِوي التَّْمِييِز ))/69)).
ى ُسوَرَة الطَّالِق:  ى«َفَسمَّ ُه َأَخَذُه ِمْن َتْس�ِمَيِة اْبِن َمْس�ُعوٍد  لُِسوَرِة الطَّالِق: »ُسوَرِة النِّساِء الُقْرَ )2) الظَّاِهُر َأنَّ

ى ُسوَرَة النِّساِء: ُسوَرَة النِّساِء الُكْبَى. ْغَرى، َوَسمَّ ُسوَرَة النِّساِء الصُّ
)3) التَّْحِريُر والتَّنِْويُر )4/))2).

حاُح )2508/6). )4) الصِّ
َص ))/335(، تاَج الَعُروِس )69/40). )5) الُمْحَكُم )5/8)6(. واْنُظْر: الُمَخصَّ



((

ُ بِالتَّْأِخرِي -ِمْن َنَس�َأ  َفَزَعُموا َأنَّ َكِلَمَة »النِّس�اِء«الواِرَدَة يف الُقْرآِن ال َتْعنِي اإِلناَث، َوإِنَّم ُتَفسَّ
ياَدِة، َكم ق�اَل : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(  ]التوبة:  �َرُه- َأِو الزِّ َء إِذا َأخَّ ْ ال��َّ

َبَن: إِذا َخَلَطُه بِاملاِء، ُيَكثُِّرُه بِِه. 37[، َوَكم ُيقاُل: َنَسَأ اهللُ يف َأَجِلَك، َأْي: زاَدُه، َوَنَسَأ اللَّ

ٌة هللِ َورس�ولِِه،  ِريِف الَكِل�ِم ِمْن َبْعِد َمواِضِعِه، َوَأنَّ َذلَِك َمش�اقَّ َوال َش�كَّ َأنَّ َه�ذا ِم�ْن َتْ
باٌع لَِغرْيِ َسبِيِل الُمْؤِمننَِي. واتِّ

ِريِفِه؛ َحتَّى قاَل َبْعُضُهْم يف آِخِر  ُلوا َكالَم اهللِ، َوَيْسَعْوَن يف َتْ َوَهذا َشْأُن َهُؤالِء: ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ
ؤاُل  ُه ُدوَن َهذا الَفْهِم: »النِّس�اُء َلْيُس�وا إِناًثا«، َيْبَقى السُّ �ْأِن: »َوِختاًما: َنَرى َأنَّ ما َكتَب يف َهذا الشَّ

حاِق؟«!! ، َوبِالتَّاِل لِْلَعالقاِت اِلنِْسيَِّة املِْثِليَِّة، كالسِّ َمْطُروًحا: َهْل َيْدُعو الُقْرآُن لاِلْرتِباِط املِْثِلِّ

وا  ُ َة َفَقط، َوَفسَّ �اِر َمكَّ ِكنَي بُِكفَّ وا الُمْشِ ُ ؛ َفَفسَّ َوبَِس�َبِب َهذا االْنِحراِف جاُءوا بِالطَّ�وامِّ
�َلِف بُِدوِن إِْعمِل الَعْقِل، ِمْن  باَع السَّ ُه ُكلُّ َمْن َتعاَيَش َمَع النَّاِس يف َس�الٍم، َوَأنَّ اتَّ الُمْؤِمَن بَِأنَّ

باِع ما َوَجْدنا َعَلْيِه آباَءنا، إىِل َغرْيِ َذلَِك ِمْن َضالالِتِْم.  اتِّ

َنْسَأُل اهللَ َأْن ُيَثبَِّت ُقُلوَبنا َعىَل ِدينِِه.

وَرِة: َعَدُد آِي َوَكلاِمِت َوَأْحُرِف السُّ

اِنُّ : »ُسوَرُة النِّساِء َمَدنِيٌَّة، َوال َنظِرَي هَلا يف َعَدِدها، َوَكِلُمها: َثالَثُة  قاَل َأُبو َعْمُرو الدَّ
آالٍف َوتِْس�ُع ِماَئٍة َوْخٌس َوَأْرَبُعوَن َكِلَمًة، َوُحُروُفها: ِس�تَُّة َعَش َألِف َحْرٍف َوَثالُثوَن َحْرًفا، 
، َوَسْبٌع  ، َوِستٌّ يف الُكويِفِّ يِّ ، والَبْرِ يِّ َوِهي ِمَئٌة َوَسْبُعوَن َوْخُس آياٍت يف الَمَدنِيِّنَي، والَمكَّ

. اِميِّ يف الشَّ

، َوَلْ َيُعّدها الباُقوَن. )ڭ   اِميُّ ، والشَّ ها الُكويِفُّ اْختاِلُفها آَيتاِن: )ڍ  ڍ(: َعدَّ
، َوَلْ َيُعّدها الباُقوَن«. اِميُّ ها الشَّ ڭ  ڭ(: َعدَّ

َوقاَل الَعينِيُّ : »ُس�وَرُة النِّساِء: ِماَئٌة َوْخٌس َوَس�ْبُعوَن آَيًة، َوَثالُث آالٍف َوَسْبُعمَئٍة 
َوْخٌس َوَأْرَبُعوَن َكِلَمًة، َوِستَُّة َعَش ألًفا َوَثالُثوَن َحْرًفا«))).

َوِقيَل َغرْيُ َذلَِك يف َعَدِد َكِلمِتا، َوَعَدِد َأْحُرفِها.

))) ُعْمَدُة القاِري )24/6).



((

َوِر، َوَأْحُرفِها؟ َتلُِفوَن يف َعدِّ َكلاِمِت السُّ ملِاذا َيْ
 : ها: اْختاِلُفُهْم يف َطِريَقِة الَعدِّ ِة َأْسباٍب، ِمْن َأَهِّ َتِلُفوَن يف َذلَِك؛ لِِعدَّ َيْ

َعُلُه َحْرًفا واِحًدا. ، َوَبْعُضُهْم َيْ َد َحْرَفنْيِ َفَبْعُضُهْم َيَْعُل الَحْرَف الُمَشدَّ

ْمِس�يَِّة، َوَأل�ِف واِو الَجمَع�ِة،  ِم الشَّ تِ�ي ال ُتنَْط�ُق: كال�الَّ َوَبْعُضُه�ْم ال َيُع�دُّ الُح�ُروَف الَّ
ها. َوَنْحِوِها، َوَبْعُضُهْم َيُعدُّ

ُه َحْرًفا واِحًدا. ، َوَبْعُضُهْم َيُعدُّ َوَبْعُضُهْم َيُعدُّ الَمدَّ َحْرَفنْيِ

ُه. َوَبْعُضُهْم َيُعدُّ التَّنِْويَن َحْرًفا، َوَبْعُضُهْم ال َيُعدُّ

َهْل لاِِلْنِشغاِل َبَعدِّ اآلِي، واألَْحُرِف فائَِدٌة؟

خاِويُّ : »ال َأْعَلُم لَِعَدِد الَكِلمِت، والُحُروِف، ِمْن فاِئَدٍة؛ أِلَنَّ َذلَِك -إِْن  قاَل السَّ
ياَدُة، والنُّْقصاُن، والُقْرآُن ال ُيْمِكُن فِيِه َذلَِك«))). َأفاَد- َفإِنَّم ُيِفيُد يف ِكتاٍب، ُيْمِكُن فِيِه الزِّ

ا الَكالُم َعِن »اإِلْعجاِز الَعَدِديِّ يف الُقْرآِن«: َفبِْدَعٌة حُمَْدَثٌة، َتبَِعْتها ُأُموٌر َوَأْحواٌل ُمنَْكَرٌة. َأمَّ

َهْل ُيْكَرُه َأْن ُيقاَل: ُسوَرُة النِّساِء؟

تِي ُيْذَكُر فِيها النِّساُء،  وَرُة الَّ َه َذلَِك َقْوٌم، َوقاُلوا: ال ُيقاُل: ُس�وَرُة النِّساِء، إِنَّم ُيقاُل: السُّ َكرَّ
ها، َوَلِكِن اْنَعَقَد اإِلمْجاُع َعىَل َجواِز َذلَِك،  َوَهَكذا يف الَبَقَرِة، َوآِل ِعْمراَن، والَعنَْكُبوِت، َوَغرْيِ

نَُّة. َوَقْد جاَءْت بِِه السُّ

تِي ُيْذَكُر فِيها الَبَقَرُة،  �وَرُة الَّ : السُّ اَج، َيُقوُل َعىَل املِنَْبِ َعِن األَْعَمِش، قاَل: َس�ِمْعُت الَحجَّ
تِي ُيْذَكُر فِيها النِّس�اُء، قاَل: َفَذَكْرُت َذلَِك  �وَرُة الَّ تِي ُيْذَكُر فِيها آُل ِعْمراَن، والسُّ �وَرُة الَّ والسُّ
مْحَِن ْبُن َيِزيَد َأنَّ�ُه كاَن َمَع اْبِن َمْس�ُعوٍد ، ِحنَي َرَمى  َثنِ�ي عبُدالرَّ ْبراِهي�َم، َفق�اَل: َحدَّ إِلِ
َضها، َفَرَمى بَِسْبِع َحَصياٍت،  َجَرِة؛ اْعرَتَ مَجَْرَة الَعَقَبِة، فاْسَتْبَطَن الواِدَي؛ َحتَّى إِذا حاَذى بِالشَّ
ِذي ُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَرُة  ُه- قاَم الَّ ُ َمَع ُكلِّ َحصاٍة، ُثمَّ قاَل: »ِمْن ها ُهنا -والَِّذي ال إَِلَه َغرْيُ ُيَكبِّ

.(((» الَبَقَرِة

))) اإِلْتقاُن يف ُعُلوِم الُقْرآِن ))/242).
)2) َرواُه الُبخاِريُّ )750)(، َوُمْسِلٌم )296)).



((

َوقاَل الُبخاِريُّ  يف َصِحيِحِه )94/6)): »باُب َمْن َلْ َيَر َبْأًسا َأْن َيُقوَل: ُسوَرُة الَبَقَرِة، 
َوُسوَرُة َكذا، َوَكذا«.

ُثمَّ َرَوى َعْن َأِب َمْسُعوٍد األَْنصاِريِّ ، قاَل: قاَل النَّبِيُّ : »اآلَيتاِن ِمْن آِخِر 
ُسوَرِة الَبَقَرِة َمْن َقَرَأ ِباِم يف َلْيَلٍة َكَفتاُه«))).

�وَرُة  دِّ َعىَل َمْن َكِرَه َذلَِك، َوقاَل: ال ُيقاُل إاِلَّ السُّ قاَل احلافُِظ : »َأش�اَر بَِذلَِك إىِل الرَّ
تِي ُيْذَكُر فِيها َكذا«))).  الَّ

قاَل النََّوِويُّ : »َيُوُز َأْن َيُقوَل: ُس�وَرَة الَبَقَرِة، َوُس�وَرَة آِل ِعْمراَن، َوُسوَرَة النِّساِء، 
�َلِف: ُيْكَرُه َذلَِك،  َوُس�وَرَة الَعنَْكُبوِت، َوَكَذلَِك الباِقي، َوال َكراَهَة يف َذلَِك، َوقاَل َبْعُض السَّ
واُب  تِي ُيْذَكُر فِيها النِّساُء، َوَكَذلَِك الباِقي، والصَّ تِي ُتْذَكُر فِيها الَبَقَرُة، والَّ وَرُة الَّ َوإِنَّم ُيقاُل: السُّ
ِة، َوَخَلِفه�ا، واألَحاِديُث فِيِه َعْن  األَّوُل، َوُهَو َقْوُل مَجاِهرِي ُعَلمِء الُمْس�ِلِمنَي ِمْن َس�َلِف األُمَّ
حاَب�ِة، َفَمْن َبْعَدُهْم، َوَكَذلَِك ال  ، َوَكَذلَِك َعِن الصَّ َرَ رس�وِل اهللِ  َأْكَث�ُر ِمْن َأْن ُتْ
ِحيُح  ُيْك�َرُه َأْن ُيقاَل: َهِذِه ِقراَءُة َأِب َعْم�ٍرو، َوِقراَءُة اْبِن َكثرٍِي َوَغرْيها، َهذا ُهَو الَمْذَهُب الصَّ

َلِف، والَخَلِف، ِمْن َغرْيِ إِْنكاٍر«))). ِذي َعَلْيِه َعَمُل السَّ الُمْختاُر، الَّ

ق�اَل احلافِ�ُظ : »َوَقْد جاَء -فِي�م ُيوافُِق ما َذَهَب إَِلْيِه الَبْعُض الُمش�اُر إَِلْيِه- َحِديٌث 
َمْرُفوٌع َعْن َأَنٍس  َرَفَعُه: »ال َتُقوُلوا: ُس�وَرُة الَبَقَرِة، َوال ُس�وَرُة آِل ِعْمراَن، َوال ُس�وَرُة 
ُه« َأْخَرَجُه َأبوالُحَسنْيِ ْبُن قانٍِع يف َفواِئِدِه، والطََّباِنُّ يف األَْوَسِط،  النِّساِء، َوَكَذلَِك الُقْرآُن ُكلُّ
َويف َس�نَِدِه ُعَبْيُس ْبُن َمْيُمون الَعطَّاُر، َوُهَو َضِعيٌف، َوَأْوَرَدُه اْبُن الَجْوِزيِّ يف الَمْوُضوعاِت، 

ُه قاَل: ُهَو َحِديٌث ُمنَْكٌر.  َوَنَقَل َعْن َأمْحََد َأنَّ

َم يف باِب َتْألِيِف الُقْرآِن َحِديُث َيِزيَد الفاِرِسِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َأنَّ  ُقْل�ُت: َوَقْد َتَقدَّ
�وَرِة الَّتِي ُيْذَكُر فِيها َك�ذا«)))، قاَل اْبُن َكثرٍِي يف  النَّبِ�يَّ  كاَن َيُق�وُل: »َضُعوها يف السُّ

))) َرواُه الُبخاِريُّ )5040(، َوُمْسِلٌم )807).
)2) َفْتُح الباِريِّ )87/9).

)3) اأَلْذكاُر )ص09)).
َفُه  ، َوَكذا َضعَّ ِمِذيِّ َفُه االلباِنُّ يف َضِعيِف الرتِّْ ُد )399(، َوَضعَّ ِمِذيُّ )3086(، َوَأمْحَ )4) َرواُه َأُبو داُوَد )786(، والرتِّْ

ُقو الُمْسنَِد. حُمَقِّ
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َتْفِس�رِيِه: »َوال َش�كَّ َأنَّ َذلَِك َأْحَوُط)))، َوَلِكِن اْس�َتَقرَّ اإِلمْجاُع َعىَل الَج�واِز يف الَمصاِحِف، 
والتَّفاِسرِي«.

ِد ْبِن َأِب  يَن، ِمنُْهْم: َأُب�و حُمَمَّ ِ �َك بِااِلْحتِي�اِط الَمْذُكوِر مَجاَعٌة ِم�َن الُمَفسِّ ُقْل�ُت: َوَقْد َتَسَّ
اِق، َوَنَقَل�ُه الُقْرُطبِيُّ يف َتْفِس�رِيِه، َعِن الَحِكيِم  زَّ ، َوعبُدالرَّ ِمنَي: الَكْلبِ�يُّ حاتِ�ٍم، َوِم�َن الُمَتَقدِّ
: َأنَّ ِم�ْن ُحْرَم�ِة الُق�ْرآِن: َأْن ال ُيقاَل ُس�وَرُة َكذا، َكَقْولَِك: ُس�وَرُة الَبَقَرِة، َوُس�وَرُة  ِم�ِذيِّ ْ الرتِّ
َبُه الُقْرُطبِيُّ بَِأنَّ َحِديَث  تِي ُيْذَكُر فِيها َكذا، َوَتَعقَّ وَرُة الَّ النَّْحِل، َوُسوَرُة النِّساِء، َوإِنَّم ُيقاُل السُّ

َأِب َمْسُعوٍد ُيعاِرُضُه«))).

َوق�اَل احلافِ�ُظ -َأْيًضا-: »يف ِكتاِب َفضاِئِل الُق�ْرآِن ِلََلٍف، َعْن َحْزِم ْب�ِن َأِب َحْزٍم، قاَل: 
َسِمْعُت الَحَسَن َيُقوُل: ُذِكَر َلنا َأنَّ َنبِيَّ اهللِ  قاَل: »َتْدُروَن َأّي الُقْرآِن َأْعَظُم؟«قاُلوا: 

وَرُة الَّتِي ُيْذَكُر فِيها الَبَقَرُة««))). اهللُ َورسوُلُه َأْعَلُم، قاَل: »السُّ

ياِح،  يِّ كالرِّ ْيُخ االلباِنُّ : »َهذا ُمْرَسٌل، َوَمْعُروٌف َأنَّ َمراِسيَل الَحَسِن الَبْرِ قاَل الشَّ
اِوي َعنُْه: َحْزُم ْبُن َأِب َحْزٍم َيُِم، َوإِْن كاَن َصُدوًقا -َكم يف التَّْقِريِب-«))). َعىَل َأنَّ الرَّ

�َعِب، َعِن اْب�ِن ُعَمَر ، قاَل: »ال  َوَأَص�حُّ م�ا َوَرَد يف النَّْه�ِي: ما َرواُه الَبْيَهِقيُّ يف الشُّ
تِي ُيْذَكُر فِيها الَبَقَرُة«)5). وَرَة الَّ َتُقوُلوا: ُسوَرَة الَبَقَرِة، َوَلِكْن ُقوُلوا: السُّ

حاَب�ِة  تاَبَع اْبَن ُعَم�َر  َعىَل َه�ذا، واألَحاِديُث  َوال َنْع�ِرُف َأَح�ًدا ِم�َن الصَّ
ِحيَحُة الَمْرُفوَعُة، والَمْوُقوَفُة، َعىَل ِخالفِِه. الصَّ

َم يف َكالِم اْبِن َكثرٍِي َأنَّ اإِلمْجاَع َقِد اْسَتَقرَّ َعىَل الَقْوِل بِالَجواِز.  َوَتَقدَّ

َوَقْد ِقيَل: كاَن َذلَِك َمْكُروًها، ُثمَّ ُنِسَخ:

َعيَفِة )4)/260(: »ال َأَرى َوْجًها ملِِْثِل َهذا ااِلْحتِياِط -َمْهم كاَن َشْأُن القاِئِلنَي  ْيُخ األلباِنُّ  يف الضَّ ))) قاَل الشَّ
بِِه- َبْعَد َتتاُبِع األَحاِديِث، واآلَثاِر، َعىَل الَجواِز«.

)2) َفْتُح الباِريِّ )88/9).
)3) َنتاِئُج اأَلْفكاِر )232/3).

ٍف. ِعيَفُة )4)/259(، بَِبْعِض َتَرُّ )4) الضَّ
ْوكاِنُّ يف َفْتِح الَقِديِر ))/34). ِك اأَلْقراِن )276/2(، والشَّ ُيوطِيُّ يف ُمْعرَتَ َحُه السُّ )5) ُشَعُب اإِليمِن )2347(، َوَصحَّ
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ُكوَن َيُقوُلوَن:  �ُيوطِيُّ : »َأْخَرَج اْبُن َأِب حاتٍِم َعْن ِعْكِرَمَة، قاَل: كاَن الُمْشِ قاَل السُّ
ُس�وَرُة الَبَقَرِة، َوُس�وَرُة الَعنَْكُبوِت، َيْس�َتْهِزُئوَن ِب�ا، َفنَ�َزَل: )ٿ  ٹ           ٹ(  

]احلجر: 95[«))).

َة، ِحنَي كاَن  ُلوا َقْوَل اْبِن ُعَمَر : بَِأنَّ َذلَِك كاَن يف َمكَّ قاَل اْبُن عاُش�وٍر : »َتَأوَّ
ُكوَن، َوَقْد ُرِوَي  الُمس�لُموَن إِذا قاُلوا: ُسوَرَة الِفيِل، َوُسوَرَة الَعنَْكُبوِت َمَثاًل، َهَزَأ ِبُِم الُمْشِ
ا هاَجَر الُمْسِلُموَن  َأنَّ َهذا َسَبُب ُنُزوِل َقْولِِه : )ٿ  ٹ           ٹ  ٹ(، َفَلمَّ

ُهْم َمْعنَى التَّْسِمَيِة«))). إىِل الَمِدينَِة؛ زاَل َسَبُب النَّْهِي َفنُِسَخ، َوَقْد َعِلَم النَّاُس ُكلُّ

َوُخالَصُة ما َوَرَد ِمْن َأْقواٍل يف َهِذِه الَمْسَأَلِة:

ِقيَل: ُيْكَرُه َأْن ُيقاَل: ُسوَرُة الَبَقَرِة، َوُسوَرُة آِل ِعْمراَن، َوُسوَرُة النِّساِء، َوَنْحُو َذلَِك، َوإِنَّم 
تِي ُيْذَكُر فِيها الَبَقَرُة... إَِلخ. وَرُة الَّ ُيقاُل: السُّ

َوِقيَل: كاَن َمْكُروًها، ُثمَّ ُنِسَخ.

َوِقيَل: َيُوُز باِل َكراَهٍة، واألَْوىَل َتْرُكُه.

واُب. َوِقيَل: َيُوُز ُمْطَلًقا، َوُهَو الصَّ

واهللُ  َأْعَلُم.

ُك اأَلْقراِن )276/2). ))) ُمْعرَتَ

)2) التَّْحِريُر والتَّنِْويُر ))/90).
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التَّفسُي:
تِي َقْبلها، ِمَن األَْمِر بالتَّْقوى، وافتتَح  ورُة بِم ُختِمْت بِه ُسورُة آِل ِعمراَن الَّ َبدَأْت َهذِه السُّ

: ُسورَة النِّساِء بِخطاِب النَّاِس مَجِيًعا، وَدْعوِتم إىل َتْقواُه، فقاَل  ُاهلل

ٺ   ڀ  ٺ   ڀ   ڀ     پ  ڀ   پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   )ٱ  

ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ(.
 )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ(  أي: خاُف�وا ِعقاَب�ه، بامتث�اِل َأواِمِره، واْجتِن�اِب َنواِهيه )ٻ  

پ(  أي: َخَلَقُكْم َمَع اْختاِلِف َأْجناِس�ُكْم، َوَأْصنافُِكْم، َوألِسنَتُِكْم، َوألوانُِكْم )پ  پ  
 .(((

 پ(  وُهو آدُم

. اُء  )ڀ  ڀ    ڀ(  وِهي َحوَّ

ا ُأمُّ  )2)، وهو ِضَلُع آدَم)3)، وِقيَل: ألَنَّ ٍء َحيٍّ ا ُخِلَقْت ِمْن َشْ يت ِبذا االْس�ِم؛ ألَنَّ ِقيَل: ُس�مِّ

))) قال ابُن ُعثيمنَي : »قوُله: )پ  پ  پ  پ(  فيها قوالن:
، وهَو آدُم ، وقوُله: »َوَجَعَل ِمنْها  األوُل: أّن املراَد بالنفِس الواحدِة: العنُي الواحدُة: أي: ِمن شخٍص ُمَعنّيٍ

اء ُخلقت ِمن ِضَلِع آَدم. اُء؛ ألّن َحوَّ َزْوَجها«، أي: َحوَّ
الثَّ�ان: أّن امل�راَد بالنّف�ِس: اِلنس، وَجعَل ِمن ه�ذا اِلنِس َزوَجه، ولْ َيعْل زوَجه ِمن ِجن�ٍس آَخر، والنّفُس قد 
ُي�راُد ب�ا الن�ُس: ك�م يف قولِ�ِه : )ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( : أي: ِم�ن 

ِجنِسِهم«. القوُل املفيد )299/2).
)2) تفسري الّطبي ))/3)5).

)3) وه�ذا ق�وُل مُجهوِر الُمفسيَن: أنّا ُخلقْت ِم�ن ِضلِع آدَم، وخالَف يف ذلَك َبعُض الُمتأّخرين، كالّش�يِخ األلباِنّ 
وغ�رِيه، ومَحَل�وا قوَل النّبّي : »... َفإِنَّ الَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع«ُمتفٌق عليِه، عىَل الّتمثيِل والّتش�بِيِه، َكم 

ٌح بِه يف الروايِة الثانيِة: »الَمرأُة كالّضَلع«متفٌق عليه. ُهو ُمَرّ
اُء  ائمِة إىل المِع َب�نَي الَحديَثنْي، َفقالوا: »ظاه�ُر الَحديِث: أّن امل�رأَة -والُمراُد با َحوَّ وَذه�َب ُعل�مُء الّلجنِة الدَّ
- ُخلق�ْت ِم�ن ِضَلِع آدَم، وَهذا ال ُيالُِف احلديَث اآلخَر الذي فِيه َتش�بيُه املرأِة بالّضلِع، بْل ُيس�تفاُد ِمن 

ه�ذا ُنكتُة الّتش�بيِه، وأّنا َعوجاُء ِمثُله، لِك�وِن أصِلها ِمنه. والَمعنَى: أّن املرأَة ُخِلقت ِم�ن ِضلٍع أْعوَج، َفال ُينَكر 
اعِوجاُجها، فإْن أراَد الزوُج إقاَمَتها عىل الاّدة، وعدَم اعوجاِجها أّدى ذلِك إىل الّشقاِق والفراِق، وُهو َكُسها، 
وإْن َصَب َعىل ُس�وِء حاهِلا، وَضعِف عقِلها، ونحِو ذلَك ِمن ِعَوِجها: داَم األمُر، واس�تمّرْت الِعشُة، َكم أْوَضَح 
اُح الَحديِث، وِمنُهم احلافُظ ابُن حجٍر يف الفْتح )368/6( رحَم اهللُ الميَع. وِبذا َيتبنّيُ أّن إنكاَر خْلِق  ذلَك رُشَّ
= حواَء ِمن ِضَلِع آدَم غرُي صحيٍح »فتاَوى اّللجنة الداِئمة )7)/0)). 
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اَء ُذكوًرا َكثرييَن، وإِناًثا كثرياٍت،  ))). )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ(  َخلَق ِمْن آدَم وحوَّ ُكلِّ َح�يٍّ
ر األَمَر  ُه�ْم يف َأْقطاِر الع�اَلِ َعىل اْختاِلِف ألواِنم وألس�نتِهم وِصفاِتِ�ْم. )ٿ  ٿ(  َكرَّ وَنَشَ
ا، والثَّان يرتبُط به تكليٌف َمصوٌص،  َل كاَن عامًّ يتِها، وألنَّ األمَر األوَّ بالتَّْق�وى؛ تْأِكيًدا َعىل َأهِّ
ح�ِم. )ٿ  ٹ   ٹ(  َتَتحاَلف�وَن، وَتَتناَش�ُدوَن بِه، وَتَتعاق�دوَن، وَتَتعاَهدوَن  وُه�و ِصلُة الرَّ
ُق�وا َقطيعَته�ا، وخاُف�وا ُعقوَبة َذلَك، وَق�ْد َجَرْت ع�ادُة الَعرِب بِأنَّ  باْس�ِمه. )ٹ(  أي: اتَّ
تِي َبينِي  حِم. أي: ِصل�ة الَقرابِة الَّ َأحدُه�ْم إذا َأراَد أْن َيْس�تعطَِف َغرَيه، َيقوُل: َأْس�َأُلك بِاهللِ والرَّ
وَبْينَك. )ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ(  أي: ُهَو  َشهيٌد ُمطَّلٌع َعىل مَجيِع َأْعملِكم، وَأْحوالِكم؛ 

َفراِقُبوه؛ َفُهو َجِديٌر بالتَّْقوى، والَمخافِة، كم قاَل : »اْعُبِد اهللَ َكَأنََّك َتراُه...«)2).

َفوائُِد اآليِة:

ُم، وُهَو َخَلَقُه�م، وألَنَّ ِعقاَبه َألِيٌم  ُه ربُّ فيه�ا: اْس�تِحقاُق اهللِ  َأْن َيتقَيه ِعب�اُده؛ ألنَّ
َشِديٌد. 

وفِيها: ِذكُر ُقْدرتِه  يف َخْلِق النَّاِس مَجِيًعا ِمْن َنفٍس واِحدٍة. 

ّبٌة َوُدودٌة، َفينْبِغي َأْن  ًة َله، ولِكنّها حُمِ وجَة َليس�ْت َخصًم لِزْوِجها، وال َعُدوَّ وفِيها: َأنَّ الزَّ
َيكوَن َبْينَهم َتآلٌف، وَرمْحٌة. 

جاِل وِجنِس النِّساِء ُمضادٌّ حِلكمِة اهللِ يف َخْلِقه.  وفِيها: َأنَّ إِثارَة الَعداواِت َبنْيَ ِجنِس الرِّ

�مِء، وكانْت  اُء يف السَّ اَء  َلْ َيُكْن بِتوليٍد، وَقْد ُخلِقْت َحوَّ نا َحوَّ وفِيه�ا: َأنَّ َخْل�َق ُأمَّ
َم�ع آدَم  يف النَِّة، والَبُش َع�ىَل َأْربعِة َأْنواٍع يف اإِلياِد: َفِمنُْهم َمْن َأْوَجدُه اهللُ باِل َذكٍر، 
اُء ، وِمنُْهم  وال ُأْنَثى، وُهو آدُم ، وِمنُْهم َمْن َأْوَجده ِمْن َذكٍر باِل ُأْنَثى، وِهي َحوَّ
َم�ْن َأْوَجده ِمْن ُأْنَثى باِل َذكٍر، وُهو ِعيَس�ى ، وِمنُْهم َم�ْن َأْوَجده ِمْن َذكٍر وُأْنَثى، وُهْم 

ساِئُر الَخالئِق. 

= وق�ْد َذك�َر األل�وِسّ يف َتفس�رِيه )393/2(: »أّن حواَء َلْو لْ ُتل�ْق ِمن آدَم  َلكاَن النَّ�اُس َمُلوِقنَي ِمن 
.» َنْفَسنْي اْثننْي، ال ِمن نْفٍس واحدٍة، وُهو خالُف النّصِّ

))) تاريُخ دمشق )02/69)).
)2) رواه أمحد )56)6(، والنسائي يف الكبى )803))(، وصححه أمحد شاكر يف تقيقه للمسند.
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 ، �رْتُ ِئَق بِحاِل النِّس�اِء: السِّ جاِل: الظُّهوُر، واالْش�تِهاُر، والالَّ ِئَق بِحاِل الرِّ وفِيه�ا: أنَّ الالَّ
واالْختفاُء. 

اَء ُخِلق�ْت ِمْن آدَم، ق�ال العلمُء: ُخلِقْت ِم�ْن ِضَلع َقصرٍي ِم�َن األَْضالِع  وفِيه�ا: َأنَّ َح�وَّ
ٌة، وُنعومٌة، وفِيِه ُمرونٌة، وَيَتثنَّى،  َلِع فِيِه ِرقَّ ى لِصدِر آدَم ، وَمْعلوٌم َأنَّ َعظَم الضِّ الُيْسَ
، وُكلُّ  ُه َينْكُس، وَكْسُه َس�هٌل، وُهَو ُمس�تقيٌم، إاِل أنَّ َأْعالُه ُمْعوجٌّ ولكْن إذا زاَد االْنثناُء؛ َفإِنَّ

َهذا واِضٌح يف طبيعِة الَمرأِة.

دِر: إِش�ارٌة إىِل َأنَّ الَمرأَة  َلِع املذكوِر يف آخِر األَْضالِع ِمن ِعظاِم الصَّ ويف َكوِن َموقِع الضِّ
جُل قاِئٌد َمْتبوٌع. ُر؛ بِحيُث َتكوُن َأماَم النَّاِس، َبْل َتُكوُن تابِعًة حَمِْميًَّة، والرَّ ال ُتصدَّ

مِة، وج�واُز َتوثيِق الُعقوِد، والُعهوِد  �ؤاِل باهللِ يف َغرِي األُموِر الُمحرَّ ويف اآلي�ِة: َجواُز السُّ
بِذْكرِه ، َكَأْن ُيقاَل: َكَفى بِاهللِ َشِهيدا، وَكَفى بِاهللِ وكياًل. 

ويف اآليِة: َأنَّ التَّْقوى َتُكوُن بُِمراعاِة ُحقوِقه ، وُمراعاِة ُحقوِق ِعباِده. 

وفِيها: أنَّ الَبَش مَجِيًعا ِمْن َأْصٍل واحٍد؛ َفال َيِصحُّ َأْن َيْظلَم َبْعُضهم َبْعًضا. 

�ُه بثَُّهْم يف َأْقطاِر األَْرِض، َمْع  ويف اإِلخب�اِر بِ�أنَّ اهللَ  َخلَقُهم ِمْن َنْفٍس واِحدٍة، وَأنَّ
ُرجوِعهم إىل َأْصٍل واِحٍد: َدْعوُتم لِيعطَف َبعُضُهم َعىَل َبْعٍض، وَيتعاوَن َبْعُضُهْم َمع َبْعٍض، 

َتِلُفوا، وال َيُكوُن َذلَك إاِل بِتوحيِده، واإليمِن بِه. وَيتَِّفُقوا، وال َيْ

حِم، والتَّحذيُر ِمَن الَقطيعِة.  وفِيها: األمُر بِصلِة الرَّ

ٌء ِمْن ُأموِر  �ِذي ال َيِغيُب َعنْ�ُه َشْ قي�ب«، وَمُعناه: احلافُِظ الَّ وفِيه�ا: إِثباُت اْس�ِم اهللِ »الرَّ
َخْلقِه.

 ُ وَقِد اْستنبَط َبْعُض الِعلامِء ِمَن اآليِة: أنَّ الُخنَْثى ال ُبدَّ َأْن َيكوَن َرُجاًل، َأِو اْمرأًة، وَقْد ُيَبنيِّ
تِي ُتْظِهُر َحِقيقَته، وَتْستخِرُجها. َهذا َبْعُض اإِلْجراءاِت الِعالِجيَِّة، والَعملياِت اِلراِحيَِّة، الَّ

ويف اآليِة: َتْكِريُر األَْمِر؛ لِتنبيِه الَمْأُموِريَن، والتَّأكيِد َعليِه يف ُنفوِسِهْم. 

ِل: )ٻ  ٻ(  ُيناِس�ُبه َقِضيٌة ِمْن قضايا  بِّ يف األَْمِر األَوَّ وفِيه�ا: َأنَّ اقرتاَن التَّْقوى بِالرَّ



(0

بوبيَّ�ِة، وِه�َي: »الَخْلُق، واإِلياُد«، وارتب�اُط األُُلوِهيَِّة بالتَّْق�وى يف األَْمِر الثَّاِن: )ٿ   الرُّ
حِم«.  ِعيَِّة، وِهَي: »ِصلُة الرَّ ِة، واألَوامِر الشَّ ٿ(  ُيناِسُبه َقِضيٌة ِمْن الَقضايا التَّعبُّديَّ

ُه َينْبِغي ِصياَنُة األَْرحاِم ِمْن َأْدَنى ُسوٍء، َفال ُتْدُش، وال ُتسُّ بِأًذى.  وفِيها: َأنَّ

حِم.  َع يف اِلنِس الَبِشيِّ َيْتاُج إىِل ِصيانتِه بِصلِة الرَّ وفِيها: أنَّ التَّفرُّ

ُن  ُه َيتضمَّ وفِيها: َتْويٌف ِمَن اهللِ ، ُيِش�رُي إِليِه َقْوُله: )ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ(؛ َفإنَّ
َتِْديًدا َوَوِعيًدا ملَِْن خالَفه، وَعَص َأْمَرُه.

ا َذكَر اهللُ  إِياَد األحياِء، وكاَن ال ُبدَّ هَلُْم ِمَن الَمْوِت، وكثرًيا ما ُيلُِّف الَموُت  وَلمَّ
ا كاَن  ح�ِم، وكثرًيا ما َيكوُن األيتاُم َب�نَي َأقاِرِبم، وَلمَّ �ا َذَكَر األَقارَب، وِصلَة الرَّ أيتاًم�ا، وَلمَّ
األَيت�اُم ِم�ْن َأْعظ�ِم ما ُيراَع�ى َبْعَد األَْرح�اِم: َأَمَر  بِحف�ِظ ُحقوِق الَيتاَم�ى َبْعَد ِحفِظ 

: األَرحاِم، َفقاَل

)  ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  
ڇ  ڍ       ڍ(.

 )ڦ(  َأْعُط�وا )ڦ(  مَجُع َيتي�ٍم، وُهو ِمَن النَّاِس َمْن ماَت َأُب�وُه َقبَل الُبلوِغ، وِمَن 

تِي َبنَي َأْيِديكم ِمَّا اْؤُتِنُْتم َعليِه، واِلطاُب  ُه َصِغرًيا )ڄ(  َوُحقوُقهم الَّ وابِّ َمْن َفقَد ُأمَّ الدَّ
لأَلولياِء واألَْوصياِء، وهذا اإليتاُء لُه رُشوٌط، َسَتأت بإذِن اهللِ َجلَّ َوَعال. 

فائِدٌة:

قاَل ابُن عثيمنَي : »األَْصُل مَحُْل اللَّفِظ َعىَل ظاهرِه، وال ُيْمكُن َأْن َنقوَل: بِاعتباِر ما 
كاَن، َأْو بِاعتب�اِر ما َيُكوُن، إاِلَّ بِدليٍل، ق�اَل اهللُ : )ڦ  ڦ  ڄ(  ]النساء: 2[ وال 

ُهُم اهللُ َأْيتاًما بِاعتباِر ما كاَن. ُيْمكُن َأْن ُنؤتَِيه ماَلُه إاِلَّ إِذا َبَلَغ، وَسمَّ

�جِن: )ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋ(   ويف ُس�ورِة ُيوس�َف : ق�اَل َأَح�ُد صاِحب�ي السِّ
]يوسف: 36[، وُهَو َيْعِرُ عنًبا، لِكنَُّه َخٌْر بِاعتباِر ما َيُكوُن«))).

))) الشح املمتع البن عثيمني )))/))3).



((

 )ڄ   ڄ  ڃ  ڃ(  أي: ال َتْس�تبِدُلوا الَح�راَم الُمْغتص�َب ِمْن َأْم�واِل الَيتامى، 

كوا تِلَك. ُكوه، َفال َتْأُخذوا َهِذه، وَترْتُ وَتْأُخذوُه بِاحلالِل الُمْكتسِب ِمْن َأْموالِكم، َوَترْتُ

َعُلوا َمكاَنه َرِديًئا َهِزياًل ِمْن َأْموالُِكْم.  وال َتْأُخذوا ِمْن َأمواِل األَيتاِم ما كاَن َنِفيًسا سِمينًا، وَتْ

روا َأْمواَلُكْم، ُثمَّ َتأُكلوا َأْمواَل األَيتاِم. وال ُتبذِّ

رِيَن. يِِّب ُمتكاِسلنَي، وَتْأُخذوا ِمْن َأمواِل الَيتاَمى ُمْتِلفنَي هَلا، وُمبذِّ كوا َكْسَب املاِل الطَّ وال َترْتُ

وه�ا إىل  َعَلْيه�ا، وَتُضمُّ َتْس�َتوُلوا  َتنْهُبوه�ا، وال  أي: ال   )ڃ   چ  چ  چ  چ(  

ُق، ف�ال ُيْمكُن إِعاَدُتا إِليِهْم  َأْموالِك�م، وال َتِْلُطوه�ا بَِأْموالُِكْم َخْلًطا؛ بِحيُث َتِضيُع، وَتَتفرَّ
، وَيْدُخ�ل يف َذلَك ما ُهَو َأْدَن�ى ِمنُْه ِمَن  كامل�ًة، وَق�ْد َنَ�ى اهللُ  َعْن َأْكِلها وُهَو األَش�دُّ

التَّْضِييِع، وِقلِة الُمباالِة.

 )  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ(: إِْثًم َعظِيًم.

ق�اَل ابُن َمنظوٍر : »الَحْوُب والُحوُب واحل�اُب: اإِلْثُم، فالَحْوُب -بِالَفْتِح- ألَْهِل 
ة الواِحَدُة ِمنُْه. - لَتميٍم، والَحْوبُة: الَمرَّ مِّ احِلجاِز، والُحوُب -بِالضَّ

ُجِل؛ تقوُل: حاَب َحْوًبا، َكَقْولَِك: َقْد  اُج: الُحوُب اإِلْثُم، والَح�ْوُب فِْعُل الرَّ جَّ وق�اَل الزَّ
خاَن َخوًنا«))).

يُّوَن: الَح�ْوُب -بَِفْتِح احل�اِء- َمْص�َدٌر، والُحوُب  ازيُّ : »َوق�اَل الَبْرِ وق�اَل ال�رَّ
ْمُتُه  ُه اْس�ٌم، ُثمَّ ُيق�اُل: َقْد َكلَّ - ااِلْس�ُم، ُث�مَّ َيْدُخُل َبْعُضها يف الَبْعِض، كالَكالِم؛ َفإِنَّ مِّ -بِالضَّ

َكالًما؛ َفَيِصرُي َمْصَدًرا«)2).

َفوائُِد اآليِة:

يعِة ملِاِل الَِّذي ال َيْستطيُع  غاِر، وِحفُظ الشَّ عفاِء والصِّ يف اآليِة: ُوجوُب ِرعايِة َأمواِل الضُّ
فاَع َعْن مالِه.  الدِّ

))) لسان العرب ))/340).
)2) تفسري الرازي )484/9). 



((

ِض ألَْمواِل األَيتاِم بِسوٍء.  وفِيها: َعدُم َجواِز التَّعرُّ

مِة.  وفِيها: َصوُن ماِل الُمسلِم َعْن الَمكاِسِب الُمحرَّ

وفِيه�ا: النَّهُي َعْن َأْخِذ األَجوِد ُمقابِل األَْس�وأِ، واألَرَدإِ، واألَقِل، وَعدُم َجواِز التَّس�ويِة 
عيِف َأْعَظُم ِعنَْد اهللِ، وَأشدُّ إِثًم.  َبنَي الَحالِل والَحراِم، وَأنَّ ُظلَم الضَّ

وفِيها: َأنَّ االْحتياَل الباطَِل ال َينفُع اإِلنساَن، وَقْد كاَن َبْعُض القاِئمنَي َعىَل َأْمواِل األَْيتاِم 
�ِمينَة ِمْن َغنِم الَيتِيِم، وَيْعُل َمكاَنا شاًة َمْهُزولًة، وَيقوُل: شاٌة بِشاٍة، وَيْأُخُذ  �اَة السَّ َيْأخُذ الشَّ

اِئَف، ويقوُل: ِدرٌهم بِدرهٍم.  رهَم الَجيَِّد ِمنُْه، َويَضُع َمكاَنُه الَمْغشوَش الزَّ الدِّ

وفِيه�ا: ُوجوُب َعدِّ َأْمواِل األَْيتاِم، وإِْحصاِئها َقْبَل َخْلطِه�ا بَِأْمواِل األَْوصياِء واألَولياِء، 
َحتَّى َيْسُهَل إِعاَدُتا إِليِهْم.

وَينْبِغي َعىَل َوِلِّ الَيتيِم َأْن َيْسُلَك ما فِيِه األَْصَلُح لِليتيِم، َفإِْن كاَن األَْصلُح َلُه إِْدخاَل مالِه 
يف رَشاكٍة َأْدَخَلُه، وإْن كاَن األَْصَلُح َفْصَل مالِه َمَع ِحْفظِه، وَتنِْميتِه َفَعَل َذلَِك.

: ُأْج�رُة َتنميِة مالِه إِذا  ، وِمَن احلقِّ وفِيه�ا: َأنَّ�ُه ال َيُوُز االْنتفاُع بِمِل الَيتي�ِم بِغرِي َوْجِه َحقٍّ
َأَخَذها بِالعدِل، والَمعروِف، وإِْن َلْ َيْأُخْذ ُمقاباًل َعىَل ِحفِظ املاِل وَتنميتِه َفُهو حُمِْسٌن، وَأْجرُه 

َعىَل اهللِ. 

وفِيها: َأنَّ اْستِزادَة الَغنيِّ بِمِل يتيٍم َيْغتِصُبه ِمنُْه، ُهَو: ِمْن َأْقبِح الَقبائِح. 

غاَر، وال النِّساَء.  ثوَن الصِّ ِذيَن كاُنوا ال ُيورِّ وفِيها: َذمُّ َأْهِل الاِهليَِّة الَّ

وفِيه�ا: َأنَّ إِيت�اَء الَيتيِم ماَلُه، َيْش�مُل: ِحْفَظه َلُه، وإْصالَحُه، والِعناَي�َة بِه، وَعدَم َتْعريِضه 
ِض َله.  َد َترِك التَّعرُّ للَمخاطِر، ومِحاَيَته، وليَس ُمرَّ

زُق الَحالُل  وفِيها: َأنَّ عىل اإلنساِن أْن ال َيتعّجَل احلراَم؛ َفيْأُخَذه، وَيْأُكَله، َقبَل َأْن َيأتَِيه الرِّ
ِذي َقّدَره اهللُ َله. الَّ

�ا كاَن بعُض األولياِء واألوصياِء َتُكوُن ِعنَْدُه الَيتيم�ُة َصِغريًة، ُثمَّ َتْكُب، وَتْبلُغ، وَقْد  ولمَّ
واَج ِمنْها، ولِكنَُّه لْن ُيْعطَِيها َمْهَر َمثِيالِتا، َأْو َيُكوُن هلا ماٌل؛ َفرُييُد نِكاَحها  ُتْعِجُب�ه؛ َفرُييُد الزَّ



((

واِج ِمنْها؛ لِئال َيقَع  ألَْج�ِل ماهِل�ا، ُدوَن َرغبٍة فيها: َأرش�َد اهللُ  يف َهذِه احلالِِة إىِل َتْرِك ال�زَّ
: َعليها ُظْلٌم؛ َفقاَل

)  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  
گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ(.

ِت َت�َت ِواليتِك�م )ڎ  ڎ(  أي: أال   )ڌ  ڌ( ي�ا أولي�اَء َيتاَمى النِّس�اِء، الالَّ

ه�نَّ )ژ    ژ  ڑ  ڑ   ، وِخْفُت�م َأْن ال َتُقوُم�وا بِحقِّ َتْعدُل�وا )ڈ  ڈ(  إِذا َنكْحُتموُه�نَّ
، ِمَّْن اْس�تطْبُتموُهنَّ ِمَن النِّس�اِء األُْخَرياِت، وما  ُجوا بِغرِيهنَّ ، وَتزوَّ ک  ک(  فاْترُكوُهنَّ
وقَع َعليهنَّ اْختياُرُكْم ِمنْهنَّ )ک  ک  گ(  أي: اثنتنِي، َأْو َثالًثا، َأْو َأْربًعا؛ وَذلَك ألنَّ 
جَل َقْد ال َتنْدفُع َشْهوُته بِالواحدِة، فُأبِيَح َلُه واِحدٌة َبْعَد واِحدٍة، َحتَّى َيبلَغ أربًعا؛ ألنَّ يف  الرَّ

، واإلمجاِع. األربِع ُغنيًة غالًبا، وال ِزيادَة َعىَل األَربِع، بِالنَّصِّ

: فَعْن اْبِن ُعَمَر : »َأنَّ َغْيالَن ْبَن َس�َلَمَة الثََّقِفيَّ َأْس�َلَم َوَلُه َعْشُ نِْسَوٍة يف  ا النَّصُّ أمَّ
.(((» َ َأْرَبًعا ِمنُْهنَّ الاِهِليَِّة، َفَأْسَلْمَن َمَعُه، َفَأَمَرُه النَّبِيُّ  َأْن َيَتَخريَّ

�ا اإلمج�اُع: َفق�اَل اب�ُن قدام�َة : »)َوَلْيَس لِْلُح�رِّ َأْن َيَْم�َع َب�نْيَ َأْكَثِر ِم�ْن َأْرَبِع  وأمَّ
َزْوجاٍت( َأمْجََع َأْهُل الِعْلِم َعىَل َهذا، َوال َنْعَلُم َأَحًدا خاَلَفُه ِمنُْهْم، إالَّ َشْيًئا ُيَْكى َعْن القاِسِم 

ُه َأباَح تِْس�ًعا؛ لَِق�ْوِل اهللِ : )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   اب�ِن إْبراِهيَم، َأنَّ
ُه َخْرٌق  ٍء؛ أِلَنَّ گ(  والواُو لِْلَجْمِع؛ َوأِلَنَّ النَّبِيَّ  ماَت َعْن تِْسٍع. َوَهذا َلْيَس بَِ�ْ

نَِّة«)2). لِْلِمْجاِع، َوَتْرٌك لِلسُّ

وجاِت يف الِقس�مِة، والنََّفقِة.   )گ  گ  ڳ   ڳ( أي: إْن َخِش�يُتم ِم�ْن َع�دِم العدِل َب�نَي الزَّ

ُِذوا  )ڳ( أي: اْقَتُروا َعىَل َزْوجٍة واِحدٍة، وال َتِزيُدوا َعَلْيها )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( أي: اتَّ

ِمْن اإِلماِء ما ِشْئُتم، إِذا َخِشيُتْم َعدَم الَعدِل َبنَي النِّساِء الَحراِئر. )َذلَِك( أي: االْقتِصاُر َعىَل واِحدٍة 
وُروا، وال َتِيُلوا. ٍة، َأْو ما شاَء ِمَن اإِلماِء )ں( َأْقرُب إىِل )ڻ  ڻ( أي: ال َتُ ُحرَّ

))) رواه الرتمذي )28))(، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي.
)2) املغني )85/7).



((

َسبُب النُُّزوِل:

َعْن عاِئَشَة : »َأنَّ َرُجاًل كاَنْت َلُه َيتِيَمٌة َفنََكَحها، َوكاَن هَلا َعْذٌق)))، َوكاَن ُيْمِسُكها 
ٌء، َفنََزَلْت فِيِه: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ(«)3). َعَلْيِه)2)، َولَْ َيُكْن هلَا ِمْن َنْفِسِه َشْ

ُه َس�َأَل عاِئَش�َة ، َع�ْن َق�ْوِل اهللِ: )  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    وع�ن ُع�ْرَوة، َأنَّ
ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ(، قاَل�ْت: »يا اْبَن ُأْختِي، ِهَي الَيتِيَمُة َتُكوُن يف 
َجها بَِغرْيِ َأْن ُيْقِسَط  يُد َولِيُّها َأْن َيَتَزوَّ َحْجِر)4) َولِيِّها ُتشاِرُكُه يف مالِِه، َفُيْعِجُبُه ماهلُا َومَجاهلُا، َفرُيِ
، َوَيْبُلُغوا  ، إاِلَّ َأْن ُيْقِسُطوا هَلُنَّ ُه، َفنُُهوا َأْن َينِْكُحوُهنَّ يف َصداِقها، َفُيْعطَِيها ِمْثَل ما ُيْعطِيها َغرْيُ

.» داِق، َوُأِمُروا َأْن َينِْكُحوا ما طاَب هَلُْم ِمَن النِّساِء، ِسواُهنَّ ِبِنَّ َأْعىَل ُسنَّتِِهنَّ ِمَن الصَّ

قاَل ُعْرَوُة: قاَلْت عاِئَش�ُة: »ُثمَّ إِنَّ النَّاَس اْس�َتْفَتْوا رس�وَل اهللِ  َبْع�َد َهِذِه اآلَيِة 
، َفَأْنَزَل اهللُ : )ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   فِيِهنَّ
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ائ( ]النساء: 

.](27

تِي قاَل اهللُ فِيها: )ڌ   ُه ُيْتىَل َعَلْيُكْم يف الِكتاِب: اآلَيُة األُوىَل الَّ ِذي َذَكَر اهللُ  َأنَّ والَّ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک(« قاَلْت عاِئَش�ُة: »َوَقْوُل اهللِ يف اآليِة 
تِ�ي َتُكوُن يف َحْجِرِه، ِحنَي  األُْخ�َرى: )ى  ى  ائ( َرْغَب�َة َأَحِدُكْم َعِن الَيتِيَمِة الَّ
َتُكوُن َقِليَلَة املاِل والَجمِل، َفنُُهوا َأْن َينِْكُحوا ما َرِغُبوا يف ماهِلا َومَجاهِلا ِمْن َيتاَمى النِّس�اِء، إاِلَّ 

.(5(» بِالِقْسِط، ِمْن َأْجِل َرْغَبتِِهْم َعنُْهنَّ

َفوائُِد اآليِة:

ِل: َذهاُب َأبِيها،  ا َضعيفٌة ِم�ْن َوْجهنِي: األَوَّ يف اآلي�ِة: الِعنايُة البالِغُة بِالَيتِيمِة؛ وَذلَك ألَنَّ

))) َأي: َنْخلٌة.
)2) أي: ِمْن َأجِله.

)3) رواه البخاري )4573).
-: ِحْضنُه. )4) َحْجُر اإِلنسان وِحْجُره -بِالَفْتِح والَكْسِ

)5) رواه البخاري )2494(، ومسلم )8)30).
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كِر، َفإِذا كاَن ِعنَْد إِنس�اٍن َيتِيمٌة،  ا ُأْنَثى، وِهَي َأْضَعُف ِمَن الذَّ وَس�نَِدها وعاِئِلها. والثَّ�اِن: َأنَّ
َجها َأحَد َأْوالِده -َمَثاًل- َفال َيْفعْل  َجها، َأْو ُيَزوِّ وخاَف َأالَّ ُيْعطَِيها َمْهَر ِمْثِلها إِذا َأراَد َأْن َيتزوَّ

واِج ِمَّْن ِسواها ِمَن النِّساِء.  َذلَك، َوْلَيْعدْل َعنُْه إىِل الزَّ

ُه َيُوُز لِلْنس�اِن َأْن َيْمَع ِعنَْده َأربَع  ْوجاِت، وَأنَّ ِد الزَّ ويف اآلي�ِة: َنصٌّ قاطٌِع يف إِباحِة َتعدُّ
ا اْجتِمُع أكثَر ِمْن َأْربٍع  يادُة َعىَل َذلَك، وَأمَّ نِْس�وٍة ِمَن الَحرائِر يف وقٍت واِحٍد، وَيْرُم َعليِه الزِّ
َج  بِخمِس  ِة، وَقْد َت�زوَّ ِعنْ�َد النَّبِ�يِّ : َف�إِنَّ َذلَك ِم�َن الَخصاِئ�ِص النََّبِويَّ
َع�شَة اْمرأة، َدَخَل ِمنُْهنَّ بثالِث عشَة، واْجَتم�َع ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ إِْحدى عشَة يف َوْقٍت واِحٍد، 
وماَت َعْن تِس�ٍع، وكاَن ِمْن نِس�اِئه بِاإِلضافِة إىِل الَحرائِر: ماِري�ُة، َوَرياَنُة، وُها ِمَن اإِلماِء، 

نَّ مَجِيًعا.

ويف اآليِة: َأنَّ ِملَك اليمنِي ال َيَتقيُِّد َبأْربٍع. 

وفِيها: َأنَّ َعىَل اإِلْنساِن َأْن َيْعمَل بِم َغَلَب َعىَل َظنِِّه ِمَّا َيْعلُمه ِمْن حاِل َنْفِسه. 

يَة إِليِه.  ْلَم، وَتُسدُّ الطُّرَق الُمَؤدِّ تِي َتْنَُع الظُّ اُذها األَْسباَب الَّ يعِة، واتِّ ويف اآليِة: َعْدُل الشَّ

وفِيها: َأنَّ الَعْدَل الَمْذُكوَر يف اآليِة إِنَّم ُهَو فِيم َيْدخُل َتَت طاَقِة اإِلْنس�اِن؛ كالتَّْس�ويِة يف 
الَمبِي�ِت، والنَّفق�ِة، َفُيْعطِي ُكلَّ واِحدٍة ِمَن الَمْس�كِن، والَمْلبِس، َوَغريِه، بِحَس�ِب حاَجتِها، 

ا ما ال َيْمِلُكه َكمحبِة الَقْلِب: َفال َيُِب َعَليِه الَعْدُل فِيِه.  وحاجِة َأْوالِدها، وَأمَّ

ُه ُي�ْشَع االقتصاُر َعىَل واِح�دٍة إِذا َخِ�َ   وَق�ْد ح�اوَل َبْعُضهم َأْن َيس�تِدلَّ باآليِة َع�ىَل َأنَّ
وجاِت، َولِكنَّ َه�ذا الَقْوَل َضِعيٌف  د الزَّ اِء َتع�دُّ ِم�َن الَفق�ِر، والَعيلِة؛ بَِكث�رِة األَْوالِد مْن َجرَّ

وُروا. ِحيُح يف َتْفسرِي َقْولِه : )ں  ں  ڻ  ڻ( َأي: أالَّ َتِيُلوا، وَتُ َمْرُجوٌح، والصَّ

وفِيها: َجواُز ُمتابعِة َهوى النَّْفِس فِيم َأباَحه اهللُ. 

ْوجاِت  وجِة، وَأداُء ُحُقوِقها، وَأنَّ َمْن خاِف اإِلْخالَل بُِحقوِق الزَّ وفِيها: ُمراعاُة َنْفِس الزَّ
ُه ال َيُوُز َلُه َأْن ُيْقِدَم َعليِه.  ِد؛ َفإنَّ ِعنَْد التَّعدُّ

ُم َشْيًئا، َأْو َتْنَُعه. يعِة لِلبداِئِل الُمباحِة ِعنْدما ُترِّ وفِيها: َتْقديُم الشَّ

ُه ال َيْلزُم الَعْدُل َبنَي اإِلماِء، َكم َيْلَزُم َبنَي الَحراِئِر.  وفِيها: َأنَّ
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ِة َش�ْهوِة املرأِة يف الُعموِم الغالِب؛ ولِذلَك ُأبِيَح  ُجِل َأكُب ِمْن ُقوَّ َة َش�هوِة الرَّ وفِيها: َأنَّ ُقوَّ
وجاِت. ُد الزَّ للرُجِل ُتعدُّ

وَبْعدم�ا َأَم�َر اهللُ  بِحفِظ ح�قِّ الَيتِيمِة يف ِماهِلا، وَمْهِرها، َأَم�َر األَْزواَج بِإيتاِء ُمهوِر 
 : وجاِت ُعموًما؛ فقال الزَّ

)  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ(.
ا األَزواُج، وِقيَل: اِلطاُب لأَِلْولياِء، وكاَن َأهُل الاِهليَِّة إِذا َزّوَج   )ڻ( َأْعُطوا يا َأيُّ

. )ۀ( مَجُْع  ِت َتْعِقُدوَن َعَليِهنَّ ُج�ُل ِمنُْهم امرأًة َأَخَذ َمْهرها ُدوَنا. )ۀ( الالَّ الرَّ
َص�داٍق، وُه�َو الَمْهُر )ہ( أي: َفريضًة ِمَن اهللِ، وَعطِيًَّة َعْن طِيِب َنفٍس )ہ  ہ( أي: 
داِق، َفَوَهْبنَه َلُكْم )ے(  ا األَْزواُج )ھ  ھ  ھ( أي: ِمَن الصَّ وجاُت. )ھ( يا َأيُّ الزَّ
أي: بِطِي�ِب َنْفٍس، ُدوَن إِْحراٍج، وال َتْضييٍق، وال إِْضاٍر، وال َخديعٍة )ے( أي: ُخُذوه، 

واْنَتِفُعوا بِه )ۓ( َحالاًل، باِل إِْثٍم )ۓ( َطيًِّبا، باِل ُعقوبٍة يف اآلِخرِة.

َفوائُِد اآليِة:

 . ُوجِة َحقٌّ َفرَضَه اهلل يف اآليِة: َأنَّ َمْهَر الزَّ

وجُة، وَأْهُل  ْوُج، والزَّ يعِة، وإِنَّم ُهو َعىَل ما َت�راَض بِه الزَّ ًرا يف الشَّ �ُه َليَس ُمقدَّ وفِيه�ا: َأنَّ
كلٍّ منُهم. 

وفِيه�ا: حثُّ األَْزواِج َعىَل اإِليتاِء الَجِميِل، وَقْد َجرِت الع�ادُة َأْن ُيرِدَف الَمهَر بِأصناِف 
غبِة، وطِيِب النَّْفِس.  الَهدايا والتُّحف، ِمْن َمْلبوٍس، وَمصوٍغ، وَغريِه؛ َدلياًل َعىَل الَمحبَِّة، والرَّ

وِج َأْن ُيِسَء ُمعاَملَة َزْوجتِه، وُيشاِكَسها؛ لِيَذهَب بَِمْهرِها، َأْو بِبعِضه.  ُه ال َيُوُز للزَّ وفِيها: َأنَّ

ويف اآليِة: َأنَّ ما َوَهَبْته الَمرأُة لِزْوِجها ِعْن طِيِب َنْفٍس، ُهَو ِمْن َأحلِّ الَحالِل، وقد جاَء َعْن 
ُه قاَل: »إِذا اْشَتَكى َأَحُدُكْم َشْيًئا: َفْلَيْسَأِل اْمَرَأَتُه َثالَثَة َدراِهَم ِمْن َصداِقها، َفْلَيْشرَتِ  َعلٍّ  َأنَّ

فاَء«))).  مِء، َفَيْجَمُع اهللُ الَهنِيَء الَمِريَء، واملاَء الُمباَرَك، والشِّ بُه بِمِء السَّ ِبا َعَساًل، َفَيْشَ

رواه ابن أب شيبة يف مصنفه )59/5(، وابن أب حاتم يف تفسريه )862/3(، بإسناد ضعيف.  (((
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ُه اهللُ َعلْيها ِمْن بنٍت، َأْو أخٍت،  ُه ال َيُوُز للولِّ َأْن َيْس�توِلَ َعىَل َمْهِر َم�ْن َوالَّ ويف اآلي�ِة: َأنَّ
ها.  وَنحِو َذلَك؛ ألَنَّ الَمهَر َحقُّ

َظْت بِاهلب�ِة، َأِو التَّناُزِل، وَنْحِو  وجِة، َوَل�ْو َتلفَّ وفِيه�ا: َأنَّ�ُه ال َيُوُز َأْخ�ُذ َشٍء ِمْن َمهِر الزَّ
وُز َعطِيَُّة الَمْرَأِة َحتَّى َتِلَد، َأْو َتُكوَن يف َبيِت  َذلَك، ما َلْ َتُكْن راضيًة، َوقاَل األَْوزاِعّي: »ال َتُ

َزْوجها َسنة«))).

َف يف َمْهِرها َكيَف ش�اَءَت، َوهلا َأْن َتَتنازَل َعنُْه، َأْو َعْن َبْعِضه،  وفِيها: أنَّ لِلمرأِة َأْن َتَترَّ
ْوِج ما شاَءْت.  َل ِمنُْه للزَّ َقْبَل َقْبِضه، َأْو ُتَؤجِّ

�ِذي ُيْعَطى لِلم�رأِة َلْيَس ُمقابَِل ِع�وٍض ماِلٍّ َتْدَفُع�ه، َوإِنَّم ُهو  �داَق الَّ ويف اآلي�ِة: أنَّ الصَّ
لِة، َوَلْيَس يف ُمقابِِله إالَّ االس�تمتاُع بِاملرأِة، وَتِْكينُها  وِج، وَدلِيٌل َعىَل َوثِيِق الصِّ ٌب ِمَن الزَّ َتقرُّ

زوَجها ِمْن َنْفِسها.

ْغ�ِط، َأِو اإِلْكراِه،  ٍء ِم�ْن َمْهرِها لَِزْوِجها، َتَت الضَّ وفِيه�ا: َأنَّ الَم�رأَة إِذا َتناَزلْت َعْن َشْ
َأْو َخْوًف�ا، َأْو َخَج�اًل: فال َيِلُّ َل�ُه َأْن َيْأُخَذه، وَقْد َتْرَضُخ الَمرأُة َبَأي�ِس َترغيٍب، َأْو َترهيٍب، 
وَتْضعُف َأماَم َأيِّ َضْغٍط، وَيْس�ُهُل ِخداُعها، َفإِذا َظَهَر ِمنْها ما َيدلُّ َعىَل َعدِم طِيِب َنْفِس�ها، 

وِج، وال لِلولِّ َأْخُذ َشٍء ِمَن الَمهِر.  َفال َيِلُّ للزَّ

غاِر، َوُهَو نِكاٌح َمعروٌف يف الاِهِليَِّة، كاَن َيُقوُل  ريُم نِكاِح الشِّ وُيْؤخُذ ِمَن اآليِة َأْيًضا: َتْ
َجك  ْجني ُأْخَت�ك، َأْو بِنَتك، َأْو َمن َتِل أْمَره�ا، َحتَّى ُأزوِّ ُج�ِل: ش�اِغْرِن: َأْي َزوِّ ُج�ُل للرَّ الرَّ
أْخت�ي، َأْو بِنْتِ�ي، َأْو َمن َأِل أْمَره�ا، َوال يكوُن َبْينَُهم َمْهٌر، َوَيُكوُن ُبْض�ُع ُكلِّ واحدٍة ِمنُْهم يف 

ُمقاَبلة ُبْضِع األُْخَرى)2).

�َفهاِء،  وجِة ُحقوَقُهم، َأْرش�د إىِل َعدِم إِْعطاِء املاِل للسُّ �ا َأَمَر  بِإيتاِء الَيتِيِم والزَّ ولمَّ
ِم�ْن َصغرٍي، َأْو َذكٍر، َأْو ُأْنَثى؛ ملِا يف َذلَك ِمَن الَمفاِس�ِد؛ وحتَّ�ى ال َيِضيَع املاُل ِمْن َغرِي فاِئدٍة، 

: َفقاَل

))) متر اختالف العلمء للطحاوي )2/)34).
)2) النهاية )482/2).
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)  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       
ۉ  ې(.

 )ڭ  ڭ( أي: ال ُتْعُطوا )ڭ( مَجُْع َس�ِفيٍه، وُه�َو ناِقُص الَعْقِل، الُمتِلُف لِلمِل، 

ُل،  َف فِيِه. )ۇ( َهذا َيْشمُل ُكلَّ ما ُيَتموَّ ِذي َيَضُعه يف َغرِي َمْوِضعه، وال ُيِْسُن التَّرُّ الَّ
، وَأثاٍث، وَطعاٍم، َوآني�ٍة، وغرِي َذلَك. )ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ( أي:  ِم�ْن نقٍد، ولِباٍس، وُحِلٍّ
�ؤال. )ٴۇ  ۋ( َأْنِفُقوا  كم َع�ِن السُّ َتُق�وُم ِبا َمِعيش�ُتكم، وَتْنَ�ُع َعنُْكم الَفق�َر، وَتُكفُّ

َعلَيِهْم ِمنْها، )ۋ( َأْلبُِسوُهْم ِمنْها.

وقاَل ابُن عاُش�ور : »َعَدَل َعْن َتْعِدَيِة اْرُزُقوُهْم واْكُس�وُهْم بِ� )ِمْن( إىِل َتْعِدَيتِها بِ� 
ِة، َعىَل َطِريَقِة ااِلْستِْعمِل يف َأْمثالِِه، ِحنَي ال َيْقِصُد التَّْبِعيَض  ْرفِيَِّة الَمجاِزيَّ ِة َعىَل الظَّ الَّ )يِف( الدَّ
ِء ما َيُْصُل بِِه الِفْعُل: تاَرًة ِمْن  ْ ِء، َبْل ُيراُد َأنَّ يف مُجَْلِة ال��َّ ْ ْنق�اِص ِمْن ذاِت ال�َّ الُموِه�َم لِْلِ

ا«))). ًرا ُمْسَتِمرًّ َعْينِِه، َوتاَرًة ِمْن َثَمنِِه، َوتاَرًة ِمْن نِتاِجِه، َوَأنَّ َذلَِك َيُْصُل ُمَكرَّ

َفهاِء. )ۉ       ۉ( مَجِياًل َحَسنًا.  )ۅ  ۅ( أي: لأَِليتاِم، والسُّ

َفوائُِد اآليِة:

�ِفيِه، وَق�ْد َيُكوُن َذلَك لِصغرِه، َأْو  ويف اآليِة: َأنَّ احِلْكمَة َتْقتِض َعدَم َتس�ليِم املاِل إىِل السَّ
فِه، ومَحاقتِه.  ُجنُونِه، َأْو َنْقِص َعْقِله، وُسوِء َترُّ

غرَي َأْن ُيْعَطى ريااًل  ْم، َفإِذا كاَن ُيناِسُب الصَّ بياِن بَِحسِب حاهِلِ وفِيها: إِْعطاُء النِّس�اِء والصِّ
-مثاًل- َفليَس ِمَن احِلْكمِة َأن ُيْعَطى َعشًة. 

ُم  ِة َأنَّ وفِيه�ا: اإِلْنف�اُق َع�ىَل األَْهِل، واألَْوالِد، وَعدُم إِمس�اِك امل�اِل َعنُْهم ُبْخ�اًل؛ بُِحجَّ
ُس�َفهاُء ال ُيْعَط�وَن، قاَل ابُن َعبَّاٍس  يف قولِ�ه: )ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  

ۈ     ۈ(:

َلَك اهللُ، َوَجَعَلُه َلَك َمِعيَش�ًة، َفُتْعطَِيُه  »يق�ول اهلل : ال َتْعِم�ْد إىِل مالَِك َوم�ا َخوَّ

))) التحرير والتنوير )236/4).
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ِذي  اْمَرَأَتَك، َأْو َبنِيَك، ُثمَّ َتنُْظَر إىِل ما يف َأْيِديِْم، َوَلِكْن َأْمِسْك ماَلَك، َوَأْصِلْحُه، َوُكْن َأْنَت الَّ
ُتنِْفُق َعَلْيِهْم يف ِكْسَوِتِْم، َوِرْزِقِهْم، َوُمْؤَنتِِهْم«))).

�ِفيِه، وَهذا ِمَّا  وفِيه�ا: َأنَّ َمْن َأْعَطى َس�ِفيًها ماَله؛ َفقَد َجنَى َعىَل َنْفِس�ه، وَجنَى َعىَل السَّ
َيْمنَ�ُع إجاب�َة ُدعاِئه، َفَعْن َأب ُموَس�ى  قاَل: »َثالَثٌة َيْدُعوَن َفال ُيْس�َتجاُب هَلُْم: َرُجٌل 
َأْعَطى َسِفيًها ماَلُه، َوقاَل اهللُ : )ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( َوَرُجٌل كاَنْت ِعنَْدُه اْمَرَأٌة 
َسيَِّئُة الُخُلِق َفَلْم ُيَطلِّْقها، َأْو َلْ ُيفاِرْقها، َوَرُجٌل كاَن َلُه َعىَل َرُجٍل َحقٌّ َفَلْم ُيْشِهْد َعَلْيِه«)2).

زُق ِمَن اهللَ: َفُهو الَعطِيَُّة ِمْن غرِي  ا الرِّ زَق َيُوُز َأْن َيُكوَن ِمْن َأْفعاِل الِعباِد، َفَأمَّ وفِيها: َأنَّ الرِّ
ٍ حَمدوٍد.  زُق ِمَن الِعباِد: َفُهَو األَجُر الُموظَُّف الَمعلوُم، لوقٍت ُمَعنيَّ ا الرِّ ، وال ُمقابٍِل، وَأمَّ حدٍّ

ُه ال َيُوُز إِعطاُء الَيتِيِم ماَله إِذا كاَن ال َيزاُل َسِفيًها.  ويف اآليِة: َأنَّ

ُف األَْمواَل يف َغ�رِي َمواِضِعها، ال ُيْعَطى  ًرا، َيْرِ وفِيه�ا: َأنَّ َم�ْن كاَن َضِعيَف الَعق�ِل ُمبذِّ
فِه.  َت َترُّ مااًل يف َيدِه، وال ُيْعُل َتْ

ِة، َتُق�وُم َحياُتُْم ِبا،  تِ�ي َجَعَلها ملِنافِِعِه�ُم العامَّ وفِيه�ا: نِْعم�ُة اهللِ َعىَل ِعب�اِده بِاألَْمواِل الَّ
وَتنَْتِعُش َمِعيَشُتُهْم. 

وفِيه�ا: حثٌّ عظيٌم َعىَل االْقتصاِد، وَتنْفرٌي ِمَن اإِلْساِف، والتَّْبذيِر، وَقْد ِقيَل: »االْقتِصاُد 
يف النَّفقِة نِْصُف الَمِعيشِة«)3). 

جاَل -غالًبا- َأْقدُر َعىَل التَّْدبرِي املالِّ ِمَن النِّساِء، واألَْطفاِل.  وفِيها: َأنَّ الرِّ

َته، ِمَّْن  ِمَلُه َعىَل َوْضِع املاِل يف َيِد َمْن َتْ ْوِج ال َيِص�حُّ َأْن َتْ وفِيه�ا: َأنَّ عاطِفَة األَِب َأِو الزَّ
َف فِيِه.  ال ُيِْسُن التَّرُّ

�اِر يف َأْم�واِل الَيتاَمى، وَتْثِمرِيها هَلُ�ْم، بِحيُث َيُك�وُن َطعاُمُهْم  وفِيه�ا: َأنَّ�ُه ال َبْأَس بِاالتِّ
يَن ِمْن َقْولِِه: )ٴۇ   وِكْسوُتُْم ِمْن األَْرباِح، ال ِمَن األَْصِل، َكم َفِهَم َذلَك َبْعُض الُمَفسِّ

ۋ( وَلْ َيُقْل: »واْرُزُقوُهْم ِمنْها«. 

))) تفسري الطبي )570/7(، تفسري ابن أب حاتم )864/3).
)2) رواه ابن أب شيبة يف املصنف )559/3(، وإسناده صحيح، كم يف الصحيحة )805)).

)3) وقد ُروي مرفوعا، وال يصح.
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كاُة، والنَّفقاُت.  فهاِء َمْطلوٌب؛ َحتَّى ال َتْأُكَلها الزَّ وفِيها: َأنَّ اْستِْثمَر َأمواِل األَْيتاِم والسُّ

وَعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِِّب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب  قاَل: »اْبَتُغوا يف َأْمواِل الَيتاَمى؛ ال 
َدَقُة«))). َتْأُكُلها الصَّ

ِغرِي؛ لرِْيُش�َد، َكأْن  ُر يف النَّْفِس، وَيُكوُن َس�بًبا يف ارتقاِء الصَّ وفِيها: َأنَّ القوَل الَجِميَل ُيَؤثِّ
ِغرِي َلُه: »املاُل ماُلك، وَأنا َأِمنٌي َعَليِه، وإِذا َكِبَت وَرَشدَت َسلَّمُته إِليَك«. َيقوَل َولُّ الصَّ

ِر: »إِذا ُتْب�َت إىِل اهللِ، واْس�تقمَت، َوراقب�َت اهللَ يف ِمواِضِع  �فيِه الُمب�ذِّ وَك�ذا َل�ْو قاَل للسَّ
اإِلْنفاِق؛ َفَسُيعاُد إِليَك ماُلك«، وَنْحو َذلَك: كاَن َأْدَعى إىِل َتْوبتِه، وَعْودتِه إىِل ُرشِده. 

ُل ُيْرَجى  َفُه َقْد َيُكوُن عاِرًضا؛ لِِصغٍر،َأْو فِْسٍق، وَقْد َيُكوُن َأْصليًّا؛ كالَمْجنوِن، فاألَوَّ والسَّ
بِيِة، بِِخالِف الثَّاِن، وَقْد َيُزوُل بِالعالِج.  َزواُله بِالرتَّ

ِهْم.  فهاِء، واالْحتِجاُج بَسَفِهِهْم َعىَل َمنِْعِهْم ِمْن َحقِّ ُه ال َيُوُز َأْكُل َأْمواِل السُّ وفِيها: َأنَّ

َته ِمَن النِّس�اِء، واألَْوالِد، َفإِذا كاَن فِيِهْم  ْوِج واألَِب َأْن ُيراِعَي َم�ْن َتْ وفِيه�ا: َأنَّ َع�ىَل الزَّ
يِه�ُم اإلنفاَق، ويف ِه�ذِه احلالِة َيُك�وُن َقْوُله:  ْم هَلُْم ماَل�ه، وال ُيولِّ َس�فٌه، َأْو إِفس�اٌد، َف�ال ُيس�لِّ

)ۇ( عىل ظاِهرها، وَحِقيقتِها.

ًها إىِل َأْولياِء الَيتاَمى، والَمجاننِِي، وَنْحِوِهْم: َفإِنَّ  ا إِذا كاَن اِلطاُب يف اآليِة ُموجَّ وأمَّ
اإلضاف�َة يف َقْولِه: )ۇ( ُتِش�رُي إىِل الِواليِة َبنَي الُمْس�ِلمنَي، وَأنَّ ال�َوِلَّ ُيراِعي ماَل 
ُه ماُله؛ َفُيحافُِظ َعَليِه، وَيْس�تثِمُره، َكم َيْفعُل يف مالِه، والُمْؤِمنوَن َبْعُضهْم َأولياُء  َغرِيه َكأنَّ

َبْعٍض. 

ِغ�رِي َموقوٌف َع�ىَل إِْذِن َوليِّه، وَأنَّ ما يوُز من�ُه ُمقتٌر َعىَل ما  وفِيه�ا: َأنَّ َبي�َع ورِشاَء الصَّ
َجَرْت بِه العادُة ِمْن رِشاِء األَْشياِء الَيسريِة، َكطعاٍم يف الَمْدرسِة. 

غرِي املاَل الكثرَي ُيْفس�ُده، وَيْمنُعه ِمْن َمْعرفِة ِقيمِة املاِل، وَيُكوُن َسبًبا  وفِيها: َأنَّ إعطاَء الصَّ
يف َكْسِ َنْفِس َغرِيِه ِمَن َأْوالِد الُفقراِء. 

))) رواه البيهقي يف سننه )7340(، وصححه.



((

وفِيه�ا: ُمراع�اُة ُنف�وِس اآلِخريَن ِعنْ�َد َمنِْعهم؛ بَجْبِ َذل�َك بِالقوِل الَمْعروِف، وَيْش�َمُل 
عاَء هَلُْم.  الدُّ

َم إِليِه َطعاَمه، وِكْس�وَته بِوْج�ٍه َطلٍق، وَقْوٍل  وفِيه�ا: َأنَّ ع�ىل َوِلِّ الَيتِي�ِم، وَنْح�ِوه: َأْن ُيقدِّ
، َوال َأًذى، َفَقْد َجَرْت عاَدُة َمْن َتَته املاُل َأْن َتْس�َتثقَل َنْفُس�ه إِْخراَجه ملَِْن َسَأَله  مَجِيٍل، ُدوَن َمنٍّ

اه.  إِيَّ

ِفيِه البالِغ. ويف اآليِة: الَحْجُر َعىَل السَّ

َل َكْيِفيََّة َذلَك اإِليتاِء،  وَبْعَد َأْن َأمَر اهللُ  -َأْمًرا ُمَْماًل- بِإيتاِء اليتاَمى َأْمواهَلُْم، َفصَّ
: وَمَتى َيُكوُن، وماذا ُيْشرتُط فِيِه، َفقاَل

)  ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  

ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت(.
فِِهْم يف األَْمواِل، وِمْن َذلَك:  ْم، وَترُّ وُهْم يف ِدينِِهْم، وُعُقوهِلِ  )ې   ې( أي: اْختِبُ

تَبُ  ِذي َل�ُه َثروٌة َحَيوانِيٌَّة، ُيْ ِذي َلُه َأْرٌض ِزراِعيٌَّة، والَّ اِء، والَيتِيُم الَّ ِربُتُه�ْم يف الَبيِع، وال�شِّ َتْ
راَعِة، وَتْربيِة الَحَيواناِت، وُتْتَبُ األُْنَثى يف ِحْفِظ املاِل، والطَّعاِم، وَمتاِع الَبيِت،  بِالِقياِم َعىَل الزِّ
فاِتِْم، إِنَّم َيُكوُن ُقبيَل الُبلوِغ.  ربتِِهْم يف َترُّ وَنْح�ِو َذلَك، َوَهذا االْختِباُر لِعقوِل األَْيتاِم، وَتْ
)ې  ى  ى  ائ( بِاالْحت�الِم، َأِو اْس�تِكمِل َخِس َعشَة َس�نًة، وَبلُغ�وا َمْبلَغ الَوْطِء. 

)ائ  ەئ( َوَجدّت�ْم، وَأْحَسس�ُتْم، وَأْبَرُت�ْم، وَتَبيَّنُت�ْم )ەئ( َبْع�َد ُبل�وِغ صالِحيِة 

ف�اِت، وَأمانًة يف الُمعاَمالِت،  يِن، واْس�تقامًة يف التَّرُّ النِّ�كاِح )وئ( أي: َصالًحا يف الدِّ
ا  تِي ِعنَْدُكم )ۆئ  ۈئ( يا َأيُّ وِحْفًظا لأَِلْموال )وئ( وَس�لُِّموا )ۇئ  ۇئ( الَّ
ِعيَّ يف اإِلْنفاِق، وَلْو َعىَل الَيتِيِم  األَولي�اُء، واألوصياُء. )ۈئ( ُمَتجاِوزيَن ِبا الَح�دَّ الشَّ
عنَي إىِل إِْنفاِقها، َقْبَل َأْن َيْكَب الَيتِيُم، وَيْلَزَم  َنْفِسه. )ېئ  ېئ  ېئ( أي: ُمباِدريَن، وُمْسِ
ْه،  َدْفُعه�ا إِلي�ِه. )ىئ  ىئ              ی( َعْن ماِل الَيتِيِم، َغرَي حُمْت�اٍج إِليِه. )ی( َفلَيتنَزَّ
َوْلَيبَتعْد َعِن األَْكِل ِمْن مالِه؛ إِْشفاًقا َعَلْيه، وحتَّى ال ُينِْقص ِمنُْه. )ی  جئ      حئ( حُمْتاًجا، 



((

وُيْش�ِغُل َبْعَض وْقتِه يف اْس�تِثمِر م�اِل الَيتِيِم، وِحْفظِ�ه )مئ( ِمنُْه )ىئ( الِذي 
وَنه ِخيانًة، وَطَمًعا، قالْت عاِئش�ُة  يف  ُره َأْهُل اِلْبِة، وال َيُعدُّ َيْعرُفه َأْهُل الِعْلِم، وُيقرِّ
ِذي ُيِقيُم َعَلْيِه، َوُيْصِلُح يف مالِ�ِه، إِْن كاَن َفِقرًيا َأَكَل ِمنُْه  ه�ذِه اآليِة: »ُأْنِزَل�ْت يف واِل الَيتِيِم الَّ

بِالَمْعُروِف«))).

ِقيَل: َيْأكُل بِقدِر ُأجرِة احِلْفِظ واالْستِثمر، وِقيَل: َيْأكُل بِقدِر حاجتِه، وقاَل َبْعُض الِعلمِء: 
ه إِذا َأْيَس.  َيْعتُب ما َيْأخُذه ِمْن الَيتِيِم َقْرًضا، َيُردُّ

وِمْن َضوابِط َأْخِذ الَوِلِّ الُمحتاِج ِمْن ماَل الَيتِيِم: ما جاَء َعِن النَّبِيِّ : َأنَّ َرُجاًل 
ٍف،  ٌء، َوِل َيتِيٌم. قاَل: َفق�اَل: »ُكْل ِمْن ماِل َيتِيِمَك، َغْيَ ُمْسِ أت�اه َفق�اَل: إِنِّ َفِقرٌي َلْيَس ِل َشْ

َوال ُمباِدٍر)))، َوال ُمَتَأثٍِّل)))«)4).

ٍد قال: جاَء َرُجٌل إىِل عبِداهللِ ْبِن َعبَّاٍس َفقاَل َلُه: إِنَّ ِل َيتِيًم، َوَلُه إِبٌِل.  وعن القاِسِم ْبَن حُمَمَّ
نَُأ َجْرباها)6)، َوَتُلوُط  َة إِبِِلِه)5)، َوَتْ ُب ِمْن َلَبِن إِبِِلِه؟ قاَل اْبُن َعبَّاٍس: »إِْن ُكنَْت َتْبِغي ضالَّ َأَفَأرْشَ

ْب َغرْيَ ُمِضٍّ بِنَْسٍل، َواَل ناِهٍك يف الَحْلِب)8)«)9). َحْوَضها)7)، َوَتسقِيها َيْوَم ِوْرِدها، فارْشَ

ُب ِمْن َألباِن إِبِل الَيتيِم، ُمقابَل  ُه َيُوُز لِولِّ الَيتِيِم الشُّ وَمْعنَى َكالِم ابِن َعبَّاٍس : َأنَّ
َعَمِل�ه َع�ىَل ِحْفظِها وِرعايتِه�ا. وقاَل َبْعُض الُعل�مِء: ال َيْأُكْل ِمنْ�ُه إاِلَّ ِعنْ�َد االْضطراِر، قاَل 

: »َكم ُيضطرُّ إىِل الَميتِة«)0)).  عبيُّ الشَّ

رواه الُبخارّي )2)22(، وُمسلٌم )9)30).  (((
)2) أي: َوال ُمبادٍر ُبُلوَغ الَيتِيِم بإنفاِق مالِه. ويف رواَية: )وال ُمباِذر(، أي: َوال مَبّذر.

ٍع لِنَْفِسِه ِمنُْه َرْأَس ماٍل. مِّ َأْي: َغرْيَ مَُ  (3(
رواه أبو داود )2872(، والنسائي )3668(، وابن ماجة )8)27(، وأمحد )7022(. وصححه الشيخ أمحد شاكر.  (4(

ه؛ حمُافظًة علْيها. َد ِمنها، لرَتدَّ )5) أي: تتبُع ما رَشَ
أي: َتطل بالقطِراِن ما ُأصيَب ِمن اإلبِل بالَجَرِب؛ عالًجا هلا.  (6(

أي: تبنِي َحْوًضا لِسْقِي اإلبِِل، وتلوُطه بالّطني.  (7(
أي: َغري مبالٍِغ فِيِه.  (8(

رواه اإلماُم مالك يف املوطأ )3446(، وإسناُده صحيٌح.  (9(
انظر: تفسري ابِن َكثرٍي )8/2)2).  ((0(



((

وق�اَل ُعَمُر ْب�ُن الَخطَّاِب : »إِنِّ َأْنَزْلُت َنْف�ِس ِمْن ماِل اهللِ بَِمنِْزَل�ِة واِل الَيتِيِم: إِِن 
ُت َرَدْدُتُه، َوإِِن اْسَتْغنَْيُت اْسَتْعَفْفُت«))). اْحَتْجُت َأَخْذُت ِمنُْه، َفإِذا َأْيَسْ

�ا األَْولي�اُء واألَْوِصي�اُء )خب( أي:  ُث�مَّ ق�اَل : )جب   حب( وَس�لَّمُتْم َأيُّ
اها، وَقْبِضِهْم  ْشِد )ىب  يب( ِعنَْد اْستاِلِمِهْم إِيَّ الَيتاَمى )مب( َبْعَد الُبلوِغ والرُّ
تُِك�م، وإبعاًدا للتُّْهمِة، ولَِئالَّ َيَقع ُجح�وٌد، َأْو إِْنكاٌر. )حت  خت  مت( أي:  هَل�ا؛ إبراًء لِِذمَّ

حُماِسًبا، وَشِهيًدا، َوَرِقيًبا، ُياِسُب، وُياِزي الُمْحِسننَي، والُمِسيئنَي.

َسبُب ُنزوِل اآلَيِة:

 ، َ �ِه، َوَذلَِك َأنَّ ِرفاَع�َة ُتُويفِّ ق�اَل الَبغ�ويُّ : »َنَزَل�ْت يف ثابِِت ْب�ِن ِرفاَعَة َويف َعمِّ
�ُه إىِل النَّبِيِّ ، َوقاَل: إِنَّ اْبَن َأِخي َيتِيٌم يف  َوَت�َرَك اْبنَ�ُه ثابًِتا َوُهَو َصِغرٌي، َفجاَء َعمُّ

ِحْجِري، َفم َيِلُّ ِل ِمْن مالِِه؟ َوَمَتى َأْدَفُع إَِلْيِه ماَلُه؟ َفَأْنَزَل اهللُ  هذه اآلية: )ې   
ې(«)2).

َفوائُِد اآليِة:

فيه�ا: ُوج�وُب اْختباِر األَْيتاِم َقْبَل َدف�ِع األَْمواِل إليِهم، وقاَل َبْعُض الُعل�مِء: ُيْتُب الَيتِيُم 
فاُته يف الُفصوِل األَْربعِة، َفإِذا َلْ َيْظهْر ُرْشُده ال ُيْدَفع إِليِه املاُل،  َسنًة َعىَل األََقِل، وُتْعرُف َترُّ

وَلْو َبَلَغ النِّكاَح. 

واْختِب�اُر الَيتِيِم يف مالِه َيُكوُن بِحس�ِب َهذا املاِل: َف�إِْن كاَن َلُه َأْرٌض ِزراِعيٌَّة: َفإِنَّ اْختِباَره 
ِذي َلُه َثروٌة َحَيوانِيٌَّة: َيُكوُن اْختباُرُه يف َرعايتِها، وَتنِْميتِها،  َيُكوُن بِالقياِم َعَلْيها، َوِزراَعتِها، والَّ

ِصيِل ُأجوِرها، وِصياَنتِها، وَهَكذا.  وإِذا كاَنْت َلُه َعقاراٌت: َفبِالِقياِم َعَلْيها، وَتْ

كوُر،  ويف اآليِة: ِذْكُر َمَس�ألِة الُبلوِغ، وَهذا َيُْصُل بَِخمس�ِة َأْش�ياَء: َثالٌث َيْشرتُك فِيها الذُّ
ا الُمْشرتكُة:  اِن بِاإِلناِث، َفَأمَّ واإِلناُث، واْثناِن َيَْتصَّ

رواه البيهق�ي يف ُس�ننه ))00))(، واب�ُن أب ش�يبة يف مصنف�ه )460/6(، وصحح�ه اب�ُن كث�ري يف تفس�ريه   (((
.((9(/2(

)2) تفسري البغوي ))/567).



((

، َفإذا اْس�تكمَل َخَس َعشَة َس�نًة َحَكْمن�ا بُِبلوِغه؛ ملا روى نافِ�ٌع، َعِن اْبِن  �نُّ هُلا: السِّ َفَأوَّ
ُعَمَر، قاَل:

َة َسنًَة، َفَلْم ُيِْزِن،  »َعَرَضنِي رسوُل اهللِ  َيْوَم ُأُحٍد يف الِقتاِل، َوَأنا اْبُن َأْرَبَع َعْشَ
َة َسنًَة، َفَأجاَزِن«. َوَعَرَضنِي َيْوَم الَخنَْدِق، َوَأنا اْبُن َخَْس َعْشَ

ْثُتُه َهذا الَحِديَث،  ق�اَل نافِ�ٌع: َفَقِدْمُت َعىَل ُعَمَر ْبِن عبِدالَعِزيِز، َوُهَو َيْوَمِئ�ٍذ َخِليَفٌة، َفَحدَّ
لِِه: »َأْن َيْفِرُض�وا ملَِْن كاَن اْبَن َخَْس  ِغ�رِي والَكبرِِي«َفَكَتَب إىِل ُعمَّ َفق�اَل: »إِنَّ َه�ذا حَلَدٌّ َبنْيَ الصَّ

َة َسنًَة، َوَمْن كاَن ُدوَن َذلَِك، فاْجَعُلوُه يف الِعياِل«))). َعْشَ

افِق، يقظًة، َأْو َمناًما؛ حِلديِث َعِلٍّ ، َعِن  والثَّ�ان: االْحتالُم، وُهو: إنزاُل الَمنيِّ الدَّ
بِيِّ َحتَّى  النَّبِ�يِّ  قاَل: »ُرفِ�َع الَقَلُم َعْن َثالَثٍة: َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْس�َتْيِقَظ، َوَع�ِن الصَّ

َتلَِم، َوَعِن الَمْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل«)2). َيْ

عِر الَخشِن َحوَل الَفْرِج؛ َفعْن َعطِيََّة الُقَرظِّي ، قاَل: »ُكنُْت ِمْن  والثَّالُث: َنباُت الشَّ
ْعَر ُقتَِل، َوَمْن َلْ ُينْبِْت َلْ ُيْقَتْل، َفُكنُْت فِيَمْن  َسْبِي َبنِي ُقَرْيَظَة، َفكاُنوا َينُْظُروَن: َفَمْن َأْنَبَت الشَّ

َلْ ُينْبِْت«)3).

تاِن َتنْف�رُد ِبِم اإِلن�اُث، َفُهم: الَحْي�ُض، والَحَبُل، وُهن�اَك َعالماٌت  �ا العالمت�اِن اللَّ وأمَّ
وِت ِعنَْد  ارِب، واللِّحيِة، واإلبِط، وِغلِظ الصَّ ُأْخرى َتدلُّ َعىَل ُقْرِب الُبلوِغ؛ كنباِت َشْعِر الشَّ

كوِر، وِكَبِ الثَّْدِي يف اإِلناِث.  الذُّ

وفِيها: َأنَّ الُبلوَغ َيتفاوُت بِتفاوِت األَْشخاِص، والُبْلداِن، واألَْحواِل، واألَْجساِم. 

عِف يف ُنفوِس األَولياِء، سواء بِإسافِِهْم يف اإِلْنفاِق ِمْن َأْمواِل  وفِيها: ُمعالُة َمواطِن الضَّ
األَْيتاِم، َأِو اإلساِع بِاإِلنفاِق َقْبَل َأْن َيكُبوا، وَينْتِزُعوها ِمنُْهْم. 

))) رواه البخاري )2664(، ومسلم )868)( -واللفظ له-.
)2) رواه أبو داود )4403(، والرتمذي )423)(، وصححه النووي يف املجموع )250/4).

)3) رواه أبو داود )4404(، والرتمذي )584)(، وصححه، والنسائي )3430(، وابن ماجة ))254(، وصححه 
النووي يف تذيب األسمء واللغات ))/335).
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وفِيها: الَعمُل بِالُعْرِف. 

وفِيها: َأنَّ َجزاَء اإِلحساِن بِاإلْحساِن. 

ريُم اإِلْضاِر بِمِل الَيتِيِم.  وفِيها: َتْ

وفِيها: َجواُز االْستِقراِض ِمْن ماِل الَيتِيِم ِعنَْد احلاجِة. 

وفِيها: َجواُز ُماَلطِة الَيتِيِم، إِذا كاَن يف َذلَِك َمْصلحٌة َلُه. 

ٍء ِمْن ُصلِب ماِل الَيتِي�ِم، َفال َيُوُز لِلولِّ َأْن َيتَّخَذ ِمنُْه َعقاًرا،  وفِيه�ا: َعدُم َجواِز َأْخِذ َشْ
َأْو َمْزرعًة لِنفِسه. 

وفِيها: فِْعُل ُكلِّ ما َيْقطُع التَّخاُصَم، والتَّقاِض، وِمْن َذلَك اإِلشهاُد الَمْذكوُر يف اآليِة. 

وفِيها: َأنَّ الَيتِيَم َقْد َيْبلُغ، وال َيْرُشُد. 

فاِت.  ْشِد يف التَّرُّ ِس؛ الْستِْكشاِف الرُّ وفِيها: الِعنايُة بِالُمالحظِة، والَتفرُّ

�ِل الَمْس�ُؤولِيَّاِت، وإِيصاهُلُ�ْم إىِل َمْرحل�ِة النُّْضِج فِيم  غ�اِر َعىَل َتمُّ وفِيه�ا: َتِدري�ُب الصِّ
فاِت املالِيَِّة، وَهذا َيْتاُج إىِل َتْكليٍف، وُمتابعٍة،  َيْتاُجوِن إِليِه ِمَن األَْحواِل الَمِعيِشيَِّة، والتَّرُّ

وُمالَحظٍة، وَتْصويٍب، وَتْسديٍد، وَتْعليٍم بِالتَّجربِة. 

ُه َينْبِغي َعىَل َوِلِّ الَيتِيِم َأْن َيتَِّخَذ لِنَْفِس�ه َمْصدَر َكْس�ٍب َيْسَتْغنِي بِه َعِن األَْخِذ ِمْن  وفِيها: أنَّ
ماِل الَيتِيِم. 

ُه ال ُيْش�رتُط يف إِيتاِء الَيتِيِم ماَله َأْن َيْكَتمَل ُرْش�ُده َتاًما، َبْل َيُوُز َتْسِليُمه ماَله إِذا  وفِيها: َأنَّ
ْشِد، وَمباِدُئه.  َظَهَر ِمنُْه َأواِئُل الرُّ

فُه وُهَو بالٌِغ ُيْجُر َعَليِه.  وُيْؤَخُذ ِمَن اآليِة: َأنَّ َمْن َطَرَأ َعَليِه السَّ

وفِيها: األَْجُر الَعظِيُم لأَِلْولياِء واألَْوِصياِء إِذا َعِمُلوا يف ماِل الَيتِيِم بِطاعِة اهللِ، َكم جاَء يف 
آخِر اآليِة: )حت  خت  مت( َفُيجاِزي الُمْحِسننَِي، كم ُيعاِقُب الُمِسيِئنَي. 

ويف قولِ�ه: )مت( َمْوعظ�ٌة لأَلْولياِء بِإيتاِء ماِل الَيتِيِم كاِم�اًل، وَعَدِم النَّْقِص َمنُْه؛ َفإِنَّ 
اهللَ شهيٌد، رقيٌب، َيْعلُم: َهل ُهَو كاِمٌل موفوٌر؟ َأْو َمْبُخوٌس َمنُْقوٌص؟
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وفِيه�ا: َأنَّ َمْن َعِلم ِمْن َنْفِس�ه َعدَم الُقدرِة َعىَل إِدارِة َأْم�واِل الَيتاَمى َفال َيُوُز َلُه َأْن َيَتوىلَّ 
، إِنِّ َأراَك َضِعيًفا، َوإِنِّ ُأِحبُّ َلَك  َعَلْيها، وَقْد قاَل النَّبِيُّ  ألِب َذرٍّ : »يا َأبا َذرٍّ

، َوال َتَولََّيَّ ماَل َيتِيٍم«))). َرنَّ َعَل اْثنَْيِ ما ُأِحبُّ لِنَْفِس: ال َتَأمَّ

: بَِأنَّ اهللَ َيْعَلُم ِخياَنَتُه، وَسُيحاِسُبه َعَلْيها. وفِيها: َمْوِعظٌة لُِكلِّ جاحِد َحقٍّ

ا َذَكَر  ُحْكَم َأْمواِل الَيتاَمى، َأْتَبَعه بِذكِر َأْحكاِم الَمواِريِث، وَكْيِفيَِّة ِقْسَمتِها َبنْيَ  َوَلمَّ
: ُحُقوق الَجِميِع؛ َفقاَل َ ا كاَن َأْهُل الاِهليَِّة ِيْظِلُموَن الَيتِيَم، والَمرَأَة، َبنيَّ الَوَرثِة، ولمَّ

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ(.

ك�وِر )ٻ( أي: َح�ظٌّ )ٻ  ٻ( أي: ِم�ْن ِم�رياٍث، وَتِرَك�ٍة   )ٱ( أي: الذُّ

)ٻ  پ( َبْع�َد َوفاِتِ�ْم. )پ( أي: اإِلن�اِث ِمْن َبناِت الَميِّ�ِت، وَقِريباتِِه 

)پ( َح�ظٌّ )پ  ڀ  ڀ  ڀ( ِم�َن املرِياِث )ڀ  ٺ  ٺ( أي: املاِل 

ًرا، واِجًبا، ال َيْسُقُط. الُمخلَِّف )ٺ      ٺ( وَبَلَغ ما َبَلَغ )ٿ   ٿ( أي: َحظًَّا ُمقدَّ

َفوائُِد اآليِة:
يف اآلي�ِة: َبياُن ُظلِم ما كاَن َعَليِه َأْهِل الاِهليَّ�ِة، فاليوناُن -وَغرُيُهْم- كاُنوا ُيعُطون مَجِيَع 
جاَل ال َيْعَجُزوَن َعِن الَكْس�ِب، وكانِت الَعرُب ال ُتْعطِي اإِلناَث  ِة َأنَّ الرِّ املاِل لِلبناِت؛ بُِحجَّ

 . َشْيًئا؛ اْحتِقارا هَلُنَّ

جاِل  ٍت، َفَل�ْم َيُقْل: »للرِّ وفِيه�ا: َأصالُة النِّس�اِء يف الُحْكِم، وَقْد َذَكرُهنَّ يف اآليِة ُمْس�تِقالَّ
وللنِّساِء َنِصيٌب«، َوإنَّم قاَل: )ٱ  ٻ( ُثمَّ قاَل: )پ  پ(.

ِعيَِّة يف املرِياِث ال ُيْمِكُن إِْسقاُطُهْم، وال ُبدَّ ِمْن إِْعطاِئِهْم  ْ وفِيها: َأنَّ َأْصحاَب الُحقوِق الشَّ
ُحُقوَقُهْم، وال ُيْمِكُن ِحرماُنُْم: ال بِنَصٍّ ِمَن الَميِِّت، وال بَِوِصيٍَّة، وال بَِغريِها. 

ُه ال َيُ�وُز َأْن ُيَْتصَّ َبْعُض الَوَرثِة بَِبْعِض األَْمواِل، َب�ْل َيْأُخُذ الَجِميُع ِمْن مَجِيِع  وفِيه�ا: َأنَّ

))) رواه مسلم )826)).



(7

ك�وُر بِالنَّْق�ِد، وُيَْتصَّ اإِلناُث  ك�ِة، َف�ال َيُوُز -َعىَل َس�بِيِل املِثاِل- َأْن ُيَْت�صَّ الَورثُة الذُّ ِ الرتَّ
هِب،  ك�وُر بِالَخيِل، والَعقاِر، وُيَْتصَّ النِّس�اُء بِالَمالبِ�ِس، والذَّ ، وال َأْن ُيَْت�صَّ الذُّ بِالُح�ِلِّ

امَلَِة.  ِة، وَنْحِو َذلَك ِمَن التَّْقِسيمِت الظَّ والِفضَّ

ه بِاإِلْعراِض، َبْل ال  ويف اآلي�ِة: َدلِي�ٌل َعىَل َأنَّ الواِرَث َلْو َأْعَرَض َعْن َنِصيبِه َلْ َيْس�ُقْط َحقُّ
ُبدَّ َأْن ُيسلَّم إِلْيِه. 

غ�اَر يف ُحْكِم اهللِ يف املرِياِث َس�واٌء، َفم دامْت َدَرج�ُة الُقْرِب ِمَن  وفِيه�ا: َأنَّ الِكب�اَر والصِّ
ُْم َيَتساَوْوَن إِذا كاُنوا ُذُكوًرا، وَكَذلَك َيَتساَوْيَن إِذا ُكنَّ إِناًثا.  الَميِِّت واحدًة؛ َفإِنَّ

 ، غاِر، قاَل َس�ِعيُد ْب�ُن ُجَبرْيٍ عفاِء ِم�َن اإِلناِث والصِّ يع�ِة حِلُق�وِق الضُّ وفِيه�ا: ِرعاي�ُة الشَّ
ُثوَن النِّس�اَء َوال األَْطفاَل  جاِل الِكب�اِر، َوال ُيَورِّ َعُل�وَن املاَل لِلرِّ ُك�وَن َيْ َوَقت�اَدُة: »كاَن الُمْشِ

َشْيًئا؛ َفَأْنَزَل اهللُ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ( اآلَيَة«.

ق�اَل اب�ُن َكث�ٍي : »َأِي الَجِميُع فِيِه َس�واٌء يف ُحْك�ِم اهللِ ، َيْس�َتُووَن يف َأْصِل 
الِوراَث�ِة، َوإِْن َتفاَوُتوا َبَحس�ِب ما َف�َرَض اهلل لُِكلٍّ ِمنُْهْم، بِم ُيْدِل بِ�ِه إىِل الَميِِّت ِمْن َقراَبٍة، َأْو 

ُه حُلَْمٌة َكُلْحَمِة النََّسِب«))). َزْوِجيٍَّة، َأْو َوالٍء؛ َفإِنَّ

كوِر، واإِلناِث. وفِيها: إِشارٌة إىِل ُوُجوِد َفرٍق َبنْيَ ِمرياِث الذُّ

 ، كاِت َيُُضها -بِاإِلضافِة إىِل الَوَرثِة- َأقاِرُب، وَمساكنِيُ ِ ا كاَنْت َمالُِس ِقْس�مَة الرتَّ َولمَّ
وَي�َرْوَن َه�ذا َيْأُخ�ُذ، وَهذا َيْأُخُذ، ِم�َن الَوَرثِة؛ َفإِنَّ ُنُفوَس�ُهْم َتُتوُق إىِل امل�اِل، وُخُصوًصا إِذا 
ا  ا ِبِ�ْم، وَصَدقًة َعَلْيِهْم، وَجْبً كاَن َكثِ�رًيا؛ ولَِذلَك َأَمَر اهللُ  َأْن ُيعَطوا ِمَن املاِل َش�ْيًئا؛ بِرًّ

: ِلَواطِِرِهْم؛ َفقاَل

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     (

ڦ  ڦ  ڄ     ڄ(.

ك�ِة َبنْيَ الَوَرثِة )ٹ  ڤ( ِمْن َغرِي  ِ  )ٹ  ٹ  ٹ( َأْي: َمْلَس ِقْس�مِة الرتَّ

))) تفسري ابِن َكثرٍي )9/2)2).
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الَوَرثِة. )ڤ   ڤ( ِمَن األَجانِِب )ڤ  ڦ( أي: َأْعُطوُهْم َشْيًئا ِمَن 
�ا الَوَرَثُة. )ڦ( ألَْصناِف  امل�اِل الَمْقُس�وِم بِِرضاُكْم، وال َتْبَخُلوا َعَلْيِهْم )ڦ( يا َأيُّ
عاُء  ي�َن )ڦ  ڄ( َليِّنً�ا، مَجِي�اًل، َتطِي�ُب بِ�ه ُنُفوُس�ُهْم، وَيْدُخُل يف َذل�َك الدُّ احلاِضِ

. بِالَخرْيِ

ِيَن: إِنَّ َه�ِذِه اآليَة حُمْكمٌة َغرُي َمنُْس�وخٍة، وأّن ه�ذا اإِلْعطاَء  وَق�ْد ق�اَل َكثرٌِي ِم�َن الُمَفسِّ
، وق�اَل َبْعُضُهْم: ِهَي  َح�قٌّ واِج�ٌب بِم طاَبْت بِه ُنُفوُس الَوَرثِة، وِقيَل: إِنَّ اإِلْعطاَء ُمْس�َتحبٌّ
َمنُْسوخٌة، َنَسَخها ما َبْعَدها ِمْن آياِت الَمواِريِث، وقاَل آَخُروَن: الَمقصوُد بِاآليِة: احلثُّ َعىَل 

الَوِصيَِّة لأَلقارِب َغرِي الَوَرثِة، واألَْيتاَم، والَمساِكنِي))).

َفوائُِد اآليِة:

ِذيَن َيْ�ُضوَن َمالَِس َتْوِزيِع األَْمواِل، وَل�ْو َلْ َيُكْن هَلُْم ِمنْها  ويف اآلي�ِة: ُمراع�اُة ُنُفوِس الَّ
َنِصي�ٌب، وِمْن َهِذِه الُمراعاِة: َقْوُل�ه : )ڭ  ڭ  ۇ     ۇ( ]األنعام: )4)[، 
ها: َحَلُبه�ا َيْوَم ِوْرِده�ا«)2)؛ أَلنَّ الَمس�اِكنَي كاُنوا  وَقْوُل�ه  ِع�ِن اإِلبِ�ِل: »َوِم�ْن َحقِّ

ِلبوا هَلُْم ِمنْها.  َينَْتظُِروَن ِعنَْد املِياِه، َحتَّى َيْأِتَ َأْصحاُب اإِلبِل لِسْقِيها، َفرَيُجوَن َأْن َيْ

ُه  قاَل الِعراِقيُّ : »الُمراُد: َحْلُبها لَِس�ْقِي الُفَق�راِء ِمنْها، َوإِنَّم َخصَّ حاَلَة ِوْرِدها؛ أِلَنَّ
وَن ُهناَك َطَلًبا لَِذلِ�َك، َوَهذا َدلِيٌل ملَِ�ْن َيَرى يف املاِل  حاَل�ُة َكْث�َرِة َلَبنِه�ا، َوأِلَنَّ الُفَقراَء َيْ�ُضُ

، َوَغرْيِ واِحٍد ِمْن التَّابِِعنَي«)3). كاِة، َوُهَو َمْذَهُب َأِب َذرٍّ ُحُقوًقا َغرْيَ الزَّ

وفِيه�ا: َذمُّ إِْخفاِء املاِل؛ َخْش�يَة َأْن َيطَّلَع َعَليه الَمحاِوي�ِج، َكم َفَعَل َأْصحاُب الَجنَِّة: )ڀ  
ڀ   ڀ  ٺ( ]القلم: 7)[. 

ُه َينَْبِغي اْس�تِْعمُل الَقْوِل الَحَس�ِن الَجِميِل مَع َمْن َيُْضُ َمِْلَس َتْوِزيِع األَْمواِل،  وفِيها: َأنَّ
يَن  َكُة َأْرًضا، َأْو َعق�اًرا َيْصُعُب إِعطاُء َهُؤالِء احلاِضِ ِ ٌء، َكم َلْو كاَنْت الرتَّ وال ُيْعَط�ى َمنْ�ُه َشْ
ُه َيُْب ُنُفوَس  ْم؛ َفإِنَّ ُق ِمْن ماهِلِ ُهْم َأْيتاًما، وال َيِقُّ لَِوليِِّهُم التَّص�دُّ َش�ْيًئا ِمنْ�ُه، َأْو كاَن الَوَرَثُة ُكلُّ

))) انظر: زاد املسري ))/375(، تفسري ابِن َكثرٍي )9/2)2(، التحرير والتنوير )4/)25).
. 2) رواه مسلم )987(، من حديث أب هريرة(

)3) طرح التثريب )4/))).
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َعفاِء، وُهْم ال َيْعِقُلوَن، وَلْيَس  يِِّب، كأْن يقوَل: »َهذا املاَل هلُؤالِء الضُّ َم�ْن َحَضَ بِال�َكالِم الطَّ
ُهْم إذا َكبوا َأْعَطوُكْم«، وَنْحِو َذلَك.  ِل فِيِه َحقٌّ فُأْعطِيُكْم، ولِكْن َلعلَّ

ياِن الَحَسِد إىِل النُُّفوِس؛ َفإِنَّ الُعيوَن إِذا َرَأْت نِْعَمًة -وِهَي  ويف اآليِة: َسدُّ الطُّرِق؛ ملَِنِْع َسَ
حَمُْرومٌة ِمنْها- ُربَّم َأصاَبْت َأْصحاَب النِّْعمِة. 

وفِيها: َفْضُل اهِلبِة، والَهِديِة، وُخُصوًصا ِعنَْدما َتُكوُن لَِقريٍب، َأْو َفِقرٍي. 

 : ويف اآليِة: َتْعِويُض َنْقِص اإِلْعطاِء، َأْو َعَدِمه، بَِطيِِّب الَكالِم، ومَجِيِله، وَهذا َكَقولِه
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ( ]اإلساء: 28[، وَأنَّ األَْكمَل 

: الَجْمُع بنَِي إِْعطاِء املاِل، وُحْسِن الَكالِم، َفإِْن َلْ َيُكْن: َفَبْذُل َأَحِدِها َعىَل األَْقِل. يف الِبِّ

واْستَدلَّ َبْعُضُهْم ِمْن َعَدِم التَّْحديِد يف َهِذَه اآليِة َعىَل اْستِحباِب اإِلْعطاِء.

ِذيَن َيْ�ُضوَن يف َمالِ�ِس َتْوِزيِع  ُث�مَّ َذَك�َر  َمْوَعظ�ًة ألَْولي�اِء الَيتاَمى، وَكَذل�َك الَّ
ْلِم، وملََّا كاَن لِلُمِحيطِنَي بِالَمرِيِض، والُمجالِِسنَي  كاِت: بَِأْن ال َيْظِلُموا، وال َيَتسبَُّبوا يف الظُّ ِ الرتَّ
نُوا َل�ُه َتْوِزيَع املاِل  �ُم َم�ْن مالِه -وُربَّم َزيَّ ْني�ا، أَثٌر َكبرٌِي َعَلْيِه فِيم ُيوِص بِه، وُيَقسِّ ِع الدُّ لِلُم�ودِّ
ُْم َلْن ُيْغنُوا َعْن صاِحِب املاِل َش�ْيًئا، وَنْحِو َذلِك-: َأَمَر اهللُ  �ِة َأنَّ بَِطِريق�ٍة َتُضُّ بِالَوَرَثِة؛ بُِحجَّ
ُروا فِيم َلْو  ِري�َن َعىَل صاِحِب املاِل َأْن ال ُيِْحُفوا بِح�قِّ َوَرَثتِه، وَأْن َيَتفكَّ  َه�ُؤالِء الُمَؤثِّ

: كاَن هَلُْم َوَرثٌة ِصغاٌر: ماذا َسَيُكوُن حاهُلُْم، َفقاَل

ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ     (
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ(.

)چ   )ڃ   ڃ  ڃ  ڃ( ِم�ن بعده�م     )ڄ( أي: لَِيخ�ِف اهللَ 

ياِع، والَفْقِر  چ( َأْوالًدا ِصغاًرا، َس�ُيْصبُِحوَن َبْعَدُه�ْم َيتاَمى )چ  چ( ِمَن الضَّ

)ڇ  ڇ( يف َتْوِجيِه َذلَِك الَمِريِض )ڇ( َلُه )ڇ  ڍ( َعْداًل َصواًبا، 

ُفوَن  �ْم: »إِنََّك َأْن َت�َذَر َوَرَثَتَك َأْغنِياَء، َخ�رْيٌ ِمْن َأْن َتَذَرُهْم عاَل�ًة َيَتَكفَّ َكَأْن َينَْصُح�وه بَِقْوهِلِ
النَّاَس«. 

ُه الَمْوُت، َفَيْس�َمُعُه ُيوِص  ُجِل َيُْضُ ق�اَل ابُن َعبَّ�اٍس  يف َهذِه اآليِة: »َه�ذا يف الرَّ



50

َدُه  َقُه، َوُيَس�دِّ �ِذي َيْس�َمُعُه َأْن َيتَِّق�َي اهللَ، َوُيَوفِّ بَِوِصيَّ�ٍة َت�ُضُّ بَِوَرَثتِ�ِه، َفَأَم�َر اهللُ  الَّ
ْيَعَة«))).  واِب، َولَينُْظْر لَِوَرَثتِِه، كم كاَن ُيِبُّ َأْن َيْصنََع لَِوَرَثتِِه إِذا َخِ�َ َعَلْيِهُم الضَّ لِلصَّ

َوُيَْتم�ُل َأْن َتُكوَن اآليُة ِخطاًبا ألَْولياِء الَيتاَم�ى، والَمْعنَى: وْلَيَخَش َمْن خاَف َعىَل َولِدِه 
ِة َغرِيه.  يَّ ِذي ُهَو الُمْؤَتُن َعَلْيِه ِمْن ُذرِّ ِعيِف الَّ َبْعَد َمْوتِه ِمْن َتْضِييِع ماِل الَيتِيِم الضَّ

ِذيَن َيْ�ُضوَن: َأْقللَت، َفِزْد  �ُم، َفَيقوُل الَّ وق�اَل ُماه�ٌد: »َهذا ِعنْ�َد َتْفِريِق املاِل ِحنَي ُيَقسَّ
ُفالًنا، َفَيُقوُل: َوْلَيخَش ُأولئِك، وْلَيُقوُلوا فِيِهْم ما ُيِبُّ َأْن ُيقاَل يف َولِدِه«)2).

َفوائُِد اآليِة:

يادِة يف الَوِصيَِّة َعِن الثُّلِث. ُهه، َأْن َيْأُمَره بِالزِّ ُه ال َيُوُز ملَِْن َينَْصُح الَمِريَض، وُيوجِّ يف اآليِة: َأنَّ

غاِر  ُه َكم َيْكَرُه َبقاَء َأْوالِده الصِّ وفِيها: َأنَّ َعىَل الُمْسلِم َأْن ُيِبَّ ألَِخيه ما ُيِبُّ لِنَْفِسه، وَأنَّ
َبْعَده ُضَعفاَء ِمْن َغرِي ماٍل، َفليّتِق اهللَ، وال َيِْمِل الَمِريَض َعىَل ِحْرماِن ِصغاِره ِمْن مالِه.

وفِيه�ا: َأنَّ َم�ْن كاَن يف ِحْجِره َيتِيٌم َيُقوُم َعَليِه، وَعىَل مالِ�ه: َفْليتَِّق اهللَ فِيِه، وال َيْأُكْل ماَلُه، 
غاِر، ُهَو، َلْو ماَت.  كُه باِل ماٍل، َكم َيْكَرُه َأْن َيْفعَل َذلَِك َأحٌد آَخُر بَِأْوالِدِه الصِّ وَيرْتُ

فقِة،  وفِيها: َأنَّ َعىَل َأْولياِء الَيتاَمى َأْن َيُقوُلوا هَلُْم َقْواًل َسِديًدا َمْعُروًفا، وَأْن ُيعاِمُلوُهْم بالشَّ
وَيَتعاَهُدوُهْم بِالتَّْأِديِب، والتَّْعليِم، َكم َيْفَعُلوَن ألَْوالِدِهْم.

والَمْقُصوُد: َأنََّك ُتعاِمُل الَيتِيَم بِم ُتِبُّ َأْن ُيعاَمَل بِه َأْوالُدَك ِمْن َبْعِدَك، َلْو صاُروا َأْيتاًما. 

ُه َينَْبِغي النَّْهُي َعِن الُمنْكِر يف الَمجالِس.  وفِيها: َأنَّ

وفِيها: النَّْهُي َعِن اإِلْساِف يف الَوِصيَِّة. 

غاِر َبْعَد َمْوتِه اإِلْحس�اَن إَِلْيِهْم، وَأْن َينَْتِفُعوا  وفِيه�ا: َأنَّ َمْن َقَص�َد برَِتِك مالِه ألَْوالِده الصِّ
ُهْم  ْنيا، وَيُكفَّ بِ�ه، وَيُكوَن هَلُْم َس�نًَدا َبْع�َد اهللِ، وجابًِرا لَِضْعِفِهْم، وُمِعينًا هَلُْم َعىَل حاج�اِت الدُّ

َعْن ُسؤاِل النَّاِس: َأنَّ َلُه يف َذلَك َأْجًرا َعظِيًم. 

))) تفسري الطبي )9/7)).
)2) تفسري ابن املنذر )585/2).
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ُه يف س�اِئِر ُأُموِره؛ َفإِنَّ َتْقوى  وفِيه�ا: َأنَّ َم�ْن َأراَد َأْن َيْف�َظ اهللُ َأْوالَده ِمْن َبعِدِه: َفْليّتِق َربَّ
األَِب هللِ ِمْن َأْسباِب ِحْفِظ َأْوالِده، وَأنَّ َصالَح اآلباِء، واألُُصوِل، َينَْفُع األَْوالَد، والُفُروَع. 

حِة، والَولِد، وَغرْيِ  يِن، واملاِل، والصِّ ْنيا: بِِحْفظِِهْم يف الدِّ وَصالُح اآلباِء َينَْفُع َأْوالَدُهْم يف الدُّ
َذلِ�َك، ويف اآلِخ�رِة: بَِرْفِع َدَرجِة األَْوالِد إىِل َدَرجِة اآلباِء؛ لِتقرَّ َع�نْيُ األَِب بَِذلَك يف الَجنَِّة، َكم 

قاَل : )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ( ]الطور: )2[.

ْنيا، ويف ِزياَدِة  ِهْم، واإِلْحساِن إَِلْيِهْم يف الدُّ وَكِذلَك: َفإِنَّ َصالَح األَْوالِد َينَْفُع اآلباَء يف بِرِّ
ها ِمْن َمنافِِع اآلِخرِة، َكم قاَل النَّبِيُّ : »إِذا ماَت  يِّئاِت، وَغرْيِ َرجاِت، وَتْكِفرِي السَّ الدَّ
اإِلْنساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثالَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة جاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد صالٍِح 
َفُع َدَرَجُتُه يف الَجنَِّة، َفَيُقوُل: َأنَّى َهذا؟ َفُيقاُل:  ُجَل َلُتْ َيْدُع�و َلُه«))). وقاَل : »إِنَّ الرَّ

بِاْستِْغفاِر َوَلِدَك َلَك«)2).

ًع�ا: االْحرِتاُز بِنُ�وِر الِعْلِم؛ ِمَّا  ويف اآلي�ِة: َفْضُل الَخْش�يِة، وِهَي -لغ�ًة-: الَخْوُف، ورَشْ
ُيْغِضُب اهللَ. 

وقاَل ابُن الَقيِِّم : »الَخْش�َيُة َأَخصُّ ِمَن الَخْوِف؛ َفإِنَّ الَخْش�َيَة لِْلُعَلمِء بِاهللِ، قاَل اهللُ 
: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]فاطر: 28[، َفِهَي َخْوٌف، َمْقُروٌن بَِمْعِرَفٍة«)3).

وفِيها: َأنَّ اإِلنساَن َقْد ُياَزى يف َأْوالِدِه إِذا َعَص اهللَ يف َأْوالِد َغرْيِه.

ِييُج النُُّفوِس بِِذكِر األَْمثلِة يف األَْشخاِص الَقِريبنَِي ِمنْها؛ َكْي َتتَِّعَظ.  وفِيها: َتْ

ُروه بِ�أداِء ُحُقوق اهللِ،  ْنيا، َأْن ُيَذكِّ ِع للدُّ ويف اآلي�ِة: َأنَّ َع�ىَل الُمِحيطِنَي بِالَمِريِض، الُم�ودِّ
ُيوِن، َمْع ِرعايِة ُمْستقَبِل َأْهِله َوَأْوالِده ِمْن َبْعِده.  وُحُقوِق الِعباِد، كالدُّ

ويف هذه اآلية: َوْعُظ اهللِ َأْصناًفا ِمَن الَبِش يف ُحُقوِق الَيتاَمى. 

وفِيها: َأنَّ الَقراراِت الُمَؤثِّرَة يف الُمْسَتقبِل َيُِب َأْن ُتْبنَى َعىَل آراِء َمْن َياُف اهللَ َوَيْشاُه. 

))) رواه مسلم ))63)).
)2) رواه ابن ماجة )3660(، وأمحد )0)06)(، وحسنه حمققو املسند.

)3) مدارج السالكني ))/508).
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ْأِي َفس�اٌد َعظِيٌم، َأْو  �ا َأماَنٌة، وَقْد َيرَتتَّ�ُب َعىَل الرَّ ْأِي، وَأنَّ وفِيه�ا: ُخُط�ورُة اإِلش�ارِة بِالرَّ
َصالٌح َعظِيٌم، َيُدوُم َطِوياًل. 

تاُط لِْلُمْسَتقبِل. يعَة ُتراِعي األَْحواَل، وَتْ ِ وفِيها: َأنَّ الشَّ

َد اهللُ  َأَكَلَة َأْمواِل األَْيتاِم، َفقاَل: ُثمَّ َتَوعَّ

کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ      (

ک  ک  گ(.

 )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( َوَهذا َيْشَمُل ُكلَّ َمِن اَنَتَفَع بِه، بَِأيِّ َطِريقٍة )ڈ( 

؛ كاحلاَجِة، َأْو  ِعيٍّ ٍغ رَشْ ًيا، وَعىَل َسبِيِل َهْضِم َحقِّ الَيتِيِم، واألَْخِذ ِمْن مالِه ُدوَن ُمَسوِّ َأي: َتَعدِّ
ُأْجرٍة َعىَل َعَمٍل َيُقوُم بِه لِلَيتِيِم. )ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک( يف الَحِقيَقِة، وُمْسَتقبِل األَْمِر 

َبْعَد الَمْوِت. )ک( َيْدُخُلوَن َيْوَم الِقياَمِة )ک( ناًرا ُمتَِّقدًة، ذاَت هَلٍَب. 

.((( ُيقاَل: َصىَل اللَّْحَم وغرَيُه بِالنَّاِر، َيْصِليه َصْلًيا: إِذا َشواُه، َفُهَو َمْصِلٌّ

ِعرُي: النَّاُر الُمْسَتِعرُة)2).  والسَّ

ْرتا، َيْعنِي: َأْوَقْدَتا.  وَسعَّ

ا َأْن�َزَل اهللُ : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   وَع�ِن ابِن َعبَّاٍس  قاَل: »َلمَّ
پ( ]األنعام: 52)[، و )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]النساء: 0)[، اآلَي�َة، اْنَطَل�َق 
َم�ْن كاَن ِعنَْدُه َيتِيٌم، َفَعَزَل َطعاَمُه ِم�ْن َطعاِمِه، َورَشاَبُه ِمْن رَشابِِه، َفَجَعَل َيْفُضُل ِمْن َطعاِمِه، 
 ، َِفُيْحَبُس َله، َحتَّى َيْأُكَلُه، َأْو َيْفُسَد، فاْشَتدَّ َذلَِك َعَلْيِهْم، َفَذَكُروا َذلَِك لِرسوِل اهلل
َفَأْنَزَل اهللُ : )ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]البقرة: 

220[، َفَخَلُطوا َطعاَمُهْم بَِطعاِمِه، َورَشاَبُْم بَِشابِِه«)3).

))) تاج العروس )432/38).
)2) زاد املسري ))/377).

)3) رواه أبو داود ))287(، وحسنه األلبان يف صحيح أب داود.
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َفوائُِد اآليِة:
ُب يف َمواِضِع الَمْعِصيِة ِمنُْه.  فيها: َأنَّ الَجَسَد ُيعذَّ

ُه ِمَن الَكباِئِر الُموبِقاِت.  وفِيها: َتْغِليُظ َأْكِل َأْمواِل الَيتاَمى، وَأنَّ

ُه ال َش�َفقَة، وال َرمْحََة ِعنَْدُه، َف�كاَن َجِديًرا َأْن ال  وفِيه�ا: َفس�اُد َنْف�ِس آِكِل ماِل الَيتِيِم؛ ألَنَّ
ِعرِي، َفَمْن ال َيْرَحْم ال ُيْرَحْم.  َيرمَحه اهللُ، وَأْن ُيوِرَدُه َعذاَب السَّ

وفِيه�ا: َأنَّ الَوِعيَد ال َيَْتصُّ بِاألَْكِل، وإِنَّم َيْش�َمُل َأْخَذ ماِل الَيتِيِم ُظْلًم بَِأيِّ َوْجٍه، َس�واٌء 
كاَن َطعاًما، َأْو رَشاًبا، َأْو َمْرُكوًبا، َأْو َزْرًعا، َأْو َعقاًرا، َأْو َغرْيَ َذلَِك، وَكَذلَِك َيْشَمُل االْنتِفاَع 
، َكُس�ْكنَى َعقاِرِه ُظْلم، وَيْش�َمُل َأْيًضا اإِلْتالَف، َفَيْدُخ�ُل يف الَوِعيِد َمْن  بِملِ�ه َبَغرِي َوْجِه َحقٍّ

َأْتلَف ماَل الَيتِيِم، وَلْو َلْ َينَْتفْع بِه. 

�ِعرِي، وُهَو الَحْرُق  وفِيه�ا: َأنَّ اهللَ َيَْمُع َع�ىَل آِكِل ماِل الَيتِيِم ناًرا يف َبْطنِه، واْصطِالًء بِالسَّ
يف ناِر َجَهنََّم.

�لُّ الَمْأُكوالِت، وألَنَّ  ا حَمِ وفِيه�ا: اْختِص�اُص الَبْطِن بِالتَّْعِذي�ِب، يف َأْكِل ماِل الَيتِيِم؛ ألَنَّ
َأْكثَر َمْن َيْأُكُل َأْمواَل الَيتاَمى َيُؤوُل َذلَِك إىِل ما ُيْدِخُله يف َبْطنِه. 

َعفاِء  ُْم َعَم�ُدوا إىِل الضُّ ِمِهْم؛ ألَنَّ �ُة ُنُفوِس َأَكلِة َأْم�واِل األَْيتاِم، وُس�ُقوِط ِهَ وفِيه�ا: ِخسَّ
ِذيَن ال َيْعِرُفوَن ِقيَمَتها، َفَأَكُلوا َأْمواهَلُْم  غاِر الَّ ْم، والصِّ فاَع َعْن َأْمواهِلِ ِذيَن ال َيْس�َتطِيُعوَن الدِّ الَّ

، ُدوَن َأْن َتْأُخَذُهْم ِبِْم َرمْحٌة، َوَرْأَفٌة.  بَِغرِي َحقٍّ

ْم، وَقْد قال النَّبِيُّ : »اللُهمَّ إِنِّ  َعفاِء، وِرعايِة َأْمواهِلِ يعِة بِالضُّ ِ وفِيه�ا: ِعنايُة الشَّ
: الَيتِيِم، والَمْرَأِة«))). ِعيَفْيِ ُج َحقَّ الضَّ ُأَحرِّ

وفِيها: َبقاُء َأْجساِد َأْهِل النَّاِر، َمْع اْستِمراِرها يف الَعذاِب. 

وفِيها: اْختِصاُص َبْطِن آِكِل ماِل الَيتِيِم بَِمزيِد التَّْعِذيِب، َمْع ُشُموِل التَّْعِذيِب لَِبدنِِه ُكلِّه. 

ْلِم ُيِفيُد َأنَّ ُهنالَِك َأْكاًل بَِغرِي ُظْلٍم، وُهَو َأْكُل الَولِّ الَفِقرِي بَِقْدِر  وفِيها: َأنَّ َتْقِييَد األَْكِل بِالظُّ
احلاَجِة، وَأْخُذُه ُأْجرَة املِْثِل َعىَل الَعَمِل بِمِل الَيتِيِم -ِعنَد َمن ُييُز ذلِك-.

))) رواه ابن ماجة )3678(، وأمحد )9666(، وصححه البوصريي يف مصباح الزجاجة )03/4)).
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ابقِة باألَْيتاِم، وَذَكَر ِضْمنَها َحقَّ األَقاِرِب بِاإِلمْجاِل،  ا َأْوَص اهللُ  يف اآلياِت السَّ وَلمَّ
ِج�اِل َنِصيًب�ا، وللنِّس�اِء َنِصيًب�ا ِم�ْن اإِلرِث، َأْعق�َب َذلَك بِذك�ِر َأْح�كاِم الَمواريِث  وَأنَّ لِلرِّ
هاِت،  بِالتَّْفِصي�ِل؛ َتْوِضيًح�ا لِِلمْجاِل، َفَذَكَر َنِصيَب األَْوالِد: َبننَِي، وَبن�اٍت، ُثمَّ اآلباِء، واألُمَّ

: ْوجاِت، ُثمَّ َنِصيَب اإِلْخوِة، واألََخواِت، َفقاَل ُثمَّ األَْزواِج، والزَّ

)  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ     ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ  
ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ          ڭ   ڭ   ۓ  
ې        ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ  جب(.

�ورِة، ِه�َي آياُت ِعْل�ِم الَفراِئِض،  تِي يف آِخِر السُّ تِ�ي َتِليه�ا، وثالِثُتُهم الَّ وَه�ِذَه اآلَي�ُة، والَّ
ُها.  تِي ُتَفسِّ وَمساِئُله ُمْسَتنْبطٌة ِمْن َهِذَه اآلياِت الثَّالِث، وِمْن األَحاديِث الَّ

ُ�ْم َأْق�رُب الَوَرثِة إىِل الَميِّ�ِت، َفَأَمَر اهللُ   )گ  گ   گ  ڳ( َب�َدَأ بِ�األَْوالِد؛ ألَنَّ

َك�ِر واألُْنَث�ى، وف�اَوَت َبْينَُه�م. )ڳ( الواِح�ِد )ڳ  ڱ  ڱ( َق�ْدر  بَِتْوِري�ِث الذَّ
َكَر َيِ�ُب َعَلْيِه ِمَن النََّفَقِة، م�ا ال َيُِب َعىَل األُْنَثى، وَيْدَف�ُع هَلا الَمْهَر يف  َنِصيبِِه�م؛ وَذلِ�َك َأنَّ الذَّ
�ب، َأْكثَر ِم�ْن حاَجتِها، وَوَلُد الَولِد َيُقوُم َمقاَم  النِّ�كاِح، وَيْتاُج إىِل َرْأِس ماٍل للتِّجارِة، والتَّكسُّ
ْوجنِي -َمثاًل- ُيْعَطى َهُؤالِء ُفروَضُهْم،  الَوَلِد ِعنَْد َعدِمه، وإِذا كاَن َمَع األَْوالِد َأَبواِن، وَأَحُد الزَّ
َكِر ِمْثُل َحظِّ األُْنَثينِي. )ڱ  ں( أي: َبناُت الَميِِّت )ں(  �ُم الباِقي َعىَل األَْواِلد: للذَّ وُيَقسَّ
إِناًثا خالِصاٍت )ڻ  ڻ( ثالًثا فأْكثر، َمْهم َبَلَغ َعَدُدُهنَّ )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( وَيْدُخُل يف 
َه�ذا: البِنْتاِن، َفَلُهم الثُّلثاِن َأْيًضا. )ہ  ہ( الواِرثُة لِلَميِِّت بِنًْتا )ہ( ُمنَْفردًة، َلْيَس 

ها، والباِقي لِْلَوَرثِة.  َمَعها َأٌخ، وال ُأْخٌت: )ھ    ھ( ِمْن َتِركِة َأبِيها، َأْو ُأمِّ

�ا َف�َرَغ  ِمْن ِذْكِر الُف�ُروِع، وِمْقداِر ما َيِرُثوَن، َأْعَقَب َذلِ�َك بِذْكِر األُُصوِل،  وَلمَّ
وِمْقداِر ما َيِرُثوَن، َفقاَل: )ھ( ألََبَويِّ الَميِِّت )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( 
َفَيْأُخ�ذاِن بِالتَّس�اِوي يف َه�ِذِه احلال�ِة )ڭ         ڭ  ۇ( للَميِّ�ِت )ۇ( َذَكٌر، َأْو ُأْنَث�ى، َفَأْكثُر، 
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ْيِْم ما َمُْموُعه الثُّلُث. )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( لِْلَميِِّت  وَهُؤالِء َيَتقاَس�ُموَن الباِقي َبْعَد إِْعطاِء َجدَّ
)ۋ( ال َذَك�َر، وال ُأْنَث�ى، وال َوَلَد َوَلٍد )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( أي: َتْأُخُذ األُمُّ الثُّلَث 

َفْرًضا، والباِقي لأَلِب، َفإِذا اْنَفرَد األَُب َأَخَذ ُكلَّ املاِل. 

؛ وَذلَِك ألَنَّ األُمَّ ال  ابَِقَتنْيِ وَلْ َيُقْل اهللُ  ُهنا: »ِمَّا َتَرَك«َكم َذَكَر يف الَمْسَألَتنْيِ السَّ
كِة إِذا ُوِجَد َزْوٌج، َأْو َزْوَجٌة، وإِنَّم َتْأُخُذ ُثلَث الباِقي. ِ َتْأُخُذ ُثلَث الرتَّ

ُث�مَّ قاَل : )ې  ې        ې( لِْلَميِّ�ِت )ې( اْثناِن، َفصاِعًدا، ُذُكوًرا، َأْو إِناًثا، 
َكِة،  ِ ، واِرثنَِي، َأْو حَمُْجوبنَِي، َوَوِرَثُه َأَبواُه: )ى  ى( ِمَن الرتَّ اَء، َأْو ألٍَب، َأْو ألُمٍّ َأِش�قَّ
َء لِِلْخ�وِة، َفَيُكوُن ُوُجوُد اإِلخوِة س�َبًبا يف انتِق�اِل َنِصيِب األُمِّ ِمَن  والباِق�ي لِ�أَلِب، وال َشْ
ُْم ال َيِرُثوَن َش�ْيًئا، وَس�َيِزيُد َنِصي�ُب األَِب يف َه�ِذِه احلاَلِة، وِمَن  �دِس، َمْع َأنَّ الثُّل�ِث إىِل السُّ

ِذي َسُينِْفُق َعىَل َهذا الَجْمِع ِمَن اإِلْخوِة -غالًِبا-. احِلْكَمِة يف َهذا: َأنَّ األََب ُهَو الَّ

ُل َمنِْزَلَة األَِب؛ َفَيْس�ُقُط بِه اإِلْخ�وُة، َأْم ال؟ َفقاَل  : َهْل ُينزَّ وَق�ِد اْخَتل�َف الُعَلمُء يف الَج�دِّ
ا وإِْخوًة: َأنَّ الَجدَّ ِمْثُل األَِب، َيُْجُب اإِلْخوَة، وَهذا َقْوُل َأِب  َبْعُضُهْم يف الَميِِّت إِذا َتَرَك َجدًّ

 . ،حابِة َبْكٍر، وابِن َعبَّاٍس، وعاِئَشَة، وَغرِيِهْم ِمَن الصَّ

ِط َأْن ال َينُْقَص َنِصي�ُب الَجدِّ َعِن الثُّلِث-:  وَذَه�َب إىِل َتْوِري�ِث اإِلْخوِة َمَع الَج�دِّ -بَِشْ
 .(((

 ،َعلُّ بُن َأِب طالٍِب، وزيُد بُن ثابٍِت، وابُن َمْسُعوٍد

وَه�ِذِه األَْنِصبُة الَمْذُك�ورُة يف اآليِة إِنَّم ُتْعَطى لِْلَوَرث�ِة )ائ  ەئ( َتنِْفيِذ )ەئ  وئ    
ُد ِمْن ماِل  ِط َأْن ال َتِزيَد َع�ِن الثُّلِث. )ۇئ  ۇئ( ُيس�دَّ وئ( الَميِّ�ُت فُتْخ�َرُج ِم�ْن مالِه، بِ�َشْ

ِهيِزِه، ُثمَّ ُدُيوُن اهللِ، وُدُيوُن  ُرُج ِمْن َتِرَكِة الَميِِّت َمُؤوَنُة َتْ َل ما َيْ الَميِِّت َقْبَل الَوِصيَِّة، َفصاَر َأوَّ
ُم الباِقي، كم َأَمَر اهللُ. الِعباِد، ُثمَّ الَوِصيَُّة، ُثمَّ ُيقسَّ

ُثمَّ َأْخَبَ  َعْن َجْهِل النَّاِس بَِعواِقِب األُُموِر، وما َيُكوُن يف الَغْيِب، والُمْسَتْقبِل، 
كاِت )ۈئ  ېئ(  ِ َفق�اَل : )ۆئ  ۈئ( ي�ا َأْصحاَب األَْم�واِل، وال�رتَّ
، واإِلْحس�اِن، ويف  ْني�ا بِال�ِبِّ َوال َتْعِرُف�وَن )ېئ  ېئ  ىئ     ىئ( وَأْكث�ُر َلُك�ْم فاِئ�دًة يف الدُّ

))) ينظر: فتح الباري )2)/9) -20) 
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دقِة َعنُْكْم، َفَلْو َجَعَل اهللُ إَِلْيُكْم ِقْسمَة َتِركاتُِكْم  اآلِخرِة بَِصالِحِه النَّافِِع َلُكْم، وُدعاِئه، والصَّ
ْصُتْم ُفالًنا؛ َظنًَّ�ا ِمنُْكْم َأنَّ َمْن ُتْعُطوَنُه  ألَْعَطْيُت�ْم ُفالًنا َأْكثَر ِم�ْن ُفالٍن، َوحَلَرْمُتْم ُفالًنا، وَخصَّ
َأْو َتِزيُدوَن�ُه َأْنَف�ُع َلُك�ْم، بِْينَ�م يف َحِقيقِة األَْم�ِر ال َيُكوُن َكِذل�َك؛ ولَِذلَك َتَوىلَّ َربُّكم ِقْس�َمَة 
الَمواِري�ِث. )ی  ی  ی( ُمْلِزمًة، َيُِب االْنِقياُد هَلا. )جئ  حئ  مئ       ىئ( بِاألَْنفِع، 

عِه، وقضاِئه، وقدِره. وبِالَمصالِِح، وما َيُكوُن يف الُمْستقبِل )يئ( يف رَشْ

سبُب النُّزوِل: 

 ، َعْن جابِِر بِن عْبِد اهللِ ، قاَل: »عاَدِن النَّبِيُّ  َوَأُبو َبْكٍر يف َبنِي َسِلَمَة ماِشَينْيِ
َأ ِمنُْه، ُثمَّ َرشَّ َعَلَّ َفَأَفْقُت، َفُقْلُت: ما  َفَوَجَدِن النَّبِيُّ  الَ َأْعِقُل َشْيًئا، َفَدعا بِمٍء، َفَتَوضَّ

َتْأُمُرِن َأْن َأْصنََع يف ماِل يا رسوَل اهللِ؟ َفنََزَلْت: )گ  گ   گ  ڳ(«))).

بِيِع بِاْبنََتْيها ِمْن َس�ْعٍد إىل رس�وِل اهللِ  وَعْن جابٍِر-َأْيًضا- قاَل: جاَءْت اْمَرَأُة َس�ْعِد ْبِن الرَّ
بِيِع، ُقتَِل َأُبوُه�ا َمَعَك َيْوَم ُأُحٍد  ، َفقاَلْت: يا رس�وَل اهللِ، هاتاِن اْبنَتا َس�ْعِد ْب�ِن الرَّ
ُه�م َأَخَذ ماهَلُم، َفَلْم َيَدْع هَلُم مااًل، َوال ُتنَْكح�اِن إاِلَّ َوهَلُم ماٌل، قاَل: »َيْقِض  َش�ِهيًدا، َوإِنَّ َعمَّ
ِهم، َفقاَل: »َأْعِط اْبنََتْي  اهللُ يف َذلَِك«، َفنََزَلْت: آَيُة املرِياِث، َفَبَعَث رسوُل اهللِ  إىل َعمِّ

ُهام الثُُّمَن، َوما َبِقَي َفُهَو َلَك«)2). ، َوَأْعِط ُأمَّ َسْعٍد الثُُّلَثْيِ

َل إِنَّ�م َنَزَل بَِس�َببِِه اآلَيُة  ق�اَل احلافِ�ُظ ابْن َكثِ�رٍي : »الظَّاِه�ُر: َأنَّ َحِديَث جابِ�ٍر األَوَّ
ُه إِنَّم كاَن َلُه إِْذ ذاَك َأَخواٌت، َوَلْ َيُكْن َلُه َبناٌت،  �وَرِة -َكم َس�َيْأِت-؛ َفإِنَّ األَِخرَيُة ِمْن َهِذِه السُّ
ُه َذَكَرُه هاُهنا.  َوإِنَّم كاَن ُيوَرُث َكالَلًة، َوَلِكْن َذَكْرنا الَحِديَث هاُهنا َتَبًعا لِْلُبخاِريِّ ، َفإِنَّ

والَحِديُث الثَّاِن َعْن جابٍِر َأْشَبُه بِنُُزوِل َهِذِه اآلَيِة، واهللُ َأْعَلُم«)3). 

ِل: »َفنََزَلْت: )گ  گ   گ  ڳ(«  َفَع�ىَل َذلَِك َيُك�وُن َقْوُلُه يف الَحِدي�ِث األَوَّ
ا ما َينَْطبُِق َعىَل حاَلتِ�ه: َفِهَي اآلَيُة األَِخرَيُة  َأراَد بِِه اإِلْش�اَرَة إىِل آي�اِت الَمواِريِث ُعُموًما، وَأمَّ

ِديًدا، َكم َسَيْأِت إِْن شاَء اهللُ.  وَرِة َتْ ِمَن السُّ

))) رواه البخاري )4577(، ومسلم )6)6)).
)2) رواه أبو داود ))289(، والرتمذي )2092(، وصححه، وحسنه األلبان يف صحيح أب داود، وغريه.

)3) تفسري ابِن َكثرٍي )225/2).
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َفوائُِد اآليِة:

يُف الَمنِْزلِة،  يف اآليِة: ِذْكُر َقواِعَد ِمْن ِعْلِم الَفراِئِض، وُهَو: ِعْلٌم َعظِيٌم، َرفِيُع الَقْدِر، رَشِ
َلِف نِْصَف الِعْلِم، َوَوْجُه َكونِِه نِصَف الِعلِم:  ُه َبْعُض السَّ يَعِة، َحتَّى َعدَّ ِ وُرْكٌن ِمْن َأْركاِن الشَّ
أّن أحكاَم الُمكلَّفنَي َنوعاِن: نوٌع َيتعّلُق باحلياِة، وَنوٌع يتعّلُق بِم َبعَد الَموِت، وَهذا الثَّاِن ُهو: 

الفراِئُض.

ُه ُيْبَتىَل بِ�ِه النَّاُس  ق�اَل ُس�ْفياُن ْب�ُن ُعَيْينََة : »إِنَّ�م ِقيَل: الَفراِئ�ُض نِْصُف الِعْل�ِم؛ أِلَنَّ
ُكلُُّهْم«، وجاَء َعْن طاُوٍس، َوَقتاَدَة: »الَفِريَضُة: ُثُلُث الِعْلِم«))).

ٍث، وَينَْبِغي االْهتِمُم بِه،  ُْم َبنْيَ واِرٍث وُم�ورِّ َفِعْل�ُم الَمواِري�ِث َيْتاُجُه النَّاُس ُكلُُّه�ْم؛ ألَنَّ
ُه إِذا ماَت  ِة)2)، وِمْن َقواِعِدِه: َأنَّ ٍء ُينَْزُع ِمْن َهِذِه األُمَّ ُل َشْ ُل ِعْلٍم ُينَْسى، وَأوَّ ُه َأوَّ وَقْد ُرِوَي َأنَّ
الَميِّ�ُت ُيْؤَخُذ ِم�ْن مالِه َنَفَقُة ُغْس�ِله، وَتْكِفينِه، وَدْفنِه، ُث�مَّ ُتْقَض ُدُيوُنُه -ُدُي�وُن اهللِ، وُدُيوُن 
�ُم َب�نْيَ الَوَرثِة، َفِمنُْهْم  �ُذ َوِصيَُّته، إِْن كاَن َل�ُه َوِصيٌَّة، وما زاَد َبْعَد َذلَِك ُيَقسَّ الِعب�اِد-، ُث�مَّ ُتنَفَّ
ِع، وال َيُْرُج َعْن ِس�تَِّة َأْنواٍع: النِّْصُف،  ٌر ِمَن الشَّ َمْن َيِرُث بِالَفْرِض َفَقْط، وُهَو َنِصيٌب ُمَقدَّ

ُدُس. ْبُع، والثُُّمُن، والثُُّلثاِن، والثُُّلُث، والسُّ والرُّ

اُت،  ه�اُت، والَجدَّ ْوجاِن، والَبن�اُت، واألََخواُت، واألُمَّ وِمَّ�ْن َيِرُث بِالَفْرِض َفَق�ْط: الزَّ
، وم�ا زاَد َع�ِن الَفراِئ�ِض ُيْعَط�ى ألَْق�َرِب َذَك�ٍر ِم�ْن َأق�اِرِب الَميِّ�ِت، وَهذا ُهَو  َوأْوالُد األُمِّ
اُء، َأْو اإِلْخَوُة ألٍَب، وَبنُوُهْم، واألَْعمُم،  التَّْعِصيُب، وَيِرُث بِِه َفَقْط: الَبنُوَن، واإِلْخوُة األَِش�قَّ

وَبنُوُهْم. 

 . وِصنٌْف ثالٌِث ِمَن الَوَرثِة، َيِرُث بِالتَّْعِصيِب تارًة، وبِالَفْرِض ُأْخَرى، وُها: األَُب، والَجدُّ

والَعَصب�ُة: ُهَو َمْن َيْأُخُذ مَجِي�َع املاِل إِذا اْنَفَرَد، وَيْأُخُذ ما زاَد َع�ْن َأْصحاِب الُفُروِض إِذا 
كاَن َمَعُهْم. 

))) السنن الكبى للبيهقي )345/6).
 ، َّ2) روى اب�ن ماجة )9)27(، والبيهقي )75)2)(، والدارقطن�ي )4059(، َعْن َأِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَّبِي(
ٍء ُينَْتَزُع ِمْن  ُل َشْ ٍء ُينَْس�ى، َوُه�َو َأوَّ ُل َشْ �ُه نِْصُف الِعْلِم، َوُهَو َأوَّ ُموُه النَّاَس؛ َفإِنَّ ُم�وا الَفرائِ�َض، َوَعلِّ ق�اَل: »َتَعلَّ

تِي«. وضعفه البيهقي، وغريه. ُأمَّ
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وَأْس�باُب اإِلْرِث َثالثٌة، ال ُيْمِكُن لِواِرٍث َأْن َيْأُخَذ َش�ْيًئا إال بِواِس�َطتِها، وِهَي: النََّس�ُب، 
والنِّكاُح، والَوالُء -َوَيُكوُن َنتِيَجَة الِعْتِق، وَحقٌّ لِلُمْعتِِق-. 

 ، قُّ ِث، والرِّ يِن َبنْيَ الواِرِث والُمَورِّ ا ما َيْمنَُع التَّواُرَث، َفَأْرَبعُة َأْس�باٍب: اْختاِلُف الدِّ وَأمَّ
الً.  والَقْتُل َعْمًدا، َأْو َخطًأ)))، وإِْباُم الَمْوِت، وُهَو: َعَدُم َمْعِرفِة ِمْن ماَت َأوَّ

وِمْن َقواِعِد املرِياِث: َأنَّ األَْقرَب َيُْجُب األبعَد.

ويف اآليِة: َعْهٌد ِمَن اهللِ لِْلَبِش، وَأْمٌر هَلُْم، بِالَعمِل بَِأْحكاِم الَمواِريِث الَمْذُكورِة. 

َكِر«، وإِنَّم  ُه َلْ َيُقْل: »لأُِلْنَثى نِْصُف َحظِّ الذَّ وفِيها: َتْقريُر َحقِّ األُْنَثى يف املرِياِث؛ وَذلَِك َأنَّ
ٌر، وَمْفُروٌغ ِمنُْه.  قاَل: )ڳ   ڳ  ڱ  ڱ(، وَمْعنَى َذلَِك: َأنَّ َنِصيَب األُْنَثى ُمَتقرَّ

وفِيه�ا: إِْبطاُل ما كاَنْت َعَلْيِه الَعَرُب يف الاِهِليَّ�ِة ِمْن َمنِْع َتْوِريِث َمْن ال ُيقاتُِل، وال َيُوُز 
َغنِيمًة، ِمَن النِّساِء، والِغْلمِن. 

َكِر إىِل املاِل َأْكثُر ِمَن األُْنَث�ى؛ وَذلَِك َأنَّ َعَلْيِه واِجَب النََّفقِة ملَِْن َيُلوُذ  وفِيه�ا: َأنَّ حاَج�َة الذَّ
، ونَحِو َذلَِك، وَيْتاُج -َأْيًضا- إىِل َرْأِس ماٍل َيْبَدُأ ِمنُْه  بِه ِمْن َزْوجٍة، وَأْوالٍد، وَأَبَوْيِن حُمَتاَجنْيِ

ُب ِبا، وَنْحو َذلَِك.  َي آالِت ِحْرفٍة َيَتَكسَّ ِتارًة، َأْو لَِيْشرَتِ

ويف اآلي�ِة: َأنَّ اهللَ  َأْرَح�ُم بَِخْلِق�ه ِم�َن الوالِ�ِد بَِوَل�ِدِه؛ َحْي�ُث َأْوَص الوالَِدْيِن 
بَِأْوالِدِهْم، َمْع َكمِل َشَفَقتِِهْم َعَلْيِهْم.

َكِر واألُْنَثى ِمَن األَْوالِد لِْلِمرياِث، وَلُو كاَن ُدوَن الُبُلوِغ.  وفِيها: اْستِْحقاُق الذَّ

ِرْمها،  َثْتها، وَلْ َتْ يع�َة َورَّ ِ َم اإِلْس�الَم بُِظْل�ِم األُْنَثى؛ وَذلَِك َأنَّ الشَّ وفِيه�ا: َردٌّ َعىَل َمِن اتَّ
َكِر.  ولِكنَّها راَعِت الَفْرَق َبْينَها وَبنْيَ الذَّ

ا القاتُل خَطًأ: فَذَه�َب مجهوُر أهِل الِعلِم إىل  �َع أه�ُل الِعل�ِم َعىل أّن قاتَل الَعمِد ال َيرُث ِمن الَمقتوِل ش�يًئا، أمَّ ))) أمْجَ
أّنه ال يرُث أيًضا؛ حِلديِث عمِرو بِن ُش�عيٍب عن أبيِه عن جّده قال: قال رس�وُل اهللِ : »ال َيِرُث القاتُِل 
نه األلباّن يف صحيِح أب داُود. وذهَب اإلماُم مالٌك إىل توريِث القاتِل خطًأ.  َشْيًئا« رواُه أبو داُوَد )4564( وحسَّ

واختاَر الشيُخ حممُد بُن إبراهيَم وابُن باز قوَل الُجمهوِر، واختاَر ابُن عثيمنَي قوَل مالٍك.
وُينظ�ر: الُمغن�ي )245/6(، رشُح متِر خليل للخرش )223/8(، َفت�اَوى حممد بن إبراِهيم )))/208(، 
َفتاوى ابن باز )20/)26(، الشُح الُممتع )))/43)(، وقال: »ولكْن، هْل يرُث ِمن الّديِة التِي سيبُذهُلا؟ ال 

َيرُث؛ ألّن الّديَة ُغرٌم َعليه، فريُث ِمن املاِل، ال ِمن الّدية«. 
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ِقي�َق ال َي�ِرُث؛ ألَنَّ التَّْوِريَث َتِْلي�ٌك، والعبُد ال ِملَك َلُه؛ ألَنَّ�ُه وماَله ِمْلٌك  وفِيه�ا: َأنَّ الرَّ
لَِسيِِّده. 

َقْت َبنْيَ الُمْسلِم  يعَة جاَءْت بِالَعْدِل، وال َيْلَزُم ِمَن الَعْدِل الُمساواُة؛ لِذا َفرَّ ِ وفِيها: َأنَّ الشَّ
َكِر واألُْنَثى، وَهَكذا.  والكافِِر، والذَّ

ِذي َتوىلَّ ِقْس�مَة املرِياِث بِنَْفِس�ه، وَلْ َيَْعْل َذلَِك إىِل َأْهواِء  وفِيه�ا: َأنَّ اهللَ  ُهَو الَّ
 . الَبَشِ

ا َتْقَتَض -بِاإِلضافِة إىِل التَّنِْفيِذ-: الِعنايَة،  ِد األَْم�ِر؛ ألَنَّ وفِيه�ا: َأنَّ الَوِصيََّة َأْعَظُم ِمْن ُمَرَّ
َك بِالُموَص بِِه. والَحْرَص، والتََّمسُّ

 ، ، وُه�َو الثُُّلثاِن؛ وَذلَِك ألَنَّ الَجْم�َع ُيْطَلُق َعىَل االْثننَْيِ وُيْؤَخ�ُذ ِم�َن اآليِة: ِمرياُث البِنَْتنْيِ
َك�م يف َقْولِ�ه : )گ  گ  ڳ( ]التحريم: 4[، وألَنَّ النَّ�صَّ َق�ْد ج�اَء بَِتْوِريِث 
�نَُّة  األُْخَت�نْيِ الثُُّلَث�نْيِ ِعنَْد اْنِفراِدِه�ا، َفَتْورِيُث البِنَْت�نْيِ الثُُّلَثنْيِ ِمْن باِب َأْوىَل، وَقْد جاَءِت السُّ

ِة))).  بَِذلَك َأْيًضا، وَعَلْيِه إمِْجاُع األُمَّ

كَة -أي: ال  ِ ُنَّ ال َيْس�َتْغِرْقَن الرتَّ ، َأْو َأْكَثَر، َفإِنَّ وفِيه�ا: َأنَّ الَميِّ�َت إِذا َت�َرَك بِنًْتا، َأِو اْثنََت�نْيِ
َيْأُخْذَن�ا ُكلَّها- بْل َيُك�وُن لِلبِنِْت النِّْصُف، وملِا َفْوَقها الثُُّلثاِن، والباِق�ي َيْذَهُب لَِبِقيَِّة الَوَرثِة، 
كَة ُكلَّها، وإِذا كاَن َمَعُه َذَكٌر آَخُر َفَأْكَثُر، شاَرُكوُه  ِ ُه َيْأُخُذ الرتَّ َبْينَم إِذا َتَرَك الَميُِّت اْبنًا واِحًدا، َفإِنَّ

بِالُمساواِة. 

�ُدَس،  �ُدَس، واألُمُّ السُّ ا، وَأْوالًدا، َأَخَذ األَُب السُّ ويف اآلي�ِة: َأنَّ الَميِّ�َت َلْو َتَرَك َأًبا، وُأمًّ
ا،  َك�ِر ِمْثُل َحظِّ األُْنَثَي�نِي، وكَذلِك إْن َتَرَك الَميِّ�ُت َأًبا، وُأمًّ �ُم َبنْيَ األَْوالِد: للذَّ والباِق�ي ُيَقسَّ

واْبنًا، َأَخَذ األََبواِن الثُُّلَث )وُهَو َمُْموُع ُسُدِس ُكلٍّ ِمنُْهم(، َوَأَخَذ االْبُن الباِقي.

، وبِنٌْت، َأَخَذ األََبواِن الثُُّلَث، والبِنُْت النِّْصَف، والباِقي ُيْعَطى  َف�إِْن كاَن لِلَميِِّت َأٌب، وُأمٌّ

ُه  َحَكَم فِيها  ))) قال ابن كثري : »اْس�ُتِفيَد َكْوُن الثُُّلَثنْيِ لِْلبِنَْتنْيِ ِمْن ُحْكِم اأُلْخَتنْيِ يف اآليِة اأَلِخرَيِة؛ َفإِنَّ
َم يف َحِديِث  ، َفأَلَْن َي�ِرَث البِنْتاِن الثُُّلَثنْيِ بِْطِريِق األَوىَل. َوَق�ْد َتَقدَّ ، َوإِذا َوِرَث األُْخت�اِن الثُُّلَثنْيِ لأِْلُْخَت�نْيِ بِالثُُّلَث�نْيِ
�نَُّة َعىَل َذلَِك«. تفس�ري  . َفَدلَّ الِكتاُب والسُّ بِيِع بِالثُُّلَثنْيِ جابٍِر َأنَّ رس�وَل اهللِ  َحَكَم اِلْبنََتْي َس�ْعِد ْبِن الرَّ

ابِن َكثرٍي )226/2).
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ُه َأْق�َرُب َرُجٍل َذَكٍر إىِل الَميِِّت، َفَيُك�وُن األَُب -يف َهِذِه احلاَلِة- َقْد َوِرَث  ل�أَلِب َتْعِصيًبا؛ ألَنَّ
كِة بِالَفْرِض، والباِقي بِالتَّْعِصيِب.  ِ ُسُدَس الرتَّ

م يف اآليِة-  ، َأْعَطْينا الَبناِت الثُُّلَث�نْيِ -َكم َتَقدَّ وإِْن كاَن لِلَميِّ�ِت بِنْت�اِن، َفَأْكث�ُر، وَأٌب، وُأمٌّ
َكُة.  ِ ُدَس، َفَتنَْتِهي الرتَّ وَأْعَطْينا ُكلَّ واِحٍد ِمَن األََبَوْيِن السُّ

ا َفَقْط، َفِلأُلمِّ الثُُّلُث، والباِقي لأَِلِب.  وإِْن َتَرَك الَميُِّت َأًبا وُأمًّ

ُهْم  وفِيها: َأنَّ الُمساواَة َبنْيَ َمْن َدَرَجُة َقراَبتِِهْم ِمَن الَميِِّت واِحدٌة َتْسَتْجِلُب إِْحساَنُْم وبِرَّ
َث َأحَد األَْبناِء -َمَثاًل- َأْكثَر ِم�ْن إِْخوانِه، َأْو َأْعطاُه ُكلَّ املاِل،  بِ�ه مَجِيًع�ا َبْعَد َمْوتِه، َبْينَم َلْو َورَّ

َفَلُربَّم َأساَء الباُقوَن إىِل الَميِِّت َبْعَد َمْوتِه. 

َم  ِذْك�َر الَوِصيَِّة َعىَل  وفِيه�ا: َتْقِديُم َس�داِد ُدُي�وِن الَميِِّت َعىَل َوِصيَّتِ�ه، وإِنَّم َقدَّ
ْي�ِن يف َقْولِ�ه: )ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ(؛ ألَْج�ِل التَّْأِكي�ِد َع�ىَل َتنِْفي�ِذ الَوِصيَِّة؛  الدَّ
�ا َوِصيَُّة الَميِِّت: َفَلْي�َس ُهناَك َمْن  ْي�َن َل�ُه َمْن ُيطالُِب بِ�ِه، َفال َيِضيُع غالًِبا، َأمَّ وَذلِ�َك ألَنَّ الدَّ
ُيطالِ�ُب ِب�ا غالًِبا، َف�إِذا َلْ ُيِْرْجها الَوَرَثُة ضاَع�ْت، وَينَْبِغي َعىَل الَوَرَثِة َأْن ال َيْس�َتْثِقُلوا، وال 
ُيوِن، وُه�ْم ُيْؤَجُروَن َع�ىَل َتنِْفيِذ َوِصيَِّة  �روا َتنِْفي�َذ الَوِصيَّ�ِة، إِذا َبِقَي ماٌل َبْعَد َس�داِد الدُّ ُيَؤخِّ

َميِّتِِهْم، وَيُكوُن إِْنفاُذُهْم هَلا ِمَن الِبِّ بِِه. 

ْبِع.  ِع، وإِْن َتعاَرَض َمْع َمْيِل الطَّ ْ وفِيها: االْنِقياُد للشَّ

ُْم َأْقرُب،  وفِيها: َتْقِديُم األَْوالِد َعىَل الوالَِدْيِن يف النََّفَقِة، وَبَدَأ ِبِْم يف ِقْس�َمِة املرِياِث؛ ألَنَّ
غاِر.  وَأْضَعُف، ولأَِلَبواِن ما ُيْغنِيِهم -غالًِبا- بِِخالِف األَْوالِد الصِّ

ْوجاِت، واإِلْخوِة، واألََخواِت، َفقاَل: ُثمَّ َذَكَر  َنِصيَب األَْزواِج، والزَّ

)  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڤڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ              
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  

ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ(.
جاُل )ٻ  ٻ  ٻ  پ( نِْص�ُف ما َتَرَكْتُه َزْوجاُتُكْم  �ا الرِّ  )ٻ( َأيُّ

ُكْم، وَس�واء َأكاَن  ِم�َن امل�اِل. )پ  پ   پ      ڀ  ڀ( َس�واء َأكاَن الَوَلُد ِمنُْكْم، َأْو ِمْن َغرْيِ
، وُحْكُم  ِعيٍّ َذَكًرا، َأْو ُأْنَثى، وَسواء َأكاَن واِحًدا، َأْو َأْكثَر، وَسواء َأكاَن َوَلًدا رَشِعيًَّا، َأْو َغرْيَ رَشْ
ْلِب. )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( حَسَب التفِصيل  َأْوالِد الَبننَِي -وإِْن َنَزُلوا- َكُحْكِم َأْوالِد الصُّ
�ا األَْزواُج )ٿ  ٿ     ٿ( أي: ِمَّ�ا َتَركْت�ُه َزْوجاُتُك�ْم ِمَن  الس�ابِِق )ٺ( َأيُّ
امل�اِل، والباِقي لأَِلْقرِب ِمْن َذِوي الُفُروِض، ُثمَّ الَعَصباِت، ُثمَّ َذِوي األَْرحاِم، ُثمَّ َبْيِت املاِل، 
ْوُج  إِْن َلْ َيُك�ْن ُهن�اَك واِرٌث. )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ( أي: ُيْعَط�ى الزَّ
َنِصيَب�ه ِم�ْن َتِرَكِة َزْوَجتِه، َبْعَد َقضاِء م�ا َعَلْيها ِمْن َدْيٍن، وَبْع�َد َتنِْفيِذ َوِصيَّتِها. )ڦ( 

ْوج�اِت )ڦ  ڦ  ڦ( ِم�ْن م�اِل األَْزواِج إِذا ماُت�وا )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   أي: لِلزَّ
ْلِب. )ڃ   ڃ( َذَك�ٌر، َأْو ُأْنَث�ى، واِح�ٌد، َأْو َأْكث�ُر، وَأْوالُد االْبِن َيُقوُموَن َمق�اَم َأْوالِد الصُّ
�ا األَْزواُج )چ( َذَك�ٌر، َأْو ُأْنَث�ى، َأْو َوَلُد اْب�ٍن، وإِْن َنَزَل )چ(  ڃ  چ( َأيُّ
ْوِج  ِت يف ِعْصَمتُِك�ْم )چ  ڇ  ڇ( ِمَن األَْمواِل، َفإِْن كاَن للزَّ أي: لَِزْوجاتُِك�ْم الالَّ
َأْكث�ُر ِمْن َزْوج�ٍة َتقاَس�ْمَن الثُُّم�َن. )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ( أي: َتْأُخُذ 

، َبْعَد َقضاِء ُدُيوِن األَْزواِج، وَتنِْفيِذ َوصاياُهْم. ْوجاُت َنِصيَبُهنَّ الزَّ

َ اهللُ  ُحْكَم ِم�رياِث األَْوالِد، والوالَِدْي�ِن، واألَْزواِج، ِمَّْن َيتَِّصُل  وَبْع�َد َأنَّ َب�نيَّ
َع  يف َبياِن ُحْكِم ِمرياِث َمْن َيتَِّصُل بِالَميِِّت بِواِس�َطٍة، وُهَو:  بِالَميِّ�ِت ُمب�ارَشًة، رَشَ

»الَكالَلُة«، َفقاَل: 

 )ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ( أي: إِذا كاَن الَميِّ�ُت ال َوَل�َد َل�ُه، وال والَِد، وإِنَّم 

ُهَو ُمكلٌَّل، وُمكَتنٌَف، وحُماٌط بَِحواِش النََّسِب، كاإِلْخوِة، خالًِيا َعِن األُُصوِل، والُفُروِع )ک  
 ، ک( ُت�وَرُث َكالَلًة َأْيًض�ا )ک( أي: الَميِِّت، َأِو الَميَِّتِة )ک  گ  گ( أي: ِمَن األُمِّ
اَء، واإِلْخ�َوَة ألٍَب ُهِم ِمَن الَعَصبِة،  حابِة، وألَنَّ اإِلْخوَة األَِش�قَّ َكم َثَبَت َذلَِك يف َتْفِس�رِي الصَّ
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ورِة: )گ    گ   َوَلْيُسوا ِمْن َأْصحاِب الُفُروِض، وَسَيْأِت ِذْكُرُهْم يف اآليِة األَِخرَيِة ِمَن السُّ
َكِر َعىَل األُْنَثى؛  ، َأِو األُْخ�ِت ألُمٍّ )ڳ( ِم�ْن َغرْيِ َتْفِضي�ٍل لِلذَّ ڳ( أي: األَِخ ألُمٍّ
. )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( أي: َأْكثَر ِمْن  ُ�م ال َيِرثاِن َتْعِصيًبا، وإِنَّ�م ِمْن ِجَهِة األُمِّ ألَنَّ

َكُر واألُْنَثى فِيِه َسواٌء. )ڻ   واِحٍد )ں  ں  ڻ  ڻ( َيْقَتِس�ُموَنُه بِالتَّس�اِوي: الذَّ
ۀ  ۀ  ہ  ہ( أي: َهِذِه األَْنِصبُة الَمْذُكورُة، إِنَّم ُتْدَفُع هَلُْم َبْعَد َتنِْفيِذ َوِصيٍَّة ُيوِص 
َع، وال َيُكوَن فِيها ما َيُضُّ بِالَوَرثِة، َكَأْن ُيوِصَ بَِأْكثَر ِمَن  ْ ِط َأْن ال ُتالَِف الشَّ ِبا الَميُِّت، بَِشْ
ِب إىِل اهللِ، وَقْد  ِد َتنِْقيِص َحقِّ الَوَرثِة، ال ألَْجِل التَّقرُّ الثُُّلِث، أْو ُيوِصَ بِالثُُّلِث َفم ُدوَن؛ ملَُِجرَّ

قاَل ابُن َعبَّاٍس : »اإِلْضاُر يف الَوِصيَِّة ِمَن الَكباِئِر«))). 

 )ہ  ہ  ھ  ھ( أي: َيْأُخ�ُذ َه�ُؤالِء الَوَرث�ُة ما َتبََّقى َبْعَد َقضاِء ُدُي�وِن الَميِِّت، إِذا 

، لَطرٍف،  كاَن�ْت ُدُيوًن�ا َصِحيح�ًة، َليَس فِيه�ا إِْضاٌر، َكأْن ُيقرَّ عىَل نفِس�ه َبدْيٍن َغ�رِي َحقيِقيٍّ
َأْو َأْط�راٍف ُأْخ�رى؛ بِقصِد َتنْقيِص َحقِّ الَورث�ِة، َأْو ِحرماِنِْم، َأْو َيبيَع ش�يًئا بِثمٍن َبخٍس، َأْو 

ِة بِالورثِة.  َيشرتَي َشْيًئا بِثمٍن غاٍل، وَنْحِو َذلَك ِمَن احِليِل؛ بِقصِد الُمضارَّ

ُذ، وال ُيعتمُد ِمنْها  ا ال ُتنفَّ ٍة، فإِنَّ يٍَّة، َأْو َوصايا ضارَّ وما َصدَر ِمنُْه ِمْن إِقراراٍت بُِدُيوٍن َوْهِ
وابُِط، وِصيٌَّة إِليُكْم  َشٌء )ھ  ے  ے( أي: َه�ذِه األَْحكاُم يف الَمواِري�ِث، وَهِذِه الضَّ
ُل الُعقوبَة  ُك�ْم؛ فاْعَتنُوا ِب�ا. )ۓ  ڭ( بِنِيَّاتُِكْم، وما َينَْفُعُك�ْم )ڭ( ال ُيَعجِّ ِم�ْن َربِّ

لِلُمخالِفنَي والعاِصنَي؛ َلعلَّهم َيُتوبوَن.

تِي َقْبلها- َأْبطلْت ما كاَن س�اِئًدا ِعنَْد الَعرِب ِمْن َعدِم َتْوريِث النِّس�اِء،  وَه�ِذِه اآليُة -والَّ
غ�اِر، وَكَذل�َك َنس�َخْت َقوَل�ه : )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   والصِّ
ڦ   ڦ( ]البقرة: 240[، قاَل ابُن َعبَّاٍس : »كاَن املاُل لِْلَوَلِد، َوكاَنِت الَوِصيَُّة 
، َوَجَعَل لأِْلََبَوْيِن  َكِر ِمْثَل َحظِّ األُْنَثَي�نْيِ ، َفَجَعَل لِلذَّ لِْلوالَِدْيِن، َفنََس�َخ اهللُ ِمْن َذلَِك م�ا َأَحبَّ

ُبَع«)2). ْطَر والرُّ ْوِج الشَّ ُبَع، َولِلزَّ ُدَس، َوَجَعَل لِْلَمْرَأِة الثُُّمَن والرُّ لُِكلِّ واِحٍد ِمنُْهم السُّ

))) رواه النس�ائي يف الس�نن الكبى )026))(، والبيهقي )2587)(، وإس�ناده صحيح، وقد ُروي مرفوعا، وال 
يصح. انظر: الضعيفة )5907).

)2) رواه البخاري )2747).
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وَعن�ه أيًض�ا  يف َقْولِ�ه : )ۉ  ې  ې  ې  ې     ى(، 
قال: »َفكاَنِت الَوِصيَُّة َكَذلَِك، َحتَّى َنَسَخْتها آَيُة املرِياِث«))). 

وَعنُْه َأْيًضا يف َقْولِِه: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ُب�ِع والثُُّمِن،  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ق�ال: »ُنِس�َخ َذلِ�َك بِآَيِة املرِياِث ِمَّا ُف�ِرَض هَلا ِمَن الرُّ

ا«)2). َوَنَسَخ َأَجَل الَحْوِل، َأْن ُجِعَل َأَجُلها َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشً

َفوائُِد اآليِة:

ِد الَعقِد؛ وَذلَك  وج�َة َتِرُث ِمْن َزْوِجها، بُِمَجرَّ وَج َيِرُث ِمْن َزوجتِه، والزَّ يف اآلي�ِة: َأنَّ الزَّ
خوَل للتَّوريِث.  ألَنَّ اهللَ  َلْ َيشرتِط الدُّ

ِذي َيرتاوُح ِمَن  تِي بِس�ببِها َيْصُل َهذا التَّوري�ُث، الَّ وِجيَِّة، والَّ وفِيه�ا: َتْعظِيُم الَعالقِة الزَّ
بِع، إىِل الثُّمِن.  النَّصِف، إىل الرُّ

ْوجنِي، وَبقيَِّة الَوَرث�ِة؛ َفجاءْت بِم فيِه  يع�ِة حِلاِل األَوالِد، وح�اِل الزَّ وفِيه�ا: ُمراعاُة الشَّ
الَعدُل والَمصلحُة يف األَحواِل الُمختلفِة. 

يعِة.  ، وَأنَّ الُمشرتكنَي يف َبْطٍن واِحٍد هلُْم ُحقوٌق يف الشَّ وفِيها: ِعظُم َحقِّ األُمِّ

ِهْم، واإِلْخوُة  وفِيها: َبياُن َمكانِة األُمِّ يف اإِلْسالِم؛ َحتَّى َجعَل اإِلْخوة ألُمٍّ َيرُثوَن بِسبِب ُأمِّ
ألُمٍّ هَلُْم اْستِثناءاٌت: 

. تِي َأدَلوا ِبا، وِهَي األُمُّ ُْم َيِرُثوَن َمَع واِسطتِِهْم الَّ أحُدها: َأنَّ

والثان: َأنَّ َذَكرُهْم، وُأْنثاُهْم َسواٌء.

والثالث: َأنَّ َنِصيَبُهْم ال َيِزيُد َعىَل الثُُّلِث، َمْهم كاَن َعَدُدُهْم.

ُْم ال َيِرُثوَن إالَّ يف حاِل الَكالَلِة، وِهَي إِذا كاَن الَميُِّت ال َوَلَد َلُه، وال والَِد.  والرابع: َأنَّ

ويف اآليِة: َأنَّ الوِصيََّة َيُب َأْن ُتْبنَى َعىَل الَعدِل، وال َيوُز فِيها الَحْيُف والَجوُر، َكأْن يرَم 

))) رواه أبو داود )2869(، وصححه األلبان يف صحيح أب داود.
)2) رواه أبو داود )2298(، والنسائي )3543(، وصححه األلبان يف صحيح النسائي.
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ه، أو َيزيَد آَخريَن، أو ُيقرَّ َعىَل َنْفِسه بُِديوٍن  َبعَض الَورثِة، أو ُينِقَصهم، أو ُينقَص َبعَضهم حقَّ
يٍَّة لِلْضاِر ِبِم.  َوْهِ

ك�ِة، وَأنَّه َيلزُم  ِ ِة الَميِِّت ِمْن ُحق�وِق اآلخريَن َقبَل َتوزيِع الرتَّ ويف اآلي�ِة: ُمراع�اُة إب�راِء ِذمَّ
َأولياُء الَميِِّت وورَثُته َأْن َيُقوُموا بِقضاِء ما َعليِه. 

وفِيها: َأنَّ َأقرَب النَّاِس إىل الَميَِّت -َبْعَد ُأصولِه وُفروِعه- ُهْم إِْخواُنه. 

وفِيه�ا: َأنَّ�ُه ال َي�وُز َأْن َيِم�َل ُبغُض َش�خٍص لِورثتِ�ه، َأْو َبعِضِه�م، َع�ىَل ِحرماِنم، َأْو 
إِْنقاِصهم ُحُقوَقُهْم. 

مِة.  وفِيها: إِبطاُل احِليِل الُمَحرَّ

ِذي ِعن�دُه؛ َفإْن  وفِيه�ا: َأنَّ َع�ىَل اإِلنس�اِن: َأْن ُيراِع�َي يف وِصيَّتِه ح�اَل الَورثِة، وامل�اَل الَّ
�َع يف الَوِصيَِّة إىِل الثُّل�ِث، وإْن كاَن بِخالِف َذلَك َترَك  كاَن َكث�رًيا، أو كاُنوا َغرَي حُمْتاجنَي َتوسَّ

َفها.  الَوِصيََّة، أو َخفَّ

وفِيها: اإِلْذعاُن لِوِصيَِّة اهللِ ، ووُجوُب الَعمِل بُِموجبِها. 

وفِيه�ا: َأنَّ َتتُّ�َع َبعِض الظَّلم�ِة بِم َأَكُلوه ِمَن الباط�ِل إِنَّم ُهَو: إِمهاٌل، واْس�تدراٌج ِمَن اهللِ 
، وَليَس إِْهااًل، وال َعْجًزا، وال َجْهاًل بِم َيْفعُلوَنُه. 

َق َبنَي  وج�اِت، َكم َفرِّ وجِة الواِحدِة، والزَّ ْق يف ُحك�ِم الزَّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  َلْ ُيف�رِّ
ُحكِم الواحدِة ِمَن البِناِت، َفأكثَر، والواحدِة ِمَن األََخواِت، َفأكثَر. 

اٍت؛ لِيعتنَي بِذلَك َأولياُء الَميِِّت.  يِن ثالَث َمرَّ وفِيها: َتكراُر ِذْكِر الَوِصيَِّة والدَّ

ريُم اإلضاِر بِالَغرِي يف الَحياِة، وَبْعَد الَممِت.  وفِيها: َتْ

ويف اآلي�ِة: ِذْك�ُر َتري�ِم اإِلْضاِر بالَورثِة ِم�َن األَْزواِج، واإِلْخ�وِة، وَلْ َيْذكِر اإِلْضاَر يف 
تِي َقْبلها، الُمْش�تملِة َع�ىَل ِذْكِر ِمرياِث اآلب�اِء، واألَوالِد؛ وَذل�َك َأنَّ الَميَِّت َقْد َيضُّ  اآلي�ِة الَّ

َزوجَته، وإِْخوَته، وال َيكاُد َيُضُّ والِدْيِه، وَوَلَده. 

يِن، ال ألَنَّه ُيْبدُأ بِه َقبَلهم يف َتْوزيِع املاِل،  وفِيه�ا: َأنَّ َتْقدي�َم ِذْكِر املرِياِث َعىَل الَوِصيَِّة والدَّ
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ولِكْن؛ اعتناًء بِه؛ لِكثرِة َتفاِصيِله، وَأْحكاِمه.

ُه َب�دأ األُوىل ِمنُْهم بِقولِه: )گ   �ابِقتِي: َتْعظيُم َحقِّ وِصيَّ�ِة اهللِ؛ َفإِنَّ ويف اآليت�ِي السَّ
ُد  گ(، وَخت�َم الثَّاني�َة بِقول�ِه: )ھ  ے  ے(، والَوِصيَُّة ِمَن اهللِ َأم�ٌر، وإياٌب، وَيتَأكَّ

ُء  ْ األَُم�ُر -َأْيًض�ا- بِقولِه -يف ِختاِم اآلي�ِة األُوىل-: )ی  ی  ی(، والَفِريضُة: ال�َّ
الواِجُب. 

�نَُّة الِعْتَق- َوهذا  وفيهام: اْقتِصاُر َأْس�باِب اإِلْرِث َعىَل النََّس�ِب، والنِّكاِح -وَأضافِت السُّ
تِي كاَنْت ِمْن َقْبُل، كالتَّبنِّي، واحِلْلِف، واهِلْجرِة، والُمؤاخاِة،  ُيِفيُد َنْس�َخ األَْسباِب األُْخَرى الَّ

وما كاَن َعَلْيِه َأْهُل الاِهِليَِّة ِمْن َأْنواِع التَّْوِريِث الباطِِل.

�ا َذَكَر  َأْحواَل الَمواِريِث َبْعَد َأْح�كاِم الَيتاَمى، واألَْنكحِة، َوعَظ ِعباَده يف  ولمَّ
: ِك بِه؛ َتْرِغيًبا، وَتْرِهيًبا، َفقاَل باِع َذلَك، والتَّمسُّ اتِّ

)  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ائ(.

دُة للورث�ِة )ۇ  ۇۆ(   )ڭ( أي: َأْح�كاُم الَفرائ�ِض، والَمقادي�ُر الُمح�دَّ

َعها، َف�ال َتْعتُدوه�ا، وال َتاَوُزوها. )ۆ  ۈ  ۈ   ه�ا، وَبيَّنَها، ورَشَ تِي َحدَّ َأْحكاُم�ه الَّ
ٴۇ( يف األَوام�ِر، والنَّواِه�ي -وِم�ْن َأوام�رِه: َأْحكاُم�ه َه�ِذِه- )ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( َتس�يُل َأْناُر املاِء، واللَّبِن، والَخمِر، والَعس�ِل، ِمْن َتِت 
ُقصوِرها، وَأْشجاِرها. )ې  ې( ال َيُموُتوَن، وال ُيَْرُجوَن ِمنُها. )ې( 
ٌء ِمَن الَفوِز  الُخل�وُد والنَِّعيُم، ُهَو )ى  ى( الَِّذي ال َف�وَز وراَءه، وال ُيدانِيه َشْ

نيا. بُِحظوِظ الدُّ

َفوائُِد اآليِة:

باِع، وَأْبعَد  يف اآلي�ِة: إِرفاُق األَحكاِم بِالَمواعِظ؛ لِتُكوَن َأْرس�َخ يف النَّف�ِس، وَأْلزَم يف االتِّ
َعِن الِعصياِن والتَّغيرِي. 
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 . ُها اهلل تِي َحدَّ وفِيها: أّن ِمْن طاعِة اهللِ، ورسولِه: االلتزاَم بِالُحدوِد الَّ

وفِيه�ا: أنَّ االلت�زاَم بُِح�دوِد اهللِ يف الَمواري�ِث َيْقت�ِض َأْن ال ُي�زاَد وارٌث وال ُينقَص ِمْن 
، وال ُيسقَط بأيِّ حيلٍة، أْو َوِسيلٍة.  ِعيِّ َنِصيبه الشَّ

َض بُحكِم اهللِ، وِقْسمتِه يف األَْمواِل َبنْيَ الَبِش. وفِيها: الرِّ

ها ِمَن األَْحكاِم-: ًدا َمْن َعصاُه يف الَمواِريِث، ويف َغرْيِ ُثمَّ قاَل  -ُمَتوعِّ

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ      (
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ(.

 )ائ  ەئ  ەئ  وئ( وُيالْفُهم، وَلْو يف َبعِض األحكاِم )وئ  ۇئ( 

ي بِفعِل الَمنِْهيَّاِت )ۇئ    ۆئ(  َيَتج�اوُز ما رَشَعه، فالِعصياُن بِ�رتِك الَمأموراِت، والتَّعدِّ
ديَن: َيُكوُن  َعظِيمًة، هاِئلًة. )ۆئ  ۈئ( ال َيُموُت، وال َيْرُج، وبِالنِّسبِة لُِعصاِة الُموحِّ
ا الاِحُدوَن: فالَبقاُء األبديُّ يف النَّار. )ۈئ( َذلَك  الَمقصوُد بِالُخلوِد: ُطوَل الُمكِث، وأمَّ

ي )ېئ  ېئ( َشِديٌد، ُذو إِذالٍل. العاِص الُمَتعدِّ

َفوائُِد اآليِة:

يف اآليِة: وِعيٌد للُمخالِفنَي هللِ يف األَْحكاِم، وَأنَّ اإِلْنس�اَن ال َيْس�َتْغنِي بِعقِله َعِن الَوْحِي، 
نْت َله َنْفُسه ُمالفَة َأوامِر اهللِ، َفإِنَّ الَموعظَة بِالعقوبِة رادعٌة، وزاِجرٌة.  وإذا َزيَّ

ها.  َم اهللُ يف الَمواريِث، وَغرْيِ ِذيُر َمْن َلْ َيرَض بِم َقسَّ وفِيها: َتْ

ي، فالِعْصياُن: َت�ْرُك الَمْأُموِر بِه، كالُعُدوِل َعِن الِقْس�مِة  وفِيه�ا: ِذْك�ُر الِعْصياِن، والتَّع�دِّ
ي: فِْعُل الَمنِْهيِّ َعنُْه، كالظُّلِم.  ِعيَِّة لِلَمواِريِث، والتَّعدِّ ْ الشَّ

وِح، كاإلْذالِل،  وفِيها: أنَّ َعذاَب َجهنََّم َيْشَمُل: َتْعِذيَب الَجَسِد، كالَحْرِق، وَتْعِذيَب الرُّ
واإِلهانِة. 

ي ُحدوِد اهللِ يف  وفِيه�ا: التَّْحِذي�ُر ِمْن فِتنِة املاِل، وَأنَّ َش�ْهوَته َتْمُل َعىل الِعصي�اِن، وَتعدِّ
الَمواريِث. 
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ِر الَوعيِد، وَعذاِب النَّاِر.  وفِيها: ُمعالُة َمْن َغلَبْتُه َشْهوُة املاِل؛ بَِتذكُّ

ويف اآليِة: ِذْكُر الُخُلوِد يف النَّاِر، وُهَو َنْوعاِن: ُخُلوٌد داِئٌم، وَذلَك ملَِْن َجَحَد َأْحكاَم اهللِ يف 
ا َمْن خالَف ُحكَم  الَمواِريِث -مثاًل- َأِو اْس�َتحلَّ ُمالَفَتها، َفَه�ذا ال َيْرُج ِمَن النَّار َأبًدا، وَأمَّ
ُه  اهللِ فِيه�ا؛ هِل�وى َنْفِس�ه، أو ُظلِمه، ورغبتِه يف االنتق�اِم، َأْو َمْياًل، وحُماباًة لِبع�ِض الَورثِة: َفإِنَّ
ًتا،  َبُه، وإِْن ش�اَء َغَفَر َلُه، وإِذا َدَخَل النَّاَر َيُكوُن ُخلوُده فِيها ُمَؤقَّ َت َمش�يئِة اهللِ: إِْن ش�اَء َعذَّ َتْ

يِه.  وَيُكوُن ُطوُل ُمْكثِه بِحَسِب َدرجِة ُظْلِمه، وَتعدِّ

وفِيه�ا: َأنَّ الَج�وَر يف الَوِصيَّ�ِة، وُمالفَة َأْح�كاِم اهللِ يف الَمواِريِث، ِمَن الَكبائ�ِر الُموِجبِة 
لِلعذاِب، وال َينُْجو صاِحُب َذلَك إاِلَّ بِالتَّوبِة. 

�ا َذَك�َر الُمطِيَع يف الَجنَّ�ِة قال: )ې   ُه لمَّ ويف َه�ِذِه اآلَي�ِة -َم�َع التِي َقْبَله�ا-: أنَّ
ا َذَكَر العاِص يف النَّاِر قال: )ۆئ  ۈئ(، ويف َهذا إِشارٌة إىِل َأنَّ الُمؤمَن  ې(، وَلمَّ
ُه  ا العاِص يف النَّاِر: َفإِنَّ ُم بِاالِس�تئناِس، واالْجتمِع بِإخوانِ�ه الُمؤِمننَي فِيها، وأمَّ يف الَجنَِّة َيتنعَّ
بنَي  ُب بِالُغربِة والَوحشِة، وال َيْستأنُِس بِاجتمِعه بِالُمَعذَّ -بِاإلضافِة إىل َعذاِب الَحريِق- َيتعذَّ

فِيها، َبْل َيس�بُّ َبْعُضهم َبْعًضا، وَيلعُن َبْعُضهم َبْعًضا، وقاَل : )ڎ  ڎ  
ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]الزخرف: 39[. 

ويف اآليت�ِي -ِم�ْن ِذْكِر َث�واِب الُمطِيِع، وَع�ذاِب العاِص- م�ا َيِْمُل َعىَل َتعلُّ�ِم َأْحكاِم 
ِه فِيها؛ لَِئال َيقَع يف الِعْصياِن، والُمخالفِة.  الَمواِريِث، وَأْحكاِم اهللِ، والتَّفقُّ

َع إِذا جاَء بِم ُيالُف ما كاَن َعليِه النَّاُس، وما اْعتاُدوُه، وألُِفوُه، وما َجَرْوا  وفيهام: َأنَّ الشَّ
ُه ُيْقِرُن الُحْكَم بم  غاِر- َفإِنَّ مَن الطَّويَل -كِفعِل الَعرِب يف َعدِم َتوريِث النِّس�اِء والصِّ َعليِه الزَّ
َة يف  ي�ِه؛ بِبياِن َفضِل طاعتِه، وُش�ْؤِم، وعقوبِة ُمالفتِه، وَأنَّ التَّْغي�رياِت الَجْذِريَّ �ُخه وُيَقوِّ ُيرسِّ
باَعها، وَيْمنُعها ِمَن الَع�ودِة ملِا كاَن عليه  ُل َعىَل النُُّف�وِس اتِّ تاُج إىِل َتْدعيٍم، بِم ُيس�هِّ الواِق�ِع َتْ

اآلباُء، واألَْجداُد. 

ُع ع�اداِت النَّاِس؛  هي�ِب، ِعنَْد ِذكِر م�ا خالَف بِه الشَّ غي�ِب َعىَل الرتَّ وفيه�ام: َتْقدي�ُم الرتَّ
لَِتُكوَن النُُّفوُس َأْسمَح يف َقُبوِل الُحْكِم، َمْع َبياِن ُعُقوبِة َمْن َيْعِصيِه.
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ُهنَّ يف املرِياِث،  ، وَحقَّ ا َأمَر اهللُ  بِاإِلْحس�اِن إىِل النِّس�اِء يف إِيتاِئِهنَّ ُمُهوَرُهنَّ وَلمَّ
: بِالُوُقوِع يف الفاِحشِة؛ َفقاَل ، َذَكَر التَّْغِليَظ َعىَل َمِن اْنَحرَف ِمنُْهنَّ

پڀ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ        ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ    ٹ(.
ن�ا، والفاِحش�ُة يف اللُّغ�ِة:   )ٱ( أي: النِّس�وُة )ٻ  ٻ( وَيَقْع�َن يف الزِّ

ن�ا. )ٻ  ٻ( الُمْس�ِلمِت  الَقبِي�ُح ِم�َن الَق�ْوِل، والِفْع�ِل)))، والُمراُد بِ�ا ُهنا: الزِّ
جاِت، وِقي�َل: الثَّيِّباُت َفَقْط.  جاُت، وَغ�رُي الُمَتزوِّ ُعُموًم�ا، وِقي�َل: الَحراِئُر، وِقي�َل: الُمَتزوِّ
جاِل  )پ    پ( أي: فاْطُلُب�وا َع�ىَل فِْعِلِه�نَّ َش�هادًة )پ  پ( ِم�َن الرِّ

نا، بُِرْؤيِة الَف�ْرِج َيْدُخُل  األَْح�راِر، الُعُدوِل، َيْش�َهُدوَن َع�ىَل ِزناُهنَّ )ڀ  ڀ( َع�ىَل الزِّ
يف الَف�ْرِج. )ڀ  ٺ       ٺ( أي: فاْحبُِس�وُهنَّ فِيه�ا، واْمنَُعوُهنَّ ِمَن الُخروِج. 
)ٺ  ٺ  ٿ( أي: َيْقبِ�ُض َمَل�ُك الَم�ْوِت َأْرواَحُه�ّن )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( 

ُ هَلُنَّ َطِريًقا، وُحْكًم آَخَر، وُعُقوبًة ُأْخَرى. ُيَبنيِّ

َبُس يف الَبْي�ِت؛ َحتَّى َتُوَت،  ِل اإِلْس�الِم: إِذا َزَن�ِت الَمْرَأُة ُتْ وَق�ْد كاَن َه�ذا الُحْكُم يف َأوَّ
ُث�مَّ َنَس�َخ اهللُ َذلَِك بِم ِجاَء يف ِكتاب�ه: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: 2[، 
�ْيَخُة إِذا َزَنيا فاْرمُجُوُها الَبتََّة (، وِهَي َمنُْس�وخٌة لْفًظا، باِقيٌة ُحْكًم،  �ْيُخ والشَّ وبقولِه: )والشَّ
اِمِت ، قاَل: كاَن َنبِيُّ اهللِ  إِذا  يف َح�قِّ الثَّيِّ�ِب الُمْحَصِن. وَعْن ُعباَدَة ْبِن الصَّ
ا  َد َلُه َوْجُهُه)2)، قاَل: َفُأْن�ِزَل َعَلْيِه ذاَت َيْوٍم، َفُلِقَي َكَذلَِك، َفَلمَّ ُأْن�ِزَل َعَلْيِه ُكِرَب لَِذلَِك، َوَتَربَّ
نَّ َسبِياًل: الثَّيُِّب بِالثَّيِِّب، والبِْكُر بِالبِْكِر، الثَّيُِّب  َي َعنُْه، قاَل: »ُخُذوا َعنِّي، َفَقْد َجَعَل اهللُ َلُ ُسِّ

َجْلُد ِماَئٍة، ُثمَّ َرْجٌم بِاحِلجاَرِة، والبِْكُر َجْلُد ِماَئٍة، ُثمَّ َنْفُي َسنٍَة«)3).

لسان العرب )325/6).  (((
 : ُواِد، َوإِنَّم َحَصَل َلُه َذلَِك؛ لِِعَظِم َمْوِقِع الَوْحِي، قاَل اهلل� ْبُد: َتَغريُُّ الَبياِض إىِل السَّ ٌة. والرَّ )2) َأْي: َعَلْتُه َغَبَ

)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ(. رشح النووي عىل مسلم )))/90)).

)3) رواه مسلم )690)).
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اِن الُمْحَصِن، وُهَو ِروايٌة َعِن اإِلماِم  ْجِم لل�زَّ ويف َه�ذا الَحِديِث: الَجْمُع َبنْيَ الَجلِد والرَّ
ِة  اِن إِنَّ�م ُيْرَجُم َفَقْط، ِمْن َغ�رِي َجْلٍد، َكم يف ِقصَّ َأمْح�َد)))، وَذَه�َب الُجْمُه�وُر إىِل َأنَّ الثَّيَِّب الزَّ
�نََّة َنَسَخْت  نِي، فاْس�تَدُلوا بِذلَك َعىَل َأنَّ السُّ ِة، ، وَكِذلَك َرْجُم الَيهوِديِّ ماعٍز والغاِمديَّ

ْجَم َفَقْط)2). ، وَأْبقْت َعليِهم الرَّ َجْلَد الُمْحَصننَْيِ

َفوائُِد اآليِة:

يف اآليِة: ُس�وُء ُوُقوِع الفاِحشِة ِمَن األُْنَثى؛ ولَِذلَك َنصَّ َعَلْيها يف َهِذه اآليِة، وَشَمَلها َمَع 
اِن يف َقْولِه:  انيِة َعىَل الزَّ م ِذكَر الزَّ َكِر يف اآليِة التِي َبْعَدها: )ٹ  ڤ(. وأيًضا: َقدَّ الذَّ
نا َقبِيٌح ِمَن اِلنْسنِي كليِهم.  )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: 2[، َمْع َأنَّ الزِّ

�ورِة ال َيْعنِي إِهاهَل�ّن، وترَكهّن،  وفِيه�ا: َأنَّ م�ا َمرَّ ِمَن اإِلحس�اِن إىِل النِّس�اِء يف َهِذه السُّ
وتضييَعهّن، بِم ُيَؤدِّي إىل ُوُقوِعهنَّ يف الفاحشِة، وَأنَّ َمْن َوَقَعْت يف َذلَك ِمنُْهنَّ ُتعاَقُب، وَأنَّ 

ِمْن َتاِم اإِلْحساِن إىِل الَمرأِة: ُمعاَقبَتها إِذا َوَقَعْت يف الَحراِم. 

 : ُّْهري ك�ورَة، والَعدال�َة، وق�اَل الزُّ ن�ا: الذُّ �هادِة يف الزِّ وفِيه�ا: َأنَّ ِم�ْن رُشوِط الشَّ
وَز َش�هاَدُة النِّس�اِء يف  �نَُّة ِمْن رس�وِل اهللِ  والَخِليَفَتنْيِ ِمْن َبْعِدِه: َأالَّ َتُ »َمَضِت السُّ

الُحُدوِد«)3).

وفِيها: إبعاُد النِّساِء َعْن َمواقِع الَفواحِش، والُفجوِر. 

َر يف الَفواِحِش،  ُه َينْبِغي َعىَل الَمرأِة الُمْسلمِة َأْن َتُكوَن غافلًة َعِن الَقبائِح، وال ُتَفكِّ وفِيها: َأنَّ
ر بِالفاِحشِة، َأْو َيدُعو إليها.  يبِة، وال ما ُيَذكِّ وال َتْأِتَ َمواطَِن الرِّ

))) والثانية: ُيرجم، وال ُيلد. انظر: املغني )37/9).
)2) وق�ال الش�يُخ حممُد بُن إبراهيم   -كم يف فتاوي�ه )2)/22( -: »ال ُيمع يف إقامة احلّد بني اللِد والرجِم، 
بل ُيكتفي بالرجِم وحَده، وإْن كاَن قد جاَء يف بعِض األحاديِث الصحيحِة المُع بينَهم، إال أّن ذلك كاَن يف أّوِل 

األمِر، ثم ُنسخ باالكتفاِء بالرجِم فقط« انتهى.
وقال ابُن جبين : »هذا ُهو الذي عليه العمُل: أّن الثيَب ُيرجُم فقط. إذا ُعرف بأّنه س�يموُت بالرجم؛ فم 

الفائدُة ِمن َجلده؟« انتهى من موقِع الشيِخ.
)3) رواه ابُن أب شيبَة يف املصنّف )533/5).
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هوِد إىل َمْن ُيواِقُع  َد َنظِر الشُّ نا إِذا َوَقَع، وَأنَّ َتعمُّ هوِد ملُِعاينِة الزِّ ُه َيوُز َطلُب الشُّ وفِيها: َأنَّ
�هادِة َعىَل َذلَك، ال َيْق�َدُح يف الَعدالِة، َم�ْع َأنَّ فِيِه َنَظًرا إىِل  �ِد ِمْن فِْعلتِه، والشَّ الفاحش�َة للتَّأكُّ

ورِة.  العوراِت؛ وَذلَك للضَّ

جاِل، َفإِذا َجَلَس�ْت يف  ن�ا ِمَن الَم�رأِة َيَقُع ِعنْ�َد الُخروِج، والظُّه�وِر إىِل الرِّ وفِيه�ا: َأنَّ الزِّ
نا.  الَبيِت، ال َتُْرُج إىِل َرُجٍل، وال َيْدُخُل َعَلْيها َرُجٌل، َلْ َتَقْع يف الزِّ

ا ال ُتْنَُع ِمَن الُخُروِج. عيَِّة يف َغرِي ِريبٍة؛ َفإِنَّ ِ وِط الشَّ وفِيها: َأنَّ الَمرأَة إِذا َخرَجْت بِالشُّ

وفِيها: َتْويُل الَموِت، واإِلشارُة إىِل َمالئكِة الَموِت. 

ِة بياَن َذلَك، وَتْفِصيَله،  نَِّة النََّبِويَّ ُل اهللُ يف السُّ وفِيها: َأنَّ الُقرآَن َيْأِت -َأْحياًنا- بِاإلمجاِل، وُينَزِّ
ِم.  نََّة َبيِّنَْتُه بَِحِديِث: »ُخُذوا َعنِّي«الُمَتقدِّ بيِل الَمْذُكوِر يف اآليِة؛ َفإِنَّ السُّ َكم َحَدَث يف السَّ

هوِد َأْربعًة.  نا؛ بَِجْعِل َعدِد الشُّ وفِيها: االْحتِياُط حِلَدِّ الزِّ

�ُهوِد، َفَمْعنَى  ن�ا إِذا اطَّلَع َعَليِه َأْربعٌة ِمَن الشُّ ويف اآلي�ِة: حُماَرب�ُة الَجراِئ�ِم الَعَلنِيَِّة؛ َفإِنَّ الزِّ
ِّ -غالًِبا-.  ُه َلْ َيُْدْث يف السِّ َذلَك: َأنَّ

ْجَم.  َع الَجْلَد، والرَّ اًل، ُثمَّ رَشَ ُه َأَمَر بِالَحْبِس َأوَّ نا؛ َفإِنَّ ُج يف َحدِّ الزِّ وفِيها: التََّدرُّ

ها.  ُر ِبا َمْن َيْستِحقُّ وفِيها: َأنَّ الَحْبَس ُعُقوبٌة، ُيعزَّ

هادِة؛ لَِقْوله: )ڀ  ڀ  ڀ(. وفِيها: اْرتِباُط َتنِْفيِذ الُحْكِم بَِأداِء الشَّ

وفِيها: َعْزُل َمْن َيقُع يف الَحراِم؛ َحتَّى ال ُيْفِسَد َغرَيه. 

اِع�ي إَِلْيها  ، وألَنَّ الدَّ وفِيه�ا: َأنَّ الفاحش�َة ِم�َن النِّس�اِء َأْقب�ُح؛ ألَنَّ الَفِضيح�َة فِيها َأَش�دُّ
ُث  ا ُتْدِخ�ُل َعىَل َزْوِجها َمْن َليَس ِم�ْن َأْوالِده، وُتَلوِّ َأْضع�ُف، وَم�ْع َذلَك َوَقَعْت فِيها، وألَنُّ

 . فِراَشه، وَنَسَبه، وَتُكوُن َسبًبا يف إِْنقاِص َنِصيِب الَوَرثِة، وإِْعطاِء َمْن َليَس َلُه فِيِه َحقٌّ

هوِة بِطريِق النِّكاِح. َل اهللُ هَلا َقضاَء الشَّ انِيِة، وَحْبُسها؛ َحتَّى ُيسهِّ وفِيها: َكفُّ الزَّ

ا َمْأُمورٌة بِالَقراِر،  نا ِمْن املرأِة َأْقبَح -َمْع ُقبِحه ِمْن ِكال اِلنْسنِي- ِمْن ِجهِة َأنَّ ا كاَن الزِّ ولمَّ
انِيَة ُتْلِحُق العاَر بَِأْهِلها َأْكثَر ِمَّا  ُجِل يف الغالِب، وَأنَّ الزَّ رِت، وَأنَّ َشْهوَتا َأْضعُف ِمَن الرَّ والسِّ
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�ابِقِة، بَِقْولِه: )ٱ  ٻ  ٻ(، ُثمَّ  اِن: َنصَّ َع�ىَل ِذْكِرها يف اآليِة السَّ ُيْلِحُق�ه الزَّ
اِن، َفقاَل: َشَمَلها بِالُحْكِم َمَع الزَّ

)  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ(.

ك�ُر، واألُْنَث�ى، اللَّذاِن َيْفعالِن الفاحش�َة، وِقيَل: الَمْقصوُد:  )ٹ  ڤ( أي: الذَّ

�حاِق، وِقيَل: البِْكراِن اللَّذاِن  َك�راِن إِذا َوَقعا يف اللِّ�واِط، وِقيَل: األُْنَثياِن إِذا وَقَعتا يف السِّ الذَّ
ا الُمْس�ِلُموَن  َلْ ُيَْصن�ا، وِقي�َل: َتْش�َمُل الُمْحص�َن، وَغ�رَي الُمْحصِن. )ڤ( ي�ا َأيُّ
ِب بِالنِّعاِل، والتَّهديِد، والَوِعيِد،  بِّ بِاللِّساِن، والضَّ )ڤ( بِالتَّعزيِر، والتَّوبيِخ، والسَّ

ِة. )ڦ  ڦ( أي:  �نَِّة النََّبِويَّ نا يف آيِة النُّوِر، وَبيانِه يف السُّ وَقْد كاَن َهذا َقْبَل ُنُزوِل َحدِّ الزِّ
َأْقَلع�ا، وَرَجع�ا َعْن فِْعِل الفاِحش�ِة، وَنَزعا َعمَّ كانا َعَلْيِه، وَنِدم�ا َعىَل ما َفَعالُه )ڦ( 

َصَلَحْت َأْعمهُلُم، وَحُس�نَْت، وَأْصَلحا ما َبْينَُهم وَبنْيَ اهللِ، وما َبْينَُهم وَبنْيَ النَّاِس )ڦ  
ْنِب َكَمْن ال َذْنَب َلُه. )ڄ   وُها؛ ألَنَّ التَّاِئَب ِمَن الذَّ ُ ڄ( أي: اْتُرُكوا إِيذاَءُها، وال ُتَعريِّ
مْحِة، واِسَع الَمْغفرِة، َيَتجاَوُز، وال  ڄ  ڃ  ڃ( َكثرَِي الَقُبوِل للتَّْوبِة )ڃ( َكثرَِي الرَّ

ُيعاِقُب التَّاِئَب.

َفوائُِد اآليِة:

ِم، إِذا كاَن بِِرضاُها.  يف اآليِة: ُمعاقبُة الطَّرَفنِي يف الِفْعِل الُمحرَّ

ريُم الفاِحشِة بَِأْنواِعها، سواًء كاَنْت ِزًنا، َأْو لِواًطا، أو ُمساَحَقًة.  وفِيها: َتْ

وفِيها: الَجْمُع يف التَّعزيِر َبنَي األََذى بِالَقوِل، والِفْعِل. 

ْجُر.  وفِيها: التَّعزيُر بِم َيُْصُل بِه الزَّ

وفِيها: َتشجيُع التَّاِئِب َعىَل التَّوبِة، بِكفِّ األََذى َعنُْه. 

وفِيها: َأنَّ التَّوبِة َعمَّ َمَض ِمَن الَحراِم ال َتْكِفي، َحتَّى َيُْصَل إِْصالُح األَْعمِل الُمستقبلِة، 
وإِْصالُح َفساِد ما َمَض، بِم ُيْمِكُن. 
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ل َنتاِئِج م�ا َبْعدُه؛ ألَنَّ  وفِيه�ا: َأنَّ الَك�فَّ َع�ِن الَحراِم َقْبَل ُوُقوِعه َأْس�هُل بِكثرٍي ِم�ْن َتمُّ
للَمْعصيِة ُشْؤًما، وآثاًرا، ال ُيْمِكُن َتداُرُكها، وإِْصالُحها -أحياًنا-. 

َ ِزناها،  ري�ُم إِيذاِء التَّاِئبنَي، وَقْد ق�اَل : »إِذا َزَنْت َأَمُة َأَحِدُك�ْم، َفَتَبيَّ وفِيه�ا: َتْ
ارٌة  ْب َعَلْيها«))) أي: ال ُيَعيِّْرها بِم َفَعَلْت، َبْع�َد الَحدِّ الِذي ُهَو َكفَّ ، َوالَ ُيَث�رِّ َفْلَيْجلِْده�ا الَحدَّ

هَلا، وَتْطهرٌي. 

محِة هللِ؛ َكْي َيْرمَحُوا التَّاِئبنَي، وُيِْسنُوا إِليِهْم، َبْعَد َتْوبتِِهْم.  وفِيها: َتذكرُي الِعباِد بِصفِة الرَّ

جوِع  وفِيها: التَّفريُق يف ُمعاملِة الُمذنِب، َقْبَل التَّوبِة، وَبْعدها؛ َتْشِجيًعا َلُه ولِغريِه َعىَل الرُّ
 . إىِل الَحقِّ

وفِيها: َأنَّ َتذكرَي التَّاِئِب بِذنبِه، وَنْبَش املاِض ُيِسُء إِليِه، وَقْد ُيِعيُده ملِا كاَن فِيِه. 

َ َأخاُه  وفِيه�ا: َأنَّ َتعي�رَي التَّاِئِب بِذنبِه َبْعَد َتوبتِه َخطِيئ�ٌة ُتوِجُب التَّوبَة، وَقْد ُيْبَت�ىَل َمْن َعريَّ
بِذنٍب بُِوقوِعه فِيِه. 

وفِيه�ا: ُحْس�ُن اْس�تقباِل التَّاِئب�نَي الُمْصِلِحنَي، والَف�رُح بَِتوبتِِه�ْم، ويف َذلَك مِحاي�ٌة هَلُْم، 
وَتْثبِيٌت.

ا، والُوقوُع يف الَحراِم َيْكُث�ُر، َدعا اهللُ إىِل التَّوبِة، وَفَتَح باَبا،  �هوِة َقِويًَّ �ا كاَن داِعي الشَّ َولمَّ
: َب فِيها، َفقاَل وَرغَّ

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ            ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     (
ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک(.

ِحيح�ُة )چ  چ( أي: الَمْقُبولُة ِعنَْدُه بُِمقتَض َوْعِده، وَوْعُده ال   )چ  چ( الصَّ

ُنوَب )ڇ( وَس�َفٍه، َيَْهُل�وَن َحقَّ اهللِ، وَقْدَرُه،  َيتخلَّ�ُف. )ڇ  ڇ  ڇ( الذُّ
وَعَظَمَت�ُه )ڍ  ڍ( َينْدُم�وَن، وَيْرِجع�وَن إىِل طاعتِ�ه  )ڌ  ڌ( َقْب�َل 
ُر  ِة الَغضِب، وال ُيَؤخِّ ْهوِة، واْنِكساِر ِحدَّ ُنُزوِل الَمْوِت، َأْو َبْعَد الَمْعِصيِة، وُسُكوِن ُثورِة الشَّ

))) رواه البخاري )2234(، ومسلم )703)).
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يَن، وَقْد ق�اَل النَّبِيُّ : »إِنَّ اهللَ َيْقَب�ُل َتْوَبَة العبِد ما  التَّوب�َة، َحتَّ�ى ال ُيَع�دَّ يف الُمِرِّ
وا َعىَل ما َفَعُلوا،  ُهْم َلْم ُي�ِرُّ َلْ ُيَغْرِغ�ْر«))). )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( َيْقَب�ُل َتوبَتُه�ْم؛ أَلنَّ
وُه�ْم َيْعَلُموَن )ژ    ڑ  ڑ( بَِمْن ُيطِي�ُع، وَيْعِص، وَيُتوُب، وُيْعِرُض )ک( 

يف َتْدبرِيِه ِلَْلِقه.

َفوائُِد اآليِة:

مِة.  َهواِت واألفعاِل الُمحرَّ يف اآليِة: التَّوبُة ِمَن الشَّ

ٍل،  وفِيها: َأنَّ اهللَ َأْوَجَب َعىَل َنْفِسه التَّوبَة َعىَل َمْن تاَب َتْوبًة َنُصوًحا، وَهذا ُوُجوُب َتَفضُّ
ُه ال َأَحَد ُيوِجُب َعىَل اهللِ َشْيًئا.  وإِْحساٍن، وَليَس ُوُجوَب إِلزاٍم؛ َفإِنَّ

ا َمْعصيٌة، َمْع إِمكانِه الِعْلَم بَِذلَك. وفِيها: ُمؤاَخذُة الِذي َيْعِص وُهَو ال َيْعلُم َأنَّ

ُه َيُِب َعىَل الُمْذنِب َأْن َيُتوَب ُمبارشًة، وَأنَّ َتْأِخرَي التَّوبِة َذْنٌب َيْتاُج إىِل َتْوبٍة.  وفِيها: َأنَّ

ْهوِة- َيُِب َعَليِه َأْن َيْرِجَع إىِل ِدينِه، وَعْقِله.  وفِيها: َأنَّ الُمْذنَِب -وهَو يف ُسْكِر الشَّ

 :- إِْخباًرا َعْن ُيوُس�َف-  وفِيها: َأنَّ ُكلَّ َمْن َعَص اهللَ َفُهَو جاِهٌل، كم قاَل
)گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ( ]يوسف: 33[، وق�اَل َقت�ادُة: »َأمْجَ�َع 

َأْصح�اُب رس�وِل اهللِ  َع�ىَل َأنَّ ُكلَّ ما ُع�ِصَ بِِه اهللُ َفُه�َو َجهاَلٌة -َعْم�ًدا كاَن َأْو َلْ 
َيُكْن- َوُكلَّ َمْن َعَص اهللَ َفُهَو جاِهٌل«)2). 

ِه، َلِو اْس�تعمَل ما َمَعُه ِم�َن الِعْلِم بِالثَّواِب والِعق�اِب مَلا َأْقَدَم َعىَل  وفِيه�ا: َأنَّ الع�اِصَ لِربِّ
الَمْعِصيِة. 

ُه ال َتنَْفُعه التَّْوبُة  تِه، َقْبَل َمَرِض َمْوتِه، وَأنَّ ُه َيُِب َعىَل الع�اِص َأْن َيُتوَب يف ِصحَّ وفِيه�ا: َأنَّ
إذا عاَيَن َأْهواَل الَمْوِت، وَنَزَل بِِه َمَلُك الَمْوِت. 

يعُة االْنِقضاِء.  ْنيا َسِ وفِيها: َأنَّ ُكلَّ ما ُهَو آٍت َقِريٌب، وَأنَّ الدُّ

))) رواه أمحد )32/2)(، والرتمذي )3537(، وصححه أمحد شاكر يف التعليق عىل املسند.
)2) تفسري البغوي ))/586).
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ْنِب  وفِيه�ا: َأنَّ التَّاِئبِ�نَي َدَرجاٌت: َفِمنُْه�ُم التَّاِئُب َبْع�َد اإِلْصاِر، وِمنُْهُم التَّاِئ�ُب َبْعَد الذَّ
ْنُب َكثِ�رًيا، وِمنُْهْم َمْن ال َيَقُع فِي�ِه إال ملِاًما، وِمنُْهْم َمْن  ُر ِمنُْه الذَّ �ِذي َيتَكرَّ ُمب�ارَشًة، وِمنُْه�ُم الَّ

ٍة، وِمنُْهْم َمْن َيَقُع فِيِه ِمراًرا، ُثمَّ َيُتوُب.  َيُتوُب َبْعَد ُكلِّ َمرَّ

ويف اآليِة: َرجاُء رمحِة اهللِ. 

ُه َجْهٌل.  وِء بَِأنَّ وفِيها: َوْصُف َعمِل السُّ

وفِيها: َأنَّ الَجْهَل بَِحقِّ اهللِ َيُصدُّ َعِن التَّوبِة. 

وفِيها: َأنَّ َمْن َنَزَلْت بِه َسْكَرُة الَمْوِت، َفُغِلَب َعىَل َعْقِله، ال ُتْقَبُل َتْوبُته. 

، والِعْلِم. وفِيها: َأنَّ فِْعَل الَمْعِصيِة بَِسَفٍه ُيِْرُج فاِعَلها َعِن الَحقِّ

: حاَل َمْن ُتقَبل توبُتهم، َذَكر حاَل َمْن ال ُتقَبُل توبُتهم، فقاَل  وَبعد أن َذَكر

ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ       ک   ک     (
ۀ   ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ      

ہ  ہ  ہ  ہ(.

 )ک  ک( أي: لي�َس َقُبوُل التَّوبِة ِم�َن اهلل )گ      گ  گ( 

وَن عليه�ا )گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ( أي:  نوَب، وَيْس�تِمرُّ ، والذُّ َيرتِكبوَن املعاِصَ
أواِئُل�ه، وعالمُت�ه، فنََزل به، وَأيَس ِمَن احلي�اِة )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( وَرَجْعُت إىَل طاعِة اهللِ، 
وهذا َكَتْوبِة فِْرعوَن، حنَي أْدرَكُه الغرُق )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ( أي: يموتوَن 
ُفون، والُمشُكوَن  ِك، فال َينَفُعهم َندٌم، وال توبٌة )ۀ( أي: الُمَس�وِّ عىَل الُكفِر، والشِّ

)ۀ( هيَّأنا )ہ  ہ  ہ( ُموِجًعا يف اآلخرِة؛ جزاًء ِوفاًقا عىَل إْصاِرِهم.

ويف اآليِة ِمَن الَفوائِِد:

أنَّ َم�ْن تاَب إىَل اهللِ، وُهو َيْرجو احلياَة، ف�إنَّ توبَته مقبولٌة، بخالِف ما إذا َيِئَس ِمنْها، 
دْت، واْضَطَرَب�ْت، وضاَق با  وُح يف الَحل�ِق، وت�ردَّ وعاَي�َن الَمَل�َك، وَحْشَج�ِت ال�رُّ
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ْأِس والُعنُ�ِق: َفال ُتقبُل  �دُر، وَبلَغ�ِت الُحلقوَم، صاع�دًة يف الَغالِصِم))) ما َب�نْي الرَّ الصَّ
التوبُة ِحينئٍذ. 

وفِيه�ا: أنَّ التَّوب�َة ال ُتقبُل حنَي ُنزوِل الَهالِك، كم قاَل : )ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ( ]غافر: 85[.

غ�َرى -وِقيامُة كلِّ إنس�اٍن: إذا َنَزل به  �اعُة الصُّ وفِيه�ا: أنَّ التَّوب�َة ال ُتْقب�ُل إذا قاَمِت السَّ
�اعِة الُكَبى، كم قال : )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   الَموُت-وال ِحنَي قياِم السَّ
]األنعام: 58)[، وذل�ك ح�نَي  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ( 

مِس ِمْن َمغرِبا.  ُطلوِع الشَّ

ِك، وأنَّه حُمْبٌِط للتَّوبِة.  وفِيها: َخَطُر الشِّ

وفِيها: أنَّ بعَض َمْن َينِزُل به الَموُت، َيتكلَّم -حقيقًة- بالتوبِة، وَلكْن ال َينفُعه ذلك. 

وفِيه�ا: ُخُط�ورُة املعاِص، واالس�تمراُر عَليه�ا؛ ألنَّ الَخطِيئاِت إذا أحاَط�ْت بصاِحبِها، 
َفْته عِن التوبِة.  َصَ

طاِن، واإليْدز«َلو تاُبوا َقْبَل  َ وفِيه�ا: أنَّ توبَة أصحاِب األمراِض القاتِل�ِة الُمِميتِة: »كالسَّ
الَغْرَغ�رِة، فإنَّ�ه ُتْقبُل توبُتهم، وَلو كاُنوا يف حاِل الَمرِض، وَكذلِك ُتْقبُل توبُة الَمْحكوِم عَليه 

يُف عىَل َرقبتِه.  بالَقتِل، َقْبل َأْن َينِزَل السَّ

فوا توبَتهم إىَل َأْن َحَضَ  ويف اآليِة: أنَّ اهللَ  َسّوى يف َعَدِم قبوِل التَّوبِة، َبنْي الذين َسوَّ
الَموُت، وَبنْي الذيَن ماُتوا عىَل الُكفِر، وَلكنَّ الُمس�ِلَم الُمِرَّ تَت مشيئِة اهللِ يف اآلخرِة، إْن 
ُد  َبه، وإْن ش�اَء َغَفَر َلُه، بخالِف َمْن ماَت عىَل الُكفِر؛ فإنَّه َس�يْدُخُل النَّاَر َحْتًم، وُيلَّ ش�اَء عذَّ

فيها. 

ْعِي إلزالِة حَمَّبتِها ِمْن نفِسِه، والنَّدِم،  يِّئاِت، والسَّ وفِيها: ُوُجوُب إدراِك الُمذنِب لُِقبِح السَّ
والَعزِم عىَل أْن ال يعوَد إليها، والَحَذِر ِمَن اإلْصاِر عىَل املعصيِة، واالْستِئناِس با. 

�ٌع، وُمف�رده: )الَغْلَصَمُة(، وه�ي: َرْأُس الُحْلُقوِم، َوُه�َو الَمْوِضُع النَّاتُِئ يف الَحْل�ِق. املصباح املنري  ))) الَغالِص�ُم مَجْ
للفيومي )450/2).
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وفِيها: أنَّ َمْن كاَن َحريًصا عىَل فِعِل املعصيِة، ُمشَتهًيا وُمتمنًِّيا بقلبِِه هلا؛ فإنَّه آثٌم، ُمسَتِحقٌّ 
َنى،  للُعقوَب�ِة، وَل�و َلْ َيفَعْلها؛ وذلَك ألْج�ِل َعَمِل قلبِه، كالعاِجِز َعِن ال�َوْطِء وُهو َيَتمنَّى الزِّ
بَحْي�ث َل�و كاَن قاِدًرا َلَفَعَل�ه، والذي ُيقاتِ�ُل صاِحَبه وهو َحري�ٌص عىَل َقتِله، وَل�و ل َيْقُتْله، 
ا َم�ْن َخَطَرِت املعصيُة  فَيْأث�مِن ع�ىَل َعَمِل القلِب، وه�و: الَعزُم واحِلْرُص ع�ىَل املعصيِة، وأمَّ

بقلبِِه َفقط، َفال َيأَثُم عَليها، وَمْن َهمَّ بِفعِل سيِّئٍة؛ وَتَرَكها هللِ، فإنَّه ُيْؤَجُر عىَل ذلك. 

نيا، كاَن له عذاٌب ُمؤِلٌ،  َذ باملعصيِة يف الدُّ ويف اآليِة: أنَّ الَجزاَء ِمْن ِجنِس الَعمِل؛ فكم تلذَّ
ُموِجٌع، يف اآلخرِة. 

وفِيه�ا: أنَّ ُوج�وَد التوب�ِة كَعَدِمه�ا عنَد اْنكش�اِف الِغط�اِء، وُمعاَينِة اآلخرِة، وُمش�اَهدِة 
الَمالئكِة، قال ابُن عمَر : »التوبُة َمْبُسوطٌة ما َلْ َينزْل ُسلطاُن الَموِت«))). 

وفِيها: أنَّ توبَة االختِياِر َتنفُع، بخالِف توَبِة االضطِراِر. 

وفِيه�ا: أنَّ َم�ِن اس�َتَمرَّ عىَل ُذنوبِ�ِه، وأصَّ ع�ىَل ُعيوبِِه؛ َتِصرُي س�يئاُته ِصفاٍت راس�خًة، 
وعاداٍت ثابتًة؛ فَيْعُس عليه التوبُة منها. 

وفِيها: َزواُل التَّكليِف بنُُزوِل الَموِت.

، وإْبطاِل  ْوجاِت، وَرْفِع الظُّلِم َعنْهنَّ ُثمَّ عاَدِت اآلياُت إىَل ِذْكِر ُأموٍر تتعلَُّق بالنِّس�اِء والزَّ
ِة بحقوِقهّن، فقاَل  ُماطًبا األولِياَء، واألزواَج: َسيِّئاِت الاهليَِّة الُمضَّ

)  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  
ې   ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې   ۆ   ۆ    ۈ  

ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ(.

 )ھ  ھ      ھ( ب�اهللِ، ورس�ولِِه )ھ  ے  ے( َيُرُم، وال َيُوُز )ۓ  ۓ  

ُفوا فِيهنَّ )ڭ( وُهنَّ كارهاٌت  ڭ( فتجعُلوُه�نَّ ِمرياًثا، كاألمواِل، والَعبي�ِد، وَتَترَّ
لِذل�ك، وَع�ِن ابِن عبَّاٍس  قال: »كاُنوا إذا ماَت الرج�ُل كاَن أولِياُؤه أَحقَّ بامرَأتِه، إْن 

))) لطائف املعارف )ص337).
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ُجوها، َفُهم أَحقُّ با ِمْن أهِلها،  ُجوها، وإْن شاُءوا َل ُيَزوِّ َجها، وإْن شاُءوا زوَّ شاَء بعُضهم َتَزوَّ
بُِسوُهنَّ -يا أيُّا األزواُج- وال ُتَضيِّقوا  فنََزلْت هذه اآليُة يف ذلك«))). )ڭ    ۇ( ال َتْ
عَليهنَّ بُِس�وِء الِعْشِة )ۇ  ۆ   ۆ    ۈ( أي: لِتأُخُذوا، وَتْسرَتِجعوا ِمنْهنَّ 

اه ِمْن َقْبُل.  بعَض الَمْهِر، الذي َأْعطيُتُموهنَّ إيَّ

وِم�ْن ُظل�ِم الاِهليَّة الذي َيْدُخُل يف هذا الباِب: م�ا رواُه عبُدالرمحِن بُن زيٍد  قال: 
يفَة، َفَلَعلَّها ال ُتوافُِقه، َفُيفاِرقها عىَل  »كاَن الَعْض�ُل يف ُقريٍش بمكَة، َينِْكُح الرجُل امل�رأَة الشَّ
�هوِد، فَيكتب ذلك عَليها وُيْش�ِهد، فإذا َخَطَبها الاطُِب فإْن  َج إال بإْذنِه، فَيأِت بالشُّ أْن ال ُتزوَّ

أعَطْته، )أي: الزوَج األوَل( وأْرَضته، أِذَن هلا، وإال َعَضَلها«. 

قال: »فهذا قوُل اهلل: )ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ(«)2). 

وقيَل: الُمراُد بذا اِلطاِب: األولياُء، الذين َيْبِسوَن املرأَة؛ لَِيْذهبوا ببعِض ما ُأوتَِيْته ِمْن 
مرياثِه�ا. )ۈ      ٴۇ  ۋ( َيْقرِتْفَن، وَيْرَتكْب�َن )ۋ      ۅ( أي: ظاهرٍة يف ذاِتا، قال 
ِعيها  ُم َمْن َيدَّ نا«، وَقرَأ بعُضهم: )ُمَبيَّنٍَة( بفتِح الياِء، أي: ُيقدِّ ين: »ِهَي الزِّ كث�رٌي م�ن الُمفسِّ
؛ لَِتْس�رتِجعوا بع�َض الَمْهِر؛ ألنَّ  الَبيِّن�َة عَليه�ا: فال َح�َرَج عَلْيكم ِحينئ�ٍذ أْن ُتَضيِّقوا عليهنَّ
ثْت فِراَشه، واْنتهَكْت ِعْرَضه، وَجَلَبْت  الزوجَة تكوُن قْد َظَلَمْت زوَجها يف هذِه احلالِة، وَلوَّ
يَن  ِجَع َمْهَره، أو َبعَضه، وقد ذهَب بعُض الُمفسِّ عَليه الَفضيحَة، والعاَر، فجاَز له أْن َيس�رَتْ
َد املرأِة، فيجوُز تأديُبها بَعْضِلها،  إىَل أنَّ الفاحش�َة الُمبيِّنَة َتش�مُل: النُّش�وَز، والِعصياَن، وَترُّ

وإْضجاِرها؛ حتَّى تعوَد إىل رشِدها، أو ُتالَِع زوَجها، بإعادِة مالِِه، أو بعِضه. 

: ا َنَى َعْن ُظلِم املرأِة، أَمَر باإلْحساِن إليها، فقال ولمَّ

ُع، وَتعارَف  ، وصاِحبوُه�نَّ )ۉ( ب�م َعرَفه ال�شَّ  )ۉ( خالِطوُه�نَّ

ّيبِة، ف�ال ُيَضيُِّق عَليها  علي�ِه الناُس، ِم�ْن مجيِل األخالِق، واألفعاِل الَحَس�نِة، واألق�واِل الطَّ
يف النَفق�ِة، وال ُيؤِذي�ا بقوٍل، أو فِع�ٍل، وال ُيقابُلها بَوجٍه َعُبوٍس، وَجب�نٍي ُمَقّطٍب، وقد كاَن 
، ُيداعُب أهَل�ه، وَيتلّطُف ب�م، وُيضاِحُكهم،  النَّب�يُّ  مجي�َل الِع�شِة، دائَم البِ�ْشِ

))) رواه البخاري يف صحيحه )4579).
)2) تفسري الطبي )3/8))).
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ُع عَليهم يف  وُيس�اِمُرهم، وُيؤانُِسهم، وُيسابُِقهم، وُيشاِرُكهم يف اِلدمِة، وِمْهنِة الَبيِت، وُيوسِّ
النَّفقِة، وقاَل: »َخُيكم خُيكم ألهلِِه، وأنا َخُيكم ألهل«))).

 ، ، أو َتقصرٍي يف ِخدَمتِِهنَّ ، أو َدمامٍة يف ِخْلقتِِه�نَّ  )ې  ې( لَِعي�ٍب يف أخالِقِهنَّ

، وُمفاَرَقتِِه�نَّ )ې   ى  ى  ائ(  ِت�نَّ : فاْص�ِبوا، وال َتعَجُل�وا بِمضارَّ وَعَمِلِه�نَّ
وتتغ�ريَّ األح�واُل؛ فتذه�َب الَكراه�ُة، وِت�لَّ املحب�ُة )ائ  ەئ  ەئ( يف املك�روِه الذي 

َصَبُتم عَليه )وئ  وئ( وَنفًعا َعظيًم يف الدنيا واآلِخرة. 

وق�د ق�اَل اب�ُن عبَّاٍس  يف ه�ذه اآليِة: »ُه�و أن َيْعطَِف عَليه�ا، فُيزَق ِمنْه�ا َولًدا، 
ويك�وَن يف ذلك الولِد خ�ٌي كثٌي«)))، ويف احلديِث الصحيِح: »ال َيْف�َرك))) مؤمٌن مؤمنًة، إن 

َكِرَه ِمنْها ُخُلًقا، َرِضَ ِمنْها آَخَر«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ُقْبُح ما كان َيفعُله أهُل الاِهليَِّة، ِمْن توريِث النِّساِء، كم ُتوَرُث األمواُل. 

وفِيها: أنَّ املرأَة لْيس�ْت ِمْلًكا لزوِجها، بمعنى: أنَّ�ه ال َيْمِلُك َعْينَها، وذاَتا؛ ولذلك فِهَي 
ليسْت ِمْن مرياثِه، بخالِف األََمِة. 

وفِيها: إْبطاُل قانوِن أهِل الاِهليَِّة يف االستِيالِء عىَل نساِء امليِِّت: فقد كاَن الرجُل إذا ماَت، 
َجها، وإْن كانْت  وَتَرَك امرأًة، أْلَقى قريُبه عَليها َثْوًبا، فَمنََعها ِمَن الناِس، فإْن كانت مجيلًة َتَزوَّ
غ�رَي ذلك َحَبَس�ها حتَّى توَت؛ لريَثها، أو َحَبَس�ها؛ لتفَت�ِدَي ِمنْه بِفدَي�ة. وإذا كانْت صغريًة 
ا إذا اس�َتطاعِت  �خيفِة: أنَّ َحَبَس�ها؛ ليتزّوَجه�ا ه�و، أو أحُد أوالِده، وكان ِمْن قوانينِهم السَّ
الَه�َرَب َقْبَل أن ُيْلَقى عَليها َث�وٌب، ووصَلْت إىل أهِلها: َنَجْت، وَمَلَكْت نفَس�ها، فأبطَل اهللُ 

ذلك كلَّه بذِه اآليِة. 

واِج.  ها عنَد الزَّ َة َتِْلُك نفَسها، والَمْهر ِمْن حقِّ وفِيها: أنَّ الُحرَّ

))) رواه الرتمذي )3895(، وصححه، وابن حبان يف صحيحه )77)4(، وهو حديث صحيح.
)2) تفسري الطبي )23/8)(، تفسري ابِن َكثرٍي )243/2).

)3) أي: ال يبغض.
)4) رواه مسلم )469)).
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هُم  وفِيه�ا: املس�ؤوليُة العظيمُة ألولياِء النِّس�اِء أماَم اهللِ، وأنَّه َيُِب عَليه�م ِرعايُة َمْن والَّ
 . اهللُ عَليِهنَّ

ِة عنَد َعَدِمه،  وفِيه�ا: أنَّ التَّْخصيَص بالُكرِه يف اآليِة، ال يدلُّ عىَل إباح�ِة َتَّلِك املرأِة الُحرَّ
ْكِر ال َينْفي ما عداه، كقولِِه : )چ  چ    ك�م َل�و َرِضَيت؛ ألنَّ تصيَص ال�ِء بالذِّ

چ  چ  ڇ( ]اإلساء: )3[، فال يوُز قتُل الولِد، ال ِمْن أْجِل الفقِر، وال غرِيه. 
وفِيها: أنَّه ال يوُز للرجِل أن َيس�توِلَ عىَل مرياِث املرأِة ُظلًم، فال يوُز -َمثاًل- أْن َيْبَِس 
زوَجَت�ه الغنيَّ�َة عنَده، وهو ال ُيريُدها؛ َطَمًعا يف االس�تيالِء عىَل ماهِلا َبع�َد موِتا، وكذلَك ال 
ل إىل االس�تيالِء عىل ماهِلا، َبعَد أن  ي�وُز أْن يت�زّوَج الَيتيمَة، ولْيَس لُه فيه�ا َرغبٌة، إال التوصُّ
واِج؛ حتَّى ال َيذهَب  ُتصبِ�َح عن�َده. وكذلك ال يوُز للوِلِّ أْن َيب�َس ابنَته، أو أخَته عِن ال�زَّ

املاُل إىل زوِجها، وأوالِدها. 

ابِق، الذي  وفِيها: إلغاُء اإلس�الِم لِتس�لُِّط الرجاِل -ُظلًم-عىَل املرأِة، كَتس�لُِّط الزوِج السَّ
َيِص�ُل إىل درجِة َمنِع زوجتِِه الُمطلَّقِة ِمَن الزواِج بغ�رِيه، إال إذا أْعَطْته، وهذا ُظلٌم. وكذلك 
، والقري�ِب، الذي َيْتاُل بكلِّ وس�يلٍة عىَل امل�رأِة التي تَت ِواليتِ�ه، كِمنِعها ِمَن  ُظل�ُم ال�وِلِّ
النِّ�كاِح؛ لِيأخ�َذ ِمْن ماهِلا ظلًم. وُيقابُل هذا -اليوَم- ظلٌم آخ�ر ِمَن املنافقنَي والُمنحِرفنَي يف 
يَِّة، واإلسالُم ديٌن َوَسٌط،  عِرنا، الذين ُيِريُدوَن إلغاَء ِرعايِة الرجِل وواليتِه عىَل املرأِة بالُكلِّ
عايِة، وَمنََعُه ِمْن ُظلِمها، واالس�تيالِء  جاَء بِواليِة الرجِل عىَل املرأِة؛ حِلاجتِها إىَل احِلميِة، والرِّ

ها.  عىَل حقِّ

نا،  ويف اآليِة: جواُز تأديِب الزوجِة عنَد ُوقوِع املعصيِة الواضحِة ِمنْها، وهذا يش�مُل: الزِّ
َقَة، وَبذاءَة اللِّساِن، وَشكاَسَة الُخُلِق.  ِ والسَّ

، وَيُرم ُمعاقبُتها  غريِة، وُمرِد ُس�وِء الظَّ�نِّ وفِيه�ا: أنَّ�ه ال يوُز إيذاُء الزوجِة بالَهْفوِة الصَّ
عىَل أْتَفِه األموِر. 

ِم بغرِيه.  وفِيها: أنَّه ال ُيَمُع للمرأِة الفاِجرِة، َبنْي َمْهِر زوِجها، واستمتاِعها الُمَحرَّ

عيَّة.  وِط الشَّ جاِل، ولكْن بالشُّ ويف اآليِة: أنَّ الَعْضَل، والتَّْضِييَق، بَِيِد الرِّ
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وفِيها: َعْطُف )ۇ( عىَل )ۓ(، بجاِمِع اإلْكراِه يف ُكلٍّ ِمنْهم. 

ويف اآليِة: تكميُل النَّهِي َعْن أخِذ إرِث املرأِة باإلكراِه، وَحبِس�ها ُظلًم، باألمِر بالُمعارَشِة 
باملعروِف. 

وُج، ال يوُز له ذلك.  وفِيها: تريُم إساءِة املرأِة ُخُلقها مَع زوِجها، وأهِله، وكذلك الزَّ

وفِيها: أنَّ سوَء الُخُلِق، والنُّشوَز، وُمعاندَة الزوِج، والتَّمرَد عَليه، ُفحٌش ظاهٌر. 

ويف اآلي�ِة: الت�وازُن َب�نْي وْعِظ الرج�اِل، ووْعِظ النِّس�اِء، وإنَّم خصَّ الرج�اَل بَِمزيٍد ِمَن 
هم.  ِتم، وُعُلوِّ التْذكرِي؛ لقوَّ

وفِيه�ا: أنَّ املاَل ال�ذي يأخُذه الرجُل ِمْن زوجتِه بواس�طِة االعت�داِء، والظلِم، والَعْضِل 
ٌم، وُسحٌت، ال يوُز له أخُذه.  الباطِِل، هو ماٌل حُمرَّ

ها، هو َنوٌع  ويف اآلي�ِة: أنَّ كلَّ ما ُيؤدِّي إىَل تعطيِل الزوجِة، وإهاهِلا، وتعليِقها، وَمنِع حقِّ
برُي  يَن ِمَن اآليِة، قاَل الزُّ م، وِمْن ذلك: االس�تِمناُء، كم َفِهَمه بعُض املفسِّ ِمَن الَعْضِل الُمحرَّ

بُن أمحَد بُن سليمَن الزبريّي: »االستِمناُء ِمَن الَعْضل«))). 

وِج، ُيؤدِّي إىَل إْفراِغ َش�هوتِه َبعي�ًدا َعن زوجتِه؛  وَلع�لَّ مقص�وَده  أنَّ فِعَله ِمَن الزَّ
ت، وكذلك ُيؤدِّي إىل إضعاِف قدرِة الرجِل  ه�ا يف الِفراِش، والوْطِء، ما ُيفوِّ ت ِمْن حقِّ فُيف�وِّ
ع�ىَل ال�َوطِء؛ فيتس�بَّب يف تفويِت شٍء ِمْن ح�قِّ املرأة، وه�ذا ِمنْه  ِمْن دقائ�ِق الَفْهِم، 
والِفْق�ِه، والتفس�رِي. ويقُع فيِه بع�ُض األزواِج اليوَم، بتأث�رِي األفالِم، والَمواق�ِع الَخبيثِة؛ ِمَّا 

يؤدِّي إىَل اإلضاِر بعالقاِتم الزوجيَِّة. 

ه، وقد َينصُّ عَليه َصاحًة،  ُن األمَر بضدِّ َع إذا َنَى َع�ْن شٍء، فإنَّه يتضمَّ وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
ِة بالَمعروِف يف هِذه اآليِة.  كاألمِر بالُمعارَشَ

ها؛  وَج إذا َك�ِرَه زوجَته بغ�رِي َذنٍب ِمنْها، فإنَّ�ه ال يوُز أن يقَهَره�ا، وَيُضَّ وفِيه�ا: أنَّ ال�زَّ
لِتفَتِدَي نفَسها ِمنْه بالُخْلِع. 

))) تفسري الراغب األصفهان )52/3))).
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، وكلٌّ ِمنْهم َيَتلطَُّف باآلَخِر، وَيْسَعى أْن يكوَن  ْوَجنْيِ وفِيها: أنَّ الُمعارَشَة ُمشاركٌة ِمَن الزَّ
سبًبا يف َهناَءتِه، وَسعادتِه، يف معيَشتِه. 

وفِيها: أنَّ ُكلَّ َمْن طاَلْت ُمالَطُته وُصحَبُته لَشخٍص، فإنَّه َينبِغي عَليه أْن يزيَد يف احِلرِص 
عىَل ُحسِن ُمعاملتِه. 

وفِيها: اس�تحباُب َتَزّيِن الرجِل لزوجتِِه، كم ُيِبُّ أْن َتَتَزيَن َله، وهذا داخٌل يف الُمعارَشِة 
بالَمعروِف.

وق�د َفِه�م بعُض العلمِء ِمَن اآليِة: أنَّ امل�رأَة إذا كاَن ُيَدُم ِمثُلها، فإنَّ�ه َيأتِيها بَِمْن َيِدُمها 
-إِن اسَتطاع-. 

وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َت�أِت بالفاحش�ِة الُمبيِّنِة، فال َتس�تِحقُّ املع�ارشَة بالَمع�روِف، وقد يكوُن 
التَّأديُب يف بعِض األحواِل ِمَن املعارَشِة بالَمعروِف. 

تِها،  ، وِرقَّ وفِيه�ا: أنَّ ُمع�ارشَة النِّس�اِء أصعُب ِمْن ُمع�ارشِة الرجاِل؛ لَضْع�ِف ُنُفوِس�ِهنَّ
؛ حتَّى ال  ؛ فلذل�ك َينبِغي أْن يكوَن الَح�َذُر يف ُمعاَمَلتِِهنَّ أش�دَّ ِرِهنَّ ، وَتَأثُّ �نَّ وُسع�ِة انِفعاهِلِ

ُيؤِذَيا ِمْن حيُث ال َيشُعُر. 

ُن أداَء الُحُقوِق.  وفِيها: أنَّ الُمعارشَة بالَمعروِف تتضمَّ

وجِة املؤمنِة -وَلو كاَن فيها بعُض الُعي�وِب- قد ُيكاَفُأ عَليه صاحُبه  َب ع�ىَل الزَّ وفِيه�ا: أنَّ الصَّ
بعاقب�ٍة َحَس�نٍة، كأْن تِل�َد له ولًدا َنِجيًب�ا، َتَقرُّ به عينُ�ه، أْو أْن َيصُلَح حاهُلا، بصِبه عَليها، وُحس�ِن 
معارشتِه؛ فيزوَل عيُبها، وَتُسَن خدمُتها، وقد ُيصيُبه مرٌض، أو شيخوخٌة، فَتكون نِْعَم العوُن له. 

حب�َة ال تُطوُل إال بصِب كلٍّ ِمَن الطَّرَفنْيِ عىَل ُعُيوِب اآلَخِر، وأنَّ َمْن َلْ  ويف اآلي�ِة: أنَّ الصُّ
اعُر: ُل يف َعالقاتِه، كم قال الشَّ يصِبْ عىَل عيِب صاحبِِه، فَلن َيَِد َله صاحًبا، وال َيزاُل َيتنقَّ

�ْض َعْينَ�ه َع�ْن صِديِقه وَم�ْن ال ُيغمِّ
وَعْن بعِض ما فِي�ه َيُمْت وْهَو عاتُِب

َعْث�رٍة كلَّ  جاِه�ًدا  َيَتتبَّ�ْع  َوَم�ْن 
هَر صاحُب))) َيِْدها وال َيْسَلْم لُه الدَّ

))) عيون األخبار )3/)2).
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وفِيه�ا: أنَّ بعَض ما َتكرُهه النُّفوُس، يكوُن هلا فيِه صالٌح، ِمْن وجوٍه ُأْخرى، كالِقتاِل يف 
َة، والُجْرَح، وَهالَك النفِس، وَتَلَف املاِل، ولكْن فيِه -يف الُمقابِل-  سبيِل اهللِ؛ فإنَّ فيِه الَمشقَّ

، وُنرُته، وِخذالُن الباطِل، وِحْزبِه. فُع عنه، وإظهاُر احلقِّ يِن، والدَّ مِحايُة الدِّ

وجاِت، إال ما ال يوُز االس�تمراُر َمَعُهنَّ فيِه، كالُكفِر،  وفِيها: الَحثُّ عىَل الصِب عىَل الزَّ
ماِت، كالفاحش�ِة، وكذلَك َلو كاَن ِديُن  الِة، واإلصاِر عىَل الُمحرَّ وَترِك الواجب�اِت، كالصَّ

، ويضُعُف بسببِها.  ْوِج َينْحلُّ الزَّ

اِذ الَقراِر -وُخصوًصا يف الُمفارَقِة، واالنِفصاِل-واإلرشاُد  وفِيها: عدُم االستعجاِل يف اتِّ
أي يف عواقِب األموِر.  إىَل إعمِق النََّظِر، وَتَغْلُغِل الرَّ

يِن، ما ال ُيتَمُل ِم�ْن غرِيها، َبْينم ال ُيصَبُ عىَل صاحَبِة  وفِيه�ا: أنَّ�ه ُيَتَمُل ِمْن صاِحبِة الدِّ
ِة، إذا كاَن أمُرها يزداُد، وقد َيصُل األمُر إىَل حاٍل، َتُب عنَده مفارقُتها.  يِن، والِعفَّ نقِص الدِّ

اِت الدنيا، وحمُبوباِتا، ال َتُلو ِمَن الُمنغِّصاِت. وفِيها: أنَّ ملذَّ

وجُة، أْتبَعه بالِفراِق، الذي  �ابقِة الِفراَق، الذي س�بُبه الزَّ ا َذَكر  يف اآليِة السَّ وَلمَّ
وج َمناًصا ِمْن  وجنْيِ إىَل طريٍق َمسُدوٍد، وَل يِد الزَّ وج، فإْن وصَلِت األموُر َبنْي الزَّ سبُبه الزَّ
وجِة، وطالِقها، واستْبداهِلا بُأخَرى، فإنَّه الُبدَّ أْن ُيعطَِي هذه التَّي ُيريُد َترَكها -وَل  ُمفارَقِة الزَّ
تأِت بفاحشٍة- ُحُقوَقها كاِملًة، وال يأخَذ ِمْن َمهِرها شيًئا، ال بالَعْضِل الذي َسَبَق ِذْكُره، وال 

: بأيِّ وسيلٍة ُأخَرى، قال

ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ(.

ا األزواُج )ٻ  ٻ( أي: نكاَح زوجٍة جديدٍة )ٻ    )ٱ  ٻ( يا أيُّ

ُج  وجِة التي َقْبله�ا، فُيطّلُق األوىَل؛ لع�دِم صِبه ع�ىَل ُمعارَشِتا، ويتزوَّ پ( ب�داًل ِم�َن الزَّ
�ابقَة )پ( مااًل كثرًيا، وَصداًقا ُمرَتِفًعا )ڀ   ثانيًة )پ   پ( أعطيُتم السَّ
ڀ  ڀ  ڀ( ال قلياًل، وال كثرًيا )ٺ( استفهاٌم إنكارٌي؛ لتوبيِخ َمْن يأُكُل 
ى،  ش�يًئا ِم�ْن َمْهِر زوجتِه )ٺ( فِعاًل باطاًل، وظلًم. والُبْه�ت يف اللُّغِة: الَكِذُب الُمفرَتَ

. )ٺ  ٿ( أي: ظاهًرا واضًحا. والباطُل الُمحرّيُ
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ويف اآليِة ِمَن الَفوائِِد:

ها أْن َتفَتِدَي ِمنْه بمٍل تدفُعه إليه، أْو  وجِة، بَرْميها بالفاحشِة َكذًبا؛ ليضطرَّ تريُم ُبِْت الزَّ
َج به ُأخَرى، فهذا ظلٌم عظيٌم.  ُتعيَد إليِه الَمهَر؛ ليتزوَّ

وفِيها: أنَّ إلصاَق ُتمِة الفاحش�ِة باملرأِة -َكِذًبا-: افرتاٌء، وظلٌم، وِمْن أشنَِع الَكِذب عنَد 
اهللِ. 

ا  اه، أْو أنَّ عاَء الكاذَب بأنَّه س�لََّمها إيَّ وج للَمْهِر الذي عَليِه، أو االدِّ وفِيه�ا: أنَّ َجْح�َد الزَّ
ها، وإثُمه ُمبنٌي عنَد اهلل.  أْبَرأْتُه ِمنْه، وَأسَقَطْته، ُهو ظلٌم عظيٌم للزوجِة، وأكٌل حلقِّ

وفِيه�ا: أنَّ َتوي�َف امل�رأِة بالباطِل؛ لدْفِعه�ا إىَل افتداِء نفِس�ها بمٍل: ظلٌم، وَس�عٌي ألكِل 
احلراِم. 

وج أداُؤه، ما داَم َقد َرِضَ بِه.  ويف اآليِة: أنَّ الَمهَر -مهم كان كثرًيا-؛ فإنَّه َيُب عىَل الزَّ

وفِيه�ا: جواُز إعطاِء الَمهِر الكثرِي، واملاِل الَجزيِل، وإْن كاَن تيس�رُي الَمهِر أفضَل وأْوىَل، 
وقد قال عمُر بُن الطَّاِب : »َأال ال ُتْغُلوا ُصُدَق النِّس�اِء، َأال ال ُتْغُلوا ُصُدَق النِّس�اِء؛ 
ني�ا، أو َتْقَوى عن�َد اهلل، كاَن أْوالكم ب�ا النبيُّ ، ما  �ا َل�و كانْت َمْكُرَم�ًة يف الدُّ فإنَّ
أْصَدَق رس�وُل اهلل  امرأًة ِمْن نِس�اِئه، وال ُأصِدَقِت امرأٌة ِمْن َبناتِِه، أكثَر ِمِن اثنََتي 
جُل لُيْبَتىَل بَصُدَقِة امرأتِه، حتَّى يكوَن هلا عداوٌة يف نفِس�ه، وحتَّى  َع�شَة ُأوِقيَّ�ًة، وإْن كاَن الرَّ

يقوَل: ُكلِّْفُت إليك َعَلق الِقْربِة)))«)2). 

وق�د ح�اوَل بعُضهم االس�تالَل بذه اآليِة، ع�ىل جواِز الُمغ�االِة يف الُمهوِر، وال ش�كَّ 
ع عىَل الُمغاالِة يف  أنَّ ه�ذا ِم�ْن َعَقب�اِت النِّكاح، التي َي�ُب تذلِيُلها، وليس يف اآليِة ما ُيش�جِّ

وج أداَء املهِر لزوجتِه كاِماًل، مهم كان كثرًيا.  الُمهوِر، وغايُة ما فيها: أنَّ عىَل الزَّ

وجِة األوىَل؛  وج إىَل زوج�ٍة ثانيٍة، ال ُيبيُح له أخَذ شٍء ِمْن م�اِل الزَّ وفِيه�ا: أنَّ حاج�َة الزَّ
وج مااًل ِمْن  َج بِ�ِه. وِمَن الَكِذِب القبيِح، واِل�داِع، وأكِل املاِل بالباطِِل: أْن يأخ�َذ الزَّ لِيت�زوَّ

ِذي ُتَعلَّق بِِه. النهاية )290/3). ٍء، َحتَّى َعَلق الِقْربة. َوُهَو َحْبُلها الَّ ْلُت ألْجِلِك ُكلَّ َشْ مَّ ))) َأْي: َتَ
)2) رواه أمحد )285(، وصّححه حمّققو املسند.
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اها أنَّه ُيريُد بِناَء َمس�كٍن هَلم، ونحَو ذلك، ُث�مَّ يتزّوج به ُأْخرى،  ا إيَّ زوجتِ�ه الُموظَّف�ِة، ُموِهً
ِة ُمُروَءِتا.  تِها، وِقلَّ وهذا ِمْن دناءِة النفِس، وِخسَّ

؛ ولذلَك فإنَّه ال  وفِيه�ا: أنَّ الَقْيَد املذكوَر بقولِه: )ٱ  ٻ  ٻ( هو َقيٌد أغَلبيٌّ
يوُز أْن يأكَل ماَل زوجتِه األُوىَل، حتَّى ولو َل يتزوْج عَليها، وحتَّى لو َل يطِلْقها، وِمن ذلك: 

ِل الَمهِر.  ُماَطَلُته يف تسليِم ُمَعجَّ

َج بثانيٍة، حتَّى َلو َل َيكْن باألُوىَل  وفِيه�ا: أنَّه يوُز للرجِل أْن ُيفارَق زوجَته األُوىَل، ويتزوَّ
ها كاِماًل.  َعيٌب، أو ِخيانٌة، بشِط أْن ُيعطَيها حقَّ

ويف ه�ِذه اآلي�ِة -َمَع التي َقْبله�ا-: أنَّ َمنَْع املرأِة ِمْن َمْهِرها، أو اس�رتجاَعه ِمنْها، إنَّم كاَن 
ها،  بُب ِمنْها، َحُرم أخُذ شٍء ِمنْه؛ ألنَّه حقُّ ا زاَل السَّ ا َأَتْت بالفاحش�ِة الُمَبّينِة، فَلمَّ بس�ببِها، لمَّ

وَل َيُصْل ِمنْها ما ُيوِجُب َمنَْعه.

َر اإلنكاُر؛ لزي�ادِة التنِفرِي ِمْن ذلك، فقاَل  وج�اِت، تكرَّ ولَِش�ناعِة االعتِداِء عىَل ُمهوِر الزَّ
:

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ     (
ڤ    ڦ  ڦ(.

�داَق، بأيِّ وْجٍه تأُكُلوَن�ه؟ )ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    )ٿ  ٿ( أي: الصَّ

ڤ( َوَص�َل، والَتَصَق، واملراُد: المُع، وقي�ل: الَخْلوُة الكاِمَلُة )ڤ  ڤ  
ُقوا اهللَ يف  ًدا، وه�و َعْقُد النِّكاح، وقد قال النب�يُّ : »اتَّ ڤ    ڦ( عه�ًدا ُمؤكَّ

ُكْم َأَخْذُتُوُهنَّ بَِأماِن اهللِ، واْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة اهللِ«))).  النِّساِء؛ َفإِنَّ

قال بعُضهم: »كلمُة اهللِ: هي التَّش�ّهُد«، وقال بعُضهم: »هي كلمُة النِّكاح، ِمَن اإلياِب 
والَقُبوِل، التي ُتسَتَحلُّ ِبا الُفُروُج«، وقال بعُضهم: »هي الَعهُد الذي أَخَذُه اهللُ عىَل األزواِج، 

يف قولِِه: )ہ  ھ  ھ  ھ  ھ( ]البقرة: 229[«، وقيل غرُي ذلك)2).

))) رواه مسلم )8)2)).
)2) انظر: رشح النووي عىل مسلم )83/8)(، كشف املشكل )66/3(، مرقاة املفاتيح )772/5)).
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ويف اآليِة ِمَن الَفوائِد: 

يادُة يف اإلْنكاِر، والُمبالغُة يف التنِفرِي، ِمْن َأْكِل َمْهِر املرأِة ُظلًم.  الزِّ

وفِيها: أنَّ املرأَة إذا َبَذَلْت نفَسها لزوِجها، واجَتَمَع مَعها يف حِلاٍف واحٍد، فأتاها، ووطَِئها، 
وصاَرْت َمالَذه، وُمتَعَته: فَكيف َيليُق بِِه أْن َيس�رَتدَّ ِمنْها ش�يًئا ِم�ْن َمهِرها، وَيرتَكها مظلومًة 

ضعيفًة؟ 

ْوِق الُمس�تِقيِم، ال ُيمكُن أْن َيس�َتوِلَ عىَل  �ليِم، والذَّ جَل صاحَب الطَّبِع السَّ وفِيها: أنَّ الرَّ
، القادُر عىَل اْكتِس�اِب املاِل بالوس�ائِل  م�اِل امل�رأِة الضعيفِة الَمْغلوب�ِة، وهو الرجُل الق�ويُّ

جولِة وُمروءُتا َتأَبى َأكَل حقِّ املرأِة.  دِة، وشهامُة الرُّ الُمتعدِّ

وفِيها: أنَّ النِّكاح َعهٌد َغليٌظ، وِميثاٌق ش�ديٌد-وإِْن كاَن َكالًما ولفًظا-؛ فإنَّه ُتس�َتحلُّ بِه 
الُفُروُج، وهو َمعقوٌد عىَل َصداٍق، ال َيوُز انتهاُكه، وال اْنتقاُصه. 

َته هَلا، وما َينش�ُأ َعن ذلك  وج لزوجتِِه، واجتمَع�ه مَعها، وُمبارَشَ وفِيه�ا: أنَّ ُمالَمس�َة الزَّ
، ال يوُز التساهُل فيِه، وِميثاٌق غليٌظ، ال َتوز ِخيانُته.  محِة، هو ِرباٌط قويٌّ ِة، والرَّ ِمَن الَمَودَّ

داِق، َبْل َترَكْتُه لِتفاُوِت الناِس  ْد ِمقداَر الصَّ ويف اآليِة -َمَع التي َقْبلها-: أنَّ الشيعَة َلْ ُتدِّ
يف الِغنَى، والَفْقِر، فُكلُّ واحٍد ُيعطِي عىَل َحَسِب حالِه، وإنَّ ِمْن َبَرَكِة املرأِة: تيسرَي َصداِقها، 
نا، والفساِد. وِمَن الطأِ  واج، الُمَؤدِّي إىَل َكثرِة الزِّ ِة الزَّ والُمغاالُة يف الُمهوِر، ِمْن أس�باِب ِقلَّ
يِن،  : اختي�اُر األْمَثِل يف الدِّ �نيِع: َتزوي�ُج البنِت ملَِْن َيدَف�ُع أكثَر، وإنَّم الواج�ُب عىَل الولِّ الشَّ

اها.  ُه اهللُ إيَّ والُخُلِق؛ ُمراعاًة لألمانِة، التي والَّ

واس�تنَبَط بعُض العل�امِء ِم�ْن قولِ�ه : )ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ(: أنَّ 
�ِة: إغالُق الباِب،  وجِة، والُم�راُد بالَخْلوِة التامَّ ِة بالزَّ الَمه�َر َيُب كاِم�اًل، ِعنَد الَخْل�وِة التامَّ
بحيُث ال ُيَْشى ِمْن ُدُخوِل أَحٍد عَليِهم، وبحيُث َلو أراَد أْن ُياِمَعها، َفَعَل َذلك، فإذا طلََّقها 

َبعَد الَخْلوِة الكاِمَلِة: َوَجَب إعطاُؤها الَمهَر كاِماًل، وَلو َل َيَطْأها. 

وفِيها: تعليٌم ِمَن اهللِ لعباِده، لِس�لوِك طريِق األدِب، يف التعبرِي عمَّ ُيْستْحيا ِمْن ِذْكِره، وال 
َيِلي�ُق التريُح بِه؛ وذلَك باس�تعمِل الِكنايِة، والتَّعريِض، كم َع�بَّ َعِن اِلمِع هنا باإلفضاِء، 

وهَو الُوُصوُل إىَل ال�ِء بغرِي حائٍل. 
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وفِيه�ا: أنَّ تعظي�َم َقْدِر َمه�ِر املرأِة، وعدَم ج�واِز االعتداِء عَليِه، هو أص�ٌل ِمَن األُصوِل 
يف الُمعاَم�الِت َبنْيَ الِعباِد، وهِذه قضيٌة حُمَكمٌة؛ ولذلَك كان القوُل بأنَّ اآليَة منس�وَخٌة قواًل 
ضعيًف�ا، ووجوُد بعِض احلاالِت التي يوُز فيها أخُذ املهِر، واس�رتداُده -كأْن تأِتَ بفاحش�ٍة 
ُمبّينٍة، أْو أْن تصرَي ناِشًزا، أْو أْن َتاَف أْن َتْعِصَ اهللَ يف زوِجها، وال تقيَم حدوَد اهلل فيِه-: إّنم 

هي استثناءاٌت ِمَن األصِل ال ُتْلِغيه، وال َتعُله َمنسوًخا.

وجاِت، الالِت َيِلُّ  �ورِة: ُحكَم نكاِح اليتاَم�ى، وَعَدَد الزَّ �ا َذَكر  يف أوائِل السُّ وَلمَّ
ماِت ِمَن النِّس�اِء، س�واٌء  وج�ِة، أتَبَع ذلك ببياِن الُمحرَّ ، وُحكَم اس�تبداِل الزَّ الَجْم�ُع َبْينُه�نَّ

 : ضاِع؛ فقال بسبِب القرابِة، أو الُمصاَهرة، أو الرَّ

)  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ(.

ا األبناُء )ڄ  ڄ  ڄ( يش�مُل: األجداَد -وإْن َعَلْوا،   )ڦ  ڦ( يا أيُّ

وجاِت )ڃ  ڃ  ڃ  چ(  وَيش�َمُل اآلباَء ِمَن النََّس�ِب، والرضاع�ِة )ڄ   ڃ( الزَّ
ا َبعد  وَسبَق يف الاِهليَِّة، َقْبل ُنزوِل آيِة التحريِم، فال إْثَم عَلْيكم فيِه، وال فيم َترتََّب عَلْيه، وأمَّ
تريِم هذا النِّكاح: فال يوُز ابتداُؤه، وال االس�تمراُر فيه. )چ( أي: نِكاَح زوجِة األِب 
)چ  ڇ( َقبيًح�ا، َتقش�عرُّ ِمنْه النُّف�وُس الس�ليمُة )ڇ( أي: َمْقوًتا، َمْبُغوًضا 

عن�َد اهللِ، والَمْقُت: أش�دُّ الُكرِه، وهو ُبغٌض َمَع احتقاٍر، وكان�ْت العرُب تقوُل لولِد الرجِل 
؛ نِسبًة إىل الَمْقِت))). ِمن امرأِة أبيه: َمِقيٌت، أو َمقتِيٌّ

 )ڇ( ذل�ك النِّكاح، وَقُبَح )ڇ( أي: طريًقا، وَمْس�لًكا؛ وذلك ألنَّه اعتداٌء 

ع�ىَل َمق�اِم األِب، وُعقوٌق له؛ وألنَّ زوجَة األِب بَمق�اِم األمِّ الْبِن زوِجها، فَكْيف يطُؤها؟! 
وَتسَتبِشُع الِفَطُر السليمُة، أْن َيَطَأ ابٌن امرأًة، َوطَِئها أُبوه ِمْن َقْبل. 

م  وهذه اآليُة فيها: إبطاٌل ملِا كاَن عَليه أهُل الاِهليَِّة مْن أموِر النِّكاح الفاس�دِة، وكم تقدَّ
إبطاُل أخِذ زوجِة امليِِّت مَع إرثِه، فيسَتْول عَليها قريُبه: َفَقد جاَء يف هذه اآليِة -أيًضا- إبطاُل 

))) تفسري القرطبي )05/5)).



87

نكاِح االبِن لزوجِة أبيِه -وكاَن فاِشًيا يف الاِهليَِّة-؛ فَعِن ابِن عبَّاٍس  قال:»كاَن أهُل 
ُموَن ما َيُرم، إال اْمرأة األِب، والَجمع َبنْي األْخَتني، فأنزَل اهللُ : )ڦ   الاِهليَّ�ِة ُيرِّ
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ( إىل قولِ�ه: )ھ  ھ  

ے  ے(«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

تعظيُم َمنزلِة اآلباِء، وتكريُمهم، واحرتاُمهم. 

ِد َعْقد أبِي�ه عَلْيها،  ا َتُرم ع�ىَل االبِن، بُِمج�رَّ وفِيه�ا: تري�ُم نكاِح زوج�ِة األِب، َب�ْل إنَّ
ها بِشهوٍة، أو َنَظر إىَل ما ال يلُّ  وكذلَك َتُرم جاريُة األِب عىَل ابنِِه -وَلو َلْ َيَطْأها- إذا بارَشَ

له النظُر إليِه ِمنْها، َلو كانْت أجنَبيًَّة، كالنظِر إىَل َعْورِتا. 

نا:  نا؛ ألنَّ اهللَ قال يف الزِّ وفِيها: أنَّ نكاَح زوجِة األِب ِمْن أكِب الكبائِر، وهو أْبشُع ِمَن الزِّ
�ا ن�كاُح زوج�ِة األِب: فق�د قاَل عنه:  )ک     ک      ک  ک   گ( ]اإلساء: 32[، وأمَّ

نِيُع.  )چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ(، فزاَد الَمْقَت، وهو الُبْغُض الشَّ

ِع لِكلِّ َطري�ٍق ُيؤدِّي إىَل َمْقِت االب�ِن ألبيِه، ونكاُح زوج�ِة األِب يؤدِّي إىَل  وفِيه�ا: َس�دُّ الشَّ
ا كان النبيُّ  َج امرأًة، كان هلا زوٌج س�ابٌق، إال أْبَغَضه، ولمَّ ذلك؛ فإنَّ الغالَب أنَّه ما ِمْن رجٍل تزوَّ
ِة: كان َحراًما عَليهم أْن َينِكحوا أزواَجه ِمْن َبْعِده،   بمثابِة األِب للصحابِة، ومجيِع األمَّ
هاُت املؤمننَي.  : أمَّ هاِت لميِع املسلمنَي؛ ولِذلك ُيقاُل هَلُنَّ وزوجاُت النبيِّ  بَمقاِم األمَّ

وفِيها: حُماربُة ما كان فاشًيا يف الاِهليَِّة ِمَن الُمنْكِر. 

ماِت يف اآلي�ِة التي تِليه�ا؛ ألنَّ َأْهَل  وق�ْد أْف�َرَدِت اآلي�ُة هذا التَّحري�َم، َعْن بقيَّ�ِة الُمحرَّ
وَن عَلي�ه، وكاَن يف أْنِكَحتِِهم كثرٌي ِمَن الظُّلِم، فتتمُّ بالقهِر، واالس�تيالِء  الاهليَّ�ِة كاُنوا ُيِرِّ

، وال ُشُهوٍد، وبعُضها ُمؤقٌَّت.  -وأيًضا-: بغرِي ولٍّ

ُع، وقد كاَن  �ليمَة، َتس�تْقبُِح ما اْس�تقَبَحُه ال�شَّ يِّبَة، والعقوَل السَّ وفِيه�ا: أنَّ النُّفوَس الطَّ
بعُض ذِوي الُمروءاِت ِمْن أهِل الاهليَِّة، ُيْبِغضوَن هذا النَّوَع ِمَن النِّكاح، وَيمَتنِعوَن عنُْه. 

))) رواه ابن َجرير يف تفسريه )32/8)(، وسنده صحيح.
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نا  ، فتزداد إثًم، مقارنًة بالزِّ ، وُمبارَشُتا كُمبارشِة األمِّ وفِيه�ا: أنَّ زوجَة األِب بَمنزل�ِة األمِّ
بأجنبيَّ�ٍة. بْل قد َذَهَب بعُض العل�مِء -كأب حنيفَة، والّثورّي، واألوزاعّي- إىَل أنَّه َيُرُم عىَل 

َج بامرأٍة، َزنا با أُبوه))).  جِل أْن يتزوَّ الرَّ

وفِيه�ا: أنَّ اإلس�الَم َيُبُّ ما َقْبَل�ه، وأنَّ الِعب�اَد ال ُيؤاَخذوَن، َقبَل الِعل�ِم بالتحريِم، قال 
: )ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ( ]اإلساء: 5)[. 

ُرها.  وفِيها: احلرُص عىل ِصيانِة الَعالقِة َبنْي اآلباِء، واألبناِء، ومنِع ما ُيكدِّ

اُر  ِع، والعقِل، والعادِة. والكفَّ هوَة الَبهيميََّة َتْدَفُع إىَل فِْعِل ما ُيسَتقَبُح يف الشَّ وفِيها: أنَّ الشَّ
الُمعاصوَن َلَدْيِم كثرٌي ِمْن هذا، يف باِب: َوْطِء الَمحارم، ووْطِء البهاِئِم، والّلواِط، وغرِيها، 

فَحَصَل انِسالُخ استقباِح هذه القاذوراِت، ِمْن نفوِس كثرٍي ِمنْهم. 

رِة؛ لَرِف النُّفوِس َعِن الَفواِحِش.  ويف اآليِة: استعمُل األوصاِف الُمنفِّ

يع�َة -وإْن َل ُتؤاِخْذ عىَل نكاِح زوج�ِة األِب، والَجمِع َبنْي األْخَتني، قبَل  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
َخّس  يف تفس�ري  ع�ّي- لكنَّها َل ُتِقرَّ اس�تمراَر ذلك، كم قال السَّ ُن�ُزوِل الُحك�ِم الشَّ
)ڃ  ڃ  ڃ  چ( قال: »معناُه: أنَّ ما قد س�َلف يف الاهليَِّة، فإنَّكم ال ُتؤاَخذون بذلك، 

، بعَد الِعلم بالُحرمِة«))).  ْيتم سبيَلهنَّ إذا َخلَّ

وهذا َيتلُف َعن َمسألِة إقراِر اإلسالِم أهَل الاهليَِّة الذيَن أْسَلموا، عىَل أنِكَحتِهم التي 
، أو شهوٌد -َمثاًل-  ماٍت، لكْن َل يكْن يف النِّكاح ولٌّ َعَقُدوها يف الاهليَِّة، عىَل نساٍء غرِي حُمرَّ
وجَة  وج والزَّ ا أس�َلموا، وبِناًء عَليِه: فإنَّنا ال نأمُر الزَّ وَل يأُمْرهم بتجديِد ُعقوِد أنكحتِهم َلمَّ
وجُة ليسْت  دا َعقد النِّكاح، وال أْن ُيفَسَخ، ما دامِت الزَّ الكافَِرْيِن -إذا أسَلم اليوَم- أْن ُيدِّ

ماِت. ِمَن الُمحرَّ

ماِت ِمَن النِّساِء، وُهنَّ َخْسَة عَش، بنصِّ كتابِه، أربعة عَش  ُثمَّ واىَل  ِذْكَر الُمحرَّ
: وواحدٌة يف ُسورِة األحزاِب، فقاَل ، يف هاَتنْيِ اآليَتنْيِ

))) انظر: بداية املجتهد )59/3).
)2) املبسوط )98/4)).
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ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ     (
ک   ک     ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   
گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ       ہ   ہ   ہ  

ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ(.
 )ڍ  ڌ  ڌ( وهي: كلُّ امرأٍة، َينتِسُب إليها الرجُل بوالدٍة، َسواء 

اِت )ڎ( مجُع  ، أو ِمْن ِجه�ة األِب -وإْن َعَلْون- وهذا َيش�َمُل الَجدَّ ِم�ْن ِجه�ِة األمِّ
بِنٍْت: وهي كلُّ أنَثى، َيرِجُع نس�ُبها إليك بالوالدِة -وإْن َنَزْلَن- وهذا َيش�َمُل بناِت البناِت، 
اِن، عنَد مجهوِر العلمِء؛  ا َتُرم عىل الزَّ نا، فإنَّ وبن�اِت األبناِء، وَيدخُل يف هذا: تريُم بنِت الزِّ

لدخوهِلا يف ُعُموِم قولِه : )ڎ(.

 )ڎ( مج�ُع أْخ�ٍت: وه�ي كلُّ ُأنَث�ى، ش�ارَكْتَك يف أح�ِد أْصَلْي�َك، أْو فيِهم، 
فتدخُل فيها: األخواُت الّش�قيقاُت، واألخ�واُت ألٍب، واألخواُت ألمٍّ )ڈ( مجُع 
ك -وإْن َع�ال- )ڈ( مجُع خالٍة: وهي كلُّ  �ٍة: وه�ي كلُّ أخٍت ألبِيك، أو ِلدِّ عمَّ
�قيقاُت، وأخواُتا ألبيها،  �َك يف أصِلها، فيدخُل فيه�ا: أخواُت األمِّ الشَّ امرأٍة، ش�اَرَكْت أمَّ

ة أمِّ األِب -وإْن َعَلْوَن-. ، وأخواُت الدَّ ة أمِّ األمِّ ها، وأخواُت الدَّ وأخواُتا ألمِّ

 )ژ   ژ( وهذا َيشمُل كلَّ ُأنَثى، َيرِجع نسُبها ألخيك بوالدٍة، وهذا َيشمُل مجيَع 
بناِت أوالِد األِخ -وإْن َنَزْلن- )ڑ  ڑ(: وهي كلُّ ُأنَثى، َيرِجع نس�ُبها إىل أختِك 

بوالدٍة، وهذا َيشَمُل مجيَع بناِت أوالِد األخِت -وإن َنَزْلن-.

ماِت بالنََّسِب، بنصِّ كتاِب اهلل. بعُة ِمَن الُمحرَّ فهذه األصناُف السَّ

، وه�ي األمُّ الُمرِضع�ُة، فق�اَل:  هَل�نَّ ض�اِع أوَّ م�اِت بالرَّ ُث�مَّ َذَك�ر  ِم�َن الُمحرَّ
)ک  ک    ک( أي: يُرم�َن عليُك�م كذل�َك، وه�ذا َيش�مُل كلَّ ام�رأٍة 

أرَضَعْت�ك، أْو أرَضَعْت َم�ْن أرَضَعْتك، أو َوَلَدْتا، وكذلك َيش�مُل أمَّ صاحِب اللَّبِن، وهو 
زوج ُمرضَعتِك الذي درَّ اللبُن بسببِه. 
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�ك، أو ارتَضَعْت بلبِن   )ک  گ  گ(: وه�ي كلُّ امرأٍة أرضَعتها أمُّ

أبِيَك، وكذلك بناُت املرِضَعة، وبناُت صاحِب اللَّبِن. 

؛  مات بالنََّس�ِب، إال هاَتنْيِ املرَأَتنْيِ ضاِع َبعَد املحرَّ ماِت بالرَّ وَل يْذُك�ْر  ِمَن املحرَّ
�نُة، بقول النبّي  ضاَع يِري َمَرى النَّس�ب يف التحريِم، كم بيَّنت ذلك السُّ تنبيًه�ا ع�ىَل أنَّ الرَّ
ضاع عىَل هذا،  ماِت بالرَّ ضاِع ما َيُرُم ِمَن النََّس�ِب«)))، فبقيَُّة املحرَّ : »َي�ُرُم ِمَن الرَّ
ضاِع: وهي أخُت املرِضَعة،  ضاِع: وهي أخُت صاحِب اللَّبِن، والال�ُة بالرَّ ُة بالرَّ : العمَّ ُه�نَّ
ض�اِع: وه�ي كلُّ أنَث�ى، ارتضَع�ْت بلب�ٍن دّر بس�ببِك، وكذلك بن�ُت األِخ ِمَن  والبن�ُت بالرَّ

. ع ِمنْهنَّ ضاِع، وما تفرَّ ضاِع، وبنُت األخِت ِمَن الرَّ الرَّ

ضاُع ُمؤّث�ًرا، إذا كاَن َخَْس رضعاٍت معلوماٍت فأكث�ر يف الَحْوَلنِي، أي:  وإنَّ�م يك�وُن الرَّ
اجِح ِمْن أقواِل أهِل الِعْلم. نَتنْيِ األُوَلَينْيِ ِمْن حياِة املولوِد، عىَل الرَّ السَّ

ماِت بالُمصاهرِة، فقاَل:  ثم َذَكَر  الُمحرَّ

ه�اُت زوجاتِكم، س�واء ُك�نَّ أمهاٍت ِمَن   )گ  گ( أي: َي�ُرُم عليُك�م ُأمَّ

، أْم  نَّ يُرمَن، س�واء دخَل أزواُجهنَّ بنَّ ضاِع -وإْن َعَلون- فإنَّ هاٍت ِمَن الرَّ النَّس�ِب، أو ُأمَّ
باِئُب مجُع َربِيبٍة: وه�ي بنُت املرأِة ِمْن رجٍل  ال )ڳ( أي: بن�اُت نس�اِئُكم، والرَّ
بُتُموه�نَّ )ڳ  ڳ( وبيوتُِكم، وهذا هو الغالُب،  ، وأدَّ آَخ�َر )ڳ( ربيُتموُهنَّ
ها؛ وهلذا قال العلمُء يف  وإال َفَق�ْد تك�وُن الربيبُة عنَد أبيها، أو قريٍب هلا، وليس عن�َد زوِج أمِّ
«، وليس ُمراًدا لذاتِه، فَتحُرم  ه�ذا الوصِف -وهو )ڳ  ڳ  ڳ( -: »إنَّه أغَلبيٌّ
ها، ولو ل تُكن َتسُكُن عنَده )ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں(  وجِة عىل زوِج أمِّ بنُت الزَّ
أي: جاَمعُتُموُه�نَّ )ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( أي: كاَن ُم�ّرَد عق�ٍد عىل األُمِّ التي 
بائِب، وبناِت  هَل�ا بن�ٌت، دوَن ُدخول )ۀ  ۀ( ال َحَرَج )ہ( يف ن�كاِح الرَّ

 . هاِتِنَّ وجاِت، َبعد ُمفارقِة أمَّ الزَّ

ِد الَعْقد،   )ہ  ہ( أي: زوجاُت أوالِدُكم يُرمَن عليكم كذلك، بمجرَّ

))) رواه البخاري )2645(، ومسلم )447)).
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وِج: َحِليٌل؛ ألنَّ كلَّ واحٍد ِمنْهم َيِلُّ لصاِحبِه  وجُة، ويقاُل للزَّ واحلالئُل مجُع َحِليلٍة: وهي الزَّ
ُك�ْم. وأما زوجاُت األبناِء  )ہ      ھ  ھ( َأْي: ُدوَن َم�ْن َتَبنَّْيُت�ْم ِمْن َأْوالِد َغرْيِ

ضاِع ما َيُرم ِمَن  نة، يف قولِه : »َيُرم ِمَن الرَّ ضاِع: فقد جاَء تريُمُهنَّ يف السُّ ِمَن الرَّ
النََّسِب«))). 

ماٌت إىَل األَبِد، َسواء  ، ُهّن حُمرَّ ابقَتنْيِ ماِت الَمذكوراِت يف اآليَتنْيِ السَّ َم ِمَن املحرَّ وكلُّ ما تقدَّ
: ما جاَء يف ُس�ورِة األحزاِب، ِمْن  ضاِع، وُيضاُف إليِهنَّ بس�بِب النَّس�ِب، أو الُمصاهرِة، أو الرَّ
ا. وجِة َبعد اللِّعاِن، تريًم أَبِديًّ نِة، ِمْن تريِم الزَّ تريِم زوجاِت النَّبيِّ ، وما جاَء يف السُّ

مات ُمؤقًتا، وُهنَّ الالِت َلو زاَل س�بُب  ث�م َذَك�ر  يف هذه اآليِة ِصنًفا ِم�َن الُمحرَّ
، فق�ال : )ھ  ھ  ے  ے( أي: َي�ُرُم  ، ج�اَز نكاُحُه�نَّ تريِمِه�نَّ
، يف وق�ٍت واحٍد، َس�واء كاَنتا ُأخَتنْيِ بنََس�ٍب، أو  عليُك�م -كذل�ك- أْن تَمُع�وا َب�نْي ُأخَتنْيِ
تِها،  َمُع َب�ْيَ الَمرأِة وعمَّ �نِة -أيًضا- قوُل النب�يِّ : »ال ُيْ رض�اٍع، وقد َثَبَت يف السُّ

وال َبْيَ الَمرأِة وخاَلتِها«))). 

 )ۓ    ۓ  ڭ  ڭ( أي: ما َمَض، ووَقَع المُع ِمنْكم فيِه، َقْبل ُنزوِل التحريِم. وانتفاُء 
يَلمي  قال: أَتْيُت  اإلْثِم-هن�ا- ال َيعنِي ت�رَك العمِل بالُحْكِم، كم ورَد عْن ف�رْيوز الدَّ
  فقلُت يا رسوَل اهللِ: إنِّ أْسَلمُت وتتِي ُأختاِن، فقال رسوُل اهلل ، َّالنبي

َتُهام ِشئَت«))).  َتُهام ِشئَت«. ويف رواية: »اْخَت أيَّ ْق أيَّ ل: »طلِّ

 )ڭ     ۇ  ۇ     ۆ( ملِا َوَقَع ِمنْكم فيم َس�َبق )ۆ( حيُث س�احَمَُكم، وَعفا 
َعنكم، ول ُيؤاِخْذكم عىَل ما َسَلف.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

َمها يف التَّحريِم عىل غرِيها.  ؛ حيُث قدَّ رَشُف َمنزلِة األمِّ

))) تقّدم تريه.
)2) رواه البخاري )09)5(، ومسلم )408)).

)3) رواه أبو داود )2243(، والرتمذي )30))(، وحسنه، وابن ماجة ))95)(، وصححه ابن حبان، والدارقطني، 
والبيهقي.
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وجِة  م�اِت بالُمصاه�رِة أربعٌة: َزْوج�ُة األِب، وزوجُة االب�ِن، وبنُت الزَّ وفِيه�ا: أنَّ املحرَّ
ماٌت إىل األَبِد.  وجِة، فهؤالِء حُمرَّ املدخوِل با، وأمُّ الزَّ

ِحِم، وِمْن َذلِ�َك: تريُم المِع َب�نْيَ املرأِة  يعِة ع�ىَل صيانِة صَل�ِة الرَّ وفِيه�ا: ِح�رُص الشَّ
ائِر ال َتْلو ِمَن التباُغِض،  تِها؛ وَذلَك ألنَّ الَغرْيَة َبنْيَ الضَّ وُأْختِها، وَبْينها وَبنْي خالتِها، أْو عمَّ

والتحاُسِد. 

ضاُع، وهناك حُمّرماٌت ُأخَرى بأسباٍب  هُر، والرَّ وفِيها: أنَّ أسباَب التحريِم هي: النَّسُب، والصِّ
وجُة بعَد اّللعاِن.  هاُت املؤمنني، والُمالعنُة، فتحُرم الزَّ أخَرى، ِمنْها: االحرتاُم، َفتحُرم أمَّ

ُة حّتى تنَقض ِعّدُت�ا، والكافرُة ِمْن  وَت�ُرم -أيًض�ا- زوجُة الَغرْيِ حتَّ�ى يفاِرَقها، واملعتدَّ
غرِي أهِل الِكتاِب. 

وجِة، وتربيتِها، واإلحساِن إليها، وأْن يعاِمَلها كاْبنَتِه.  وفِيها: إِشارٌة إىل احتِضاِن بنِت الزَّ

ِذ.  هوِة، والتلذُّ وفِيها: تنزيُه القرابِة القريبِة َعِن الشَّ

وفِيها: أنَّ نكاَح املحارِم ِمْن أكِب الكباِئِر. 

وفِيها: َنْفُي اإلثِم عمَّ َتمَّ ارتكاُبه، َقْبل الِعْلم بتحريِمه، َمَع ُوجوِب التوقُِّف َعنْه، والروِج 
ِمنْه، َبْعَد الِعلِم بالتَّْحريِم. 

؛ ملِا يف َلَبنِها ِمْن ُحصوِل تغذيِة الولِد؛ فينبِغي أن يكوَن  وفِيها: تنزيُل الُمرِضَعِة َمنزلَة األمِّ
، وإْن كاَن ُدوَن برِّ الوالدِة.  هلا حٌق يف التوقرِي، واالحرتاِم، والبِّ

َب�ِن األخَرى،  ُم أنواُع اللَّ ، فال ُت�رِّ ضاُع الطبيِع�يُّ ض�اَع الُمح�ّرَم ُه�َو: الرَّ وفِيه�ا: أنَّ الرَّ
ناِعيَِّة. كاأللباِن الصِّ

ناعيَِّة.  ضاعِة الطَّبيعيَِّة، وما ينشُأ َعنْها ِمَن التَّغذيِة، والَعالقِة، بخالِف الصِّ يَُّة الرَّ وفِيها: أهِّ

ابقِة، فقد كان يف  ت بأحكاٍم َعن س�ائِر الشائِع السَّ وفِيها: أنَّ رشيعَة اإلس�الِم قد اْخُتصَّ
رشيع�ِة آدَم  تزوي�ُج األِخ ِمْن أختِ�ِه، وقيل: إنَّه كاَن يف رَشيع�ِة يعقوَب  جواُز 

ٌم يف هذه الشيعِة.  الَجمِع َبنْي األخَتنْي، وَنحو ذلك، وهذا كلُّه حُمرَّ
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َضعاِت،  ضعِة، وعدِد الرَّ ض�اِع، وَمعرفِة وقِت الرَّ وفِيه�ا: التَّنبيُه عىَل االهتمِم بأحكاِم الرَّ
، ويف املقابِِل: ينبِغي  وأوالِد الُمرِضعِة، وأنَّ إهاَل َذلَك ُيؤدِّي إىَل نِكاِح َمْن ال َيِلُّ نِكاُحُهنَّ
ضاِع؛ فإنَّ التَّس�اُهَل يف هذا ُيؤدِّي إىَل ُدخوِل َم�ْن ال َيِلُّ ُدخوُله عىَل  �ُق ِم�ْن ُثبوِت الرَّ التَّحقُّ
املرأِة. قاَلْت عاِئَش�ُة : َدَخَل َعَلَّ رس�وُل اهللِ ، َوِعنِْدي َرُجٌل قاِعٌد، فاْش�َتدَّ 
ضاَعِة،  ُه َأِخي ِمَن الرَّ َذلَِك َعَلْيِه، َوَرَأْيُت الَغَضَب يف َوْجِهِه، قاَلْت: َفُقْلُت: يا رس�وَل اهللِ، إِنَّ

ضاَعُة ِمَن الَمجاَعِة«))). ضاَعِة، َفإِنَّام الرَّ قاَلْت: َفقاَل: »اْنُظْرَن إِْخَوَتُكنَّ ِمَن الرَّ

تِي َتْثُبُت ِب�ا الُحْرَم�ُة، َوَتِلُّ ِبا  ضاَع�ُة الَّ ضاَع�ُة ِم�َن الَمجاَع�ِة«: أي: الرَّ ومعن�ى: »الرَّ
َبُن َجْوَعَتُه.  ِضيُع طِْفاًل، يُسدُّ اللَّ الَخْلَوُة: ِهَي َحْيُث َيُكوُن الرَّ

هاٍت  وفِيه�ا: تريُم بن�وِك الَحليِب املوج�ودِة اليوَم، التي يت�مُّ فيها َخْلُط احللي�ِب ِمْن أمَّ
شتَّى، ُثمَّ ال ُيعَرُف صاحبُة اللَّبِن، وتضيُع الَعالقُة َبْينها، وَبنْي املرَتِضع. 

يع�ِة، وع�دُم التَّضيي�ِق ع�ىَل الن�اِس؛ ف�إنَّ تري�َم هؤالِء  وفِيه�ا: َرْف�ُع الَح�َرِج يف الشَّ
، ولوال هذا َلضاَق عيُش النَّاِس  ، واختالُطهم بنَّ ماِت، فيِه: ُدُخوُل أقارِبِنَّ َعَليهنَّ الُمحرَّ
ْت َعىَل  ا، وص�اَرْت املرأُة -يف كثرٍي ِمَن األحياِن- حَمْبوَس�ًة، وَلَتعطَّلْت َمصالُِح، وتعسَّ ِجدًّ

النَّاِس األحواُل. 

وفِيه�ا: أنَّ التَّحري�َم ُيقَص�ُد ب�ه يف اآلي�ِة: منُع النِّ�كاح، وما َيتعلَّ�ُق به، ال تري�َم النَّظِر، 
خوِل، والَخْلوِة.  والدُّ

وفِيه�ا: أنَّ ِذْكَر التَّحريِم يف أش�دِّ حاالتِِه، ال يعنِي -بال�ّضورِة- إباحَة ما هو ُدوَنه؛ فإنَّ 
ها، ال يعنِي إباحَة َمْن َلْ تُكْن يف ِحْجِره، بل  وجِة، التي َتربَّْت يف ِحْجِر زوِج أمِّ تريَم بنِت الزَّ

ها.  مٌة عليه -أيًضا- ما داَم قد َدَخل بأمِّ هي حُمرَّ

هِر؛ إش�ارًة إىل ُعُلوِّ َمنزلِة  ضاِع، والصِّ م�اِت الرَّ ماِت النََّس�ِب، عىَل حُمرَّ وفِيه�ا: تقديُم حُمرَّ
ضاِع. هِر، والرَّ ا أعظُم ِمْن َعالقِة الصِّ ِحِم، وأنَّ صَلِة الرَّ

 : فقال ، ًتا زوجَة الَغرْيِ ماِت ُمؤقَّ ُثمَّ َذَكر  ِمَن الُمحرَّ

))) رواه البخارّي )2647(، ومسلم )455)).
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ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     (
ڤ      ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ(.
ن َيُرمَن أيًضا )ٻ    )ٻ  ٻ  ٻ( املقصوُد: األجنبياُت املتزوجاُت، فإنَّ

ِحِم، ولو كان هلنَّ أزواٌج، ويدلُّ  پ  پ  پ( فإنَّه َيلُّ لكم َوطُؤُهنَّ َبعد استِباِء الرَّ
ع�ىَل ذلك س�بُب ُن�زوِل هذه اآليِة؛ فق�د َرَوى اإلماُم أمح�ُد وغرُيه، عن أب س�عيٍد الُخدريِّ 
، وهَلُنَّ  ، قال: »أَصْبنا نس�اًء ِمْن َس�ْبي أْوط�اٍس، وهَلُنَّ أزواٌج، فَكِرْهن�ا أْن َنَقَع عليِهنَّ

أزواٌج، فَس�َأْلنا النبيَّ ، فنََزَلت َهذه اآليُة: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
.(((» پ( فاْسَتحَلْلنا ِبا ُفُروَجُهنَّ

وق�د َرواُه مس�لٌم)2)َعْن َأِب َس�ِعيٍد الُخ�ْدِريِّ : »َأنَّ رس�وَل اهللِ  َيْوَم 
ا، َفقاَتُلوُهْم َفَظَه�ُروا َعَلْيِه�ْم، َوَأصاُبوا هَلُْم  ُحنَ�نْيٍ َبَعَث َجْيًش�ا إىِل َأْوط�اَس، َفَلُقوا َع�ُدوًّ
، ِمْن َأْجِل  ُجوا ِمْن ِغْش�ياِنِنَّ رَّ َس�بايا، َفَكَأنَّ ناًس�ا ِمْن َأْصحاِب رس�وِل اهللِ  َتَ

ِك�نَي، َفَأْن�َزَل اهللُ  يف َذلِ�َك: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   َأْزواِجِه�نَّ ِم�َن الُمْشِ
پ  پ(«.

ي�ن إىَل أنَّ الُمراَد بقولِ�ه : )ٻ  ٻ  ٻ(  وَذَه�ب بع�ُض الُمفسِّ
. أي: العفائُف، حراٌم عليكم، حتَّى َتِلكوا ِعْصَمَتُهنَّ بنكاٍح، وُشهوٍد، وُمهوٍر، وولٍّ

وقوُل�ه: )ڀ  ڀ  ڀ( أي: ه�ذه األح�كاُم، وهذا التَّحريُم مكت�وٌب، ومفروٌض 
َعَلْيُك�م، فالَزُم�وه، واعَمل�وا ب�ه، وال تُرج�وا َع�ْن ُح�ُدوِده، ورشِع�ِه )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ل�وا )ٿ( مه�وَر  م )ٿ  ٿ( وُتَصِّ ٿ( أي: ِم�َن النِّس�اِء، غ�ري م�ا تق�دَّ
بالطَّري�ِق  تتَّخ�ُذوا  أي:  )ٹ  ٹ  ٹ(  اليم�نِي  ِمل�ِك  وَثم�َن  وج�اِت،  الزَّ

ِعّي، ما ِشئُتم ِمَن النِّساِء، إىل أرَبِع زوجاٍت ِمَن احلرائِر، وما ِشئُتم ِمن ِملِك اليمنِي )ڤ   الشَّ

))) رواه أمحد ))69))(، وصححه حمققو املسند.
)2) صحيح مسلم )456)).
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وجاِت احلرائِر )ڦ  ڦ(  ڤ  ڤ     ڤ( أي: يف مقابِِل االستمتاِع بالزَّ
أي: ُمهوَرهنَّ )ڦ( أي: لِزاًما يف مقابِِل ذلك. 

وق�د اس�تدلَّ بعُضهم بُعموِم ه�ذه اآليِة عىَل نكاِح الُمتَعِة، وال ش�كَّ أنَّ هذا كان جائًزا، 
-: »إنه ُأبِيَح، ُثمَّ َنِس�َخ، ُثمَّ ُأبِيَح، ُثمَّ ُنِسَخ«،  ُثمَّ ُنِس�َخ، قال بعُض العلمِء -وِمنْهم الش�افعيُّ
يعُة  ِت الشَّ ا ابَتَعدوا َعْن نِس�اِئهم يف الَغزواِت، ُثمَّ اس�تقرَّ حابِة، َلمَّ وكاَن ذل�ك ُرْخصًة للصَّ

عىَل التَّحريِم.

وقد َثَبَت يف الصحيحنِي، َعن َعِلٍّ ، قاَل: »َنَى النبيُّ  َعْن نِكاِح الُمتَعِة، 
 : وعِن الُحُمِر األهليَِّة َيْوَم َخْيَب«))). ويف صحيح مس�لٍم َعْن س�ْبَة بِن معبٍد الُجهنّي
ا الن�اُس: إنِّ كن�ُت أِذْنُت  �َة، فقال: »ي�ا أيُّ أن�ه َغ�زا َمَع رس�وِل اهلل  ي�وَم فتِح مكَّ
َم ذلَك إىل يوِم الِقيام�ِة، فَمْن كاَن ِعنَده ِمنُْهنَّ  لُك�م يف االْس�تمتاِع ِمَن النِّس�اِء، وإنَّ اهللَ قْد َحرَّ

َِّا آتيُتموُهنَّ شيًئا«))).  َشٌء)))فلُيخلِّ َسبِيَله، وال تأُخذوا م

 )ڄ   ڄ  ڄ( أي: ال َح�َرَج َعَلْيُك�ْم، وال إثَم )ڄ  ڃ  ڃ( َبْينكم وَبنْيَ 

َزْوجاتِكم، ِمَن التَّناُزِل َعْن شٍء ِمَن الَمهِر، أو تأخرِي َتسليِمه، أو زياَدتِِه )ڃ  ڃ  چ( 
يَّتِِه، وُوجوِب إيتاِئِه.  ه اهللُ فريضًة؛ ألهِّ أي: ِمن َبعِد االتِّفاِق عىَل الَمهِر، وتديِده. وسمَّ

ِميُّ أنَّ رجااًل  وقد َرَوى ابُن َجِريٍر َعِن الُمعَتمِر بِن ُس�ليمَن َعْن أبيِه، قال: »َزَعم الَحْضَ
كان�وا َيفِرض�وَن الَمهَر، ُثمَّ َعَس�ى أْن ُتدرَك أحَدهم الُعْسُة، فق�ال اهللُ: )ڄ   ڄ  ڄ   

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ(«))). 

يعني: إْن وَضَعْت لك شيًئا فهو َلَك ساِئٌغ. 

ع، وَق�َض َب�نْي عب�اِدِه، فأحكاُمه َمْبنِيَّ�ٌة عىَل الِعْلم   )چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ( في�م رَشَ

واحِلكَمِة.

))) رواه البخاري )5))5(، ومسلم )407)).
)2) أي: املنكوحات نكاَح متعٍة.

)3) صحيح مسلم )406)).
)4) تفسري ابِن َجرير )80/8)).
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

قِّ يف اإلسالِم؛ لقولِه: )ٻ  پ  پ  پ(.  إثباُت الرِّ

؛ ألنَّ )پ( مَجُع يمنٍي، وهي: الي�ُد، فيجوُز  وفِيه�ا: إط�الُق البعِض ع�ىَل ال�ُكلِّ
 . التعبرُي بالبعِض عن الُكلِّ

ماِت  وفِيها: أنَّ ِمْن فِْضِل اهلل: أْن َجَعَل الُمحلَّالِت ِمَن النِّس�اِء يف النِّكاح أكثَر ِمَن الُمحرَّ
بكثرٍي. 

؛ ألنَّه أكثُر.  ا الُمباُح: فال ُيَْرُ ، وأمَّ َم ُهَو الذي ُيَرُ وفِيها -مع ما قبلها-: أنَّ الُمحرَّ

ليُل.  َعى تريَم امرأٍة، فعَليه الدَّ ، وأنَّ َمِن ادَّ ويف اآليِة: أنَّ األصَل ُهَو: احِللُّ

وفِيه�ا: ُوج�وُب َبذِل املاِل يف النِّكاح، فال نكاَح باِل ماٍل؛ لقولِِه: )ٿ  ٿ       ٿ(، 
َط يف الَعقِد ع�دُم الَمهِر، فقد قال بع�ُض العلمِء: »هلا َمهُر املِث�ِل، ويصحُّ العقُد«،  ف�إذا اش�رُتِ
وق�ال بعُضهم: »النِّ�كاح غرُي صحيٍح«، وكذلك إذا َجَرى الَعقُد بغ�رِي تعينٍي للمهِر، فإنَّ هلا 

مهَر ِمْثِلها.

وفِيها: تسميُة الَمهِر أجًرا؛ ألنَّه ِعَوٌض يف مقاَبَلِة منفعٍة، وِهَي االْستمتاُع. 

َله، وأنه ال  ، أو يَضَع َعنْ�ُه، أو ُيؤجِّ وفِيه�ا: أنَّ صاح�َب احلقِّ له أْن ُي�ِبَئ َمْن عليه احل�قُّ
 . َرَفنْيِ َحَرَج عىَل اآلَخِر ِمَن االستفادِة ِمَن التَّنازِل، والتَّأجيِل، ما دام بِرضا الطَّ

اِض يف التَّنازِل، وأنَّ عدَمه مانٌِع ِمْن أكِل املاِل.  وفِيها: اْشرتاُط الرتَّ

وج؛ لقول�ه: )ٿ  ٿ(،  وفِيه�ا: أنَّ األص�َل يف طلِب النِّ�كاح أْن يكوَن ِم�ْن ِجهة الزَّ
ويوُز للمرأِة، أْو وليِّها، عرُض النِّكاح عىَل الرجِل الُكفِء. 

ى مااًل  وفِيه�ا: أنَّ�ه ال يوُز النِّكاح بمقاب�ٍل حمّرٍم، كالَمغص�وِب، والَخمِر؛ ألنَّه ال ُيس�مَّ
أصاًل، وقد قال اهللُ يف اآليِة: )ٿ( فليَس بمِل الغرِي، وال ب�ٍء غرِي حُمرَتٍم. 

وج بزوجتِِه، سواء بنظٍر إىَل َعْورٍة، أْو ُمبارَشٍة بَشهوٍة؛  وفِيها: أنَّ الَمهَر َيْثُبُت باستمتاِع الزَّ
ة«.  ولِذلك قاُلوا: »َيْثُبت الَمهُر كاِماًل بالَخْلوِة التامَّ
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؛ لِقولِه : )ٿ   ٍ وفِيه�ا: أنَّ الَمهَر الذي َيْدَفُعه الرجُل بِرضاُه، ال َيَتَقيَُّد بِحدٍّ ُمعنيَّ
ٿ       ٿ(. 

وج�ِة، َبعد  وج، أِو الَحطِّ ِمنْه ِم�ْن َطرِف الزَّ وفِيه�ا: ج�واُز زي�ادِة الَمْه�ِر ِمْن َط�َرِف ال�زَّ
استْقراِره، وُثُبوتِه، إذا َحَصل ذلك بالرَتاِض. 

عاِت.  وفِيها: أنَّ الَمْهَر ِمْن باِب الواجِب الَمفروِض، وليَس ِمْن باِب التََّبُّ

عي�ِة ه�و م�ا َفَرَض�ُه اهللُ، وليَس ع�اداِت الناِس،  وفِيه�ا: أنَّ الَمرِج�َع يف األح�كاِم الشَّ
وتقاليَدهم؛ لقولِه : )ڀ  ڀ  ڀ(.

ِة، وأْن تكوَن األََمُة  ُث�مَّ َذَكَر  رُشوَط نكاِح األََمِة، وِمنْها: العجُز عْن نكاِح الُحرَّ
ُمؤِمنًة، وأْن َينِكَحها بإْذِن أهِلها، وأْن ُيؤتَِيها َمْهَرها، وأْن تكوَن َعفيفًة، وأْن َيَْشى عىَل نفِسه 

 : احلراَم، َلو َل ينِكِح األََمة، فقال

ژ   ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ     (
ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   کگ   ک   ک     ک   ڑ   ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ  
ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    
ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ    ۇ    ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې(.

�ا األح�راُر )ڎ( أي: ُق�درًة، وَس�َعًة، ومااًل )ڎ    )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ي�ا أيُّ
ڈ     ڈ  ژ( أي: احلرائَر، كأْن َل َيِد ما ُيعطِيها َمهًرا، أْو َل َتْرَض به 
ِة، وَقَدَر عىَل نكاِح األََمِة، فقد أجاَز اهللُ  النِّس�اُء احلرائُر؛ لَعْيٍب فيِه، أو َعْجٍز َعن ُحُقوِق الُحرَّ
جوا اإلم�اَء )ک    ک  ک( أي:  ل�ُه ذل�ك )ژ  ڑ  ڑ  ک( أي: َتزوَّ

. نِّ ُة، احلديثُة السِّ ابَّ املسلمِت، غرِي الكافراِت. والَفَتياُت مجُع فتاٍة، وهي -ُلغًة-: املرأُة، الشَّ

�ا كاَن اإلي�مُن َخِفيًّ�ا يف القل�ِب، ق�ال : )گ  گ  گ( بحقيَقتِِه،  وَلمَّ
َة يف اإلي�مِن )ڳ  ڳ   ڳ( أي:  ودرَجتِ�ِه، ومراتِبُِك�م في�ه، وُربَّم فاَق�ِت األََمُة الُح�رَّ
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ِة اإليمنِيَّة  يِن باألُُخوَّ املؤمنوَن واملؤمناُت متَّصُلوَن يف النََّس�ِب بآَدَم ، ومتَّصُلون يف الدِّ
ج إال بإْذنِه  )ڱ  ڱ  ڱ( وه�ذا ي�دلُّ ع�ىَل أنَّ الس�يِّد ه�و ولُّ َأَمتِ�ه، ال ُت�زوَّ

)ں  ں( ادَفُع�وا إليِه�نَّ ُمهوَره�نَّ )ڻ( ع�ْن طِي�ِب َنْف�ٍس ِمنُْكم 

ُدوَن َبْخ�ٍس، وال ُماطَل�ٍة، )ڻ( أي: انكُحوُه�نَّ يف ح�اِل كوِنِ�نَّ عفيف�اٍت )ڻ  
ْن أراَدها بالفاحش�ِة. )ۀ   نا، والُمس�افَِحُة: هي التي ال َتْتنُِع عمَّ ڻ( ُمعِلناٍت بالزِّ
ا )ہ  ہ( أي: بالنِّكاِح، وذلك أنَّه  َء، يزُن�ون ِبنَّ سًّ ۀ   ہ( أي: أِخ�الَّ
ل؛ وذلَك ألنَّ اهللَ وَصَفهنَّ َقْبل ذلك يف اآليِة  ُن الَفْرَج، وِقيل: أس�َلْمَن، والراِجُح األوَّ ُيصِّ
باملؤمن�اِت، فكي�َف ُيقاُل يف الُمؤمناِت: فإذا أْس�َلْمَن؟! )ھ  ھ  ھ( أي: َوَقْعَن 
ن�ا )ھ( أي: اإلماِء الزانياِت )ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( أي:  يف الزِّ
نصُف ما عىَل احلرائِر األْبكاِر ِمْن الَجْلِد. وقد َذَهب مُجهوُر العلمِء، إىل أنَّ األََمَة ُتَلُد َخسنَي 

جلدًة، سواًء كانْت ُمتزوجًة، أْو غرَي متزوجًة. 

 )ڭ( أي: م�ا َأَبْحن�اُه لك�م، ِمْن ن�كاِح اإلم�اِء عنَد الَعْج�ِز ِمَن احلرائ�ِر جائٌز )ۇ   

�ْبُ َع�ِن اِل�مِع  ن�ا، َوَش�قَّ َعَلْي�ِه الصَّ ۇ( وخ�اَف )ۆ  ۆ( أي: الُوُق�وَع يف الزِّ
)ۈ  ٴۇ( ف�ال َتنِكُحوا اإلم�اَء، وُتاِهُدوا أنفَس�ُكم يف الَبقاِء عىَل العفاِف، وَتس�َتِعينُوا 

؛  قِّ ياِم، )ۋ  ۋ( ِمْن نكاِح اإلماِء؛ ملِا يف ذلك ِمْن تعِريِض األوالِد للرِّ بالُمجاهدِة، والصِّ
م يف هذه احلالِة، س�يكوُنوَن ِمْلًكا لس�يِّد األََمِة، وملِا يف نكاِح الُحرِّ لأَلَمِة ِمَن اإلزراِء عىَل  ألنَّ
لِة والَمهانِة لألوالِد، بس�بِب ذلك،  نفِس�ه، بالُع�ُدوِل إىَل َمْن َدَن�ْت مرَتَبُتها، وملِا يكوُن ِمَن الذِّ
ِديَئِة بسبِب ذلك )ۅ  ۉ( ملَِْن تاَب إليِه ِمن التقِصرِي يف نكاِح  والنتقاِل بعِض الطباِئِع الرَّ
، أو عدِم  احلرائ�ِر، أو الَمْيِل بش�هوتِِه إىَل الَح�راِم، أو احتِقاِر اإلماِء املؤمناِت، والطَّع�ِن فيِهنَّ
ِب عىَل الشهوِة، ونحِو ذلك. )ۉ( بعباِدِه، حيُث أباَح هلم ما أباَحه؛ َتْوِسعًة عَلْيهم. الصَّ

ويف اآليِة ِمَن الَفوائِِد: 

أنَّ نكاَح الُحرِّ لأَلَمِة ال يكوُن إالَّ يف حاِل االْضطِراِر، وأنَّ حقوَق األََمِة يف النِّكاِح، ُدوَن 
، وال َيستطيُع اآلَخُر.  ُحقوِق الُحّرِة؛ ولذلك قد َيستطِيُعه احلرُّ

وفِيها: أنَّه ال َيوُز نِكاُح األََمِة الكافِرِة. 
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وفِيه�ا: أنَّ األدَب يف نِ�داِء األََم�ِة: أْن ُيق�اَل: فت�اِت؛ ملِا َثَبَت َع�ْن أِب ُهَرْي�َرَة ، َأنَّ 
ُكْم َعبِيُد اهللِ، َوُكلُّ نِسائُِكْم  رسوَل اهللِ  قاَل: »ال َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم: عبِدي َوَأَمتِي، ُكلُّ

إِماُء اهللِ، َوَلكِْن لَِيُقْل: ُغالِمي، َوجاِرَيتِي، َوَفتاَي، َوَفتات«))). 

وفِيه�ا: أنَّ�ه ليَس لناِكِح املؤمنِة إال الظَّاهُر يف اإليمِن؛ ألنَّن�ا غرُي مكلَّفنَي ببواطِِن األموِر، 
 . ُواحلقاِئِق، فإنَّه ال َيطَِّلع عليها إال اهلل

ة الكافرِة؛ ألنَّ اهللَ َرَفَع ش�أَن أهِل اإليمِن، ُذكوًرا،  وفِيه�ا: أنَّ األََم�َة املؤمنَة خرٌي ِمَن الُحرَّ
وإناًثا.

وفِيها: أنَّ نِكاَح األََمِة بغرِي إْذِن سيِِّدها باطٌل، وقد تكوُن األََمُة يف ِمْلِك َيتيٍم، فيقوُم وليُّه 
ج  ا، أو قاضًيا، أو وصيًّا- َمقاَمه يف التزويِج، وإْن كاَن مالُك األََمِة امرأًة، زوَّ -سواًء كاَن َجدًّ

األََمَة ولُّ سيِّدِتا، بإذِن سيِّدِتا. 

وفِيها: إعطاُء الَمهِر لأَلَمِة، وتسليُمه إليها، ومجهوُر العلمِء عىَل أنَّه ِملٌك لسيِِّدها. 

ا، وَجهًرا، وذمُّ الُموِمس�اِت، والتْش�نِيُع ع�ىَل َمْن يتَّخُذ الَخالِئل،  نا، ِسًّ وفِيها: تريُم الزِّ
ا، باّتاِذ الَعش�يِق؛ ولِذلك  �فاُح، وسًّ نا يف الاهليَِّة عالنَيًة، وهَو: السِّ والليالِت. وكاَن الزِّ
قال : )ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]األنعام: )5)[، وقد قال 
يف ه�ذه اآلي�ِة ع�ِن اإلم�اِء: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ(، وقاَل عِن 

ابقِة: )ٹ  ٹ  ٹ(.  جاِل احلرائِر يف اآليِة السَّ الرِّ

ِة.  وفِيها: أنَّه ال َيُِب عىَل ُمستطِيِع نكاِح األََمِة، االستدانُة ألجِل نكاِح الُحرَّ

ِة الِكتابِيَِّة.  وفِيها: أنَّ األََمَة الُمؤمنَة خرٌي ِمَن الُحرَّ

 . ُج َنْفَسها، والُبدَّ هَلا ِمْن َولٍّ وفِيها: أنَّ املرأَة ال ُتزوِّ

ِة.  وفِيها: إطالُق اإلحصاِن عىَل الِعفَّ

، وإقاَمَة الَعالق�اِت َبْينَهم، ُي�ؤدِّي إىَل احلراِم؛  داق�اِت َبنْي اِلنَس�نْيِ �اَذ الصَّ وفِيه�ا: أنَّ اتِّ
لقولِِه: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ(. 

))) رواه البخاري )2552(، ومسلم )2249).
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يَِّة إعفاِف اإلماِء؛ حتَّى ال َيَقْعَن يف الَحراِم.  وفِيها: اإلشارُة إىل أهِّ

وفِيها: أنَّ كلَّ إنساٍن أْدَرى بُقدَرِة نفِسِه. 

عيَة َمنوطٌة باالْستِطاَعِة.  وفِيها: أنَّ الواجباِت الشَّ

وفِيها: اإلشارُة إىَل عَدِم تزِكيِة النَّفِس يف اإليمِن. 

ل.  واِج، بأْن يكوَن إيمُن املخطوبِة هو غايَته، وُمراَده األوَّ وفِيها: تذكرٌي ملُِريِد الزَّ

وفِيه�ا: أنَّ املي�زاَن عنَد اهللِ يف تف�اُوِت أقداِر الَبَشِ إنَّم هو َتفاُوُتُ�م يف اإليمِن، والتَّقوى، 
م س�واٌء؛ وقْد ق�اَل اهللُ : )ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   ِة: فإنَّ �ا ِمْن ِجَهِة البشيَّ وأمَّ
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]احلجرات: 3)[، وق�اَل النَّبِ�يُّ 

: »النَّاُس َبنُو آَدَم، َوآَدُم ِمْن ُتراٍب«))). 

وفِيها: أنَّ َكْسَب األََمِة، والعبِد، لسيِِّدها، وَمهُر األََمِة يدُخُل يف ذلك. 

ُن النَّفَس ِمَن الَحراِم، وس�بٌب للمناَعِة ِمنْ�ه، وَيِقي الَفْرَج الوطَء  وفِيه�ا: أنَّ النِّكاَح ُيَصِّ
موِد أماَم الفاحشِة، وَيمنَُعها ِمْن َذلَك. ي النفَس يف الصُّ َم، وُيقوِّ الُمحرَّ

نا ِمَن  ة إذا َزَنْت؛ وذل�ك ألنَّ الزِّ انِي�ِة، أدَنى ِمْن عقوَبِة الُح�رَّ وفِيه�ا: أنَّ عقوب�َة األََمِة الزَّ
نا أقَوى، بخ�الِف األََمِة، التي يكوُن احلاجُز َبْينها وَبنْي  ِة أقبُح، واحلاجَز َبْينها وَبنْي الزِّ الُح�رَّ
يعُة  ا َرَفَعِت الشَّ نا أضعَف؛ لُِدنوِّ مرَتَبتِها، وهواِنا يف َنَظِر النَّاِس، وَضْعِف مقاوَمتِها. فَلمَّ الزِّ

 . ا َنَزَلْت َدرجُة األََمِة، صاَرت عقوَبُتها أخفَّ ْت عقوَبُتها، وَلمَّ ِة، اشتدَّ َمنزلَة الُحرَّ

نيا،  نا؛ وذلك ملِا َينُتُج عنه ِمَن اإلْثِم، والَحَرِج، وُعقوَبِة الدُّ وفِيه�ا: إطالُق الَعنَِت عىل الزِّ
وُعقوَبِة اآلخرة، والفِضيحِة، وأوالِد احلراِم، واألمراِض، وغرِي ذلك. 

وفِيه�ا: أنَّ نِ�كاَح الُح�رِّ لأَلَمِة يرتتَُّب عليه بعُض املفاِس�ِد؛ ولذلك ال ُيْلج�ُأ إليِه إالَّ عنَد 
م  َج َأَمًة َفَق�ْد َأَرقَّ نِْصَفُه، َوَأيُّ م ُحرٍّ َتَزوَّ االضطِ�راِر. وق�د قاَل ُعَمُر ْبُن الَخطَّ�اِب : »َأيُّ

ًة َفَقْد َأْعَتَق نِْصَفُه«)2). َج ُحرَّ عبٍد َتَزوَّ

))) رواه الرتمذي )3956(، وصححه.
)2) رواه الدارمي يف سننه )77)3(، وابن أب شيبة يف مصنفه )466/3(، وسنده صحيح. 
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غٍة لزوِجها؛ بس�بِب اس�تمراِر ُسلطاِن سيِّدها عَليها  وتكوُن األََمُة يف هذه احلالِة غرَي متفرِّ
يف ِخدَمتِِه. 

نيا َمْبنِيٌَّة عىَل الظَّاِهِر.  وفِيها: أنَّ أحكاَم الدُّ

وفِيها: أنَّه ال َينَْبِغي لألِب أْن ُيْلِحَق النَّقَص بوَلِده. 

ًضا للَحراِم،  وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َتناقَلْتها األيِدي، وصاَرْت يف املِهنِة، واِلدم�ِة، هي أكثُر تعرُّ
وأق�لُّ مقاوم�ًة له، بخالِف الُحّرِة، املس�تقّرِة يف البيِت، الَمكفيَِّة بنفق�ِة زوِجها، وأبِيها، وُهنا 
نَّ يف الوظائِف  ُ أنَّ تعريَض احلرائِر املس�لمِت -اليوَم- لالبتِذاِل، واالْمتِه�اِن، بإدخاهِلِ َيتب�نيَّ
نَّ عليهم، والَخْلوِة بم: سُيؤدِّي  جاِل األجانِب، وكثرِة دخوهِلِ الُمخَتَلطِة، وعمِلهنَّ َلدى الرِّ

ِك الُمجتمِع.  إىل انتشاِر الَفساِد، والوقوِع يف الَحراِم، وتفكُّ

وِج، أْن َيْعَل عىَل نفِسه يف زوَجتِه َنقصنْي، أحدها أشدُّ ِمن اآلَخر،  وفِيها: أنَّه ال يوُز للزَّ
 . قُّ وُها: الكفُر، والرِّ

َب أشدُّ ِمْن نكاِح  ْخصِة)))؛ ألنَّ الصَّ ويف اآليِة: أنَّ األخَذ بالَعزيمِة، أفضُل ِمَن األخِذ بالرُّ
األََمِة. 

َب َيرتِقي بالعبِد يف َمراتِب الرِي عنَد اهللِ.  وفِيها: أنَّ الصَّ

، كم يف عقوبِة  وفِيها: أنَّ َمْن كانْت نعمُة اهللِ عَليها َأْعَظَم، فَلْم َتش�ُكْر، كان حس�اُبا أشدَّ
نا، وقد قال : )ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ِة، واألََمِة، يف الزِّ الُح�رَّ

ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئ( ]األحزاب: 30[. 

وَج العبُد ُحّرًة،  ، وكذلك إذا تزَّ قِّ وجَة إذا كانْت رقيقًة، َتبَِعها أوالُدها يف الرِّ وفِيها: أنَّ الزَّ
فإنَّ أوالَدها يكونوَن أحراًرا. 

وفِيها: أنَّ اإليمَن الظَّاهَر للمرأِة، يكفي لصّحِة نكاِحها. 

خصة أفض�َل، وقد يكوُن األخُذ  ))) ه�ذا حم�ّل ِخالٍف بنَي أه�ِل العلِم، والراجُح: التفصيُل؛ فق�د يكوُن األخُذ بالرُّ
بالعزيمِة أفَضل.
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ٍة ودليٍل.  وفِيها: عدُم جواِز الطَّعِن يف اإليمِن الظَّاهِر، إال بُِحجَّ

�ُف؛ وألنَّ قتَلها فيه  ج�َم ال َيتنصَّ ج�َة إذا َزَن�ْت ال ُتقت�ُل؛ ألن الرَّ وفِيه�ا: أنَّ األََم�َة املتزوِّ
تفويٌت حلقِّ سيِِّدها فيها، وإتالٌف لبعِض مالِه.

وج�اِت، والفاحش�َة، وما َيرتتَُّب  ِد الزَّ وَبع�د أن َذَك�ر اهللُ  النِّ�كاَح، وأح�كاَم تعدُّ
عَليها، واألمَر بالتَّوبِة ِمنْها، والُمعارشَة بالَمعروِف، واالنتقاَل ِمْن زوجٍة إىل زوجٍة، وأحكاَم 
اِذ الَخالئِل باحلراِم، وَحدَّ  �فاِح، واتِّ ماِت، وإباحَة نكاِح األََمِة بِشوطِه، وتريَم السِّ الُمحرَّ
�الفِة ِمْن  األََم�ِة إذا َزَن�ت: َذَكَر  س�بَب تشيِع هذه األح�كاِم، وهْل كانْت يف األُمِم السَّ

 : َقْبِلنا؟ واحلكمَة ِمْن وراِء ذلك، فقال

)  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  
ۆئ   ۆئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ(.
ها، ومنافِِعها )ى(  َعه ِمَن األحكاِم بمصاحِلِ  )ې  ې  ې  ى( بم رَشَ

ُموكم ِمَن األم�ِم واألنبياِء؛  ُيرش�َدكم )ائ( وطرائ�َق )ائ      ەئ  ەئ( َم�ْن تقدَّ
�ابقنَي -وإْن كاَن َبْينَها اختالٌف يف بعِض  لِتقت�ُدوا ِبِْم، وتقَتُفوا آثاَرهم. ورشائُع األنبياِء السَّ

ِة للَبَشِ )وئ   ا ُمتَِّفقٌة يف كثرٍي ِمنْها، وتدوُر كلُّها عىَل ُمراعاِة املصالِح العامَّ األحكاِم- فإنَّ
وئ( أي: ُيريُد  أْن تعوُدوا إىل طاعتِه، وُتقِلعوا َعْن معصيتِه، وأنَّ هذه اآلياِت، 
واألحكاَم، ُتؤدِّي بَِمْن َعِمَل با إىل االستقامِة، والتوبِة، وسلوِك سبيِل احلقِّ )ۇئ  ۆئ( 

َعه هَلُم.  بمصالِِح عباِده )ۆئ( فيم رَشَ

َيكْم  ُنوِب، وُيزكِّ َرك�م ِمَن الذُّ ُث�مَّ قال : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( وُيطهِّ
ُكْم عىَل طريِق التوبِة. وقيل: إنَّ َتكراَر إرادِة التوبِة ُهنا؛ لتقويِة هذا األمِر،  ِمَن األَْدناِس، وَيُدلَّ
َل: فيِه إرشاُد اهللِ لعباِده، إىل ما يكوُن سبًبا لتوبتِهم، ِمَن  والتأكيِد عَليه، وقيل: إنَّ املوِضَع األوَّ
ر بِه  الطَّاعاِت، واألعمِل الصاحِلِة، واملوضع الثاِن: توفيُقُهم لِِفعل ما يتوُب به عَليهم، وُيكفِّ

عنهم تلَك اآلثاِم، والفواحِش، ِمَن اإلقالِع، والنََّدِم، ونحِوه. 
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�ياطنِي ِمَن اليه�وِد، والنَّصاَرى،   )پ  پ  پ      پ( وه�م: أتب�اُع الشَّ
ن�اِة، وكلِّ َم�ْن َيعتقُد بنكاِح الَمح�اِرم، أو بعِضهم، كاملج�وِس، واهِلندوِس، وغرِيهم.  والزُّ
مُة )ڀ  ڀ( وَتعِدلوا عِن  اُت الُمحرَّ �هواُت مجُع شهوٍة، والُمراد با هنا: الُمس�تلذَّ والشَّ
م�اِت، وَترتِكبوا  �هواِت، واس�تحالِل الُمحرَّ ب�اِع الشَّ احل�قِّ إىَل الباطِ�ِل )ڀ  ڀ( باتِّ

الَخطايا العظيمَة، بِفْعِل الفواحِش، ونكاِح الَمحارِم.

ُة، ويأتَيُكم بالتَّسهيِل،  ُة املحمديَّ ُتها األُمَّ ُثمَّ قال : )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ( يا أيَّ
  ورِة، وال ُيريُد اإلثقاَل عَليكم حيحِة، كإباحِة نكاِح األََمِة عنَد الضَّ خصِة الصَّ والرُّ
ك�م قال يف اآليِة األخ�رى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]البقرة: 85)[، 
هوِة، والَهَوى، ضعيًفا يف أمِر النِّساِء، َيذهُب عقُله عنَد  )ٿ  ٹ  ٹ( أماَم الشَّ

. فتنَتِِهنَّ

ويف َهذِه اآلياِت ِمَن الَفوائِِد: 

بياُن احِلْكمِة يف َبعِض األحكاِم، وأنَّ أحكاَم اهللِ  ليسْت عبًثا.

َف عىَل أس�باِب التشي�ِع، وُمراِد اهللِ  �َس ذلك، وأْن َيتعرَّ وفِيه�ا: أنَّ عىَل املس�ِلم أْن َيَتلمَّ
ِم�ْن وراِء َفرِض األحكاِم -م�ا أْمَكنَه-، وأنَّ هذا يزيُد اإليمَن، وَيرتِق�ي بِعلِم العبِد؛ فيزداُد 
يعِة يف أقوالِه،  يقينُه بالُحْكِم، إذا َعَرَف س�بَبه، وِحكَمَته، وينفتُح له ب�اُب االقتباِس ِمَن الشَّ
وأفعالِه، فال تكوُن ترفاُته َعَبثيًَّة، وال كالُمه فارًغا ضائًعا. وأنَّ التأّمَل يف أحكاِم التشيِع، 

َيْبتعُد بالعبِد َعِن الَعشوائيَِّة. 

محُة بِم، وإرادُة الرِي هلم، بالبياِن  فقُة عَليهم، والرَّ وفِيها: اعتناُء اهلل  بعباِده، والشَّ
هَلُْم، وهدايتِهم، والتَّوبِة َعَلْيِهْم، والتَّخفيِف َعنُْهْم. 

وفِيها: إرشاُد العباِد إىل االحتياِط، والَحَذِر، ِمْن فِتنِة الشهواِت؛ ألنَّ اإلنساَن العاقَل إذا 
هواِت، َل ُيورْدها َموارَد الَهَلكِة، وال أماكَن الفساِد، ول ُيْطِلْق  َعِلَم أنَّ نفَسه ضعيفٌة أماَم الشَّ
جاِت،  وِر، وتنََّب الَخْلوَة، وسمَع الُخُضوع بالقوِل ِمَن النِّساِء، ومالطَة الُمتبِّ بَره يف الصُّ

ونحَو ذلك. 
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، س�واٌء يف االحتياطاِت،  َع ِم�َن األحكاِم ما في�ِه ُمراعاٌة لضعِف الَبَشِ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ رَشَ
َخِص، والتس�هيالِت، فقد َمنََع  ِمَن النَّظ�ِر إىَل األجنبيَِّة،  وس�دِّ الَذراِئ�ع، أو يف الرُّ
اَذ  وجاِت، واتِّ َد الزَّ َجها، وُمبارشَتا، ويف الانِِب الُمقابِل: أباَح تعدُّ والَخْل�وِة با، وَمنََع تبُّ

ورِة.  اإلماِء، وِملَك اليمنِي، ونكاَح األََمِة عنَد الضَّ

�الُل البعيُد، واالنح�راُف العظيُم، ملس�َتِحلِّ نكاِح الَمح�ارِم، كالَمجوِس،  وفِيه�ا: الضَّ
الذي�َن ُيبِيحوَن نِكاَح األخ�ِت، وبنِت األِخ، وكاهلن�دوِس، الذين ُيبِيحوَن اْش�رتاَك أَخَوْيِن 
يف ام�رأٍة واح�دٍة، باإلضاف�ِة إىل ُزناِة النَّص�اَرى، واإلباِحيِّ�ني، الذين اش�ُتِهروا يف واقِعهم، 

هاِت، واألَخواِت، والبناِت، والبهائِم -والعياُذ باهللِ-.  وأفالِمهم، ومواقِعهم، بِوطِء األُمَّ

وفِيها: إثباُت اإلرادِة هللِ ، وهي: إرادٌة كونيٌَّة، وإرادٌة رشعيٌَّة. 

ِع، وال ُيوجُد ُحكٌم، يَفى ع�ىَل الميِع، وقد  وفِيه�ا: أنَّ�ه ال ُيوج�ُد َشٌء مْهوٌل يف ال�شَّ
يعَلُمه بعُض النَّاِس دوَن بعٍض؛ وذلك أنَّ اهللَ يقوُل: )ې  ى(. 

ِة، وكمُل رشيعتِها، بالنِّسبِة ملِا َمَض ِمَن األمِم.  وفِيها: كمُل هذِه األُمَّ

هواِت.  وفِيها: انِحطاُط َمرتبِة أتباِع الشَّ

وفِيها: أنَّ ِمَن النَّاِس َمْن ال َيكتفي بِضالِل نفِسه، بل َيعمُد إىل إِْضالِل غرِيه. 

 . وفِيها: أنَّ الُيَس أحبُّ إىل اهللِ ِمَن الُعْسِ

ُم األْيُس.  أَينْيِ إذا تساَويا، والقوَلنْيِ إذا تكاَفآ: ُيقدَّ وفِيها: َدليٌل ملَِْن قاَل بأنَّ الرَّ

وفِيها: ِعالُج ُشُموِخ النَّْفِس، بِتذكرِيها بضعِفها، وِعصياِنا. 

ِك  هواِت -وما أكثَرهم اليوَم- وهم َيْسَعْوَن إىَل تفكُّ وفِيها: التَّْحذيُر ِمْن ُخطِط أتباِع الشَّ
واياِت، والُمسلس�الِت،  نا بِجميِع الوس�ائِل، ِمَن الرِّ ويِج للزِّ ، ونِش االْنحالِل، والرتَّ األَُسِ

وِر البيثِة.  واألفالِم، ومواِقِع الّشَبكاِت، ونِش الصُّ

�ِة، وإذا اْنتَكَس يف البهيميَِّة، صاَر ِمْن  وفِيه�ا: أنَّ اإلنس�اَن إذا اهَتَدى، صاَر ِمْن َخرِي الَبيَّ
رشِّ الَبليَِّة. 
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وفِيها: أنَّ اإلنس�اَن ُخِل�ق ضعيًفا، ِمْن ماٍء مهنٍي، وله َجوٌف، فُت�سع إليه اآلفاُت، َفُهَو: 
تِه، ضعيٌف يف بِنْيتِه،  ضعيٌف يف جس�ِده، ضعيٌف يف َصِبه، ضعيٌف يف ِعلِمه، ضعيٌف يف قوَّ

وهو أْضعُف ِمْن كثرٍي ِمن َخْلِق اهللِ، كاملالئكِة واِلّن. 

هواِت.  وفِيها: أنَّه َيُب عىَل اإلنساِن أْن يكوَن حاِزًما عنَد ُحضوِر الشَّ

ويف اآلي�ِة: أنَّ رشيعَتنا ُتش�ابُِه رشائَع َم�ْن َقْبلنا، ُخصوًصا يف: أم�وِر التوحيِد، والقواعِد 
با،  نا، والرِّ م�ًة عىَل َمْن َقْبلنا أيًضا، كالزِّ ماِت َلَدينا كانْت حُمرَّ يِن، وكثرٌي ِمَن الُمحرَّ �ِة للدِّ العامَّ
والظُّل�ِم، ون�كاِح املح�اِرم، َعدا فروق�اٍت ُمعّينٍة، فاألص�وُل واحدٌة، وإن وَق�َع اختالٌف يف 

بعِض الُفُروِع. 

�هواِت، وما َتيُل إليِه أنُفُس�هم، وترَغ�ُب فيِه رغبًة  وفِيه�ا: ابت�الُء اهللِ  لعباِده بالشَّ
َرجاُت،  ِب ِمْن غرِيهم، وتتف�اوُت األجوُر والدَّ ش�ديدًة، وَتَمُح إلي�ِه، وبذا َيْظهُر أهُل الصَّ

َركاُت.  كم تتفاوُت اآلثاُم والدَّ

�هواِت، ُيري�دوَن أْن يوافَقه�م غرُيه�م يف فِْعِله�م؛ لَِئ�الَّ  وفِيه�ا: أنَّ أه�َل الفس�اِد، والشَّ
م.  َيسَتْوِحشوا؛ وَكْي ال ُيالُموا؛ ولِيهِوَي الميُع يف الَهَوى املحرَّ

وفِيها: أنَّ ِذْكَر اهِلدايِة َبعَد البياِن، وعطَفها عليه، فيِه إشارٌة إىَل أنَّ اهلدايَة ال تكوُن إال َبعَد 
الِعلِم، وأنَّ الِعلَم واهلدايَة يقوداِن إىل التَّوبِة. 

هواِت.  وفِيها: ُوجوُب االستجابِة مُلراِد اهللِ، وُمالفِة ُمراِد أتباِع الشَّ

وفِيها: االعتناُء بم يؤدِّي إىل التَّوبِة، مَع إرادِة التَّوبِة نفِسها. 

هواِت. وفِيها: أنَّ إرادَة اهللِ ُمضاّدٌة إلرادِة أتباِع الشَّ

�ورِة، بإيتاِء أصح�اِب احلقوِق املاليَّ�ِة حقوَقهم ِمَن  �ا أَم�َر  يف َص�دِر هذه السُّ وَلمَّ
وجاِت، َنَى  َع�ْن أكِل املاِل بالباطِل، ع�ىَل وجِه الُعموِم،  األيت�اِم، والورث�ِة، والزَّ
ا َذَكَر  م�اِت املتعلِّقَة باألم�واِل، وَلمَّ ماِت املتعلِّق�َة باألبضاِع، َذَك�َر الُمحرَّ �ا َذَك�َر الُمحرَّ وَلمَّ

: َر ِمن ُطغياِن شهوِة املاِل، فقال ُطغياَن شهوِة الَجَسِد، َحذَّ
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)  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ(.

)ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( اس�تثاَر نفوَسهم بنداِء اإليمِن؛ 

عوا َعْن أكِل أمواِل بعِضهم بعًضا، وهذا يشَمُل َأْكَله كلَّه، أو بعَضه )ڦ(  وا، وَيتورَّ لَيكفُّ
وِر، والَحِلِف  ، وَشهادِة الزُّ با، وَجحِد احلقِّ قِة، والِقمِر، والرِّ ِ ٍم: كالَغصِب، والسَّ بأيِّ طريٍق حُمرَّ

الكاِذِب، ويشمُل: أْكَل ماِل الَغرِي، وأكَل ماِل النَّفِس بالباطِِل، وذلك بإنفاِقه يف املعاِص )ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ( أي: لك�ْن إذا كانْت ِتارًة مباح�ًة )ڄ  ڃ  ڃ( صادرًة عن ِرَض 
 : ُّفال َحَرَج عَليكم ِحينئٍذ، ِمَن اكتساِب األمواِل عْن طريِقها، وقد قال النبي ، الطَّرَفنْيِ
»إنَّام البيُع َعْن َتراٍض«)))، وِمْن تَاِم التَّراِضي: إثباُت ِخياِر الَمجلِس للباِئِع، والُمش�رِتي، وقد 

قا«))). ُجالِن فُكلُّ واِحٍد ِمنْهام باخِلياِر، ما َل َيَتَفرَّ قاَل : »إذا َتباَيَع الرَّ

وِح أيًضا،  وِح -وقد ُنَي َعن إتالفِه- جاَء النَّهُي عْن إزهاِق الرُّ ا كاَن املاُل َعِديَل الرُّ وَلمَّ
وَكث�رًيا ما يقُع إت�الُف النَّْفِس؛ لِنهِب األمواِل؛ ولذلك َق�َرَن  هذا بذا، فقال: )ڃ  
چ  چ( أي: ال يقُتل بعُضكم بعًضا، وأنُتم أهُل ِديٍن واحٍد، فَمْن َقَتَل أخاُه املسلَم، 
فكأنَّ�م َقَتَل نفَس�ه، وَيدُخُل يف َقتِل النَّفِس -أيًضا-: فعُل ما يس�تحقُّ به القتَل، كقتِل املؤمِن 
دِة، ونحِو ذلك، وال يوُز -أيًضا- للنساِن أْن يقُتَل  نا بعَد اإلحصاِن، أو الرِّ ، أو الزِّ بغرِي حقٍّ
�قاِء، الِذي أصاَبه؛ ألنَّ ش�قاَء اآلِخ�رِة أعَظُم، واأللَ الذي  ، والشَّ نفَس�ه؛ لِيتخلََّص ِمَن الغمِّ

ب بِه يوَم القياَمِة«))). ْنيا، ُعذِّ ، وقْد قاَل : »َمْن َقَتَل نفَسه بِشٍء يف الدُّ سيأِت أَشدُّ

ُأ ِبا يف َبْطنِِه يف ناِر َجَهنََّم،  وقاَل : »َمْن َقَتَل َنْفَسُه بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه يف َيِدِه َيَتَوجَّ
ًدا فِيها  اُه يف ناِر َجَهنََّم، خالًِدا ُمَلَّ َب ُسامًّ َفَقَتَل َنْفَسُه َفُهَو َيَتَحسَّ ًدا فِيها َأَبًدا، َوَمْن َشِ خالًِدا ُمَلَّ

ًدا فِيها َأَبًدا«))). دَّى يف ناِر َجَهنََّم، خالًِدا ُمَلَّ َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه َفُهَو َيَتَ

))) رواه ابن ماجة )85)2(، وصححه البوصريي يف الزوائد )7/3)).
)2) رواه البخارّي )2))2(، ومسلم ))53)).

)3) رواه البخاري )6047(، ومسلم )0))).

)4) رواه البخارّي )5778(، ومسلم )09)).
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ْمُت  : »باَدَرِن عبِدي بِنَْفِسِه، َحرَّ نٍي جاَء احلديُث القدسُّ جِل الذي قَتل نفَسه بِِسكِّ ويف الرَّ
َعَلْيِه الَجنََّة«))). 

 )چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( حيُث ناُكم عمَّ ُيشِقيُكم، وحفَظ َبْينُكم أمواَلكم، ودماَءكم.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

أنَّ ماَل املس�لِم عىَل املس�لِم حراٌم، ال يوُز أن يأخَذ ِمنْه شيًئا، إال بِِرضاه، واملاُل: هو كلُّ 
ا  ل، ِمن َنقٍد، وطعاٍم، وثياٍب، ونحِوها، وقد جاَء عِن ابِن عبَّاٍس  أنَّه قال: »َلمَّ ما ُيتموَّ
أنَزَل اهللُ : )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ(، فقاَل 
املس�لموَن: إنَّ اهللَ ق�د َنانا أْن ن�أُكَل أمواَلنا َبْينَنا بالباطِل، والطَّع�اُم ِمْن أفضِل األمواِل، َفال 
َيِ�لُّ ألَح�ٍد ِمنَّا أْن يأكَل عنَد أَحٍد، فَكفَّ الناُس عْن ذل�ك، فأْنَزَل اهللُ  -َبْعَد ذلَك-: 

ک   ک   ک   ڑ    ژ  ژ      ڑ   ڈ  ڈ     ڎ  ڎ      ڍ    ڌ  ڌ   )ڇ  ڍ  

ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  
ھ   ہ    ہ     ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ھ  ھ    ھ  ے  ے( ]النور: )6[«))). 

زقِ عْن طريِقها، ق�ال قتادُة  زِق، ب�ل أكثُر ال�رِّ وفِيه�ا: أنَّ التِّج�ارة ِم�ْن أعظِم أب�واِب الرِّ
ها«)3).  : »التِّجارة ِرْزٌق ِمْن ِرْزِق اهللِ، حالٌل ِمْن حالِل اهللِ، ملَِْن َطَلَبها بِصْدِقها، وبِرِّ

َدقِة، والَوصيَِّة،  والتِّجارُة أعىَل ُرتبًة يف كسِب األمواِل، ِمْن كسبِها َعن طريِق اهِلَبِة، والصَّ
ونحِوها، وهي أْرفُق، وأْنَسُب، لَذِوي الُمروءاِت، والتِّجارُة أْعىَل ِمَن اإلجاَرِة. 

اِض يف الَبيِع، ويك�وُن َذلَك بكلِّ ما دلَّ َعَلْيِه، ِمْن َقوٍل: كبِْعُتك،  ويف اآلي�ِة: ُوجوُب الرتَّ
واش�رَتيُت، أو فِعٍل: كالُمعاطاِة، فُيعطِي البائُع الس�لعَة للُمش�رِتي، ويناوُل�ه اآلخُر الثََّمَن، 

واألفضُل أْن ُيعقَد البيُع باألْلِسنِة. 

))) رواه البخارّي )3463(، ومسلم )3))).
)2) رواه الطبي يف تفسريه )9)/9)2).

)3) رواه البيهقي يف سننه )432/5(، والطبي يف تفسريه )8/)22(، وسنده صحيح.
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، بأيِّ طريقٍة كاَن. ويف قوله: )ڦ( دليٌل  وفِيه�ا: تريُم أخِذ ماِل الَغرْيِ بغرِي ح�قٍّ
ِة فيم َبْينه�ا، وِحْفِظ بعِضها حلقوِق بع�ٍض، وعدِم اس�تباَحِة بعِضها أمواَل  ع�ىل تكاُف�ِل األُمَّ

بعٍض. 

وفِيها: َنُي اإلنساِن أْن يأكَل ماَل نفِسه بالباطِل، كإنفاِقه يف املعاِص، فضاًل عْن أْن يأكَل 
ماَل غرِيه. 

وفِيه�ا: ردٌّ عىَل أه�ِل الُغُلّو ِم�َن الصوفيِة، وغرِيه�م، الذيَن َيمنعوَن اكتس�اَب األمواِل، 
نيا -بَِزْعِمهم-.  ا ِمْن ُحطاِم الدُّ وتعاطَِي التِّجاراِت؛ ألنَّ

ا ال تكوُن -حينئٍذ-  ، والتَّدليِس، والَحِلِف الكاذِب يف التِّجارِة؛ ألنَّ وفِيها: تريُم الِغشِّ
َعْن َتراٍض. 

ِة حاجِة النَّاِس إليها، وهذا ِمْن رمحِة  يعِة؛ لش�دَّ وفِيها: أنَّ إباحَة التِّجارِة ِمْن حَماِس�ِن الشَّ
اهللِ ربِّ العامَلنَي. 

وفِيها: أنَّ أرباَح التِّجارِة املشوعِة ُمباحٌة، َمْهم َبَلَغْت. 

وفِيها: أنَّه ال يوُز أخُذ أمواِل النَّاِس ُدون مقابٍِل، ِمْن ِسلعٍة، أو َمنفَعٍة، اللهمَّ إال ما كاَن 
م يس�تفيُدون،  دقِة، واإلرِث، ونحِوه، فَمْن أْوَهَم النَّاَس يف ُمعاملٍة أنَّ ِم�ْن باِب اهلب�ِة، والصَّ

وأخَذ أمواهَلم عىَل َذلَك، وَل يكْن هَلُْم يف احلقيقِة فائدٌة ُتذَكر: فإنَّ ذلك املاَل َعَلْيِه حراٌم. 

وفِيها: أنَّ َأْكَل املاِل بالباطِل ُينايف اإليمَن. 

وفِيها: تريُم استنزاِل أمواِل النَّاِس، وأخِذ ما يف أيِديِم باِلداِع. 

وفِيه�ا: أنَّ التِّج�ارَة باٌب عظيٌم لِكس�ِب امل�اِل، ولكْن ال يْقتُر الكس�ُب عَليها، فيجوُز 
َر نفَسه، وأْن يْقرَتَض، وكذلك باإلرِث،  احلصوُل عىل املاِل، ِمْن ُكلِّ ُمعاملٍة مباحٍة، كأْن ُيؤجِّ

ونحِوه. 

وفِيها: تريُم االعتداِء عىَل أرواِح اآلَخريَن، واالعتداِء عىَل النَّفِس باالْنتِحاِر. 

وفِيها: أنَّ ِجنايَة اإلنساِن عىَل أخيِه املسلِم، هي ِجنايٌة عىَل نفِسِه يف احلقيقِة. 
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ُب، واالحتساُب،  نيا، وإنَّم َيُب الصَّ وفِيها: أنَّه ال يوُز قتُل النَّفِس؛ إلراَحتِها ِمْن بالِء الدُّ
وانتظاُر الَفَرِج. 

حيِم«، وَقْتِل َأْصحاِب العاهاِت والبالِء، وَلْو  اُر بِ�»القتِل الرَّ يِه الُكفَّ وفِيها: ُبطالُن ما ُيسمِّ
َطلَب ذلَك الُمْبَتىل.

ُر َقْدَر نِعمِة احلياِة.  وفِيها: أنَّ املؤمَن يعِرُف قيمَة نفِسه، وُيقدِّ

وفِيها: ُوجوُب التعاُوِن َبنْيَ املسلمنَي يف ِحفِظ النُّفوِس، واألمواِل. 

ويف اآلي�ِة: تقدي�ُم ِذْكِر ُحرمِة األم�واِل عىَل ُحرمِة النُّفوِس؛ ألنَّ االعت�داَء عىَل األمواِل، 
َمه؛ لِتس�اُهِل كثرٍي ِمَن النَّاِس، يف أكِل أمواِل  كثرًيا ما يكوُن س�بًبا هِلالِك النفوِس. وأيًضا: قدَّ

بعِضهم بعًضا، أكثَر ِمْن َتساُهِلِهم يف ِدماِء بعِضِهُم البعِض. 

مِة ال َيكِفي؛ وهل�ذا قاَل : )ڦ  ڄ    اِض يف املعاَوض�اِت الُمحرَّ وفِيه�ا: أنَّ ال�رتَّ
، أو الَغَرِر والَجهالِة -مثاًل-:  ب�ا، أو الَمْيِسِ ڄ  ڄ(، ف�إذا َتراَض طرفاِن عىَل الرِّ

 . ِهو ِرَض اهلل : ، والُمعتَبُ فإنَّ تلك املعاملَة ال َتِلُّ

وفِيه�ا: عدُم جواِز تعريِض النَّف�ِس لََطِر الَموِت، كُركوِب البْحِر، وهو هائٌج، وتعاطِي 
ي�اِت الُمِميتِة، وغرِيها،  راِت، واألَْلع�اِب الَخطِريِة، والتَّحدِّ �ُموِم، كالُمخدِّ م�ا َيقُتل ِمَن السُّ
ودخ�وِل ب�الِد الَحرِب، ُدون َمصلح�ٍة راجحٍة، هذا بخالِف تعريِضها للقتِل يف س�بيِل اهللِ، 

فإنَّه مشوٌع مأموٌر به. 

وفِيها: نُي املسلِم عْن إتالفِه ماَل نفِسه باإلساِف، والتبذيِر، والَمْيس، وتضِييِعه َسَفًها، 
ونحِو ذلك. 

ِة، بعدِم قتِلهم أنفَس�هم يف التوب�ِة، كم كاَن األمُر يف َبنِي  وفِيه�ا: تفيُف اهللِ عىَل هذه األمَّ
إسائيَل، الذين ِقيل هلم: )ڱ  ڱ( ]البقرة: 54[.

م  أكَل املاِل بالباطِل، وَقْتَل النفِس املعصومِة، َذَكَر  عقوبَة فاِعِل  �ا حرَّ وَلمَّ
 : ذلك يف اآلِخرة، فقاَل



((0

)  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ک  ک(.

 )ڍ  ڌ    ڌ( أْي: أْكَل األمواِل بالباطِل، وقْتَل النَّفِس، وقيل: كّل ما َسَبق ِذْكُره 
م�اِت )ڎ( عىَل الَغ�رِي، عاملًِا بالتحري�ِم، عاِمًدا، غ�رَي ُمطٍِئ، )ڎ(  ِم�َن الُمحرَّ
�واُء،  : هو الشِّ ِلُّ م اهللُ عَليه )ڈ  ڈ( ُندخُله، وُنِذيقه، والصِّ لنفِس�ه، بِفعل ما حرَّ

واإلْحراُق، وهذا تديٌد شديٌد، ووعيٌد أكيٌد. 

 )ژ( والتَّنِْك�رُي -ُهن�ا-؛ لتفخيِم ش�أِن النَّ�اِر، وتعظي�ِم عذاِبا )ڑ  ڑ( 
التَّعذيُب بالنَّار )ک  ک   ک( َسهاًل هيِّنًا.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

أنَّ كلَّ ظالٍ للَغرِي ُهَو: ظالٌ لنفِسه. 

ُة تريِم االعتداِء عىل اآلَخِريَن.  وفِيها: ِشدَّ

ْنِب َعمًدا، عاملًِا بالتحريِم، أعظُم ِمْن فِعله َسَفًها، وَجْهاًل.  وفِيها: أنَّ عقوبَة فاِعِل الذَّ

وفِيه�ا: ُخط�ورُة الَجمِع َب�نْيَ الظُّلِم، والُع�ْدواِن، وقد َيَق�ُع أحُده�ا ُدوَن اآلِخر، كقولِه 
: )ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ( ]البقرة: 94)[، َفهذا الُعدواَن 
ه، كَمْن َيعِص، فيظِلم نفَس�ه،  صحيٌح؛ ألنَّه وَقَع بغرِي ُظلٍم، وقد َيظِلم، وال َيعتِدي عىل غرْيِ
ًما أص�اًل، فيكوُن فِعُلُه ُظلًم، وقد يكوُن ُمباًح�ا أصاًل، فتكوُن ُماوزُة  ُء قد يكوُن حمرَّ وال��َّ

احلدِّ فيِه ُعدواًنا. 

وفِيها: أنَّ َمْن َقَض اهللُ عَليه بالعذاِب، لْ َيمنْعه عنُه مانٌع، ولْ َيدفْعه عنه دافٌع.

ِخُر هل�م العقوبَة يف  نيا، فإنَّه ق�ْد يدَّ وفِيه�ا: َع�دُم االغ�رِتاِر بِحْلم اهللِ ع�ىَل الُعص�اِة يف الدُّ
اآلِخرِة.

ِمه فِيِهْم. وفِيها: تاُم ُسْلطاِن اهلل  عىَل عباِده، وتكُّ

الِسِل،  وفِيها: أنَّ التَّعذيَب: إْحراًقا، وسْجنًا، وتبدياًل للُجلوِد، وإنضاًجا، وَسْلًكا يف السَّ



(((

ْمهريِر  وتقييًدا باألَْغالِل، وَس�حًبا عىَل الوج�ِه، وَضًبا بمقاِمِع الَحِديِد، وإذاق�ًة للَبِد، والزَّ
اِخ،  ي�ِق، وتْس�ليًطا للُب�كاِء، وال�رُّ �ديِد، وتضخي�ًم لألجس�اِد، وإلق�اًء يف أماك�ِن الضِّ الشَّ
ْفِح بألس�نِة اللهِب، ووصوهِلا إىل القلِب، وتقطيِع األمعاِء، وتس�ِويِد الُوجوِه  والَعويِل، وباللَّ

-كلُّ ذلك وغرُيه-: يسرٌي هنّيٌ عىَل اهللِ.

�ورِة، يف آياِتا الثَّالثنَي السابقِة- طائفًة ِمَن الكباِئِر:  م ِمَن السُّ ا َذَكر  -فيم َتقدَّ وَلمَّ
كأكِل ماِل اليتيِم، وارتكاِب الفاحشِة، والَجْوِر يف املرياِث، ونكاِح املحاِرِم، وأكِل ماِل الَغرِي، 
َب  َبعد ذل�ك يف اجتناِب  وقت�ِل النَّف�ِس، وَذَك�َر ما أعدَّ لفاع�ِل ذلك ِمَن الع�ذاِب: رغَّ

: َمْن َيتباعُد عنْها، فقال َ الكبائِر، وبشَّ

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ     (
ڱ  ڱ      ں(.

نوِب، التي   )گ  گ( َترتُك�وا، وَتَدُع�وا جانًب�ا )گ  گ  ڳ  ( عظائ�َم الذُّ
ُنِيُتم عنها، وقد جاءْت ُنصوٌص كثريٌة يف َتعداِد الكبائِر، وِمَّا وَرَد فيها: 

ب�ا، وأكُل ماِل  �ْحُر، وأكُل الرِّ ، والسِّ م اهللُ إال باحلقِّ ُك ب�اهللِ، وقتُل النَّفِس الت�ي حرَّ ال�شِّ
حِف، وَق�ْذُف الُمحَصن�اِت، واس�تحالُل البيِت احل�راِم، وُعقوُق  اليتي�ِم، والِف�راُر ِم�َن الزَّ
وِر، ورُشُب الَخمِر، واليمنُي الَغُموُس، وقتاُل املس�لِم ألخيِه املسلِم،  الوالديِن، وَش�هادُة الزُّ
الَتنْيِ بغرِي ُع�ْذٍر، واليأُس والُقنوُط ِم�ْن رمحِة اهللِ، واألمُن ِم�ْن َمكِر اهللِ،  والَجم�ُع َب�نْيَ الصَّ
ن�ا ُعموًما،  ن�ا بَحِليلِة الاِر، ونِ�كاُح املحاِرِم، والزِّ وقت�ُل الول�ِد، واإلضاُر بالوِصيَّ�ِة، والزِّ
قُة، والنُّهبُة، وُمفارقُة  ِ وفاحش�ُة الّلواِط، وإتياُن البهاِئِم، والتَّسبُُّب يف َش�تِم الوالديِن، والسَّ
حابِة، واإلفطاُر يف رمضاَن باِل ُعذٍر،  مجاعِة الُمسلمنَي، وَمنُْع فضِل املاِء، والَكأَلِ، وَسبُّ الصَّ
كاِة، وأكُل  والتَّطفي�ُف يف املِكياِل، واملِيزاِن، والكذُب عىل النب�يِّ  َعْمًدا، وَمنُْع الزَّ

حَلِم اِلنزيِر وامليتِة باِل َضورٍة. 

، أو وعيٌد بالنَّاِر، أو ِحرماُن النَِّة، أو لعنٌة، أو غضٌب، أو أنَّ  والكبريُة: ُكلُّ ذنٍب َوَرد فيِه َحدٌّ
يه، أو ال َيقبُل ِمنْه َصًفا، وال َعْداًل، أو ُنِفَي اإليمِن  صاحَبه ال ينُظُر اهللُ إليِه يوَم القيامِة، وال ُيزكِّ



(((

ديِد. وَيدُخُل فيها: ما َفَعَله صاحُبه ِمَن املعصيِة؛ اجرتاًء عىَل اهللِ،  َعنُْه، ونحُو ذلك ِمَن الوعيِد الشَّ
واستهتاًرا، واستهانًة، وقال سعيُد بُن ُجَبري: »كلُّ َذْنٍب َنَسَبه اهللُ إىل النَّاِر فهو ِمَن الكباِئِر«))).

ِك، كرتك  وِم�َن الكبائ�ِر ما يكوُن ِم�ْن باِب الِفع�ِل، كالّزنا، وِمنْه م�ا يكوُن ِمْن ب�اِب الرتَّ
كاِة.  الصالِة، والزَّ

وقوُل�ه : )ڳ       ڳ  ڱ( نغِف�ْر لُك�م الصغائ�َر، ونمُحه�ا، ف�ال 
ُنؤاِخذُكم با )ڱ( يف اآلِخرة )ڱ  ڱ( موضًعا، وَمنِزاًل حَسنًا، وهو 

داُر الكرامِة.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

بشارٌة ِمَن اهللِ  ملَِْن َتَرَك الكبائَر. 

ُر إال  ا الكبائُر: فال ُتكفَّ ُر باجتناِب الكبائِر، وفِعِل املأموراِت، وأمَّ غائَر ُتكفَّ وفِيها: أنَّ الصَّ
بالتَّوبِة. 

نا، ولكنَّ اإلصاَر  مِة، وكبائَر، كالزِّ نوِب إىل: صغائَر، كالنَّظرِة الُمحرَّ وفِيها: تقس�يُم الذُّ
غريِة عن اس�تهانٍة بأم�ِر اهلل، ونِيه، قْد  ها كبريًة، وكذل�ك فِعُل الصَّ ُ ع�ىَل الصغ�ريِة ق�ْد ُيصريِّ
ٌ، وقد ارتَكَبها  َيعُله�ا كب�ريًة، ومعنَى هذا: التَّفريُق َب�نْي َمْن َيفَعُل املعصي�َة، وهو نادٌم ُمت�ألِّ
لِعارٍض، ِمن استِش�اَطِة َغَضٍب، أْو َثورِة ش�هوٍة، ونحِو ذلك، وَبنْي َمن َيفعُلها ُمتهاِوًنا، باِل 

ِج.  اِعي لذلك، وَتْكراِر الوقوِع فيها، وعدِم الَتحرُّ ُمباالٍة، َمَع ضعِف الدَّ

دٌة، وق�د قيَل البن عبَّاٍس: الكبائُر س�بٌع؟ فقال: »ِهي إىل  وفِيه�ا: أنَّ الكبائ�َر كثريٌة ُمتعدِّ
بعنَي أقرُب«))).  السَّ

  َّوفِيها: أنَّ شأَن الكبائِر عظيٌم عنَد اهللِ، وأنَّ الوعيَد عَليها شديٌد، حتَّى إنَّ النبي
اخَتَبَأ ش�فاعَته إىل يوِم القيامِة؛ إش�فاًقا عىَل أصحاِب الكبائِر، فقال: »شفاَعتِي ألهِل الكبائِر 

تِي«))).  ِمْن أمَّ

))) تفسري الطبي )247/8(، وُينظر: تفسري ابِن َكثرٍي )284/2-286(، فتح الباري )2)/84)).
)2) رواه معمر يف جامعه )0)/460(، ومن طريقه رواه البيهقي يف الشعب ))/463(، وسنده صحيح.

)3) رواه أبو داود )4739(، والرتمذي )2435(، وصححه، وصححه ابن كثري يف تفسريه )284/2).



(((

وفِيها: بياُن َسعِة فضِل اهللِ ، بتكفرِي َسيِّئاِت الذيَن يَتنِبوَن الكبائَر، وَلو عاَمَلهم 
غائِر.  بالعدِل، لعاَقَبهم عىَل الكباِئِر، والصَّ

وفِيه�ا: أنَّ الكري�َم ِمْن كلِّ شٍء بحَس�بِه، فك�م ُيقال: رجٌل كريٌم، ونَس�ٌب كريٌم، وماٌل 
كريٌم، َفكذلَك ُيقاُل: الُمدَخُل الكريُم، واملقصوُد به يف اآليِة: النَُّة. 

وفِيها: أنَّ فاِعَل الكبائِر ُيؤاَخُذ بالصغائِر، والكبائِر، ما َل ُتدرْكه املشيئُة. 

غائِر: اإلتياَن باملأموراِت التي َتْرُكها كبريٌة، وكذلك فإنَّ  وفِيه�ا: أنَّ ِم�ْن رشِط تكفرِي الصَّ
لواُت  غائِر، وق�د قال النب�يُّ : »الصَّ فِع�َل الواجباِت الِكباِر س�بٌب يف تكف�رِي الصَّ
، إذا اجُتنِبِت  �راٌت ملِا َبْينَه�نَّ الَخم�ُس، والُجُمع�ُة إىل الُجُمع�ِة، ورمض�اُن إىل رمضاَن: ُمكفِّ

الكبائُر«))). 

وفِيه�ا: أنَّ املس�لمنَي كلَّهم يف النَِّة، وأنَّ ُمرتكَب الكبريِة َيدُخ�ُل النََّة -وإْن أصاَبه َقْبل 
تي«؛ فإنَّه ال َيزال يشَفُع  ذلك ما أصاَبه- وهذا معنى حديث: »شفاعتِي ألهِل الكبائِِر ِمْن ُأمَّ

هلم يوَم القيامِة، حتَّى يُرجوا ِمَن النَّاِر، وَيدخُلوا النََّة. 

غائِر، وهنالك أس�باٌب أخ�َرى: كِفْعِل  وفِيه�ا: أنَّ ت�رَك الكبائِر س�بٌب عظيٌم لتكفرِي الصَّ
احلس�ناِت ُعموًما، كم ق�ال : )ۓ   ڭ  ڭ  ڭ( ]هود: 4))[، وكذلَك 
ُر اهللُ ِبا، وكذلك التَّوبُة، وأهواُل القيامِة، ودعاُء املؤمننَي لبعِضهم. وِمْن رمحِة  املصائُب ُيكفِّ

راٍت، ليسْت ِمْن عمِل يِده، كَسَكراِت الَموِت، وضْغَطِة القِب. اهللِ: أنَّه َجَعَل للعبِد ُمكفِّ

ِك  ُر -أيًضا- بتحقيِق التَّوحيِد، وترِك الشِّ وفِيها: أنَّه الُبدَّ لتكفرِي الكبائِر ِمَن التوبِة، وُتكفَّ
ُك ِب َش�ْيًئا، َلِقيُتُه بِِمْثلِها  : »َمْن َلِقَينِي بُِقراِب األَْرِض َخطِيَئًة، ال ُيْشِ كلِّ�ه؛ لِلحدي�ِث الُقدسِّ
، وقد َذَكر  ِك بكلِّ أنواِع�ه: األكِب، واألصغِر، والَخِف�يِّ َمْغِف�َرًة«))). فشُط هذا: ت�رُك الشِّ
ُر باجتناِب  �ُر باجتناِب الكبائِر، فإنَّ الكبائَر ُتكفَّ غائَر إذا كانْت ُتكفَّ اب�ُن القيِّم : أنَّ الصَّ

ِق للكبائِر، أعظُم ِمْن حَمِو اجتناِب الكبائِر للصغائِر))).  ِك، وحَمُْو التَّوحيِد الُمحقَّ الشَّ

))) رواه مسلم )233).
)2) رواه مسلم )2687).

)3) إعالم املوقعني ))/73)).



(((

وفِيها: تعظيُم شأِن الكبائِر، وعدُم جواِز االستهانِة با. والذنوُب تتفاوُت، فيكوُن الذنُب 
نوَب تتفاوُت بتفاوِت األشخاِص، واألحواِل، فقد  أكَب بالنِّسبِة ملِا هو ُدونه، وأيًضا: فإنَّ الذُّ
نُب الواحُد يف حقِّ شخٍص كبريًة، ويف حقِّ آَخر صغريًة، بَحَسِب حاِل هذا وهذا،  يكوُن الذَّ
ِمَن اإلصاِر، واالس�تهاَنِة، والالمباالِة، والرأِة، واالستخفاِف، أو الوقوِع فيه َمَع الوِف، 
�هوِة، والَغَضِب، ونح�ِو ذلك، وأنَّ الكبائَر نفَس�ها تتفاوُت، فِمنْه�ا: ما هو أكُب  ِة الشَّ وش�دَّ
الكبائ�ِر، وِمنْه�ا: ما هو قريٌب ِم�َن الصغائِر، وأنَّه ينبِغ�ي للعبِدالنَّظُر يف ح�قِّ اآلِمِر النَّاِهي، 

وه�و اهللُ ، َقْب�ل النَّظ�ِر يف درجِة املعصي�ِة، وُرتَبتِها، وقد ق�اَل : )ې  ې  ى  
�َلف: »ال َتنظْر إىَل ِصَغ�ِر املعصيِة، ولكِن انُظْر: َمْن  ى  ائ( ]الزمر: 67[، وق�ال بعُض السَّ

َعَصيَت«))).

ي عىَل نفوِس اآلَخريَن، وأمواهِلم، أْتَبع ذلك بالنَّْهِي َعن َتَنِّي  ا َنَى  عن التَّعدِّ وَلمَّ
ا َذَكَر االعتداَء  ما للَغرْيِ ِمَن الفضِل، والنِّعمِة؛ ألنَّه سبٌب للتحاُسِد املؤدِّي إىَل الُعدواِن. وَلمَّ
بال�واِرِح، أتَبَعه بالنَّهِي ع�ِن االعتداِء بالقلِب؛ ألنَّه أصُل اعتداِء الوارِح، وَمنْش�ُؤُه، فقال 

 :

ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      (
ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ(.
 )ں   ڻ( التَّمنِّ�ي: تعلُّ�ُق النَّفِس بحصوِل أمٍر مطلوٍب يف الُمس�تقبِل، واش�تِهاُء 

النَّف�ِس احلصوَل عىَل ما يع�ُسُ الوصوُل إلي�ه )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ( ِمَن 
نيويِة، التي خصَّ اهللُ با بعَضكم، ورفَعه با عىَل البعِض اآلَخر: كالاِه،  ينيَِّة، والدُّ النِّعِم الدِّ
جُل، فيق�وُل: ليَت أنَّ ِل ماَل فالٍن،  وامل�اِل، والِعل�ِم، قاَل ابُن عبَّاٍس يف اآليِة: »ال َيتمنَّى الرَّ

وأهَله، فنََهى اهللُ عْن ذلك، ولكْن لِيسأِل اهللَ ِمن َفضِله«))).

))) رواه الطيب يف تاريه )4/)45( عن بالل بن سعد.
)2) رواه الطبي يف تفسريه )8/)26).
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)ھ  ھ( أصاُب�وا،  )ہ      ھ( يف الفض�ِل، والنِّعم�ِة، واألج�ِر   
وأح�َرزوا، وَعِمل�وا ِم�َن ال�رياِت، كاله�اِد، والُجُمع�ِة، والمع�ِة، والنَّفقِة عىَل النِّس�اِء، 
زِق )ے  ے  ۓ  ۓ( ِمَن األعمِل: ِمن حفِظ  والُجه�ِد، والتَّعِب يف طل�ِب الرِّ
، فينبِغي أن ي�رَض كلُّ جنٍس بم  ، ومَحِل وَرض�اِع أوالِدِه�نَّ ، وطاع�ِة أزواِجِه�نَّ ُفُروِجِه�نَّ
ى أحُدها عىل اآلَخِر فيم اخت�صَّ به، )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ(  َقَس�َم اهللُ ل�ه، وال يتعدَّ
َة، عىل ما أناَط بكم ِمَن  وإحس�انِه، وإنعاِمه، وخزاِئنِه، التي ال َتنفُد، واس�أُلوه اإلعانَة، والُقوَّ
، وكم  ، وماذا َيستِحقُّ األعمِل )ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( فَيعلُم َمْن َيس�تِحقُّ

َرجاِت، بَحَسِب ِعلمه  بم ُيصِلُحهم. ، ففاوَت َبْينهم يف النِّعِم، والدَّ َيستحقُّ

َسبُب النُّزوِل:

جاُل، وال َنغُزو، ولنا نصُف  عْن أّم سَلَمَة ، قالت: »ُقلُت: يا رسوَل اهللِ، َيغُزو الرِّ
املرياِث؟ َفأْنزُل اهللُ : )ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ(«))). 

ويف اآليِة ِمَن الَفوائِد: 

ضا بالقضاِء، وقس�مِة اهلل يف َخْلِقه، ُي�ؤدِّي إىل َبْغِي بعِض النَّاِس عىل بعٍض،  أنَّ ع�دَم الرِّ
جاِل بالنِّساِء، والنِّساِء  وُظلِمهم هلم، وُعدواِنم َعَلْيِهْم، وكذلك يؤدِّي إىَل الَفساِد، بتشبُِّه الرِّ
ج�اِل، وإنفاِق األمواِل؛ لتغي�رِي خلِق اهللِ يف عملياٍت جراحيٍة للتَّجميِل، أو تغيرِي اِلنِس  بالرِّ

بَزعِمهم، ونحِو ذلك. 

ويف هذِه اآليِة: عالٌج لفساٍد عظيٍم حلَّ بالعاَلِ، وُمعالٌة نفسيٌة للساِخطِني، والُمحَبطنَي، 
ضا بم قَسَم اهللُ َبنْي عباِده: يف الَخْلِق،  منَي نفسيًّا؛ بِسبِب عدِم التَّسليِم، والقناعِة، والرِّ واملتأزِّ

زِق، وغرِي ذلك.  واِلنِس، والرِّ

ُ عىل عدِم تكليِفها  ويف اآليِة: َعزاٌء لكلِّ َمْن فاتْتُه ميزٌة دينيٌة، أو دنيويٌة، كاملرأِة التي َتَتحسَّ
جاُل مَن املرياِث، ونحِو ذلك.  بالهاِد، وعىَل إعطاِئها نصَف ما يأخُذه الرِّ

َع لكلٍّ ِمَن النَس�نْيِ عباداٍت الئقًة به، وس�اَوى َبْينهم يف  ويف اآليِة: أنَّ اهلل  رَشَ

))) رواه الرتمذي )3022(، وأمحد )26736(، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي.
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جاِل، وهلم أجُر القياِم بِه، وال يوُز للنِّس�اِء  عب�اداٍت كث�ريٍة، وِمَن األعمِل ما هو َمن�وٌط بالرِّ
يه، وال ُيْؤَجرَن عَليه، بْل تأَثُم املرأُة إذا قاَمت بِه، كالالفِة، والقضاِء، والواليِة يف النِّكاِح،  تولِّ

وُخطبِة الُجُمعِة، ونحِو ذلك. 

جاِل، لكْن يوُز للنِّساِء القياُم با، مَع بقاِء أجِر الرجِل  وهنالك أعمٌل ِهَي يف األصِل للرِّ
فيها أعىَل، كالَغْزو، والهاِد عنَد احلاجِة، وصالِة المعِة يف املساجِد. 

ًعا،  وِمَن األعمِل ما هو ُمتصٌّ بالنِّس�اِء، وُتؤَجُر عليه املرأُة؛ الختصاِصها بِه َقَدًرا، ورَشْ
وج، واس�تئذانِه  ضاِع، واحلضانِة، واحِلج�اِب، والقراِر يف البيِت، وطاعِة الزَّ كاحلم�ِل، والرَّ

للخروِج، واإلحداِد عليه، ونحِو ذلِك. 

وفِيه�ا: أنَّ�ه ال َي�ُرم أْن يتمنَّى اإلنس�اُن نعمًة، مثَل الت�ي عنَد غرِيه، وإنَّم ال�ذي َيُرم أن 
َيُسَده علْيها. 

ويف اآليِة: نُي املرأِة أْن تتمنَّى أْن تكوَن رجاًل، ولو ألْجِل الهاِد يف سبيِل اهللِ.

ويف اآلي�ِة: النَّْهُي ع�ن تنِّي ما ال ُيْمكُن َقَدًرا، أْو رَشًعا، وأنَّ ذلك ِمن إش�غاِل النَّفِس بم 
�ِف، ع�ىل فواِت شٍء حُماٍل  ِ والتأسُّ ِ بالتَّحسُّ ال ُيفي�ُد، وإضاع�ِة الوقِت يف غرِي طائٍل، والتألُّ

ُحصوُله. 

وفِيها: أنَّ ما َيليُق باإلنس�اِن ِمَن الفضائِل الدينيِة، والدنيويِة، يوُز له أن يتمنَّى أْن يكوَن 
له مثُل ما حَصَل لَغرِيه ِمنْه، ُدوَن أن يتمنَّى زواَل النَّعمِة عن صاِحبِها. 

نيا، واآلِخرة.  اِب ِمْن فضِله، وهذا َيشمُل َخرَيِي الدُّ وفِيها: سؤاُل الكريِم الوهَّ

وفِيه�ا: احلكمُة البالغ�ُة لربِّ العاملنَي، يف إعطاِء كلِّ واحٍد ما يصُلُح له، بحيُث َلو ُأعطِي 
غري ذلك لَفَسد. 

وفِيها: تريُم الَحَس�ِد، س�واء بِتمنِّي زواِل النِّعمِة عِن املحس�وِد، وانتقاهِلا إليه، أو بتمنِّي 
زواِل النِّعمِة عنه، وَلو َل تنَتِقْل إليِه. 

وفِيها: أنَّ تنِّي مثِل ما للَغرِي، مَع بقاِء نعمتِه َعلْيه: إن كاَن يف ِديٍن، وطاعٍة، فهو ُمستَحٌب، 
نيا لِعمِل اآلِخَرة، أعىَل درجًة  وإن كاَن يف ُدني�ا ُمباح�ٍة، فهو جائٌز. وأنَّ َمْن تنَّى ش�يًئا ِمَن الدُّ
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نيا ألْجِل االس�تمتاِع به، ُدون أْن َينِْوَي االس�تعانَة به عىَل الطَّاعِة، أْو  ِمَّْن يتمنَّى ش�يًئا ِمَن الدُّ
أْن يكوَن وسيلًة إليها. 

وفِيها: أنَّ تصيَل الفضائِل َيتاُج إىَل ُجهٍد، وَعمٍل، مَع االستعانِة باهللِ، ودعاِئه. 

وفِيه�ا: توجيُه أنظاِر العباِد إىَل ما ُيمكُن كس�ُبه، وتصيُله، ويوُز الوصوُل إليه، ُدوَن ما 
ال ُيمكُن، وما ال يوُز. 

نيا  يِن والدُّ وفِيها: أنَّ احلاِس�َد ُمعاِرٌض لِعلِم اهللِ بم يصُلح للِقه، وحكمتِه يف ِقس�َمِة الدِّ
فيهم. 

ًة  ُكوِر، واإلناِث، أع�ماًل ووظائَف خاصَّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  كلَّف النَس�نْيِ ِمَن الذُّ
ب�كلٍّ ِمنْهم، وأنَّ احلياَة ال َتصُل�ح إال بقياِمهم مجيًعا بم ُكلُِّفوا بِه، وتكميِل كلِّ جنٍس لآلَخر، 

وعدِم التَّداُخِل، واالشرتاِك، يف الصاِئِص. 

ويف اآليِة: سٌد لِذريعِة االعتداِء عىَل اآلَخريَن، وذلك بتحريِم الَحَسِد. 

ا أساُس صالِح أعمِل الواِرِح.  يعِة بأعمِل الُقُلوِب؛ ألنَّ وفِيها: عنايُة الشَّ

عاَء، وُسؤاَل اهللِ ِمْن فضِله.  وفِيها: أنَّ ِمَّا ُيعنُي عىَل عالِج الَحَسِد، وإذهابِه ِمَن النَّفِس: الدُّ

�د  ع�ىَل أحقيَّ�ِة القرابِة يف اإلرِث ِم�ْن أقاِرِب�م، وأنَّ َمْن َج�َرى التَّحالُف،  ُث�مَّ أكَّ
والتعاق�ُد، مَعه عىَل اإلرِث -كم َحَصَل َبنْي الُمهاجريَن واألنصاِر- ُيعَطى َنصيَبه، بموجِب 

 : هذا احِلْلف، َقْبل نْسِخ هذا الُحكِم، فقال

ى   ى   ېې   ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     (
ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ(.

 )ۅ  ۅ  ۉ( أي: ورث�ًة، وَعَصب�ًة، وأولي�اَء، يرُث�ون )ۉ  ې  ې     
ې( ِم�َن الرتك�ِة، واألم�واِل )ى  ى  ائ( تالفُت�م مَعه�م 
)ائ   ەئ( وحظَّه�م،  �دِة، وَعقدتُّ�م معه�م احِلْل�ف، والنُّ�رَة  باألْي�مِن املؤكِّ

وِقسمَتهم. 
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وكانوا يف الاهليَِّة ُيعُطون الَحليَف الس�ُدَس ِمْن ماِل حليِفه، فأقرَّ اإلسالُم ذلك يف أّوِل 
األم�ِر، ُثمَّ نس�َخه  بقولِ�ه: )ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی( ]األنفال: 75[. وقيل: 

)ائ   ەئ( أي: ِم�َن النُّ�رِة، والنَّصيحِة، وُحْس�ِن الِع�شِة )وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ( ِمْن أعملِكم، وتاُلفاتِكم، وتعاُقداتِكم، وقسمتِكم، وإعطاِئكم )ۈئ( 
مّطلًعا، وعاملًِا، ورقيًبا، وُمهيمنًا.

سبُب النُّزوِل:

َروى الُبخ�اِريُّ ع�ِن اب�ِن عبَّ�اٍس : )ۅ  ۅ  ۉ( ق�ال: »ورث�ًة« 
�ا قِدموا املدينَة ي�ِرث املهاجريُّ  )ى  ى  ائ( ق�ال: »كان املهاج�روَن َلمَّ

�ا َنَزلت:  ِة الت�ي آَخ�ى النب�يُّ  َبْينه�م، فَلمَّ ، ُدون َذِوي َرمِحِ�ه؛ لأُلخ�وَّ األنص�اريَّ
ائ    ائ   ى   )ى   ق�ال:  ُث�مَّ  ُنس�َخْت،  ۉ(  ۅ   )ۅ  

فاَدِة، والنَّصيحِة، وقد َذَهب املرياُث، وُيوِص له«))). ەئ( ِمَن النَِّر، والرِّ

وعنْه -أيًضا- قاَل: )ى  ى  ائ  ائ   ەئ(: كاَن الرجُل َقْبل 
اإلس�الِم، ُيعاِقُد الرجَل، يقول: َترُثنِي، وَأِرُثك، وكان األحياُء يتحالفوَن، فقال رس�وُل اهللُ 
: »ُكلُّ ِحْل�ٍف كان يف اجلاهلي�ِة، أو َعْق�ٍد أْدَرَكه اإلس�الُم، فال َيِزيُده اإلس�الُم إال 

ًة، وال َعْق�َد وال ِحْلَف يف اإلس�الِم«. فنََس�َختها هذه اآلي�ُة: )ىئ  ىئ   ىئ  ی   ِش�دَّ
ی       ی  ی          جئ(«))).

ُث َأَحُدُها اآلَخَر، َفنََسَخ  ُجَل، َلْيَس َبْينَُهم َنَسٌب، َفرَيِ ُجُل ُيالُِف الرَّ ويف ِرواَيٍة: »كاَن الرَّ
َذلَِك األَْنفاُل، َفقاَل : )ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی(«)3).

))) رواه البخارّي )4580).
)2) رواه اب�ن أب حات�م يف تفس�ريه )937/3(، وروى مس�لم )2530( َعْن ُجَب�رْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ 
ًة«. وروى أمحد )7)69)  ام ِحْلٍف كاَن يف اجلاِهلِيَِّة َلْ َيِزْدُه اإِلْسالُم إاِلَّ ِشدَّ : »ال ِحْلَف يف اإِلْسالِم، َوَأيُّ
ِه، قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللِ  عاَم الَفْتِح َيُقوُل: »ُكلُّ ِحْلٍف كاَن  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

ًة، َوال ِحْلَف يف اإِلْسالِم« وصححه حمققو املسند. يف اجلاِهلِيَِّة َلْ َيِزْدُه اإِلْسالُم إاِلَّ ِشدَّ
)3) رواه أبو داود ))292(، وصححه األلبان يف صحيح أب داود.
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

أنَّ أق�ارَب امليِّ�ِت أوىَل بإرثِ�ه، وأنَّه ال يوُز توري�ُث الَحِليِف، وال الول�ِد بالتَّبنِّي، ونحِو 
، وال يْأُخذوا شيًئا باإلرِث.  ذلك، وإنَّم يوُز أْن ُيوَص هَلم، فيْأُخذوا بالوصيِة ِمَن الثُُّلِث فأقلَّ

وفِيها: تأكيُد حقِّ القرابِة يف ماِل قريبِهم. 

وفِيها: إثباُت اإلرِث بالنََّسِب يف قولِه: )ۉ  ې  ې     ې(، وبالسبِب يف 
قولِه: )ى  ى  ائ(، وهذا َقْبل النَّسِخ. 

وفِيها: أنَّ األقرَب ُمقدٌم عىَل األْبعِد. 

يعِة للوفاِء بالُعهوِد، واملواثِيِق.  وفِيها: إياُب الشَّ

وفِيها: أنَّ اإلسالَم أغنَى بمحاِسنِه النَّاَس َعن فاِئدِة التَّحالِف. 

وفِيه�ا: أنَّ الَمواِلَ ُهْم: مجيُع الَوَرثِة ِمَن األصوِل، والفروِع، واحلواِش، واألزواِج، وإذا 
كان القرابُة يِرثوَن بالنََّسِب، والتَّعصيِب، فإنَّ األزواَج يِرُث بعُضهم بعًضا بعقِد النِّكاِح. 

وفِيها: إقراُر اإلسالِم حلََسناِت الاِهليَِّة. 

يعِة لألوضاِع التي كانْت سائدًة َقْبل ُنزوهِلا.  وفِيها: ُمعالُة الشَّ

رجاِت، وتفاوُتم -بالتَّال- يف أنِصباِئهم، واستِحقاقاِتم،  وفِيها: تفاوُت األقارِب يف الدَّ
يعِة يف ُمراعاِة األقرِب فاألقرِب.  وهذا ِمْن حماسِن الشَّ

وفِيه�ا: أنَّ َعالقَة النُّرِة والنَّصيحِة والُمصافاِة يف الِعشِة َبنْي املس�لمنَي باقيٌة، مَع إلغاِء 
التحالِف ِذي التواُرِث. 

ها.  وفِيها: أنَّ عقَد األُخّوِة َبنْي املسلمنَي عظيٌم، ولكنَّه ال ُيناِزُع عالقَة األرحاِم، وال َيضُّ

فاِتم املاليَِّة،  ويف اآلي�ِة: اطِّالُع اهللِ  الكام�ُل عىَل َخْلقه، وأنه رقيٌب عليِهم يف ترُّ
ويف هذا موعظٌة هلم: أْن ال َيُوُروا يف عطاِئهم، فال َيِرُموا وارًثا، أو ُينِقُصوا ِمْن َنصيبِه. 

بِب.  وفِيها: َنْسُخ املرياِث باحِلْلِف، وكاَن ِمَن اإلرِث بالسَّ



((0

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ال َيغي�ُب عنه شٌء، وأنَّه ش�هيٌد ع�ىَل الَخْلِق يوَم القيامِة ب�كلِّ ما َعِمُلوه، 
وسُينبُِّئهم بم َعِمُلوا يوَم القيامِة. 

وفِيه�ا: فض�ُل اليِد الُيمنَى، وأنَّ التعاقَد كان يتمُّ بأْن يضَع كلُّ واحٍد ِمَن املتعاقَدْيِن يمينَه 
يف يمنِي اآلَخِر. 

وفِيها: إعطاُء ما يرتتَُّب عىَل العقوِد ِمَن االستحقاقاِت، وتسليُمه كاِماًل ألصحابِِه. 

يعِة فهو الٍغ، وباطٌل،  يعِة، وأنَّ كلَّ َعقٍد ُمالٍف للشَّ وفِيها: ُوجوُب ُمطابقِة الُعقوِد للشَّ
وال يوُز العمُل بُموَجبِِه. 

وفِيها: تقديُم الوالديِن عىَل بقيَِّة األقارِب. 

وفِيه�ا: أنَّ ِحْلَف اإلس�الِم أق�َوى ِمْن أْحالِف الاهليَّ�ِة، وقد كاُنوا يقول�ون فيها: َدِمي 
َدُمك، وثْأِري ثْأُرك، وحْرِب َحْرُبك، وِس�ْلِمي ِس�ْلُمك، وترُثنِي وأرُث�ك؛ فيكوُن للَحِليِف 

ُدُس.  السُّ

وفِيه�ا: أنَّ الُمؤاخ�اَة َبنْي املس�لمنَي -َكم َحَدَث َب�نْي املهاِجريَن واألنص�اِر- هي أْرَقى، 
وأعظُم، ِمْن أحالِف الاهليَِّة، وُمؤاخاُة املس�لمنَي لبعِضهم ثابت�ٌة، وتالفاُت أهِل الاهليَِّة 

 . ُ تتغريَّ

وفِيها: أنَّ االجتمَع َيُصُل به ِمَن احلسناِت، ما ال يُصُل باالنِفراِد. 

ِة الَعالقِة.  وفِيها: أنَّ منزلَة املاِل َعظِيمٌة يف النَّفِس، حتَّى صاَر إعطاُؤه دلياًل عىَل ُقوَّ

وفِيها: أنَّ الُمحاَلفَة، والُمناَصَة، والُمعاَونَة، مقيَّدٌة بِرضا اهللِ، وعدِم ُمالفِة رشيعتِه. 

وفِيها: الُمخاَلصُة يف الُمخاَلطِة، وتنقيُة الَعالقاِت َبنْي املسلمنَي.

ل اهللُ به بعَضهم عىَل بعٍض، وكان  جاِل، والنِّس�اِء، م�ا فضَّ ا َنى  عن تنِّي الرِّ وَلمَّ
ا  جاِل يف امل�رياِث، َذَكر َبع�َده  بعَض التَّعلي�ِل لذلك. وَلمَّ ِم�ْن مُجل�ِة ذلك: تِفضي�ُل الرِّ
ُ ُأُسَس قياِم األسِة،  ورُة املدنيُة، ُتنظُِّم الَعالقاِت يف املجتمِع اإلسالِمّي، وُتبنيِّ كانْت هِذه السُّ
والعائل�ِة املس�لمِة، والُحق�وَق، واالس�تحقاقاِت فيه�ا، وَتوزي�َع االختصاص�اِت، وَتديَد 

: الواجباِت فيها: قال



(((

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ(.
ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   ُل:  األوَّ املقط�ُع 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ(.
جُل قّيٌم عىَل املرأِة، وهو رئيُسها، وكبرُيها،   )ٱ  ٻ( ُأمراُء، ُمطاعوَن، فالرَّ
جاَل عىَل النِّس�اِء،  ت )ٻ  ٻ( أي: س�لََّط اهللُ الرِّ ُبا إذا اعوجَّ واحلاك�ُم عَليه�ا، ومؤدِّ
َتس�ليَط ال�واِل ع�ىَل الرعي�ِة )ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ( ِم�َن األم�وِر الَوْهبِيَِّة، 
ِة، والفضِل،  أِي، وُحْس�ِن التدبرِي، وَمزي�ِد الق�وَّ والَخْلقي�ِة، ِم�ْن ك�مِل العق�ِل، وَرزاَن�ِة ال�رَّ
رجِة )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( وهذا ِمَن األموِر الَكْس�بِيَِّة، أي: إنَّ ِمْن  والزيادِة، والدَّ
جاِل ِمْن أمواهِلم عىَل النِّس�اِء، وذلك ب�م ُيعطِيها ِمَن  أس�باِب الِقوامِة، والتَّس�ِليِط: إنفاَق الرِّ
الَمهِر، والنَّفقِة، والَمُؤوَنِة، وما ُيوفِّره هلا ِمَن الُكس�وِة، والَمس�كِن، وس�دِّ احلاجِة؛ ولذلك 

اًما باملصالِح، والتَّدبرِِي، والتَّأديِب.  كاَن قوَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

جاِل عىَل  جاِل عىَل جنِس النِّس�اِء، ال يعنِي تفضيَل مجيِع أف�راِد الرِّ أنَّ تفضي�َل ِجن�ِس الرِّ
جاِل عىَل النِّس�اِء، ليس معن�اُه: أنَّ كلَّ رجٍل أفضُل ِمْن كلِّ  مجيِع أفراِد النِّس�اِء، وأنَّ كمَل الرِّ
جولِة عىَل  ام�رأٍة عن�َد اهللِ بمي�زاِن التَّقَوى، واملرتب�ِة يف النَِّة، وإنَّم املقص�وُد: بياُن تف�ّوِق الرُّ
ها عَليها: ِمْن ِجهِة اِلنِس، واِلْلقِة، والُقدرِة، والطَّبيعِة، وأنَّه َيُب عىَل املرأِة  األنوثِة، وُعلوِّ
جِل أْن َيقوَم بُمقتَض هذه  أْن ُتسلَِّم بذا، وَتْرَض بم َقَسَم اهللُ َبنْي عباِده فِيِه، كم َيُب عىَل الرَّ

ها.  الِقوامِة، وُيؤدِّي حقَّ

وفِيه�ا: أنَّه َيُب عىَل املرأِة أْن تكوَن س�اِمعًة، مطيعًة، ُمذِعنًة ألمِر الرجِل؛ فتطيَع زوَجها 
فيم أمَرها به ِمَن املعروِف، وُتسَن إليه، وإىل أهِلِه، وَتفَظ بيَته، وماَله، وولَده. 



(((

جاِل، والوظائُف الكبريُة متّصًة بم،  جولِة؛ ولذلك كاَن األنبياُء ِمَن الرِّ وفِيها: فضُل الرُّ
كالالف�ِة، واإلمارِة، والقضاِء، والتَّزويِج، والَخطابِة، وق�د قال : »َلْن ُيفلَح قوٌم 

ولَّْوا أمَرهُم امرأًة«))). 

جاِل.  وفِيها: أنَّه ال ِواليَة للنِّساِء عىَل الرِّ

وفِيها: أنَّ التَّشيَف يتَبُعه التَّكليُف. 

جاَل بالنَّفقِة،  ا كلََّف اهللُ الرِّ نُه ِمَن القياِم بالتَّكليِف، فلمَّ وفِيه�ا: أنَّ الُمكلََّف ُيعاُن بِم ُيمكِّ
�ا كان َفْقُد الرج�ِل -وه�و الُمِعيُل،  َجَع�َل حظَّه�م يف امل�رياِث أكث�َر ِمْن ح�ظِّ النِّس�اِء، وَلمَّ
ا أناَط به  والُمنف�ُق- أعظَم يف ال�ضِر املادّي عىَل األسِة، كانت ِدَيُته أعىَل ِمْن ِديِة املرأِة، وَلمَّ

الهاَد، وكّلفه به َجَعَله أقوى بِنيًة وِجسًم ِمَن املرأة. 

ل�ه اهللُ به، وُقّوَة نفِس�ه؛ فريَعى  وفِيه�ا: أنَّ�ه ينبِغي عىَل الرج�ِل أْن َي�رِتم عقَله الذي فضَّ
املرأَة، وال ينزَل يف خالفِه معها إىل ُمعاندٍة، وُمناَكفٍة، وُمناَكدٍة، وأْن يتَّبَِع سبيَل احِلكمِة، عنَد 

اختالفِه َمَعها. 

جِل: اختصاَصه بمزيٍد ِمَن العباداِت، والطَّاعاِت، َعِن املرأِة،  وفِيها: أنَّ ِمْن كمِل ديِن الرَّ
، وال تصوُم، عند  ياِم، يف كلِّ األحواِل، وهي ال ُتصلِّ �الِة، والصِّ كالُجُمع�ة، واِلهاِد، والصَّ

َخِص ما ليَس له.  َحْيِضها، وهلا ِمَن الرُّ

، واحلق�وِق، ما ليس للمرأِة، فُجِعَل  وفِيه�ا: أنَّه لَِكمِل َعقِل الرجِل ُأس�نَد إليِه ِمَن الَمهامِّ
ه.  جعُة، كم ُيضاُف إليه ولُده يف االنتساِب، ال إىَل ُأمِّ بيِده النِّكاُح، والطَّالُق، والرَّ

نُها ِمَن القي�اِم بوظاِئِف األسِة  جِل، ومحايَته، وكفايَت�ه للمرأِة، ُتكِّ وفِيه�ا: أنَّ س�يادَة الرَّ
بيِة، وهي آِمنٌة َمكفيٌَّة.  ِة الَمنوَطِة با، كالَحمِل، والوالدِة، والرتَّ الِفطريَّ

جُل عْن اإلنفاِق  ويف اآليِة: دليٌل ملِا َذَهب إليه بعُض العلمِء ِمْن َفْسِخ النِّكاِح، إذا َعَجَز الرَّ
عىَل زوجتِه، وعِن القياِم بأمِرها. 

))) رواه البخارّي )4425).



(((

 . ِعيََّة، ُمعلَّلٌة بعلٍل صادرٍة عْن حكمتِه ْ وفِيها: أنَّ أحكاَم اهللَ  الكونِيََّة، والشَّ

وفِيها: أنَّ للُمنِفِق فضاًل عىَل الُمنَفِق عَليِه. 

َر هلا الرجَل؛ َكْي يقوَم بأمِرها، وَيكِفَيها.  وفِيها: أنَّ ِمْن رمحِة اهلل باملرأِة، أْن سخَّ

وفِيه�ا: أنَّ إنف�اَق املرأِة ع�ىَل األسِة، ُيضِعُف ِقواَمَة الرجِل، فَم�ْن أراَد ِمَن الرجاِل َكمَل 
ِقواَمتِه، فال َيْطُلُب ِمْن زوجتِه شيًئا ِمْن ذلك. 

وفِيه�ا: أنَّ الُجمل�َة االس�ميََّة يف قولِ�ه : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( تمُل 
جاُل كذلك«.  معنَى األمِر، أي: »لِيُكِن الرِّ

وفِيه�ا: أنَّ صيغ�َة الُمبالغِة يف قولِ�ه: )ٻ( -وهي أْبلُغ ِم�ْن )قاِئُمون(- َتعنِي 
عايِة،  أنَّ ع�ىَل الرج�ِل إت�اَم هذا، والعناي�َة بِه عنايًة زاِئ�دًة، وأنَّ َعَلْي�ِه أْن يأِتَ بَمزيٍد ِم�َن الرِّ
والَكفالِة، والنَّفقِة، واحِلميِة، وعىَل املرأِة أْن تأِتَ بَمزيٍد ِمَن الطَّاعِة، واإلذعاِن، واالستِجابِة، 

واِلدمِة، واالنِقياِد للرُجِل. 

وفِيها: أنَّ اإلنش�اَء يف الملِة االسميَِّة يف قولِه : )ٱ  ٻ(، يدلُّ عىَل 
الثباِت، واالستقراِر، وأنَّ هذا هو األصُل، الذي َفَطَر اهللُ الَبَشَ َعَلْيِه، وال َتستقيُم َحياُتم إال 
بِه، وأنَّ اإلْخالَل بذه الِقواَمِة سبٌب: لَشقاِء املجتمِع، وانِحراِف النَّاِس، وضياِع الَمصالِِح، 

وُشيوِع الَفوَض، ووُقوِع االنِحالِل. 

: تكليَف املرأِة بإعط�اِء الَمهِر  وفِيه�ا: أنَّ ِم�ن انتكاِس الِفط�رِة، وقلِب الُحكِم الشع�يِّ
ِة املتخلِّفِة.  للرُجِل، واإلنفاِق عَليه، كم َيدُث يف بعِض املجتمعاِت البشيَّ

وفِيها: أنَّ األفضليََّة الَوْهبِيََّة للرجِل، ال تعنِي أنَّه ال ُيوجُد ِمَن النِّساِء كاِمالٌت، فاضالٌت، 
ب�ل ُوجَد ِمنْهنَّ -عىَل مرِّ العصوِر- الكامالُت، الفاِضالُت؛ كخديَة بنِت ُخويِلد، وفاطمَة 

 . ،يِق، ومريَم بنِت ِعمراَن، وآِسيَة بنِت ُمزاحم دِّ بنِت حممٍد، وعائشَة بنِت الصِّ

وفِيها: أنَّ عىَل الرجِل أْن يكِسَب ِمَن املاِل، ما ُينِفق به عىَل أهِله، وأْن يأُخَذ بأسباِب ذلك. 

ا ِمْن زوِجها، أو أْعقُل  وفِيها: أنَّ الُحكَم لألعمِّ األْغَلِب، فإذا ُوجدِت امرأٌة أقَوى َجسديًّ
ِمنْه، فإّن ذلك ال َيْرُم القاعدَة. 



(((

وفِيه�ا: اس�تئذاُن املرأِة زوَجه�ا يف خروِجها ِمْن بيتِ�ه، أو إدخاهِلا أح�ًدا بيَته، وكذلك يف 
ِف يف مالِه، ونحِوه، مَّا الُبدَّ فيه ِمن استئذاِن الَمُسوِد من السيِّد.  التَّرُّ

وج عىَل زوجتِه،  واآلي�ُة: أصٌل يف ِوالي�ِة الرجِل عىَل املرأِة بجمي�ِع أنواِعها، كواليِة ال�زَّ
واألِب عىَل بناتِه، والقاِض ولُّ َمْن ال ولَّ هلا، ونحِو ذلك.

الَمْقطُع الثَّاِن: )ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ(.

  جاِل، واملطل�وَب ِمنْهم تاَه النِّس�اِء، َذَكر �ا َذَك�َر اهللُ  وظائ�َف الرِّ وَلمَّ
 : ج�ُل، ومَحاها، وَذَكر  أنَّ النِّس�اَء عىل ِقس�َمنْيِ املطل�وَب ِم�َن امل�رأِة، َبع�د أْن َكفاها الرَّ

ل، فقال: داٍت، وأثنَى عىَل القسِم األوَّ صاحلاٍت، ُمطيعاٍت، وعاصياٍت، ُمتمرِّ

 )ٺ( العام�الُت بال�رِي، ال�الِت ُيراع�نَي حق�وَق اهللِ، وحق�وَق العباِد، 
وَيقْم�َن بح�قِّ األزواِج، )ٺ( ُمطيعاٌت هللٍ، ُث�مَّ ألزواِجهنَّ )ٿ  ٿ( 
، ال ُيْطِلعَن أَح�ًدا عَليه، كأم�وِر اِلمِع، واالس�تمتاِع،  ِّ ال�ذي َبْينهنَّ وَب�نْي أزواِجه�نَّ لل�سِّ

، كم َيفْظَن أمواهَلم، وبيوَتم، )ٿ  ٿ   وَيفْظ�َن الِعرَض -أيًضا- يف غياِب أزواِجهنَّ
، ُمراعياٍت ملِا  ٹ( أي: بس�بِب م�ا أَمره�نَّ اهللُ ب�ه، وبتوفي�ٍق ِمنْه، وتس�ديٍد، وَمعون�ٍة هل�نَّ

استوَدعهنَّ اهللُ ِمَن األماناِت، وما َحِفظه هلنَّ ِمَن احلقوِق، كاملهِر، والنَّفقِة.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد: 

جاِل، وهذا  ِت املطلوب�َة ِمَن املرأِة حمدودٌة، وما يُب عليها أق�لُّ ِمَّا يُب عىَل الرِّ أنَّ امله�مَّ
ِمْن رمحِة اهللِ با، وأنَّه كلََّفها ما ُيناِسُب حاهَلا، ول ُيكِلْفها ما ال ُتطِيُق. 

مْحَِن ْبِن َعْوٍف ، قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ : »إِذا َصلَِّت الَمْرَأُة  وَع�ْن عبِدالرَّ
َخَْسها، َوصاَمْت َشْهَرها، َوَحِفَظْت َفْرَجها، َوَأطاَعْت َزْوَجها، ِقيَل َلا: اْدُخِل الَجنََّة ِمْن َأيِّ 

َأْبواِب الَجنَِّة ِشْئت«))).

الِح العظيمُة.  وفِيها: َبَركُة الصَّ

))) رواه أمحد ))66)(، وحّسنه حمققو املسند، وله شواهد.
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ه، وماَله.  احلِة؛ لتحفَظ بيَته، وِسَّ جِل ابتغاَء الصَّ وفِيها: أنَّ عىَل الرَّ

، وَلو ألقرِب النَّاِس.  وجنْيِ وفِيها: تريُم إفشاِء أساِر االستمتاِع َبنْي الزَّ

وفِيها: أنَّه َيُب عىَل املرأِة أْن تتَِّخَذ ِمَن الوسائِل ما َتفُظ به نفَسها وِعرَضها، ِمْن ُمالمسِة 
هواِت، وأْن تنََعهم ِمْن أْن َيناُلوا ِمنْها.  أياِدي العابِثنَي، وَنظِر أبصاِر أهِل الشَّ

َم اهللُ.  قيِب عِن املرأِة الصاحلِة، ال َيعُلها تنزلُِق فيم حرَّ وفِيها: أنَّ غياَب الرَّ

وِج -حاًضا، وغائًبا-.  وفِيها: ُحْرمُة الزَّ

ماِت، إال  وفِيه�ا: ُمراع�اُة أم�ِر اهللِ، وأنَّ املرأَة ال ُيمكنُها القي�اُم بالواجباِت، وَت�ْرُك املحرَّ
بعوٍن ِمَن اهللِ، وتوفيٍق. 

ياِع، وتريُم األخِذ ِمنْه، إال بإذنِه.  وج ِمَن الضَّ وفِيها: حفُظ ماِل الزَّ

ا َتفُظ ماَله، وتقوُم عىَل  وفِيه�ا: وفاُء الَمرأِة لزوِجها، فك�م أعطاها َمهَرها، ونفقَتها، فإنَّ
بيتِه. 

وفِيها: عدُم االغرِتاِر بالنَّفِس، واالستعانُة بِحفِظ اهللِ، عىل ِحفِظ ُحدوِده. 

وفِيها: أنَّ الَخَب عِن الصاحلاِت، معناُه: األمُر أْن يكوَن النِّساُء كذلك. 

وفِيها: الثَّناُء عىَل األخياِر، وِذكُر صفاِتم؛ ألجِل االقتداِء بِم. 

ا، ُثمَّ  �ِة، وهذا ِمْن مع�اِن الُقنُ�وِت، وأنَّ التي ُتطِي�ُع ربَّ وفِيه�ا: فض�ُل الطَّاعِة االختياريَّ
ا، وإْكراًها، وإْرغاًما.  زوَجها، طواعيًة، َخرٌي ِمَن التي ال ُتطيُع، إال َقْسً

ِة  الِح، وُقوَّ قي�ِب- دليٌل عىَل الصَّ وفِيه�ا: أنَّ املحافظ�َة عىَل التَّكاليِف -يف حاِل غياِب الرَّ
اإليمِن. 

وفِيه�ا: التَّعريُض، والِكنايُة، فيم ُيس�تْحيا ِم�َن التريِح به، حتى إنَّ الع�ْذراَء َلتتُلو هذه 
اآليَة جهًرا، وهي تعلُم ما ترِمي إليه. 

وفِيها: أنَّ املرأَة إذا ُكِفيْت يف النَّفقِة، ال تتاُج إىَل اختالِس املاِل ِمْن زوِجها. 
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، أو  �ْكلِّ مٌة يف املرأِة عىَل صفاِت الُحس�ِن الشَّ ، ُمقدَّ وفِيه�ا: أنَّ صفاِت الُحس�ِن الشعيِّ
الَح، والُقنُوَت، وِحفَظ حدوِد اهللِ، أعىَل ِمَن املاِل، والَجمِل، والَحَسِب.  ، وأنَّ الصَّ نيويِّ الدُّ

. ُوفِيها: أنَّ َمْن َحِفَظْت أماناِت اهللِ، َحِفَظها اهلل

احل�اِت، القانتاِت، احلافظ�اِت، َذَكر  �ا أثنَ�ى اهللُ  ع�ىَل الصَّ الَمْقط�ُع الثَّالِ�ُث: وَلمَّ
، فقاَل : )ٹ  ٹ    داِت، وكيَف َتت�مُّ معاَلُتهنَّ : النَّاش�زاِت، الُمتمرِّ ُمقابَِله�نَّ
ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ(.
ِة عىَل  الَّ ، برؤيِة األم�اراِت الدَّ ِده�نَّ ف�ون ِم�ن ترُّ  )ٹ  ٹ   ڤ( أي: َتتخوَّ
. والنُُّش�وُز: ه�و االرتفاُع، وامل�رأُة النَّاش�ُز: العاصيُة ألمِر  ذل�ك، وقيَل: َتعلموَن ُنش�وزهنَّ
ا، املتعاليُة عَليه، التاِركُة ألمِره، الُمعِرَضُة عنه، الُمبِغَضُة  ً افعُة نفَس�ها عَليه؛ تكبُّ زوِجها، الرَّ
ل�ه، ف�إذا دعاها -مثاًل- لْ ُتِ�ْب، وإذا خاطَبها لْ َتضْع، وَترفُع صوَت�ا عَليه، وَيدُعوها إىل 
 : ُفراِش�ه، فتأَب�ى بغرِي ُع�ذٍر، فإذا َظهرْت ه�ذه العالم�اُت، أو بعُضها، فقد ق�اَل اهلل
فوهنَّ عق�اَب اهللِ، وأعلموُهّن  ؛ ترهيًب�ا، وترغيًبا، وخوِّ )ڤ( أي: انَصُحوه�نَّ

م ِمْن معصيتِه.  وج، وحرَّ بم أوَجَب ِمْن طاعِة الزَّ

 : فق�اَل  أش�ّد،  ع�الٍج  إىَل  وُج  ال�زَّ انتق�َل  ذل�ك،  ع�ىَل  امل�رأُة  ِت  أصَّ ف�إْن 
لوا عنهنَّ  )ڤ  ڤ  ڦ( أي: أعِرض�وا عنهنَّ يف الَمراِقِد، واملفاِرِش، وحوِّ

َيها  وج تَت حِلافِه، قال ابُن عبَّاٍس: »اهِلْجراُن: أال ُياِمَعها، وُيولِّ وجوَهك�م، فال ُيْدِخُلها الزَّ
ظه�َره«))) وقال أيًض�ا: »يُجرها يف املضَجع، وال يكّلمها، ِمن غ�رِي أن َيَذر نكاَحها، وذلك 

َعليها َشديٌد«)2).

، فقال : )ڦ(  فإذا َل َترتِدْع بالَموعظِة، وال باهِلْجراِن، انتقَل إىل األشدِّ
ُقوا اهللَ يف النِّس�اِء؛  �نِة، بقولِه : »اتَّ ٍح، كم ثبَت تفس�رُيه يف السُّ أي: َضًب�ا غ�رَي ُم�بِّ
ُك�ْم َأَخْذُتُوُه�نَّ بَِأماِن اهللِ، واْس�َتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة اهللِ، َوَلُك�ْم َعَلْيِهنَّ َأْن ال ُيوطِْئَن  َفإِنَّ

))) تفسري ابِن َكثرٍي )294/2).
)2) تفسري الطبي )303/8(، تفسري ابن املنذر )690/2).
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نَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ  ٍح، َوَلُ ًبا َغْيَ ُمَبِّ ُبوُه�نَّ َضْ ُفُرَش�ُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك فاْضِ
َوكِْسَوُتُنَّ بِالَمْعُروِف«))). 

وق�ال اب�ُن عبَّ�اٍس : »َتُجُرها يف املْضَجِع، ف�إْن أقبلْت، وإال فَق�ْد أِذَن اهللُ لَك أْن 
ٍح، وال تكِسْ هلا َعْظًم، فإْن أقبلْت، وإال فَقْد حلَّ لَك ِمنْها الِفديُة«))). تِضَبا ضًبا غرَي ُمبِّ

ٍر«)3). أي: يف جَسِدها وِجلِدها. ح: َغري مؤثِّ وقال احلسُن البرّي: »َغري مبِّ

وقاَل : »ال َيِلُد أحُدكم امرأَته جلَد العبِد، ُثمَّ ياِمُعها يف آِخِر اليوِم«))). وقاَل 
وِج-: »أْن ُتطِعَمها إذا َطِعمَت، وتْكُس�َوها  وجِة عىَل الزَّ  -لَِمْن س�أَله عْن حقِّ الزَّ

إذا اْكَتَسيَت، وال ترِضِب الوجَه، وال ُتقبِّْح )5)، وال َتجْر إالَّ يف البيِت«)6). 

واِك، ونحِوه«)7). ِح؟ قال: »بالسِّ ُب غرُي الُمبِّ وسأَل عطاٌء ابَن عبَّاٍس: ما الضَّ

وِج أن يطَغى؛ ولذلك ق�ال : )ڦ  ڄ( أي: رجْعَن  وال ي�وُز للزَّ
َع�ِن النُّش�وِز إىل طاعتِك�م ) ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( أي: ال َتطُلُب�وا عليه�نَّ طريًق�ا إىل 
ِب، واهِلْج�راِن، عىَل س�بيِل التعنُّ�ِت، واالنتقاِم، واجعُل�وا ما كان ِمنه�نَّ كأْن لْ يكْن،  ال�ضَّ
ق�ال اب�ُن عبَّاٍس : »قوُله: )ٹ  ٹ   ڤ( تلَك املرأُة تنش�ُز، وَتس�تِخفُّ 
ه عليها،  َرها باهلل، ويعظَِّم حقَّ بح�قِّ زوِجها، وال ُتطِيع أمَره، فأم�َر اهللُ  أْن َيِعَظها، ويذكِّ
ف�إن َقبَِل�ْت، وإال َهَجَرها يف املْضَجِع، وال يكلُمه�ا ِمْن غرِي أْن َي�َذَر نكاَحها -وذلك عَليها 
ٍح، وال يكِسُ هلا َعْظًم، وال َيَرح با جْرًحا،  شديٌد- فإْن رجعْت، وإال ضَبا ضًبا غرَي مبِّ
قال: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( يقول: »إذا أطاَعْتَك، فال َتَتجنَّى عليها 

الِعلَل«)8). 

))) رواه مسلم )8)2)).
)2) تفسري الطبي )4/8)3).
)3) املرجع السابق )6/8)3).

)4) رواه البخاري )5204(، ومسلم )2855).

)5) أي: ال َتُقْل قبَّحِك اهللُ، أو: قبََّح اهللُ وجَهِك.
)6) أخرجه أبو داود )42)2(، وصححه األلبان يف صحيح أب داود.

)7) تفسري الطبي )5/8)3).
)8) تفسري الطبي )300/8(، )4/8)3(، تفسري ابن املنذر )692/2(، )694/2(، تفسري ابن أب حاتم )3/)94).
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 )ڃ    ڃ  چ            چ( س�لطاُنه ف�وَق س�لطانِكم، ك�م أنَّ ذاَت�ه ف�وَق ذواتِك�م، م�ع 
ُعُل�وِّ صفاتِ�ه  )چ( يف ذاتِ�ه، وصفاتِه، ف�ال أحَد أكُب ِمنْ�ه، وله الكبياُء 
جاِل إذا َبَغْوا عىل النِّس�اِء، بأنه  قادٌر ع�ىَل االنتقاِم ِمَن  ، وه�ذا تدي�ٌد للرِّ

الظَّاِل الباِغي.

ويف اآليِة ِمَن الَفوائِِد: 

ًرا يف نفِس�ها،  َب املحموَد، يكوُن َبعد اس�تنفاِد ما هو أس�هُل ِمنْه، وأْن يكوَن مؤثِّ أنَّ الضَّ
ًرا يف َبَدِنا.  ال مؤثِّ

وِج، ق�ال : »إِذا َدعا  ويف اآلي�ِة: تريُم النُّش�وِز، وِمنه: االمتن�اُع َعْن فراِش الزَّ
ُجُل اْمَرَأَتُه إىِل فِراِشِه، َفَلْم َتْأتِِه، َفباَت َغْضباَن َعَلْيها: َلَعنَْتها الَمالئَِكُة َحتَّى ُتْصبَِح«))).  الرَّ

وج، قاَل : »َلْو ُكنُْت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْس�ُجَد أِلََحٍد، أَلََمْرُت  وفِيها: ِعَظُم حقِّ الزَّ
 .(((» ْم َعَلْيِهنَّ ِمَن الَحقِّ ؛ ملِا َجَعَل اهللُ َلُ النِّساَء َأْن َيْسُجْدَن أِلَْزواِجِهنَّ

وفِيها: الَبْدُء باملوعظِة، َقْبل الُعقوبِة النَّفِسيَِّة، والبدنِيَِّة. 

وفِيها: إيقاُع العقوبِة النَّفِسيَِّة، َقْبل البدنِيَِّة. 

وِج واجبٌة باملعروِف؛ ملِا له ِمَن الَفضِل واإلْفضاِل.  وفِيها: أنَّ طاعَة الزَّ

وفِيها: البِناُء عىل القراِئِن، واإلشاراِت، واألماراِت. 

 . وفِيها: الرتقِّي يف الُعقوباِت، ِمَن األسهِل، إىَل األشدِّ

 . ، َمع تأثرِي األخفِّ وفِيها: أنَّه ال يوُز الَبدُء باألشدِّ

َب املؤدِّي إىل الكِس، والُجرِح، أو تغيرِي َلوِن اِلْلِد -ُخضًة، أو ُزرقًة،  وفِيه�ا: أنَّ ال�ضَّ
ي، والَبْغي.  وَنْحَوها- هو ِمَن التَّعدِّ

وفِيها: أنَّ الَهجَر يكوُن يف الَمضجِع. 

))) رواه البخارّي )3237(، ومسلم )436)).
)2) رواه أبو داود )40)2(، وصححه األلبان يف صحيح أب داود.
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ي، وإنَّم هي للْصالِح.  وفِيها: أنَّ العقوبَة ليسْت لالنتقاِم، وال للتَّشفِّ

وجِة، فيكون الَبْدُء بتعليِم احلق�وِق، وَتْبينِي األحكاِم، ُثمَّ  ياس�ِة َمع الزَّ وفِيها: ُحْس�ُن السِّ
ُب، فإْن ل َينَجْع، فالتَّحكيُم. الوعظ عنَد التقصرِي، فإْن َل ُيفْد، فاهلجُر، ُثمَّ الضَّ

وجِة، فإنَّ اهللَ أْقَدُر  وج كذلك، وتويُفه باهللِ، وأنَّه إذا كاَن َقَدَر عىل الزَّ وفِيها: موِعظُة الزَّ
َعليِه ِمنْه عليها.

وفِيها: أنَّه َيُِب عىَل العباِد أْن َيافوا اهللَ، ويَذُروا عقوبَته. 

وجِة، وسوُء عاقبِة الَبْغي.  وفِيها: تريُم ظلِم الزَّ

وفِيها: أنَّ للزوِج عىَل زوجتِه واليَة التَّأديِب. 

نِب، والتقص�رِي، فالوعُظ عنَد خوِف النُّش�وِز، والَهجُر عند  وفِيه�ا: مناس�بُة العقوبِة للذَّ
ِره.  وقوِعه، والضُب عنَد تكرُّ

وج�ِة، وِعصياِن�ا، إذا تابْت،  وفِيه�ا: ت�رُك العقوبِة، والتَّوبي�ِخ عمَّ َمَض ِم�ْن تقصرِي الزَّ
وأْقَلَعْت، وعادْت إىل الطَّاعِة. 

وَج إذا ع�اَدْت زوجُته إىَل  وفِيه�ا: ُمراع�اُة تغ�رّيِ احلاِل، برفِع العق�اِب، وإيقافِ�ه، وأنَّ الزَّ
، عاَد إىَل الَبشاَشِة، والُمالَطفِة، وأنواِع اإلحساِن.  احلقِّ

وج أنَّه يعِص ربَّه إذا بَغى  َر الزَّ وجاِت، وأْن يتذكَّ وفِيها: ترغيُب األزواِج يف الَعفِو عِن الزَّ
عىل زوَجتِه، وهو أكُب، وأعىَل، وأّنه حمتاٌج إىل عْفِوه ومْغِفرتِه. 

 ، وفِيه�ا: أنَّ�ه ُيكتَفى بُِرجوِع املرأِة إىل طاع�ِة زوِجها، وال ُيبح�ُث يف ساِئِرها عِن الُحبِّ
والُبغِض. 

ِق املحبُة يف الباطِن.  وجِة: بذُل الطَّاعِة يف الظَّاِهِر، وإْن َل تتحقَّ وفِيها: أنَّ الواِجَب عىل الزَّ

ِب، إن احتِيَج إىل َذلَك.  وفِيها: المُع َبنْي الوعِظ، واهِلْجراِن، والضَّ

�لطاِن؛ ألنَّ ما عنَده ِمْن أس�باِب القوِة والبطِش قْد  وفِيه�ا: موعظُة صاحِب القوِة، والسُّ
َيْبعُث عىل الطُّغياِن. 



((0

وجيَّ�ِة داخَل البي�ِت، وعدُم إخراِجها، ك�م يف قولِه:  وفِيه�ا: حُم�اصُة آث�اِر اِلالفاِت الزَّ
وجِة، ال تكوُن أماَم اآلَخريَن،  )ڤ  ڤ  ڦ(، وأنَّ اإلجراءاِت العقابيََّة للزَّ

وكذلك ينبِغي أن ُيِسَّ بالوعِظ، والتَّوبيِخ، عىَل تقصرِيها. 

وج�ِة، تك�وُن ُمّدُته بَق�ْدِر احلاجِة،  ي�ِن، واس�تصالِح الزَّ وفِيه�ا: أنَّ الَهج�َر ملصلح�ِة الدِّ
وُيس�تثنَى ِمْن تريِم َهْجر الُمس�لِم ألِخيه فوَق الثالِث، وقد َهَجَر النبيُّ  أزواَجه 

 . ه ؛ ملِا بَدَر منُهّن يف حقِّ  شهًرا)))؛ تأديًبا هلنَّ

َب طريقٌة غرُي تربويٍة،  ِب، وأنَّ الضَّ بيَة ال َتُصُل بالضَّ وفِيها: الردُّ عىَل َمْن َزَعَم أنَّ الرتَّ
وغرُي حضاريٍة. 

وجِة واحٌد.  وج والزَّ وفِيها: أنَّ فِراَش الزَّ

ِع، والتَّعاِل، وخصوًصا عىل صاحِب الفضِل، واإلحساِن.  وفِيها: ذمُّ الرتفُّ

 ، غباِت، كالُحِلِّ وفِيها: تنّوُع وس�ائِل التأديِب، ويدُخُل يف ذلَِك: احِلرماُن ِم�ْن بعِض الرَّ
وبعِض الثِّياِب. 

، عنَد احلاجِة إليِه.  وفِيها: استعمُل العالِج الُمرِّ

فُق بالنِّساِء، حتَّى يف العقاِب.  وفِيها: الرِّ

ِب؛ ولذلك َتمَّ تقديُم  وفِيها: أنَّ مفس�دَة نش�وِز املرأِة أعظُم ِمْن مفس�دِة الَهْجِر، وال�ضَّ
 . أدَنى املفسَدَتنْيِ

ي�ِن، وقال: بأنَّ اإلس�الَم يْضَطِهُد املرأَة،  يعِة، والدِّ ويف اآلي�ِة: َردٌّ ع�ىَل َمْن َطَع�َن يف الشَّ
وُيينُها، ويأُمُر بَضِبا، فُيقاُل َلُه: 

• أوال: هل َتراه أَمَر بَضِبا ُدوَن سَبٍب، أْم تراه بّينه بقوله: )ٹ  ٹ   ڤ(؟ 	

• ثانًيا: هْل َتراه أِذَن بَضِبا عىَل سبٍب تافٍه، أْم عىَل ذنٍب خطرٍي، ُيؤدِّي إىل انياِر األسِة، 	
وِج؟  ُد عىل الزَّ وهو التمرُّ

))) رواه البخاري )2468(، ومسلم )479)).
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• ِل األمِر، أْم جعَل�ه يف آِخِر املراتِ�ِب، وَجَعَل 	 ِب يف أوَّ ثالًث�ا: ه�ل َتراه أَم�َر بال�ضَّ
َقْبَل�ه معالاٍت؟ فالوعظ أواًل، والَهْجر ثانًي�ا، فإذا َل يكْن إال الضُب: فهو آخُر 

الدواِء. 

• ده، ومنََع 	 ِب بأيِّ طريق�ٍة، ويف أيِّ مكاٍن، أْم أنَّه قيَّده، وحدَّ رابًع�ا: هل َتراه أِذَن بالضَّ
ُ َلوَن اِللِد؟  ، وَيَرُح، أو يغريِّ فيه إصابَة الوجِه، والَمقاتِل، أو ما يكِسُ

َب يف مكاٍن واحٍد، وال يِضُبا أكثَر ِمن َعِش َضباٍت، ويكوُن  وكذلك ال ُيواِل الضَّ
ى فيه.  عىَل قدِر احلاجِة، ال يتعدَّ

• ُب ُمب�اٌح، وَتْرُكه 	 : »الضَّ خامًس�ا: األم�ُر ب�ه أم�ُر إذٍن، ال أْمر إياٍب، ق�ال الش�افعيُّ
أفضُل«))). 

• ا، بل ينتِه�ي برجوِعها إىَل الطاع�ِة، وَيُرُم عىَل 	 سادًس�ا: ال�ّضُب ليس ِعقاًبا ُمس�تمرًّ
وِج ظلُمها، والطُّغياُن يف عقاِبا.  الزَّ

• ده بالعقاِب يوَم 	 فه، وتوعَّ ره، وَخوَّ وَج، وإنَّم َوَعَظه، وَذكَّ ُع الزَّ سابًعا: َل يرتِك الشَّ
احلس�اِب، إْن ه�و َطَغ�ى، وَبَغى، وإليه اإلش�ارُة بقولِ�ِه : )ڃ    ڃ  چ            
جاِل إِذا َبَغْوا َعىَل النِّس�اِء  چ  چ(، ق�اَل ابُن َكث�رٍي : »فِيِه َتِْديٌد لِلرِّ
، َوَبَغى  ، َوُه�َو ُمنَْتِق�ٌم ِمَّْن َظَلَمُه�نَّ ِم�ْن َغ�رْيِ َس�َبٍب؛ َف�إِنَّ اهللَ الَعِلَّ الَكبِ�رَي َولِيُُّهنَّ

.(2(» َعَلْيِهنَّ

وَل َيذُكْر يف هذه اآليِة ُنش�وَز الرجِل، وما ُيعَمُل بش�أنِه، ولكْن َذَكَرْته آيٌة أخَرى يف هذه 
)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ... ( اآلي�ة   : �ورِة، وه�ي قوُل�ه  السُّ

]النِّساء: 28)[. 

فإذا ل َينْفِع التَّعليُم ِمْن جهٍل، ُثمَّ التذكرُي ِمْن نِسياٍن، ُثمَّ املوعظُة ِمَن املْعصيِة، ُثمَّ الَهجُر، 
وجنِي ِمْن َبْعِضهم: فإنَّ القضي�َة تنْتقُل َبعد ذلَك إىل  ر األمُر إىل ُنف�وِر الزَّ ُب، وتطوَّ ُث�مَّ الضَّ

التحكيِم، وهذا ما َبّينه  بقوله:

))) نظم الّدرر )5/)27).
تفسري ابِن َكثرٍي )296/2).  (2(



(((

)  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  
ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ(.

ا،  �ا املؤمنوَن )ڇ   ڇ( رشًّ اُم واألولياُء، أو: يا أيُّ �ا الُحكَّ  )ڇ  ڇ( ي�ا أيُّ
ا )ڍ( َأْرِس�لوا، واألمُر  ا، ونِزاًعا ُمس�تمرًّ وع�داوًة، وَتباع�ًدا، وُنف�وًرا، واختالًفا تامًّ
اِم، ووالِة األح�كاِم، وِقيَل: لألولي�اِء، الذيَن َيُل�وَن الُعقوَد،  للوج�وِب، واِلط�اُب للُح�كَّ
ة، ِمَّْن  ي األمَّ ، وقي�ل: ِخطاٌب للمؤمننَي، وكلِّ أَحٍد ِم�ْن صاحِلِ والفس�وَخ، وقيل: للزوَجنْيِ
ا، ثِقًة، َعْداًل، َخبرًيا بدقائِق األموِر، وَطرائِق  ُيْمكنُه القياُم بذا العمِل. )ڍ( رجاًل، ُحرًّ
م أعَرُف بحالِه، وأْحَرُص  وِج؛ ألنَّ اإلصالِح، عارًفا باألحكاِم )ڌ  ڌ( ِمْن أقارِب الزَّ
وج )ڎ  ڎ  ڈ( ِمْن أقارِب  ع�ىل اإلصالِح، وَتُْصل به ُطمأنِينٌة أكثُر م�ن ِجهِة الزَّ
ف�اِن عىل الظَّالِ، واملظلوِم، ُثمَّ َيتمعاِن، وَيَتش�اوراِن فيم  وجِة، َيستكش�فاِن احلاَل، وَيتعرَّ الزَّ
وجنِي، ِمَن الُموافقِة، أِو الُمفارقِة، فإْن كاَن االستمراُر، فبأيِّ طريقٍة يكوُن؟  هو األْصلُح للزَّ
وم�اذا ُيلَزُم به الطََّرف�اِن؟ وإْن كاَن الِفراُق، فبأيِّ طريقٍة يكوُن؟ بالطَّ�الِق، أو الُمخاَلعِة، أِو 

الَفسِخ، وبالِعَوِض، أْو بِغريِه؟ 

وجنْي -كم َذَكَر اهللُ- فإِْن َتَعّذَر َفال َبْأَس  : أْن يكونا ِمْن أقارِب الزَّ واألصُل يف الَحَكَمنْيِ
أْن يكونا ِمَن األجانِِب. 

 )ڈ         ژ( أّي: الَحَك�مِن، بُحْس�ِن نّي�ٍة، وق�وٍل، وفِع�ٍل. وقي�َل: الّضم�رُي يعوُد عىَل 
�ْمِل، وَقطًعا للُخصومِة )ڑ  ڑ   وجنِي، ومَجًعا للشَّ وج�نْيِ )ژ( توفيًق�ا َبنْي الزَّ الزَّ
؛ فَتس�تقيَم أموُره�ا، وهذا ببكِة ُحْس�ِن نّي�ِة الَحَكمنِي،  وج�نْيِ ک( أي: َيم�ْع َب�نْي الزَّ
 ، وجنْيِ وَس�ْعِيهم يف الرِي )ک    ک  گ           گ( بم َيصُل�ُح، وُيصِلُح، )گ( بِبواطِن الزَّ

وساِئِرِها، وَجْدَوى الَجمِع َبْينهم، وحقيقِة الَمصلحِة أو الَمفسدِة يف ذلك.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد:

، فإذا احتِيَج  وجنْيِ وجيَِّة: أْن يكوَن األمُر حمْصوًرا َبنْيَ الزَّ أنَّ األصَل يف حلِّ اِلالفاِت الزَّ
ُله بشوٍط.  ، فيكون تدخُّ إىل طرٍف خارجيٍّ



(((

واِب.  ، والصَّ ُقه اهللُ للحقِّ وفِيها: أنَّ ُمِريَد اإلصالِح بِصدٍق، ُيوفِّ

�ارِع: التَّوفيُق، ال  ِع للص�الِح، ومَجِع الَكِلم�ِة، وأنَّ َمْقِص�َد الشَّ ويف اآلي�ِة: َتَطلُّ�ُع الشَّ
التَّفريُق، ويف عدِم ِذْكِر التَّفريِق والطَّالِق يف اآليِة، إشارٌة إىل أنَّ اهللَ ُيْبِغُضه. 

ِع باألْوفِق لكلِّ حالٍة؛ فَذَكَر الُخطواِت العمليََّة، عندما يكوُن النُّفوُر،  وفِيه�ا: َميُء الشَّ
 . وجنْيِ وجِة، ُثمَّ َذَكر اإلجراَء الَعَمّل، عندما يكوُن النُّفوُر ِمَن الزَّ والنُّشوُز، ِمَن الزَّ

وفِيه�ا: فِْع�ُل ما ُيمِك�ُن؛ للُمحافظِة عىل األسِة الُمْس�لمِة، حتَّى قاَل الفقه�اُء: »إذا وَقَع 
، َأْس�َكنَُهم احلاكُم إىل َجنِْب ثِقٍة، َينُظُر يف أمِرِه�ا، وَيْمنُع الظالَم ِمنُْهم  وجنْيِ �قاُق َبنْيَ الزَّ الشِّ

مَن الّظلِم، فإِْن َتفاَقَم أمُرها، وطاَلْت ُخصوَمُتهم: َبَعَث احلاكُم الَحَكمنِي«))). 

، وُمْبتغاُها، هو اإلصالُح، وِمْن وظيفتِِهم: َتبنّيُ حقيقِة األمِر،  وفِيها: أنَّ سبيَل الَحَكَمنْيِ
وجنْي، ومنُع الظَّ�الِ ِمَن الظُّلِم، وُنرُة املظل�وِم، والَعمُل عىل َرْتِق  وس�بِب اِل�الِف َبنْي الزَّ
، والتَّقريِب َبنْي  ، وإص�الِح ذاِت الَب�نْيِ الَفْت�ِق، وإزالِة أس�باِب اِل�الِف، وَتْرضي�ِة الطَّرَفنْيِ

 . وجنْيِ الزَّ

: ُغموَض القضيَِّة عنَد احلاِكِم، وتعاُرَض الُحجِج  وفِيها: أنَّ ِمْن أسباِب تعينِي الَحَكَمنْيِ
ا إذا َعِلَم القاِض َمِن الظَّالُم،  بهِة؛ فرُيِسل الَحَكمنِي؛ الْستِجالِء احلقيقِة. فأمَّ لدْيه، وقياَم الشُّ

ُبه، وُيلِزُمه.  والُمسُء: فإنَّه َيُْكم عليه، وُيؤدِّ

ويف اآليِة: أنَّ الَحَكَمنْيِ إذا كانا بتعينٍي ِمَن القاِض، فقد قال بعُض العلمِء: »إنَّ ُحكَمهم 
نافٌذ يف الَجْمِع، والتفريق«، وقال بعُضهم: »َينُْفذ حكُم الَحَكَمنْيِ يف الَجمِع، دوَن التَّفريِق«. 

، َوِكيَل�نْيِ عنُهم؛ فإنه ينُْفُذ حكُمهم يف  وجنْيِ �ا إذا كاَن تعي�نُي الَحَكمنِي من َطَرِف الزَّ وأمَّ
الَجمِع، والتَّفرقِة، بال ِخالٍف. 

، أْو  وجنْيِ ويف اآلي�ِة: أنَّ الَحَكَم�نْيِ اللَذي�ِن َبَعَثه�م احلاكُم، قد َيْك�مِن بِم ال ُي�رِض الزَّ
أحَدُها، وِمْن ش�أِن الَحَكِم أْن َيُْكَم، سواٌء رِضَ املحكوُم َعَلْيِه، أْم لْ َيْرَض. وَأمَجَع العلمُء 

عىل أنَّ الَحَكَمنْيِ إذا اختلَف قوهُلم، فال ِعْبَة بقوِل أحِدها. 

))) تفسري ابِن َكثرٍي )296/2).



(((

َفعاِن إليه ما َخَرجا بِه، وقد ُيشرياِن عليه بأن َيْأمَر  وفِيها: تعاوُن الَحَكَمنْيِ َمَع احلاكِم، فرَيْ
وجنْيِ  وجيَِّة، وقد َيَرياِن العكَس، وَيطلُب احلاكُم ِمَن الزَّ وجنْيِ باالستمراِر يف الَعالقِة الزَّ الزَّ

تنفيَذ ما رآه الَحَكمِن، وُيلزُمهم بذلك. 

م يٌد واحدٌة، َيس�َعى بعُضهم  وفِيها: َش�فقُة املس�لمنَي َعىَل بعِضهم، والنُّصُح َبْينهم، وأنَّ
يف إصالِح بعٍض. 

�ْعَي يف مصالِ�ِح الرعيَّ�ِة، وعمَل ما ُيمك�ُن إلصالِح  وفِيه�ا: أنَّ َع�ىَل ُوالِة األم�وِر: السَّ
وجيَِّة.  العالقاِت الزَّ

وفِيها: أنَّ اإلصالَح إذا َتعّذَر ِمْن داخِل األسِة؛ فإنه ُيلتَمُس ِمَن الارِج. 

وجيَِّة يف أضَيِق نِطاٍق ُمْكٍن.  وفِيها: َحْرُ اِلالفاِت الزَّ

وفِيها: تيئُة األسباِب الُمِعينِة عىَل إنجاِح الُمهّمِة، وِمْن َذلَك: ُحْسُن اختياِر َمْن َيقوُم با، 
، والقريُب  وجنْيِ وأنَّ ِمْن فوائِد كْوِن الَحَكِم ِمَن األهِل: أّنه َأْعلُم بباطِن احلاِل، وداخليَِّة الزَّ

 . َأْحَرُص -عادًة- عىَل اإلصالِح ِمَن األجنبيِّ

 ، ِّ وِم�ْن صفاِت الَحَكَمنْيِ التي ُتلتَمُس: البصريُة، واِل�بُة، والثِّقُة، واألمانُة، وَكْتُم السِّ
والَعدالُة. 

�ِة، وُعقالَءه�ا، وأرشاَف البلِد، والُوجه�اَء، وُش�يوَخ القبائِل،  �ي األمَّ وفِيه�ا: أنَّ صاحِلِ
عاَة، وكلَّ ق�ادٍر عىل اإلصالِح، يقوُموَن مق�اَم احلاِكِم عند  وُأم�راَء األْجن�اِد، والعلمَء، والدُّ

َعَدِمه، أو َعْجِزه، وَتقِصرِيه. 

وفِيها: تسميُة الُمصلِح َحَكًم. 

وجِة.  وِج، وَحَكٍم ِمْن أهِل الزَّ يعِة؛ بإرساِل َحَكٍم ِمْن أهِل الزَّ وفِيها: َعدُل الشَّ

وفِيها: أنَّ التَّوفيَق بَِيِد اهللِ. 

وفِيها: أنَّ اإلصالَح قد يكوُن بالتَّفريِق؛ وذلك إذا كانْت َمْفس�دُة االس�تِمراِر، َتْرُبو عىل 
َمْفسدِة االنفصاِل. 
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اُه، أصَلَح اهللُ سعَيه، وُمبتغاه، وآَتت ثِمُر عمِله ُأُكَلها،  وفِيها: أنَّ َمْن أصَلَح نِّيَته فيم يتحرَّ
وأنَّ توفيَق اهللِ للعبِد، مرتبٌط بصالِح نيِة العبِد. 

وجنْيِ أمٌر ميٌف؛ ملِا َيرتتَُّب  قاَق بني الزَّ وفِيها: التعبرُي بالَخْوِف عمَّ َيسوُء وقوُعه، وأنَّ الشِّ
رِة.  ِد األْطراِف الُمتضِّ وِء، والَبالِء االجتمعّي، وَتعدُّ عليه ِمَن السُّ

وفِيها: َسْعُي الّشيعِة إلزالِة الَعداواِت، وُمعالِة ُأصوِل اِلالفاِت. 

وجنِي، االمتناُع َعْن فِعِل ما َيش�قُّ عىل اآلَخِر، وُيؤِذيِه،  وفِيه�ا: أنَّ�ه َينْبِغي عىل كلٍّ ِمَن الزَّ
قاِق.  ، وهذا ِمْن معاِن الشِّ ، واآلخُر يف ِشقٍّ وأْن ال َيَتباَعدا؛ فيكون أحُدُها يف ِشقٍّ

وجنْيِ عىَل اإلْفضاِء بم  وفِيها: أنَّه َينبِغي أن يكوَن يف ُأُس�ِس اختياِر الَحَكمنِي ما ُيعنُي الزَّ
َيْلَزُم؛ لتتبنّيَ أْسباُب الَخلِل، وِمْن َثمَّ ِعالُجه. 

، ُملزًم�ا هَلُم، يدوُم  يعِة ع�ىَل أْن يكوَن الَح�لُّ مقبواًل عن�َد الطَّرَفنْيِ وفِيه�ا: ِح�رُص الشَّ
وجنْيِ عىل إنجاِح االتِّفاِق، الذي َس�َعى األقارُب  ويس�تِمرُّ أطوَل ما ُيمِكُن. وأنَّ ِحرَص الزَّ

يف إْنجاِزه، أشدُّ ِمْن ِحرِصهم، فيم لو كاَن الَحَكمِن ِمَن األجانِِب. 

، وأنَّ اجتمَع ُس�لطِة القاِض  َة اإللزاميََّة للَحلِّ يعِة عىَل ما ُيثّبُت الُقوَّ وفِيه�ا: ِح�رُص الشَّ
ِة  ، ألطوِل ُمدَّ ًة إلزاميًة، ُتساعُد َعىَل استمراِر احللِّ َمَع االلتزاِم األدبِّ أماَم األقارِب؛ ُينِشُئ ُقوَّ

ُمْكنٍة. 

، وِمْن أمثِلِة  وجنْيِ يعِة إلبعاِد األطراِف الُمس�بِّبِة لِتفاُقِم األزمِة َبنْي الزَّ وفِيها: َس�ْعُي الشَّ
ُد  �قاِق، وه�ذا ِمَّا ُيعقِّ وج�ني حُمامًيا ِمْن َطرفِه يف حاِل الشِّ ه�ذا يف زمانِن�ا: توكي�ُل كلٍّ ِمَن الزَّ

القضيََّة، وُيطِيُلها؛ ألّن مصلحَة الُمحاِمنَي املاديَة، َقْد َتْنُع الوصوَل إىل ُصلٍح سيٍع. 

ِة.  وفِيها: مشوعيُة ِلاِن اإلصالِح؛ لتسويِة النِّزاعاِت األَُسيَّ

وفِيها: جواُز ُحْكِم القريِب لقريبِه، أو َعَلْيِه، إذا اْنتَفِت التُّهمُة. 

�ُن ِمْن فِع�ِل الَخرِي، إال بَمُعون�ٍة ِمَن اهللِ، وتوفي�ٍق، وَحْوِل اهللِ،  وفِيه�ا: أنَّ العب�َد ال َيَتمكَّ
وقوتِه. 
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 . يعِة ملنِع تفاقِم األموِر، واْزدياِد الّشّ وفِيها: َسعُي الشَّ

، وتس�كنِي الثاِئرِة َبنْي  يعِة عىَل َقطِع أس�باِب الَعداوِة، وإطفاِء ناِر الشِّ وفِيها: عَمُل الشَّ
املسِلمنَي. 

وفِيها: جواُز التَّحكيِم يف النِّزاعاِت َبنْي الُمسِلمنَي. 

، كثرًيا م�ا َيمنُع التَّوّص�َل إىل اّتفاٍق،  َرَفنْيِ َم النَّفسَّ َب�نْي الطَّ وفِيه�ا: أنَّ االحتق�اَن والت�أزُّ
، لي�س َبْينهم عداوٌة  فيك�وُن ِمَن احلكم�ِة الروُج ِمْن ه�ِذه الدائرِة، بَبْع�ِث ُمثَِّل�نْيِ للطَّرَفنْيِ

ِل إىل اتِّفاٍق.  ومناوشاٌت ِمْن َقْبُل؛ لِيكونا أْحَرى بالتَّوصُّ

دوِر، وبواطِن األم�وِر؛ حتى ال َينْحرَف  وفِيه�ا: تذك�رٌي للَحَكَمنْيِ بعلِم اهللِ بخفاي�ا الصُّ
َل.  َقْصُدها، وال ُيسيئا التََّدخُّ

، فإن اإلصالَح الُجزئيَّ يبقى مطلوًبا، وأيُّ  وفِيها: أنَّه إذا ل ُيمكْن تقيُق اإلصالِح الكّلِّ
م َيفعالِن ذلك، وهذا ما  ، فإنَّ درجٍة مْن درجاِت اإلصالح، ُيمكُن تقيُقها عىل يِد الَحَكَمنْيِ

ُيفيُده تنكرُي لفظِة: )ژ( يف اآليِة.

�ورِة- وصايا، وأحكاًم�ا، متعلِّقًة باحلياِة الزوجيَِّة،  م ِمَن السُّ �ا َذَكر  -فيم تقدَّ وَلمَّ
واألُسِة الُمس�لمِة، أْتَبَع ذلك بالتنبيِه عىَل َعالقاٍت أوسَع، وماٍل للحساِن أْفسَح، وتذكرٍي 

: ه يف إفراِده بالعباِدة، فقاَل م عليها حقَّ بحقوٍق ُأخَرى للعباِد، وقدَّ

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     (
ھ   ھ      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ(.
 )ڳ  ڳ( بطاعتِ�ِه في�م َأَم�َر، واجتن�اِب م�ا َنَ�ى عنه، وامتث�اِل ذل�ك بقلوبُِكم، 
يَن. والعب�ادُة: الُخض�وُع، والَهْيب�ُة، والتعظيُم، والش�وُع،  وجوارِحُك�م، ُمِلص�نَي ل�ه الدِّ
والطاع�ُة، م�ع ك�مِل احل�ّب )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( َحيًّا، أْو مَج�اًدا، رِشًكا جليًّ�ا، أْو َخفيًّا 
ا، وَعطًف�ا، وقياًم�ا بخدمتِه�م، وتصي�اًل  بِ�رًّ إلْيِه�م،  )ں   ں( أي: أحِس�نوا 

ملطالبِه�م، وإنفاًقا عليهم )ڻ  ڻ( أي: أحِس�نوا إليهم-أيًضا- وِصُلوا أرحاَمكم 



((7

م َفَقدوا  فِق بم؛ ألنَّ )ڻ( أي: أحِسنوا إليهم، بُحْسِن تربيتِهم، وحفِظ أمواهِلم، والرِّ

ه�م )ڻ( أي: املحاويِج، الذين ال َيُدوَن كفايَتهم، فأحِس�نوا  َم�ْن يقوُم بمصاحِلِ
�اِعي  دقِة عليهم، وإزال�ِة ضورِتم، وإعطاِئهم كفايَتهم، والسَّ إليه�م، بُمس�اعَدِتم، والصَّ
عىَل األرملِة، واملس�كنِي، كاملجاهِد يف سبيِل اهلل )ۀ   ۀ  ہ( وهو الاُر القريُب 
�اِن: حقُّ الواِر، وح�قُّ القرابِة، أحِس�نوا إليِه -أيًضا-؛ ل�واِره، وُقرِب داِره،  ال�ذي له حقَّ
باإلضافِة إىل اتِّصاِل َنَس�بِه بكم )ہ  ہ( أي: الُمجانِِب عنُكم، الذي داُره أبعُد، 
أو: ال�ذي ال قرابَة َبْينكم وَبْينه، فأحِس�نوا إليه -أيًضا- ولو كاَن كاف�ًرا؛ ألجِل حقِّ اِلواِر. 

فِر.  فيُق يف السَّ وقيل: هو الرَّ

ه، نصوٌص كثيٌة، ِمنْها:  وقد ورَد يف وجوِب اإلحساِن إىل اجلاِر، وحقِّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ، قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ : »ما زاَل جبيُل ُيوصينِي باجلاِر، 
ِرُثه«))).  حتَّى َظنَنُت أنَّه سيوِّ

وَع�ْن عبِداهللِ ْبِن َعْمٍرو  قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ : »خُي اجلياِن عنَد اهللِ، 
خُيهم جلاِره«))).

ِم ُأْهِدي؟ قال:  وَعْن عاِئَش�َة  قاَلت: ُقْلُت: يا رس�وَل اهللِ، إِنَّ ِل جاَرْيِن، َف�إىِل َأيِّ
»إىَل أقرِبام ِمنِْك باًبا«))).

َوَورَد الوعيُد -أيًضا- عَل َمْن آَذى جاَره، وِمْن ذلك: 

ْنِب َأْعَظُم ِعنَْد اهللِ؟ قاَل:  عِن ابِن مس�عوٍد  قاَل: َس�َأْلُت النَّبِيَّ : َأيُّ الذَّ
؟ ق�اَل: »َوَأْن َتْقُتَل  ا، َوُه�َو َخَلَقَك«. ُقْل�ُت: إِنَّ َذلَِك َلَعظِي�ٌم، ُقْلُت: ُثمَّ َأيُّ َع�َل هللَِِّ نِ�دًّ »َأْن َتْ

؟ قاَل: »َأْن ُتزاِنَ َحلِيَلَة جاِرَك«))).  َوَلَدَك، َتاُف َأْن َيْطَعَم َمَعَك«. ُقْلُت: ُثمَّ َأيُّ

))) رواه البخارّي )5)60(، ومسلم )2625).
)2) رواه الرتم�ذي )944)(، وحس�نه، وأمح�د )6566(، واحلاك�م )2490(، وصحح�ه، ووافق�ه الذهبي، وقال 

حمققو املسند: »إسناده قوي«.
)3) رواه البخارّي )2259).

)4) رواه البخاري )4477(، ومسلم )86).
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ْيٍح ، َأنَّ النَّبِيَّ  قاَل: »واهللِ الَ ُيْؤِمُن، واهللِ الَ ُيْؤِمُن، واهللِ الَ  وَعْن َأِب رُشَ
ُيْؤِمُن«ِقيَل: َوَمْن يا رسوَل اهللِ؟ قاَل: »الَِّذي الَ َيْأَمُن جاُرُه َبوائَقُه«))).

 )ہ  ھ( أي: أْحِسنوا إليه، قيل: هو الرفيُق يف السفِر، وقيل: الشيُك 
فيُق  ا تكوُن إىل َجنِب زوِجه�ا، وقيل: هو الرَّ وج�ٌة؛ ألنَّ يف التعلُّ�ِم، واحِلرف�ِة، وقيل: هي الزَّ

الصالُح، وقد قاَل : »خُي األصحاِب عنَد اهلل، خُيهم لصاِحبِه«))). 

يُف املجتاُز، واملارُّ عليك، ولو   )ھ  ھ( أي: املس�افِِر الُمنقطِع، وقيل: هو الضَّ
كان يف األص�ِل غنيًّا، أي: أحِس�نوا إليه -أيًضا- بإعاَنتِ�ه، وضيافتِه، وإكراِمه )ھ  ے  
يِن،  قي�ِق ِم�َن العبي�ِد، واإلماِء، فأحِس�نوا إليِه�م -أيًضا- بتعليِمه�ُم الدِّ ے( أي: الرَّ
الِة، وإطعاِمهم، وإلباِس�هم، وعدِم تكليِفهم م�ا ال ُيطيُقون، وإعاَنتِهم. وعىل  وأمِرهم بالصَّ

رأِس اإلحساِن إليِهم: ِعتُقهم، وتريُرهم. 

ا عىل النَّاس )ۆ( ُمعَجًبا  ً  )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ( يف ِمش�يتِه، متك�بِّ
�كِر، فهو مذم�وٌم، مبغوٌض عند اهلل.  بنفِس�ه، وب�م ُأوِت ِمَن النِّعِم، يمنُّ بم أعَطى، قليَل الشُّ

وقيل: هَو الُمختاُل يف هيئتِه، وشكِله، والفخوُر بقولِه، وفِعِله.

وقد َذَكر احلافُظ ابُن رجٍب  يف جاِمع العلوِم واحِلَكم: أن أقساَم العباِد -الذين أَمَر 
اهللُ باإلحساِن إليِهم يف اآليِة- خسٌة، وهم:

كِر؛ المتياِزها. . ) َمْن َبْينه وَبنْي اإلنساِن َقرابٌة، وَخصَّ ِمنْهم الوالَدْين بالذِّ
َم�ْن هو ضعيٌف وحُمتاٌج إىل اإلحس�اِن، س�واء َضْع�ُف بدٍن، وهو اليتي�ُم، أو َضعُف . 2

حاٍل، كاملِسكنِي. 
َمْن له حقُّ القرابِة، والُمخالطِة، وهم ثالثٌة: جاُر قرَبى، وجاُر ُجنُب، وصاحٌب بالَجنِْب. . 3
بيِل. . 4 َمْن هو وارٌد عىَل اإلنساِن، غرُي مقيٍم، وهو ابُن السَّ
ِمْلُك اليمنِي)3).. 5

))) رواه البخاري )6)60(. وبوائقه: غوائله، ورشه.
)2) رواه الرتمذّي )944)(، وحسنه، وأمحد )6566(، واحلاكم )2490(، وصححه، ووافقه الذهبي.

)3) جامع العلوم واحلكم ))/379 -383). 
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

األم�ُر بعبادِة اهللِ، والِعبادُة: قال ش�يُخ اإلس�الم ابُن تيميَة : »الِعباَدُة: اْس�ٌم جاِمٌع 
لُِكلِّ ما ُيِبُُّه اهللُ َوَيْرضاُه، ِمْن األَْقواِل واألَْعمِل، الباطِنَِة والظَّاِهَرِة«))).

، ويؤَخُذ هذا ِمَن إش�ارِة  وابِّ قيِق، والدَّ وفِيها: اإلحس�اُن إىل ما يمِلُكه اإلنس�اُن ِمَن الرَّ
الُعموِم يف قولِه: )ھ  ے  ے(. 

وفِيها: اإلحس�اُن إىل الِليِس، وَمْن كان بجواِرَك يف الُمناس�باِت، واألحواِل الُمختلفِة، 
راسِة، ومكتِب الوظيفِة  كالقاِعِد بِجانِبِك يف املسِجِد، وملِس الِعلِم، وكالزميِل يف مقَعِد الدِّ
املج�اِوِر، وكالالِ�ِس بِجانبِك يف الطاِئرِة، واحلافلِة، وكالُمنتظِ�ِر بِجانبِك يف عيادِة الطَّبيِب، 

، وغرِيها.  وَمْن يناُم بجانبَِك يف ِرحلِة الَحجِّ

وفِيها: أنَّ الُمجاورَة مراتٌب، بعُضها ألصُق ِمْن بعٍض، وأقرُبا: ُماورُة الزوجِة. 

وفِيها: تقديُم حقِّ اهللِ عىَل حقوِق العباِد. 

وفِيها: ِعَظُم حقِّ الوالَدْيِن؛ القرتانِِه بحقِّ اهللِ. 

وفِيها: ترتيُب حقوِق العباِد، وإنزاُل النَّاس منازهَلم. 

وفِيها: ُمراعاُة حقِّ الضعفاِء ِمَن اليتاَمى، واملساكنِي، واململيِك. 

وفِيه�ا: أنَّ حق�وَق الَمخالي�ِق َتنْش�ُأ بأس�باٍب، منه�ا: اإلس�الُم، والَقراب�ُة، واِل�واُر، 
والُمصاحبُة، واحلاجُة. 

وفِيها: أنَّ حقوَق العباِد َتَبٌع حلقِّ الالِق. 

وفِيه�ا: أنَّ احل�قَّ َيعُظ�ُم باجتمِع أكثِر ِمْن س�بٍب له، فمث�اًل: الرياُن ثالثٌة: ج�اٌر له حقٌّ 
اِن: وهو املسلُم، له حقُّ  واحٌد: وهو الُمِشُك، الذي ال َقرابَة له، له حّق الواِر، وجاٌر له حقَّ
ِحم، له حقُّ اِلواِر، وحقُّ  اإلسالِم، وحقُّ اِلواِر، وجاٌر له ثالثُة حقوٍق: وهو املسلُم، ُذو الرَّ

ان؛ ملرافقتِه، ولصالِحه، وهكذا.  فيُق الصالُح له حقَّ ِحم، وكذلك الرَّ اإلسالِم، وحقُّ الرَّ

))) مموع الفتاوى )0)/49)). 
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�َفِر،  ا ِمْن جاِر السَّ ، فجاُر الَحَضِ أعظُم حقًّ وفِيها: أنَّه كلَّم طالِت الُمصاحبُة َعُظَم الَحقُّ
ا ِمْن رفيِق الس�فِر، وهكذا. وإذا تعلََّق الُحكُم بوصٍف،  وج�اِر الباديِة، والزوجُة، أعظُم حقًّ

فإنَّه َيشتدُّ كلَّم َقِوَي ذلك الوْصُف. 

ويف اآلي�ِة: ُمراع�اُة الَعالق�ِة الدائمِة، كعالق�ِة الولِد بوالدي�ِه، والعالقة الطارئ�ِة املؤقتِة، 
كعالقِة الُمضيِف بضيفِه.

وفِيها: ذمُّ َمْن يتِقُر النَّاس، وهو عنَد اهلل حقرٌي، وَيستصِغُرهم، وهو عند اهلل صغرٌي. 

عفاِء. ِء املعاملِة للضُّ ِ يف هيئتِه، واملتعاِل بكالِمه، واملؤِذي لعباِد اهللِ، سِّ وفِيها: ذمُّ املتكبِّ

، َعْن َرُجٍل، ِمْن َقْوِمِه،  وفِيها: ذمُّ الُخيالِء، ومنه: إس�باُل اإلزاِر. َعْن َأِب َتِيَمَة الُهَجْيِميِّ
ق�اَل: َلِقيُت رس�وَل اهللِ  يف َبْعِض ُطُرِق الَمِدينَِة، فس�أْلُته َع�ِن اإِلزاِر، َفُقْلُت: َأْيَن 
ِزْر، َفإِْن َأَبْيَت، َفهاُهنا َأْس�َفَل ِمْن َذلَِك، َفإِْن  ِزُر؟ َفَأْقنََع َظْهَرُه بَِعْظِم س�اِقِه، َوقاَل: »هاُهنا اتَّ َأتَّ

، َفإِْن َأَبْيَت، َفإِنَّ اهللَ  ال ُيِبُّ ُكلَّ ُمْتاٍل َفُخوٍر«))).  َأَبْيَت، َفهاُهنا َفْوَق الَكْعَبْيِ

ه، كم قال: )ڳ   ا إذا أَمَرت ب�ٍء، َنَْت َعْن ضدِّ يعِة: أنَّ وفِيها: أّن ِمْن طريقِة الشَّ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ويف هذا تكميٌل للُحكِم، وتقِويٌة له. 

يَن ال يكُمل إال بذا.  وفِيها: الَجمُع َبنْي القياِم بحقِّ الالِق، واإلحساِن للَخْلِق، وأنَّ الدِّ

. وفِيها: أنَّه كلَّم اشتدَّ الُقرُب يف اِلواِر، َعُظم احلقُّ

عيَة ال َتُكمها االصطالحاُت احلادثُة، فَمرجُع اِلواِر -مثاًل- إىل  وفِيها: أنَّ املعاِن الشَّ
ِع، واللُّغِة، والُعرِف، وليس إىل التقسيمِت الرسميَّة لألحياِء.  ما جاء يف الشَّ

ُ يف  وفِيه�ا: أنَّ َم�ِن اتَّصَف بالُخي�الِء، والفخِر، يأَنُف ِمَن اإلحس�اِن إىل الَخْل�ِق، ويقرِّ
حقوِقهم. 

وفِيه�ا: أنَّ�ه َينبِغي عىل الُمحِس�ن أالَّ َيَتفاخَر بإحس�انِه، وال َيعدَّ ُأعطِياتِ�ه؛ فيكوَن منَّاًنا، 
ُمؤذًيا. 

))) رواه أمحد )5955)(، وصححه حمققو املسند.
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وفِيها: ُمقابلُة الَمسَكنِة باإلحساِن، وَمْن كاَن أشدَّ َمسَكنٍة كانت الوصيُة به أْوكَد، فإعانُة 
ِل  املس�كنِي، العاجِز، الضعيِف، أوكُد ِمْن إعاَنِة املس�كنِي، القادِر عىَل الكسِب، فرُيتَّب لألوَّ
اللِة، وآالِت احِلرفِة، ورأِس املاِل، ما ُيرُجه  ِمَن املاِل ما َيس�دُّ حاجَته، وُيعَطى الثاِن ِمَن الدَّ

عن مسَكنَتِه، ويستعنُي به عىَل الَكسِب. 

وفِيها: تريُم اإلزراء عىَل الفقراِء. 

، َمع ترِك اإلساءِة.  وفِيها: األمُر بالبِّ

؛ لقولِ�ه: )ھ  ے  ے(، واملراُد ما َمَلكُتم،  وفِيه�ا: إط�الُق البعِض عىَل الكلِّ
ِة، واألخِذ-عادًة-.  ا جارحُة الُقوَّ وإنَّم عبَّ باليمنِي؛ ألنَّ

وفِيه�ا: إثباُت حَمبِة اهللِ عموًما، وحمبتِ�ه للمتواِضعني ُخصوًصا؛ كم يؤخُذ ذلك ِمْن نفِيها 
َعِن الُمختاِل الَفُخوِر. 

وفِيها: العنايُة بَمْن َفَقَد أباُه َصغرًيا، ويدُخُل يف ذلك: اللَّقيُط.

ا كان  ه، وهو البخُل، وَلمَّ ا أَمَر اهللُ  باإلحس�اِن يف اآليِة الس�ابقِة َنَى َعْن ِضدِّ وَلمَّ
ها، فقاَل:  َر اهلل  ِمْن هِذه الصفِة، وذمَّ الُمختاُل الَفُخوُر يبخُل بحقوِق النَّاس، حذَّ

ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ     (
ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  ائ(.

 )ۈ  ۈ( ف�ال ُينفق�وَن أمواهَل�م في�م أَمَره�م اهللُ ب�ه، وَيمنع�وَن أصح�اَب 
 ، احلق�وِق حقوَقه�م )ٴۇ   ۋ  ۋ( فال َيكتُفوَن بِفْع�ِل الُمنكِر، والشِّ
واالتِّص�اِف بداِء الُبخِل الُعضاِل؛ حتَّى َينقُلوا ذلك إىَل غرِيهم، ويأُمروا النَّاس بالُبخِل، 
قيل: املقصوُد بُم اليهوُد، الذيَن كانوا يقولوَن لألنصاِر: ال ُتنِفقوا أمواَلكم، فإنَّا َنخَشى 
عليُك�م الفق�َر )ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې( أي: ُيُف�ون إحس�اَن اهللِ 
إليِهم باملاِل، ويكُتمون ما َأْعطاُهم اهللُ ِمَن الِعلِم، وهذا يشمُل اليهوَد، الذين َكتموا صفَة 

 . ِّالنبي



(((

�ا كاَن الفقراُء، والَمحاويُج، يعِرفوَن األغنياَء بالقرائِن، ويس�تدلُّوَن عليِهم بم َيْظهُر  وَلمَّ
عليِه�م ِم�َن احلاِل، فقد َأرش�َد النب�يُّ  َمْن آتاُه اهللُ نعم�ًة إىل إظهاِره�ا؛ لِيعِرَفه َمْن 

يتاُجها؛ فقال : »إِنَّ اهللَ ُيِبَّ َأْن َيَرى َأَثَر نِْعَمتِِه َعَل عبِدِه«))).

والُبخ�ُل عواقُبه وخيمٌة يف الدنيا، واآلِخ�رة، وهو داٌء قبيٌح، وقد قال : »وأيُّ 
داٍء أْدَوُأ ِمَن الُبخِل«))). 

م به،   )ې  ى( الكاِتنِي لنعمِة اهللِ، الاِحديَن هلا )ى  ائ( ُنِذهلُّ
كم أهاُنوا النِّعمَة بالُبخِل، واإلخفاِء.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

أنَّ ِم�َن النَّ�اس َم�ْن َيكف�ُر بالنعمِة ُكف�ًرا أك�َب، كُكفِر اليه�ود،ِ الذي�ن َكتُموا أم�َر النبيِّ 
، وَبِخلوا باإلخباِر عنه، ومنُهم َمْن َيكفُر بالنعمِة كفًرا أصغَر، وهو ُكفُر النّعمِة يف 

حقِّ َمْن َبِخَل ِمَن املسلمنَي. 

، وَقد أَهَلك َمن  �حُّ ويف اآليِة: ذمُّ منِع احلقوِق، والبخِل عىَل النَّاس بأداِئها، وهذا هو الشُّ
كاْن َقْبَلنا، فَقَطُعوا، وَفَجُروا. 

وفِيها: أنَّ البخيَل ال ُيظِهر أَثَر نعمِة اهللِ عَليه، يف َمطَعِمه، وَملَبِسه، وِسريتِه، وغرِي ذلك؛ 
ؤاِل.  حتَّى ال َيقصَده النَّاس بالسُّ

وفِيها: أنَّ البخيَل َيسَعى لسرِت نِعمِة اهللِ عليِه، وَكفِرها، وتغطِيتِها. 

؛ حتَّى ُيعّدَيه إىَل غرِيه.  ِّ وفِيها: أنَّ بعَض النَّاس ال َيكتفي بِفعِل الشَّ

وفِيها: سوُء عاقبِة الذيَن َيأمروَن بالُمنكِر، وينَْهْوَن عِن الَمعروِف. 

وفِيها: أنَّ الزاَء ِمْن جنِس الَعَمِل. 

وفِيه�ا: ذمُّ اليه�وِد، الذين مَجَُعوا بني البخ�ِل باملاِل، والبخِل بالِعل�ِم، والعمِل عىل َتْثبيِط 
حابِة عِن اإلنفاِق.  الصَّ

))) رواه الرتمذي )9)28(، وحسنه، وأمحد )6708(، وحسنه حمققو املسند.
)2) رواه البخاري يف األدب املفرد )296(، وصححه األلبان يف صحيح األدب املفرد.



(((

وفِيه�ا -مع اّلتي قبَلها-: أنَّ االختياَل، والفخَر، ُيوصالِن إىل منِع حقوِق اآلَخريَن، وأنَّ 
الِكَب ُيؤدِّي إىل الُبخِل. 

 . ، والَمعنويِّ وفِيها: المُع ألهِل الناِر َبنْي العذاِب واألَلِ احِلسِّ

وفِيه�ا: أنَّ ِم�ْن صفاِت الكافري�َن: َمنَع الِعلِم، ال�ذي َيتِدي به الضالُّون، وَيسرَتِش�ُد به 
عِي يف خساَرِة النَّفِس، وخسارِة  الاِهُلون، وكتَمه، َمَع إظهاِر الباطِل؛ لتضليِل النَّاس، والسَّ

 . الَغرْيِ

؛ فإنَّام َهَلَك َمْن  حَّ اكم والشُّ وفِيها: ُخطورُة منِْع الرِي عِن الَغرِي، وقد قاَل : »إيَّ
، أَمَرهم بالُبخِل، فبِخُلوا، وأمَرهم بالقطيعِة، فقطُعوا، وأمَرهم بالُفجوِر،  حِّ كاَن َقْبلكم بالشُّ

ففَجُروا«))). 

وفِيه�ا: ذمُّ الذي�ن َيأُمروَن النَّاس بالُبخِل بلس�اِن الَمق�اِل، كالتريِح بذل�َك كالًما، أو 
بلساِن احلاِل، كأْن يكوُنوا قدوًة سيِّئًة يف الَمنِع، واإلمساِك. 

وفِيها: ذمُّ الُبخِل ُعموًما س�واًء كان ُبخاًل باملاِل، أو الاِه، أو الِعلِم، أو أنواِع اإلحس�اِن 
، والُبخِل بالنصيحِة، ونحِو ذلك. الم، وداللِة املستدلِّ األخَرى، كالُبخل بالسَّ

ه؛ ابتغاَء  �ا كان بع�ُض النَّاس ُيعطِي، وُينِفُق، لكن�ه ال َيكُتم ذلك، َبْل ُيِذيُع�ه، وَينُْشُ وَلمَّ
ن�ِف -أيًضا- َبعد التحذيِر  َر  ِمْن هذا الصِّ َم�ْدِح الَخْلِق، والَمكان�ِة عنَدهم، فقد حذَّ

 : ِمَن الُبَخالِء، فقال

ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ(.

 )ٱ  ٻ  ٻ( َيبذُلوَن�ا، وَيِرفوَن�ا يف الُمفيِد، وغ�رِي الُمفيِد، وفيم 
 ، ْون مواقَع احلاجِة، فق�د ُيعطِي الغنيَّ ، وكثرًيا م�ا ال َيتوخَّ يص�حُّ اإلنفاُق في�ه، وما ال يصحُّ
�يطاِن، ال يف  وَيمنُع الفقرَي، وهؤالِء ِمَن الُمشكنَي، والُمنافقنَي، الذين ُينفقوَن يف س�بيِل الشَّ

حه األلباّن يف صحيح أب داود. ))) رواه أبو داود )698)(، وصحَّ



(((

س�بيِل طاع�ِة الرمَح�ِن )ٻ  ٻ( أي: لرِياُهم النَّاس، وَيمدُحوه�م، ويقولوا فيهم: ما 
أس�خاهم! وم�ا أجوَدهم! ولِيتطاوُلوا عىل َمْن يتس�امُع ب�م )پ  پ   پ  پ  ڀ   
وَن بوحدانِيَّ�ِة اهللِ، وال ُيريدوَن وجَهه باإلنفاِق، وال يؤِمنوَن بِيوِم احِلس�اِب،  ڀ( ال يق�رُّ
: »أنا أغنَى  ف�ال يقب�ُل اهللُ َعَملُه�م، وال َيغف�ُر هلُم، وقد ق�ال اهلل  يف احلديِث الق�دسِّ

َك فيِه َمِعي غِيي، َتَركُته وشَكه«))). ِك، َمْن َعِمَل َعَمال، أْشَ كاِء َعِن الشِّ الشُّ

ُر بُم الناُر: يقوُل صاحُب املاِل: »ما َتَرْكُت  ل َمْن ُتس�عَّ ويف حديِث الثالثِة، الذين ُهم أوَّ
ِمْن َس�بِيٍل ُتِ�بُّ َأْن ُينَْفَق فِيها إاِلَّ َأْنَفْقُت فِيه�ا َلَك، قاَل: َكَذْبَت، َوَلكِنَّ�َك َفَعْلَت لُِيقاَل: ُهَو 

َجواٌد، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَل َوْجِهِه، ُثمَّ ُأْلِقَي يف النَّاِر«))).

ا س�أَله عن أبِيه فقاَل: يا رس�وَل اهللِ إِنَّ َأِب  وق�ال  لَع�ِديِّ بِن حاتِم الطائّي، َلمَّ
ْكَر))).  ِحَم، َوَيْفَعُل َكذا َوَكذا؟ قاَل: »إِنَّ َأباَك َأراَد َأْمًرا، َفَأْدَرَكُه«َيْعنِي الذِّ كاَن َيِصُل الرَّ

ِح�َم، َوُيْطِعُم  ا ُس�ِئل النب�يُّ  عن ابِن ُجدع�ان: كاَن يف الاِهِليَّ�ِة َيِصُل الرَّ وَلمَّ
�ُه َلْ َيُق�ْل َيْوًم�ا: َربِّ اْغِف�ْر ِل َخطِيَئتِي َيْوَم  املِْس�ِكنَي، َفَه�ْل ذاَك نافُِع�ُه؟ ق�اَل: »ال َينَْفُع�ُه؛ إِنَّ

يِن«))).  الدِّ

 )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( أي: صاحًب�ا، وُمِعينً�ا، يوس�ِوُس له )ٿ   ٿ( أي: 
ن به يف النَّاِر. بِئَس الصاحُب له، يقرَتِ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

: فهو ُينِفُق ماَله يف غرِي َمرضاِة اهللِ، مَع  أنَّ ِم�َن النَّ�اس َمْن َيمُع يف إنفاِقه الشَّ ِمْن َطَرَفنْيِ
معَة.  رياِئه، وقصِده السُّ

وفِيها: شاهٌد لقولِه : )ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی( ]اإلساء: 27[. 

))) رواه مسلم )2985).

)2) رواه مسلم )905)).
)3) رواه أمحد )8262)(، وقال اهليثمي يف املجمع ))/9))(: »رجاله ثقات«، وحسنه حمققو املسند.

)4) رواه مسلم )4)2).
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وفِيه�ا: أنَّ َمْن أنَفَق ماَل�ه يف طاعِة اهللِ، قاصًدا وجَه اهللِ، مؤمنًا باهللِ، َيبتِغي بنفَقتِِه الثواَب 
يف اليوِم اآلِخِر؛ فإنَّه َعدٌو للشيطاِن، ُمراغٌم له، ُيعاِديه، وُينابُِذه. 

وِء، الُمصاحِب للنساِن، وأنَّ الشيطاَن ُيالِزُم أولياَءه.  وفِيها: ذمُّ قريِن السُّ

وفِيها: سوُء حاِل َمْن كاَن الشيطاُن ُمقاِرًنا له. 

وفِيها: االستدالُل عىَل َمسَلِك القريِن، ومصرِيه، بنوِع قرينِه. 

معِة، والَمدِح، عنَد النَّاس.  ُن له إرادَة السُّ ياَء للنساِن، وُيزيِّ ُن الرِّ يطاَن ُيسِّ وفِيها: أنَّ الشَّ

يطاَن َيمنُع العبَد ِمن االستفادِة ِمْن أعملِه الصاحِلِة.  وفِيها: أنَّ الشَّ

َك ب�ِه، َي�ِرُم العب�َد ِم�َن التوفي�ِق يف مواِض�ع اإلنف�اِق،  وفِيه�ا: أنَّ الُكف�َر ب�اهللِ، وال�شِّ
واإلخالِص فيه. 

�يطاَن َيَْدُع العبَد ببذِل امل�اِل يف غرِي وجِه اهللِ، فُيحَرُم العبُد ِمْن حَس�ناِت  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
َصَدقتِه، فيُكوُن ِعند نفِسه باذاًل، وعند اهللِ خاِئًبا. 

ان- يف الُبخِل،  �يطاُن -ِم�ْن أهِل الُخ�ْسِ وفِيه�ا -م�ع التي قبله�ا-: أنَّ َمْن َل ُيوِقْعه الشَّ
معِة.  ياِء، والسُّ ، أوقَعه يف الرِّ حِّ والشُّ

يطاَن يتالعُب باإلنساِن يف اإلقداِم، واإلحجاِم.  وفِيها: أنَّ الشَّ

م ثواَب الَخْل�ِق عىَل ثواِب اهللِ، وراَعى َنَظَر املخُل�وِق، وَنِسَ َنَظَر  وفِيه�ا: الوعي�ُد ملَِْن قدَّ
الالِق. 

وفِيها: أنَّ ابتغاَء تعظيِم النَّاس، وإطراِئهم، وثناِئهم، ومدِحهم، ُمفِسٌد للعمِل. 

وفِيها: تأثرُي الُكفِر يف َعَدِم الثقِة بم أعدَّ اهللُ لعباِدِه ِمَن الثواِب، والزاِء، وأنَّ عدَم اإليمِن 
باليوِم اآلِخِر، ُيفِقُد العبَد صحَة الَعَمِل. 

وفِيها: احلثُّ عىَل اختياِر الَقِريِن الصالِِح. 

�يطاِن، الذي�َن كاُنوا  ِة اليه�وِد، وأولياِء الشَّ وفِيه�ا: َتعري�ٌض بتنف�رِي األنصاِر ِم�ْن ُمعارَشَ
ينَْهْوَنم عن اإلنفاِق. 
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ِب، حتَّى َيْلَقى اهللَ با.  وفِيها: ذمُّ استعجاِل ثواِب األعمِل، وعدِم الصَّ

ا، وبذُله  ى َمواطِ�َن تعظِيِم الَخْل�ِق، وَمْدِحهم له، ُيصبِح إنفاُق�ه ضارًّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن ترَّ
يف غ�رِي املواضِع الصحيحِة، وقد َيبَخُل عىل أرباِب احلق�وِق، كالزوجِة، والولِد، والقريِب، 

وُينِفُق يف املواضِع الَعلنّيِة، الالبِة للمْدِح، ولو َل تكْن ذاَت نفٍع. 

يطاِن باألفعاِل، ُتؤدِّي إىل االقرتاِن به يف الناِر.  وفِيها: أنَّ ُمقارنَة الشَّ

وفِيها: أنَّ َمْن َعَدَل َعِن املشوِع، ابُتِل بالَممنوِع. 

وفِيها: أنَّ ِمْن عالماِت مقارنِة الشيطاِن للعبِد: االندفاَع يف املعصيِة. 

َه يف مواِضِع اإلنفاِق، وأجِره، ومواطِن املنفعِة، َقْبل أْن يقوَم بالعمِل.  وفِيها: أنَّ عىَل العبِدالتفقُّ

وفِيه�ا: أنَّ ِم�َن النَّ�اس َمْن يتِم�ُع عنده الُبخ�ُل يف موضِع احلاجِة، واإلنف�اُق يف موضِع 
ياِء، وهذا ِمْن أسوأ الَخْلِق.  الرِّ

ُق�ه اهلل لنَْف�ع الَخْل�ِق، وغال�ُب َم�ْن يس�تفيُد ِم�ن َنَفقاتِه: غرُي  وفِيه�ا: أنَّ الُمراِئ�ي ال ُيوفِّ
ى نفُعها، وال يستِمّر. الُمحتاِجنَي، وال يبارُك اهلل فيها، فال يتعدَّ

 : الُبخالَء، والُمرائنَي، فقال  ُُثمَّ َوَعَظ اهلل

)  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ(.
 )ٿ  ٹ( أي: م�ا الذي ُيصيُبهم ِمَن الضِر؟ )ٹ  ٹ  ٹ( وحَده ال رشيَك 
له )ڤ   ڤ( وأنَّه واقٌع، وحٌق آٍت، ال ريَب فيه، وسيكوُن فيه جزاُء األعمِل )ڤ( 
يف وج�وِه الرِي، واملص�اِرِف الصحيحِة )ڤ  ڦ   ڦ( ِمَن احلالِل، والكس�ِب الطيِِّب 
)ڦ  ڄ  ڄ      ڄ( علي�ٌم بنيَّاِت�م، عليٌم بَمْن يس�تحقُّ التوفيَق ِمنْهم، فُيلِهمه رش�َده، 

عليٌم بَمْن يستحقُّ اِلذالَن، فَيحِرمه الرَي، وُييِّب سعَيه.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ا يرُجو موعوَد اهللِ عىل َعَمِله.  أنَّ املؤمَن باليوِم اآلخِر حقًّ

ُب ِمَن الكافِر باهللِ، الاحِد لليوِم اآلِخِر، البخيِل بالرِي، املنِفِق يف املعصيِة.  وفِيها: الّتعجُّ
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وفِيها: احلضُّ عىل كسِب احلالِل؛ للنفاِق ِمنْه. 

وفِيه�ا: أنَّ الثِّق�َة بوعِد اهللِ تدَفُع للنفاِق، وأّن اإليمَن س�ْلَوى ِم�ْن كلِّ فائٍت، ووْعَد اهللِ 
تعويٌض لكلِّ مبذوٍل، ومفقوٍد. 

وفِيها: أنَّ حالوَة اإليمِن ُتنِس مرارَة مفارقِة املاِل. 

�معَة ِمنْهم، وَمْن يريُد األجَر،  ياَء والسُّ وفِيها: أنَّ اهلل عليٌم بنوايا الُمنْفِقنَي، وَمْن ُيريُد الرِّ
والثَّواَب. 

وفِيها: أنَّ عىل العبِد أْن يكتفي بِعلم اهللِ، وال ُيباِل بِعلم النَّاس بَعَمِله. 

وفِيها: أنَّ اهللَ ال َينَسى عمَل العاِملنَي، وال َيغُفل عنه، بل هو َبصرٌي به. 

وفِيها: ِحفُظ اهلل للمؤمِن الُمنفِق ابتغاَء وجِهه، وصُفه الّضَر عنُه. 

اِر واملنافقنَي.  وفِيها: موعظُة الُكفَّ

وفِيها: أنَّ َمْن َحُسَن إيمُنه، َحُسَن عمُله. 

امغِة، واس�تخداُم أس�لوِب التعّجِب،  �ِة الدَّ وفِيه�ا: إل�زاُم الُخص�وِم، واألعداِء، بالُحجَّ
، يف ذلك.  واالستفهاِم التوبيخيِّ

وفِيها: أنَّ اإليمَن، والتوحيَد، أساُس األعمِل. 

وفِيه�ا: دلي�ٌل ع�ىل أنَّ العمَل ِمْن مقتضي�اِت اإلي�مِن، وأنَّ اإليمَن باهللِ، والي�وِم اآلخِر، 
ُع عىل اإلنفاِق، والَبْذِل.  ُيشجِّ

ياِء، بتصحيِح اإليمِن.  وفِيها: حماربُة الُبخِل، والرِّ

وفِيه�ا: أنَّ ِم�ْن أس�اليِب املوعظِة: )ماذا عليَك َل�ْو فعْلَت كذا؟(، كوع�ِظ العاِص: ماذا 
: ماذا عليَك َلْو َبَررَت بأبِي�ك؟ ووعِظ القاطِِع: ماذا  علي�ك َلْو أطعَت ربَّك؟ ووع�ِظ العاقِّ

عليَك َلْو وصلَت َرمِحَك؟ ونحِو ذلك.

�َر بَِعْدلِه -َوعًدا  ، ونَى عن الُبخ�ِل، والرياِء، ذكَّ �ا أمَر  باإلحس�اِن، وال�بِّ وَلمَّ
 : ألولئَك املحسننَي، ووعيًدا هلؤالء البخالِء الُمراِئنَي- فقال
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ڌ   ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ     (
ڌ  ڎ(.

 )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ( أَح�ًدا )چ  چ( قي�ل: رأُس نمل�ٍة محراَء، وقي�ل: كلُّ جزٍء ِمْن 
أج�زاِء الَهب�اء، وه�ذا َمَثٌل ضَب�ه اهلل  ألقلِّ األش�ياِء، واملعنى: أنَّ�ه ال َيظِلُم قلياًل، 
ِة )ڇ( ِمْن أيِّ نوٍع )ڇ( إىل عشِة  رَّ وال كث�رًيا. )چ  ڇ( أي: مثق�اُل الذَّ
أْمثاهِل�ا، إىل أضع�اٍف كث�ريٍة )ڇ( أي: ُيعطِي صاحَب الَحَس�نِة )ڍ  ڍ( ِمْن عنِده 

)ڌ  ڌ( ثواًبا جزياًل، قيل: هو النَُّة.

وق�د ق�ال : )ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]األنبياء: 47[، وق�ال : )ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ( ]الزلزلة: 8-7[.
تِي، َفَيُقوُل:  تِي ُأمَّ ويف حديِث الش�فاعِة، ِمن حديِث أَنٍس : »... َفَأُقوُل: يا َربِّ ُأمَّ
اْنَطلِ�ْق، َفَأْخ�ِرْج َم�ْن كاَن يف َقْلبِِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَن�ى ِمْثقاِل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِي�امٍن، َفَأْخِرْجُه ِمَن 

النَّاِر. َفَأْنَطلُِق، َفَأْفَعُل«))). 

ويف حديِث الش�فاعِة، ِمن حديِث أب َسعيٍد الُخْدِريِّ : يقول اهلل : »اْذَهُبوا، 
ٍة ِمْن إِيامٍن َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا«قاَل َأُبو َس�ِعيٍد:  َفَم�ْن َوَجْدُتْم يف َقْلبِِه ِمْثق�اَل َذرَّ

ُق�وِن، فاْق�َرُءوا: )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   َف�إِْن َلْ ُتَصدِّ
ڍ  ڍ     ڌ  ڌ()2).

وعن عبِداهللِ بِن مسعوٍد ، قال: »ُيْؤَتى بالعبِد واألَمِة يوَم القيامِة، فُيناِدي مناٍد عىل 
ه. فتفرُح  ، فليأِت إىل حقِّ ل�نَي، واآلِخري�َن: هذا فالُن بُن فالٍن، َمْن كاَن له ح�قٌّ رؤوِس األوَّ

امل�رأُة أن يك�وَن هلا احلقُّ عىل أبِيها، أو أِخيها، أو زوِجها. ُثمَّ قرأ: )ائ  ائ  ەئ    ەئ    
وئ    وئ( ]املؤمنون: )0)[، فيغف�ُر اهللُ ِم�ْن حقِه ما يش�اُء، وال َيغف�ُر ِمْن حقوِق النَّاس 
ه. فيقول:  ، فليأِت إىل حقِّ شيًئا، فُينَصُب للناِس، فُيناَدى: هذا فالُن بُن فالٍن، َمْن كاَن له حقٌّ

))) رواه البخاري )0)75(، ومسلم )93)).

)2) رواه البخاري )7439(، ومسلم )83)).
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ني�ا، ِمْن أيَن ُأوتِيْهم حقوَقهم؟ قال: ُخذوا ِمن أعملِ�ه الصاحِلِة، فَأْعُطوا كلَّ  ، َفنَِي�ت الدُّ َربِّ
�ه، بَقْدر مظَلَمتِ�ه، فإْن كاَن وليًّا هلل، فَفَضَل له مثق�اُل ذرٍة، ضاَعَفها اهلل له حتى  ِذي ح�قٍّ حقَّ
ُيدخَل�ه با الَجن�َة، ُث�مَّ ق�رأ: )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ( قال: 

ادخِل الَجنَة. 

وإْن كاَن عبًدا ش�قيًّا قال الَمَلُك: ربِّ َفنَِيْت حسناُته، وبِقَي طالبوَن كثرٌي؟ فيقول: ُخذوا 
ا إىل الناِر«))).  وا له َصكًّ ِمْن سيئاِتم، فأضيُفوها إىل سيئاتِه، ُثمَّ ُصكُّ

وعن أنٍس ، أنَّ رس�وَل اهللِ  قاَل: »إِنَّ اهللَ ال َيْظلُِم ُمْؤِمنًا َحَس�نًَة، ُيْعَطى 
ْنيا،  ا الكافُِر: َفُيْطَعُم بَِحَس�ناِت م�ا َعِمَل ِبا هللَِِّ يف الدُّ ْنيا، َوُيَْزى ِبا يف اآلِخَرِة، َوَأمَّ ِب�ا يف الدُّ

َحتَّى إِذا َأْفَض إىِل اآلِخَرِة، َلْ َتُكْن َلُه َحَسنٌَة ُيَْزى ِبا«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

تنزيُه اهللِ َعِن الظلِم، وأنَّه كريٌم ُيضاِعُف احلسناِت. 

َغِر.  وفِيها: أنَّه ُياِسُب العباَد عىل أعمهِلم، مهم تناَهْت يف الصِّ

ا الُمسلُم: فإنَّه ُيضاِعُف له حسناتِه،  ويف اآليِة: أنَّ َعْدَل اهللِ يش�مُل املس�لَم، والكافَر، فأمَّ
ا الكافُر: فإنَّه ُيعطِيه يف الدنيا ُمقاباًِل عليها صحًة، وولًدا، ومااًل، وش�هرًة، ونحَو ذلك،  وأمَّ
ُف عنهم العذاَب  فإذا جاَء يوُم القيامِة، َل تكْن له حس�نٌة. وقيل: إنَّ حس�ناِت الُكفاِر، قْد تفِّ

يوَم القيامِة، َمع بقاِئهم يف النار، وخلوِدهم فيها. 

ويف اآليِة: ضُب الَمَثِل بم يعِرُفه النَّاس. 

َمه عىل نفِسه.  ويف اآليِة: امتناُع الظُّلِم َعِن اهللِ ، مع قدرتِِه عليه؛ ألنَّه َحرَّ

وفِيها: تأييُد األوامِر، والنَّواِهي، بالَوعِد، والوعيِد. 

))) تفس�ري الط�بي )363/8(، تفس�ري اب�ِن َكثرٍي )305/2(، وصححه الش�يخ أمحد ش�اكر يف تعليقه عىل تفس�ري 
الطبي، وقال: »أراه من املرفوع حكًم؛ فإن ما ذكره ابن مسعود ما ال يعرف بالرأي، وما كان ابن مسعود ليقول 

هذا من عند نفسه، وليس هو من َينقل عن أهل الكتاب، وال يقبل اإلسائيليات«.
)2) رواه مسلم )2808).
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وفِيها: أنَّ مضاعفَة احلس�ناِت، ال تتصُّ بعدٍد مع�نٍي، فِمنْها ما ُيضاعُفه إىل عٍش، وِمنْها 
م�ا يك�وُن إىل َس�بعمئٍة، وِمنْها ما يك�وُن أكثَر ِمْن ذل�ك، ُثمَّ ُيعطِي أصحاَب احلس�ناِت فوَق 

املضاعفِة، أجًرا عظيًم، وثواًبا جزياًل، ال ُيْقَدُر َقْدُره. 

وفِيها: أنَّ ما ُذِكَر -عىل س�بيِل املبالغ�ِة- ال مفهوَم له، فقوُله : )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   
ِة. چ  چ( يعني: وال أدَنى ِمْن ذلك، وليس املقصوُد تديَد عدِم الظُّلِم بالّذرَّ

ا س�بقْت غَضَبه؛ وذلك أنَّ الَحَس�ناِت ُتضاَعُف،  وفِيه�ا: رمحُة اهلل  بعباِدِه، وأنَّ
يِّئاِت ال ُتضاَعُف.  والسَّ

وفِيها: أنَّ الَحَسنَة تدّل عىَل الَحَسنِة؛ ألنَّ هذا األجَر قد يكوُن سبُبه زيادَة احلسناِت؛ بسبِب 
احلس�نِة األوىل، وقد َذَكروا يف تفس�رِي قولِ�ه : )ڇ( أنَّ العبَد إذا َعِمل َعماًل 
ُق املحسننَي ملزيٍد  ؛ فإنَّه ُيوفِّ قُه اهلل  لَعمٍل صالٍح آَخر، وهذا ِمْن َكَرِم الربِّ صاحلًا، ُيوفِّ

ِمَن األعمِل الصاحلِة، ُثمَّ ُيؤتِيهم عليها أجًرا ُمضاَعًفا بال تقديٍر، ُثمَّ ُيدخُلهم الَجنََّة. 

، ولكنَّ كثرًيا ِمنْهم عْن هذا غافُِلون.  رِّ وفِيها: أنَّ اهللَ ُيِص عىل عباِده مثاقيَل الذَّ

وفِيها: أنَّ اإلضافَة إىل اهللِ  ُتفيُد التعظيَم، كم يف قوله: )ڍ  ڍ(. 

وفِيها: أنَّ ِمْن عدِل اهللِ: القصاَص يوَم القيامِة. 

وفِيها: تشيُف اهللِ يوَم القيامِة للُمحِسننَي، بإيتاِئهم ِمْن عنِده، ال ِمْن عنِد غرِيه.

�ا َذَكَر  َعْدَله يف حس�اِب َخلِقِه، واالس�تقصاَء يف ذلك ي�وَم القيامِة، َبنيَّ أنَّ  وَلمَّ
 : سِل، وبمحٍض ِمَن الميِع، فقال هذا يكوُن بشهادِة الرُّ

)  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ(.
بنَي، واملعنى:  �يِّئاِت، والُمعذَّ  )ڎ( اس�تفهاُم توبيٍخ، وتبكيٍت، وتديٍد ألهِل السَّ
، يشهُد  فكيَف يكوُن األمُر، واحلاُل، يوَم القيامِة )ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ( أي: َنبيٍّ

ع�ىل أعمِل قوِم�ه، حني ُتعَرض يف َذلَك الي�وِم )ک  ک( يا حُمّمد -- )ک  
تِك )گ( َتش�َهُد عىل َمْن آَمَن، وعىل َمْن َكَفر، وناَفَق، فتكوُن ش�هادُتك  ک( أمَّ
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م  ُحّجًة للُمحس�ننَي، وُحّجًة عىل الُمِسيِئني، وتشهُد عىل صدِق مجيِع األنبياِء ِمْن َقْبلك، وأنَّ
بلَّغ�وا أقواَمه�م. وعن عبِداهلل بِن مس�عوٍد  قال: قال ِل رس�وُل اهلل : »اقرْأ 
«. فقلُت: يا رس�ول اهلل، آْقَرُأ عليك، وعليك ُأنِزل؟! قال: »َنَعم«، فقرأُت عليه س�ورَة  ع�لَّ

النِّس�اِء، حتَّى أتيُت إىل هذه اآلي�ِة: )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  
ک  گ(، قال: »َحْسُبك اآلَن«، فالتفُت إليه، فإذا عينُاه تذِرفاِن))). 

ويف روايٍة: »َغَمَزن رجٌل إىل جنبي، فرَفْعُت رأِس، فرأيُت دموَعه َتسيُل«))). 

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

هداِء.  تأكيُد الَعدِل يف الثواِب، والعقاِب، وعدِم الظلِم، وذلك بحضوِر الشُّ

�هادِة عىل األعمِل تشيٌف للمؤمن�نَي، وفضيحٌة للكفاِر،  وفِيه�ا: أنَّ حضوَر األنبياِء للشَّ
واملنافِِقنَي. 

ُ َمْن تاَبَعهم ِمَّ�ْن عصاهم، وأنَّ  وفِيه�ا: َعْرُض أع�مِل األمِم عىل أنبياِئهم، وبذل�ك يتبنيَّ
ؤوَن ِمَّْن خاَلَفُهم.  األنبياَء َيْشَهدون عىل إيمِن َمْن آَمَن ِبِْم، وُكفِر َمْن َكَفَر ِبِْم، ويتبَّ

م بلَُّغ�وا، وَصَدُقوا فيم  وفِيه�ا: رشُف حممٍد ، حنَي َيْش�هُد لميِع األنبياِء، وأنَّ
بلَّغوا؛ وذلك لعلِمه بم جاؤوا بِه، واستجمِع رشِعه لميِع حسناِت ما جاؤوا بِه. 

هوِد؛ مَلنِْع الاحِديَن ِمَن الُجحوِد.  وفِيها: تضرُي الشُّ

وفِيها: هوُل يوِم القيامِة، وشّدُة أمِره، واجتمُع األّولنَي واآلخريَن فِيِه. 

وفِيها: أنَّ األنبياَء يشَهُدوَن ملَِْن رأوُه، وملَِْن َل َيَروُه، وذلك بإخباِر اهللِ هلُم بَحقائِق َمْن جاَء 
َبعَدهم، وأنَّ األنبياَء يعِرفوَن أقواَمهم بِسيمُهم، وأْعمهِلم. 

م شهداُء األنبياِء، َوَوَرَثُتُهْم. هادِة، وتعظيِم قْدِر العلمِء؛ ألنَّ وفِيها: بياُن َعَظمِة َمقاِم الشَّ

ُث�مَّ َذَك�َر  حاَل الكفرِة، والُعصاِة، ونَدَمهم أش�ّد النَّدِم يف ذلك اليوِم العصيِب، 
: ٍة مع نبيِّها؛ ليشهَد عىل أعمهِلا، فقال واملشهِد الَمهيِب، عندما تأِت كلُّ أمَّ

))) رواه البخاري )5050(، ومسلم )800).
)2) رواه مسلم )800).
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ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ     (
ڻ  ڻ(.

 )گ( ي�وَم ي�أِت اهللُ ِم�ْن كلِّ أم�ٍة بش�هيٍد )گ( َيتمنَّ�ى )ڳ   ڳ( باهللِ، 
ورس�ولِه، )ڳ  ڳ( َفخالف�وا َأْمَره وَنَْي�ُه، )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( وُياُل عليِهم 
م كانوا واألْرَض  ى عىل املوَتى، فُيدفنون فيها، بْل يتمنَّْون لو َل ُيَلقوا، وأنَّ الرتاُب، كم ُيسوَّ
َس�واء، كم ق�ال : )ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ( ]النبأ: 40[، وذل�ك ِمَّا يروَنه ِمْن 
أهواِل املوقِف، وما ِيلُّ بِم ِمَن اِلزِي، والفضيحِة، والتَّوبيِخ، وما يستقبُلهم ِمَن العذاِب، 
�م، فَيعرِتفون بجميِع ما َفَعلوه،  )ں   ں   ڻ  ڻ( ال يْقِدروَن أن ُيُفوا ش�يًئا َعن ربِّ

اًل- َيلج�ؤوَن إىل اإلن�كاِر،  �م -أوَّ وه�ذا يك�وُن بع�َد حماولتِه�م للك�ذِب، واإلخف�اِء؛ ألنَّ
ويقول�وَن -كاذب�نَي- )ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ( ]األنعام: 23[، فَيخت�ُم اهللُ ع�ىل أفواِهِه�م، 
ون لالعرتاِف، وَيْيأُسوَن ِمَن اإلنكاِر، وُيِبوَن  وتنطُِق أيِديم، وأرجُلهم، بم َفَعلوا، فُيضطرُّ

بكلِّ ما َعِملوه، ال َيكتُمون ِمنْه شيًئا.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

�م يتمنَّْوَن في�ِه الَهالَك، أو أْن َيس�يُخوا يف  ُة وط�أِة يوِم القيام�ِة َع�ىَل الكافِريَن، وأنَّ ِش�دَّ
األرِض، أو َيكوُنوا كالبهائِم، عنَدما ُيقال هلا يومئٍذ: كوِن ُتراًبا. 

وفِيها: أنَّ الكفاَر يوَم القيامِة ُيريدون إخفاَء أعمهِلم؛ لُقْبِحها. 

اِر إىل االعرتاِف بأعمهِلُم القبيحِة؛ وذلك لِشهاَدِة أعضاِئهم َعَلْيِهْم.  وفِيها: اضطراُر الكفَّ

وفِيها: أنَّ اهللَ ال َيغِفُر للمِشكنَي. 

اِر يوَم القيامِة أْن َلْ َيكوُنوا ُبِعثوا.  وفِيها: تنِّي الكفَّ

وفِيها: أثُر الفضيحِة يف تنِّي الَهالِك. 

اِر،  ي�َن: »إنَّ الُعصاَة ِمْن غ�رِي الكفَّ وفِيه�ا: ش�ناعُة فع�ِل الَمْعِصيِة، وقاَل بع�ُض الُمفسِّ
يتمنَّْوَن اهلالَك أيًضا«. 
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ِة، والقائلنَي بعَدم ُوجوِب األخِذ با.  نِة النبويَّ ويف اآليِة: ردٌّ عىل ُمنِكري السُّ

�اِر لِتمنِّي اهلالِك، وذل�ك عنَدما يُرجون ِمَن القب�وِر َفِزعنَي،  اِعي للكفَّ ُة الدَّ وفِيه�ا: ُق�وَّ
�مِس، وحصاِر املالئك�ِة، وانخالِع القلوِب،  ح�اِم، والَعَرِق، تَت حرِّ الشَّ وُي�َشوَن يف الزِّ
ِة احلس�اِب، والتفتي�ِش َعِن األعمِل، وش�هادِة األنبياِء،  بمج�يِء اهللِ؛ لَفْصِل القضاِء، وش�دَّ
ِة عىل رؤوِس الَخْلق، واإلهانِة، والتَّوبيِخ، واإلذالِل، وغرِي ذلك، ِمَّا يكوُن  والفضيحِة العامَّ

َقْبل دخوِل الناِر. 

اِر ي�وَم القيامِة بقوهِل�م: )ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ( ]األنعام: 23[،  وفِيه�ا: أنَّ َكِذَب الكفَّ
أو قوهِل�م: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النحل: 28[، ونح�ِو ذل�ك: لي�س بنافِِعهم عند اهللِ؛ 

ون لالعرتاِف.  ولذلك ُيْضَطرُّ

اِر: ففي حاٍل ال  وفِيها: أنَّ يوَم القيامِة َمواطُِن، وأحواٌل، وهو يوٌم طويٌل عسرٌي عىل الكفَّ
جعَة  ُيس�َمُع فيه إال هُس�هم، ويف حاٍل تاليٍة ُيُفون، وَيكِذبوَن، ويف حاٍل أخرى َيس�ألوَن الرَّ
ون إىل االعرتاِف، َبعد أْن ُيَتم عىل أفواِههم،  إىل الدني�ا؛ لَِيعَملوا صاحِلًا، وَبع�د ذلك ُيضَطرُّ

م كانوا كاِذبنَي، عصاًة، ُمِرمنَي.  وَتنطَِق جوارُحهم، فَيشهُدوا عىل أنفِسهم أنَّ

�ُف يوَم  نيا، تتكشَّ وفِيه�ا: أنَّ أحادي�َث الُكف�ِر، واملعصيِة، الت�ي دارْت َبنْي أهِله�ا يف الدُّ
القيامِة. 

اهَد إذا قاَم عىل اإلنساِن ِمْن نفِسه، فال مناَص َلُه ِمَن االعرتاِف.  وفِيها: أنَّ الشَّ

وفِيها: أنَّ الُمشَك العاِص يوَم القيامِة، ُيريُد أن َيسُلَك كلَّ سبيٍل للفراِر ِمْن عذاِب اهللِ، 
ُن ِمَن االستمراِر يف الَجحِد، والَكِذِب.  وأنَّه ال يتمكَّ

يعِة،  اَر ُمؤاَخذوَن بمخالفتِهم لفروِع الشَّ ويف اآلي�ِة مأخٌذ، ملَِْن قاَل ِمَن العلمِء: بأنَّ الكفَّ
ولي�س ألصِلها فق�ط، وذلك يف قولِ�ه : )ڳ  ڳ  ڳ(. وَفِهم بعُض 
، وصف�ِة النبيِّ  ي�َن ِم�َن اآلي�ِة -أيًض�ا-: أنَّ الُم�راَد بكت�مِن احلديِث: هو كت�مُن احلقِّ املفسِّ
ًقا بقولِ�ه: )گ( ومعطوًفا  ، ومعرفتِه�م ل�ه، فيكوُن قوُل�ه: )ں   ں( متعلِّ

 . عىل قولِه: )ڱ(: أي يتمنَّْون الَموَت، ويتمنَّون أْن َلْ َيكوُنوا قد َكَتموا الَحقَّ
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وفِيها: فش�ُل مجيِع حماوالِت الكفاِر؛ للنَّجاِة ِمَن العذاِب يوَم القيامِة، َس�واٌء الِكتمُن، أو 
جعِة إىل  الَجح�ُد، أو اهل�روُب، أو إلقاُء التَّبِعِة عىل الرؤس�اِء، وأئمِة اإلضالِل، أو س�ؤاُل الرَّ
عاُء عىل أنفِسهم بالَموِت، أو حماولُة التعلُِّق باملؤمننَي.  الدنيا، أو حماولُة تقديِم الِفديِة، أو الدُّ

اِر ُحجٌة عليهم، َيدخلون با الناَر. وفِيها: أنَّ االعرتاَف أساُس اإلدانِة، وأنَّ إقراَر الكفَّ

�ا َذَك�ر  حاَل الوق�وِف َبنْي يدْي�ِه يف اآلِخرة، أتَب�َع ذلك بِذْكر م�ا ينَْبِغي أن  وَلمَّ
نيا، وأنَّه ي�ُب أْن يكوَن حاَض  الِة، يف ه�ذه الدُّ يك�وَن علي�ه حاُل الواقِف َب�نْي يدْيه يف الصَّ
العقِل، والقلِب، غرَي ُمغيٍِّب ملِا ُيدِرك به صالَته، ويدِري به ما يقوُل، طاهًرا ِمَن النَّجاساِت، 

: والبائِث، رافًعا للَحَدِث، والنابِة، فقال

)  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ(.
ُل: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   املقط�ُع األوَّ

ے(.
َتُه�م لالمتث�اِل للنَّهِي )ہ    )ڻ  ۀ  ۀ( ناداه�م بلف�ِظ اإلي�مِن؛ ليس�تثرَِي هَّ
ہ  ہ( ال ُتؤدُّوه�ا، وال ُتقيُموه�ا، )ہ  ھ( أي: ح�اَل كونِك�م تَت 
�ْكراَن  ي تعاطِي الَخمِر ُس�ْكًرا؛ ألنَّ السَّ ، وُس�مِّ �دُّ �ْكُر يف اللُّغة: ُهَو السَّ �ْكِر، والسُّ تأثرِي السُّ
 : هو الَمشوُب الُمْس�ِكر، كم قال :- �َكُر -بفتحتنْيِ َيُس�دُّ ما َبْينه وَبنْي عقِله، والسَّ
)چ  چ  چ( ]النحل: 67[، )ھ  ھ  ھ  ے( وذلِك بعَد اإلفاَقِة، وزواِل 

أَثِر الَخمِر، وعن ابِن عبَّاٍس  قال: »)ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
ھ( و )ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ( َنَس�َخْتهم الت�ي يف 

املائدِة: )ٻ  ٻ       پ  پ(«))).

))) رواه أبو داود )3672(، وحسنه األلبان يف صحيح أب داود.



(55

َسبُب النُّزوِل:

ْ لن�ا يف الَخْمِر َبياَن  ا َنَزل َتريُم الَخم�ِر، قال عمُر: اللهم َبنيِّ ع�ن ُعمَر  ق�ال: »َلمَّ
ِش�فاٍء. فنزَلت ه�ذه اآليُة الت�ي يف البق�رِة: )ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         
ْ لنا يف الَخمِر َبياَن ِشفاٍء.  ائ  ەئ  ەئ( فُدِعي عمُر، فُقرَئْت َعَلْيِه، فقاَل: اللهم َبنيِّ

فنزلت اآليُة التي يف سورِة النِّساء: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
الُة يناِدي: »أال  ھ  ھ  ھ  ے(، فكان ُمناِدي رسوِل اهللِ  إذا أقيمِت الصَّ
الَة َسْكراُن«فُدِعي عمُر، فُقرَئْت عليه، فقال: اللهم َبنّيْ لنا يف الَخمر َبياَن ِشفاٍء،  َيْقَرَبنَّ الصَّ

فنزلْت هذه اآليُة: )ڄ  ڄ   ڄ( َفَهْل َأْنُتْم ُمنَْتُهوَنَّ قاَل ُعَمُر: اْنَتَهْينا«))). 

وع�ن ع�لِّ بِن أب طال�ٍب  قال: »َصنَع لن�ا عبُدالرمحن بُن َع�ْوٍف َطعاًما، فدعانا، 
ا  ُمون، فقرأُت: »ُقل يا أيُّ الُة، فقدَّ وس�قانا ِمَن الَخمِر، فأخَذِت الَخمُر ِمنَّا، وَح�َضِت الصَّ

الكاف�روَن، ال أعبُد ما َتعُبُدون، ونْحُن نعبُد ما َتعُبُدون«. فأنزَل اهللُ : )ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے(«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 
الِة، وأنَّ الُمصلِّ الُبدَّ أْن يكوَن حاَض العقِل يف صالتِه.  ِعَظُم قدِر الصَّ

ْكراِن الِذي ال َيْفهُم الَكالَم. ُه اِلطاُب للسَّ ِة، وال َيتوجَّ وفِيها: َأنَّ اِلطاَب لأُلمَّ

وفِيها: بياُن َمرتبٍة ِمَن املراتِب يف تريِم الَخمِر. 

ِة -يف ذلك الوقِت- وترويُض نفوِس�هم عىل َترِك الُمس�ِكِر، فإنَّه إذا  وفِيها: تدريُب األمَّ
ل�واِت، -وهي موزعٌة عىل الي�وِم والليلِة- فلْن يبَق�ى له إال وقٌت  كان س�يجَتنُِبها عن�د الصَّ

قليٌل، يسَكُر فيه.

، وقد ق�ال : »إِذا َنَعَس  وفِيه�ا: أنَّ َمْن غَلَبه ُس�كُر النَّ�وِم، والنُّعاِس، فال ُيصلِّ
اَلِة َفْلَينَْم؛ َحتَّى َيْعَلَم ما َيْقَرُأ«))).  َأَحُدُكْم يف الصَّ

))) رواه أبو داود )3670(، والرتمذي )3049(، وأمحد )378(، وصححه حمققو املسند.
)2) رواه الرتمذي )3026(، وصححه، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي.

. وهو يف الصحيحني بمعناه من حديث عائشة ، 3) رواه البخارّي )3)2( من حديث أنس(
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وفِيها: التحذيُر ِمَن التَّخليِط يف قراءِة القرآِن. 

ِر، والُخشوِع، يف الصالِة، والتالوِة.  وفِيها: أهيُة التدبُّ

وفِيها: أنَّ َمْن ُيصىلِّ وهو َس�ْكراُن، قد ينطُِق بالكفِر، كم أنَّ الذي ُيصلِّ وهو نعس�اُن، قد 
ُه َيْذَهُب  يدع�و عىل نفِس�ه، كم جاء يف احلدي�ِث: »... َفإِنَّ َأَحَدُكْم إِذا َصلَّ َوُهَو ناِع�ٌس، َلَعلَّ

َيْسَتْغِفُر، َفَيُسبُّ َنْفَسُه«))). 

وفِيها: أهيُة معرفِة املصلِّ معنى ما يقَرُؤه ِمَن القرآِن. 

ِم، وذلك بالتَّعبرِي بالنَّهِي عِن الُقرباِن، فَلْم  ِء الُمحرَّ وفِيه�ا: الُمبالغُة يف االبتعاِد عِن ال�َّ
َيُقْل: »ال ُتصلُّوا وأنتم ُسكاَرى«، وإنَّم قال: )ہ  ہ  ہ    ہ  ھ(.

كاَرى ِمَن املساجِد.  وفِيها: النَّهُي عن اقرتاِب السُّ

الِة، والقراءِة فيها.  وفِيها: تاليف كلِّ ما ُيعيُق عن َفْهِم أذكاِر الصَّ

ِج يف إخراِج النَّاِس عمَّ ألُِفوه.  وفِيها: حكمُة التَّشيِع يف التَّدرُّ

، والتقليُل ِمَن الُمنَكِر.  ِّ وفِيها: الَحدُّ ِمَن الشَّ

ُش عليه صالَته.  وفِيها: أنَّه َينَبِغي عىل الُمصلِّ أْن َيقطَع كلَّ شاغٍل يشَغُل فِكَره، ويشوِّ

كِر، وعدِمه: الِعلُم بم يقوُل.  وفِيها: أنَّ احلدَّ الفاصَل َبنْي السُّ

َب  ماِت، فكان الذي ُيريُد رُشْ وفِيه�ا: أنَّ االلت�زاَم بالعباداِت ُيقلُِّل ِمَن الوق�وِع يف الُمحرَّ
الَخم�ِر َبع�َد ُنزوِل هذه اآلي�ِة، وَقْبل نزوِل آيِة التَّحريِم، ال يُد وقًتا لُشِبا إال بعد الِعش�اِء؛ 
قٌة، ومتقاربٌة، وما َبعد الَفْجِر لالكتس�اِب، والعم�ِل، فَلْم َيْبَق إال اللَّيُل،  ل�واِت ُمفرَّ ألنَّ الصَّ

الذي ُيزاِحم فيه النَّوُم الشاَب.

الِة عىل هيئٍة ناقص�ٍة ُتناقُض مقصوَد الصالِة -وهي  �ا َن�ى  عن ُقرباِن الصَّ وَلمَّ
خوِل إىل َمكاِن أداِئها يف املساِجد عىل هيئٍة ناقصٍة، وهي الناَبُة، فقال: كُر-، َنَى عِن الدُّ السُّ

))) رواه البخارّي )2)2(، ومسلم )786).
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املقطُع الثَّاِن: )ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ(.

 )ے  ۓ( أي: ال تقرُب�وا الص�الَة، وال املس�اجَد، ح�اَل كونِكم جنًب�ا )ۓ       ڭ    
ڭ( أي: متازيَن، وقيل: ُمس�افِِرين )ڭ  ڭ( أي: ِمَن الَجناَبِة، قال ابُن عبَّاٍس: 

ا، وال تلُس«))).  »ال َتدخُلوا الَمسجَد وأنتم جنٌب، إال عابِري سبيٍل«قال: »ترُّ به َمرًّ

وق�ال يزي�ُد بُن أِب حبيٍب: »إنَّ رج�ااًل ِمَن األنصاِر كانْت أبواُبم يف الَمس�ِجِد، فكانْت 
ا إال يف املس�جِد، فأنزَل اهلل  ُتصيُبه�م َجناب�ٌة، وال ماَء عنَدهم، فرُيي�ُدوَن املاَء، وال َيِدوَن َمَرًّ

)ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ(«))).

.(((
 ،ارعِة إىل مسجِده، إال باَب أب بكٍر وقد أَمَر النبيُّ  بسدِّ األبواِب الشَّ

�ِة بذه اآليِة ع�ىل أنَّه ي�ُرُم عىل الُجنُ�ِب اللَّبُث يف املس�جِد،  وق�د احت�جَّ كثرٌي ِم�َن األئمَّ
وي�وُز له املروُر، وكذلك احلائُض، والنَّفس�اُء، إال أنَّ بعَضهم اش�رتَط لواِز مروِرها أمَن 
التلويِث، وِمَّا يدلُّ عىل جواِز مروِر احلائِض يف املس�جِد: حديُث عائش�ةَ  قالت: قال 
ل رس�وُل اهللِ : »ناولِين�ي الُخمرَة)))ِمَن الَمْس�ِجِد«فقلُت: إنِّ حائٌِض، فقال: »إنَّ 

حيضَتك ليسْت يف يِدك«)5).

وق�د أخرَج أبو داود، وغ�رُيه، عن النبيِّ  قال: »إنِّ ال ُأحّل املس�جَد حلائٍض، 
تِه.  وال ُجنٍُب«)6)، وهذا حديٌث متَلٌف يف صحَّ

- إىل أنَّه َيُرم ع�ىل الُجنُب  �ُة الثالثُة -أب�و حنيفَة، ومال�ٌك، والش�افعيُّ وذه�َب األئمَّ
َم -إْن َعِدم امل�اَء، أو َل يقِدْر عىل اس�تعملِه-.  الُمك�ُث يف املس�جِد، حتى يغتِس�َل، أو يتيمَّ
ُف  أ؛ ألن الوضوَء ُيفِّ وذهب اإلماُم أمحُد إىل أنه يوُز للُجنُب الُمكُث يف املسجِد إذا توضَّ

))) تفسري ابن أب حاتم )960/3(، تفسري ابِن َكثرٍي )2/))3).
)2) تفسري الطبّي )384/8).

)3) رواه البخاري )466(، ومسلم )2382).
)4) أي: الّسجادة.

)5) رواه مسلم )298).
)6) رواه أبو داود )232(، وابن ماجة )645(، وابن خزيمة )327)( يف صحيحه، واألكثرون عىل تضعيفه.
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الَجنابَة، واستدلَّ بم رواه هو، وسعيُد بُن منصوٍر، بإسناٍد جّيد: أنَّ الصحابَة  كانوا 
يفعُلون ذلك))). 

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

نِة:  ِذكُر ُغسِل الَجنابِة، وقد وردْت صفُته يف السُّ

فعن عائشَة ، »أنَّ النبيَّ  كان إذا اغتسَل ِمَن النابِة، بدَأ فغسَل يَدْيه، ُثمَّ 
أ للصالِة، ُثمَّ ُيدِخُل أصابَِعه يف املاِء، فُيخلِّل با أصوَل ش�عِره، ُثمَّ َيُصبُّ  �أ، ك�م يتوضَّ يتوضَّ

عىل رأِسه ثالَث ُغَرٍف بيدْيه، ُثمَّ ُيفيُض املاَء عىل ِجلِده كلِّه«))). 

وعن َميموَنَة ، قاَلت: »توضأ رسوُل اهلل  وضوَءه للصالِة غرَي رجلْيه، 
ى رجَلْيه، فغس�َلهم، هذه  وغس�َل فرَجه، وما أصاَبه ِمَن األَذى، ُثمَّ أفاَض عليه املاَء، ُثمَّ نحَّ

ُغسُله ِمَن النابِة«))). 

وفِيه�ا: أنَّ الُعب�وَر لي�س كالُمك�ِث يف األحكاِم، فيج�وُز العبوُر للُجنُ�ب دوَن الُمكِث، 
وكذلك ال يصّل املارُّ تيَة املسجِد. 

وفِيه�ا: رعاي�ُة ُحرم�ِة ُبي�وِت اهللِ، ويف آخِر الزم�اِن ُتتَّخُذ املس�اجُد ُطُرًقا، ويم�رُّ الرجُل 
باملسجِد، ال ُيصلِّ فيه؛ ولذلَك ينَبِغي أن َيقتِرَ املروُر يف املسجِد عىل احلاجِة.

وفِيها: المُع يف الِعبادِة َبنْي ِصحِة العقِل، وطهارِة السِم، ونشاطِه.

وفِيها: اشرتاُط النيِة يف ُغسِل النابِة؛ لقولِه: )ڭ  ڭ( )4).

  ِروى س�عيد ب�ن منصور )646( َعْن َعطاِء ْبِن َيس�ار، ق�اَل: »َرَأْيُت ِرجاالً ِمْن َأْصحاِب رس�وُل اهلل (((
الِة«وسنده حسن، قال ابن كثري يف تفسريه )3/2)3):  ؤوا ُوُضوَء الصَّ َيِْلُسوَن يف الَمْسِجِد َوُهْم ُمْنُِبون؛ إِذا َتَوضَّ

»إسناده صحيح عىل رشط مسلم«، وانظر: مموع الفتاوى )78/26)(، إعالم املوقعني )280/2).
)2) رواه البخارّي )248(، ومسلم )6)3).

)3) رواه البخ�ارّي )249(، ومس�لم )7)3(. وق�ال احلافظ يف الفتح ))/362(: »َقْوُلُه: »َهِذِه ُغْسُلُه«اإِلش�اَرُة إىِل 
األَْفعاِل الَمْذُكوَرِة، َأِو التَّْقِديُر: َهِذِه ِصَفُة ُغْسِلِه«.

)4) قاَل الُقرطبّي : »قاَل ُعَلمُؤنا: ال ُبدَّ يف ُغْس�ِل الَجناَبِة ِمَن النِّيَِّة؛ لَِقْولِِه : )ڭ  ڭ(، َوَذلَِك 
َيْقَتِض النِّيََّة«. تفسري القرطبي )3/5)2).
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 ، ر يف بعِض احل�االِت، أو َيَتعسَّ ا كاَن االغتس�اُل ِمَن الَجناب�ِة يتعذَّ املقط�ُع الثال�ُث: وَلمَّ
َص  لعباِده يف االستعاضِة عَن املاِء بالتيّمِم، فقاَل : )ۇ  ۆ            ۆ   رخَّ
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ(. 
 )ۇ  ۆ            ۆ( مَرًض�ا يمنُع اس�تعمَل املاِء )ۈ  ۈ  ٴۇ( طويٍل، أو قصرٍي )ۋ   
ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( أي: ج�اء ِم�ْن موضِع قضاِء احلاجِة، حُمِدًثا بخروِج شٍء، ِمْن 
، وهذا هو الَحَدُث األصَغُر، وأصُل الغاِئِط: هو املكاُن الُمنخفُض ِمَن األرِض،  بيَلنْيِ أَحِد السَّ
كانوا يْقِصدوَنه عنَد قضاِء احلاجِة؛ للس�رِت، واالس�تخفاِء عِن النَّاِس، فانتقَل التعبرُي ِمن اسِم 
وَن، واألئم�ُة، يف الُمراِد  الَم�كاِن، إىل الَح�َدِث نفِس�ه )ې  ې  ې( اختل�َف املفسِّ
بقولِ�ه : )ې  ې  ې(، فقال بعُضهم: »اللَّمُس هو المُع«، جاء ذلك عن 
ابِن عبَّاٍس، وغرِيه. وقالوا: إنَّ مرَد مسِّ املرأِة ال ينقُض الوضوَء، واحتجوا بحديِث عائش�َة 

ُأ«))). : »أنَّ النبيَّ  كاَن ُيقبُِّل بعَض أزواِجه، ّثمَّ ُيصل، وال يتوضَّ

وق�ال آخ�روَن: »إنَّ امل�راَد بقولِ�ه : )ې  ې( ه�و م�رُد اللَّم�ِس، 
 ، والُمبارشِة«، وقد جاء معنى هذا عن ابِن مسعوٍد وابُن عمر ، وهو مذهُب الشافعيِّ
وق�ال مال�ٌك، وأمحُد: »إذا كان اللَّمس بش�هوٍة، انتقَض الوضوُء وإْن لْ يكْن بش�هوٍة، فال«، 
وقال أبو حنيفَة: »ال ينَتقُض الوضوُء باللَّمِس، إال أْن َيدَث االنتشاُر«، وقال بعُض العلمِء: 

»إنَّ الوضوَء ال ينَتقُض بالُمبارشِة، إال إذا خرَج ِمنْه شٌء، كالَمذي«)2).

روَن به للصالة )ائ( التَّيمُم   )ې  ى  ى( َبع�د البح�ِث، والطلِب، تتطهَّ
ر  ه به النبيُّ  بقولِه، وفِْعله، ففي حديِث عمَّ يف اللُّغِة: الَقصُد، والُمراُد هنا: ما فسَّ
ْيه  : أنَّ النبيَّ  قال له: »إّنام كان يكفيَك هكذا« فضَب النبيُّ  بكفَّ

ْيه))).  األرَض، ونَفَخ فيهم، ُثمَّ َمَسَح بم وجَهه، وكفَّ

))) رواه أبو داود )79)(، والرتمذي )86(، والنس�ائي )70)(، وابن ماجة )502(، وصححه األلبان يف صحيح 
أب داود، وغريه.

)2) ينظر: تفسري القرطبي )224/5(، )04/6)(، املغني ))/)4)-42)).
)3) رواه البخاري )338(، ومسلم )368).
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 )ائ( م�ا َصِعَد عىل وجِه األرِض، فيجوُز التيمُم بكّل ما ُهَو ِمن ِجنِس األرِض، 
اِب، والرمِل، والَحَص. وجّوز  وه�ذا مذهُب أب َحنيفَة ومالٍك، فيصّح التيّمُم عندُها بالرتُّ
، والَخزِف املصنوِع ِمن الطنِي الالِِص،  أبو َحنيفَة التيّمَم بالَحجِر األمَلِس، واحلائِط الُمطنّيِ
ُم إاِلَّ برُِتاٍب، طاِهٍر، ِذي ُغباٍر، َيْعَلُق بِالَيِد،  ُه الَ َيُوُز التََّيمُّ �افِِعيَُّة والَحنابَِلُة: إىِل َأنَّ َوَذَهَب الشَّ

ٍق. َغرْيِ حُمرَْتِ

َويف الَمسأَلِة ِخالٌف وَتفصيٌل يف الَمذاهِب ليَس َهذا َموِضَع ِذْكِره.

ِعي�َد الطَّيَِّب َطُهوُر   )ەئ( أي: طاه�ًرا، لي�س بِنَجٍس، وق�د قال : »إِنَّ الصَّ
الُمْسلِِم، َوإِْن َلْ َيِِد املاَء َعْشَ ِسنَِي«))). 

 )ەئ( ِمنْ�ه )وئ( بالضب�ِة األوىل )وئ( بالضبِة الثانيِة -عىل 
ِم،  ر املتقدِّ وا بحديِث عمَّ قوٍل-، وقال آخروَن ِمْن أهِل الِعلِم: »ضبٌة واحدٌة تكِفي«، واحتجُّ

اِجح.  «)))، وهَو الرَّ ْيِ ويف لفٍظ له عند أمحد: »ضبٌة للوجِه والكفَّ

)چ  ڇ  ڇ  ڇ( وق�د  املائ�دة:   يف س�ورة  وق�ال 
اس�تدلَّ بذلك الشافعيُّ  وغرُيه عىل أنَّه الُبدَّ يف التَّيمِم من تراٍب طاهٍر، له ُغباٌر، يعَلُق 
بالوج�ِه واليَدْي�ِن ِمنْه شٌء. )ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ( أي: كثرَي العف�ِو، والَمْحِو لذنوِب العباِد 

)ۈئ( أي: كثرَي الَغفر، والسرِت، هلا. 

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

التَّكنيُة عمَّ ُيستحيا ِمَن التَّريِح به، كم عبَّ بالغاِئِط، وهو اسُم املكاِن عن فِعِل الَحَدِث، 
َ بالُمالَمسِة عن اِلمِع، ويف آياٍت أخرى: بالَمِسيس عِن اِلمِع.  وكم عبَّ

وفِيه�ا: أنَّ الَمريَض إذا كاَن يتأذَّى باس�تِعمِل املاِء، أو َيُصُل ل�ُه ضٌر به، أو يتأّخر ُبرُؤه 
َم.  باستِعملِه، فإّنه َيوُز له ِحينئٍذ أن يتيمَّ

))) رواه أب�و داود )332(، والرتمذي )24)(، وصححه، والنس�ائي )322(، واب�ن حبان يف صحيحه )))3)(، 
واحلاكم )627(، وصححه، ووافقه الذهبي.

)2) مسند أمحد )9)83)(، وصححه حمققو املسند.
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ويف اآليِة: ِذْكُر الَحَدَثنْيِ األصغِر، واألكِب، ووجوُب استعمِل املاِء هلم. 

، وأنه َيرَفُعهم -عىل قوٍل-، أو ُيبيُح الصالَة  �َم بديٌل عن املاِء يف الَحَدَثنْيِ وفِيه�ا: أنَّ التَّيمُّ
-عىل قوٍل آخَر-. 

وفِيها: أنَّ الَمرَض، والسفَر، مظِنٌَّة لَفْقد املاِء، أو عدِم الُقدرِة عىل استعملِه. 

م.  وفِيها: أنَّ املرَض اليسرَي الذي ال يمنَُع ِمْن استعمِل املاِء، ليس بُعْذٍر يف التَّيمُّ

وفِيه�ا: وجوُب الَبحِث عِن املاِء عنَد عدِمه؛ لقولِه: )ې  ى  ى( وال يكوُن ذلَك 
إال بعَد الَبحِث. 

وفِيه�ا: تطلُُّب الس�رِت عند قضاِء احلاج�ِة، والتمِس املكاِن املنخف�ِض ِمَن األرِض ألجِل 
ذلك.

وفِيها: أنَّ فاقَد املاِء ال ُيمنَع ِمْن إتياِن زوجتِه؛ ألن اهلل جعَل له َمرًجا. 

وفِيها: أنَّ الَمسَّ بغرِي شهوِة، كَمسِّ املحاِرم، ال َينُقُض الطَّهارَة. 

يِق، والَح�َرِج، وإياُد  وفِيه�ا: رمحُة اهلل بعب�اِده، وتوِس�عُته عليِهم، وإخراُجهم ِم�َن الضِّ
البديِل هلم عمَّ َفَقُدوه. 

وفِيها: العبادُة يف مجيِع األحواِل. 

الِة ال يوُز بحاٍل.  وفِيها: أنَّ تْرَك الصَّ

ُم به، فال َيوُز أن َيِضَب عىل َنجاسٍة.  وفِيها: اشرتاُط الطَّهارِة للصعيِد، الذي ُيتيمَّ

، وما ورَد  نْيِ �نُّة اليَدْيِن بالكفَّ ِت السُّ ِم، وقد فسَّ وفِيها: تقديُم الوجِه عىل اليديِن يف التيمُّ
 . راِع، واإلبِط، فليس بقويٍّ واياِت ِمَن املسِح إىل ِمرَفِق الذِّ يف بعِض الرِّ

وفِيها: إرادُة اهللِ تطهرَي العباِد. 

وفِيها: أنَّ التطهرَي َيُصُل بالتيّمِم. 

 : ِة، والتيّمُم ِمْن خصاِئِصها، وقد قال وفِيه�ا: نعمُة اهللِ العظيم�ُة عىل هذه األمَّ



(6(

»ُجِعل�ت ِل األرُض َمس�جًدا وَطه�وًرا«)))، وق�ال : »ُجِعَل�ْت َلن�ا اأَلْرُض ُكلُّه�ا 
عيُد الطّيُب  َمْس�ِجًدا، َوُجِعَلْت ُتْرَبُتها َلنا َطُهوًرا، إِذا َلْ َنِجِد املاَء«)))، وقال : »الصَّ

ه جلَدك؛ فإن ذلك خٌي«))).  َوضوُء الُمسلِم، وَلْو إىل عِش سنَي، فإذا وجدَت املاَء فأِمسَّ

الِة أْن ُتفعَل عىل هيئٍة ناقصٍة، ِمْن َجنابٍة، أو ُسكٍر، أو َحَدٍث.  وفِيها: تنزيُه الصَّ

وفِيها: االقتصاُر يف الوضوِء، والُغسِل، عىل املاِء، وعدُم جواِز رفِعه، بأّي مائٍع آخَر. 

وفِيها: أنَّ اهلل ال ُيكلُِّف العباَد ما ال ُيطِيقوَن. 

وفِيها: عظيُم كَرِم اهللِ؛ فإنَّه ال َيرُتُك الُعقوبَة عىل الذنِب فقط ملَِْن تاَب، وأناَب، بل يسرُته 
أيضا. 

َم ِمْن َحَدٍث، فإنَّ تيّمَمه َيبُطل إذا وَجَد املاَء.  وفِيها: أنَّ فاِقَد املاِء إذا تيمَّ

الِة، وكان قد اس�َتْفرَغ ُوسَعه يف الَبحِث عنه،  وفِيها: أنَّ َمْن وَجَد املاَء َبعد فراِغه ِمَن الصَّ
�َم، فإنَّ�ه ال إع�ادَة عليه، ولو وَجَد امل�اَء قبل خروِج الوق�ِت؛ ألنَّه َفَعل ما أَم�َره اهللُ به،  وتيمَّ

َئْت ذّمُته.  فَبِ

ِم، وذَهَب كثرٌي ِمْن أهِل الِعلم إىل أنَّه  َب عىل ظاِهِر األرِض يكفي يف التَّيمُّ وفِيها: أنَّ الضَّ
، وما هو  ُم بكلِّ ما عىل وجِه األرِض ِمْن تراٍب، ورمٍل، وحجٍر، وصخٍر، وَجصٍّ يوُز التَّيمُّ
مصن�وٌع ِمْن ذلك، كاِلداِر الَمبنِ�ّي ِمْن طنٍي، بخالِف الُفرِش، واِلداِر الَمطِل بالّدهاناِت، 

إالَّ إِذا كان علْيه ُغباٌر. 

ُم، ولو كان يف الَحَض.  وفِيها: أنَّ فاِقَد املاِء يتيمَّ

وفِيه�ا: أنَّ إس�قاَط وجوِب الوضوِء، والُغس�ِل، يف حاِل عدِم املاِء، أو ع�دِم القدرِة عىل 
استعملِه، هو ِمَن العفِو، والتَّيسرِي، والتسهيِل. 

))) رواه البخارّي )335(، ومسلم ))52).
)2) رواه مسلم )522).

)3) رواه أب�و داود )332(، والرتمذي )24)(، وصححه، والنس�ائي )322(، واب�ن حبان يف صحيحه )))3)(، 
واحلاكم )627(، وصححه، ووافقه الذهبي.
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كِر، َقْبل  وفِيها: إش�ارٌة إىل عفِو اهلل ، عن الذين َخَلُطوا يف صالِتم، بس�بِب السُّ
نزوِل التَّحريِم. 

هوَة، فال َيوُز َمسُّ األجنبيَِّة.  ُك الشَّ وفِيها: أنَّ ملَس املرأِة ُيرِّ

ا  - فإنَّ نْيِ ْت يف التَّطهرِي احلسِّ عىل الوجِه، والكفَّ ِم -وإن اقتَرَ وفِيها: أنَّ الطَّهارَة بالتَّيمُّ
مشتملٌة -أيًضا- عىل التَّطهرِي الَمعنوّي. 

�ا ما كاَن: بواًل، أو َعِذرًة، أو ِرًيا، أو  �بيَلنْيِ ينقُض الطَّهارَة، أيًّ وفِيه�ا: أنَّ الارَج ِمَن السَّ
دًما، أو ُدوًدا، أْو غرَي ذلك. 

ويف اآليِة: مأخٌذ لبعِض العلمِء، الذين ذَهُبوا إىل عدِم انتقاِض الطَّهارِة؛ لروِج شٍء ِمَن 
ديِد، واحِلجامِة، ونحِو ذلك.  عاِف، والَقيِء، والَقْيِح، والصَّ : كالرُّ الَجَسِد ِمْن غرِي السبيَلنْيِ

َر استعمِل املاِء، كُفقدانِه يف الُحْكِم، كم لو حاَل عدوٌّ َبْينه وَبنْي املاِء.  وفِيها: أنَّ تعذُّ

ه عنه،  نْي، بالرتاِب، وأنَّ ذل�ك ليَس َقَذًرا، ُيتنزَّ وفِيه�ا: التواض�ُع هلل بتعفرِي الوجِه، والكفَّ
ولي�س الُم�راُد َغْمَر الوجِه بالرتاِب، ب�ل قد ورَد نفُض اليَدْين بع�َد ضِبم باألرِض، وَقْبل 

مسِح الوجِه))). 

ِر ِمَن استعمِل املاِء، كم يف بعِض الُقُروِح، وأمراِض اِللِد،  ُم عنَد خشيِة الضَّ وفِيها: التَّيمُّ
�فِر، وال َيقِدُر عىل َتس�خنِي املاِء، أو كاَن ال ُيوجُد َمَعه إال  �ديِد يف السَّ وكم يكوُن يف البِد الشَّ

ِب، أو َلْ يِد املاَء، إال بثمٍن باهٍظ، وَنْحو ذلِك.  ما َيكِفيِه للشُّ

ِة، يف  اِر يف اآلخ�رِة، وَذَكر تفيَفه عْن ه�ذه األمَّ �ا َذَك�ر  بعَض أح�واِل الكفَّ وَلمَّ
ني�ا، ِمْن أصحاِب  اِر يف الدُّ بع�ِض أح�كاِم الدنيا، َأْتَبَع ذل�ك  بِذْكِر بعِض أح�واِل الكفَّ

ْيِه اأَلْرَض، َوَنَفَخ فِيِهم،  َب النَّبِيُّ  بَِكفَّ ))) يف حدي�ِث ع�مٍر يف التيمِم: »إِنَّام كاَن َيْكِفيَك َهَكذا« َفَضَ
ْيِه. رواه البخاري )338(، ومس�لم )368(. ويف رواية للبخاري: »إِنَّام كاَن َيْكِفيَك َأْن  ُثمَّ َمَس�َح ِبِم َوْجَهُه َوَكفَّ
ِه، ُثمَّ  ِه بِِشملِِه، َأْو َظْهَر ِشملِِه بَِكفِّ َبًة َعىَل األَْرِض، ُثمَّ َنَفَضها، ُثمَّ َمَسَح ِبِم َظْهَر َكفِّ ِه َضْ َب بَِكفِّ َتْصنََع َهَكذا« َفَضَ
َمَسَح ِبِم َوْجَهُه. ومجَع ابُن ُخزيمَة يف ِروايتِه بني النفِض، والنفِخ، فجاَء فيها )269): »إِنَّام كاَن َيْكِفيَك َأْن َتُقوَل 
اِب، ُثمَّ َنَفَضُهم، ُثمَّ َنَفَخ فِيِهم َوَمَس�َح ِبِم َوْجَهُه َوَيَدْيِه. وَبّوَب َله:  َب بَِيَدْيِه إىِل الرتُّ بَِيَدْيَك َهَكذا، َوَهَكذا« َوَضَ
ِم«. ِبِم َعىَل األَْرِض، َقْبَل النَّْفِخ فِيِهم، َوَقْبَل َمْسِح الَوْجِه والَيَدْيِن لِلتََّيمُّ اِب، َبْعَد َضْ »باُب َنْفِض الَيَدْيِن ِمَن الرتُّ
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بَل يف َعداوِتم، فقال  اآلصاِر، واألغالِل، وما كاُدوا به املسلمنَي، وحَسُدوهم، وسَلكوا السُّ
ًرا عباَده املؤمنني ِمنْهم-:  -ُمبيِّنًا حاهَلم، وحمذِّ

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ     (
يئ  جب   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ(.

 )ېئ  ېئ(: اس�تفهاُم تعّج�ٍب، وَتنْبِيٍه، واملخاطُب النب�يُّ ، والُمؤمنون )ىئ   

ف�وا كتاَب�م، وترك�وا أح�كاَم  ىئ  ىئ  ی  ی   ی( وه�ُم اليه�وُد، الذي�ن حرَّ
ُة ِمَن ال�ِء )ی( ُيِبُّوَن وَيتاُروَن ألنفِس�ِهم  ، واحلصَّ دينِه�م، والنَّصيُب: ه�و الَحظُّ
ِة، وعدَم اإليمِن بالنب�يِّ  )حئ( بالِكتمِن،  )جئ( البق�اَء ع�ىل الَيهوديَّ

�ا املؤمن�وَن، وتنحِرف�وا، وُتطُِئ�وا  )مئ  ىئ( ي�ا أيُّ �بهاِت،  واملؤام�راِت، وإث�ارِة الشُّ
، فتكوُن�وا مثَله�م يف الكف�ِر، وهذا كقولِ�ه : )ک   )يئ( أي: طري�َق احل�قِّ

 .](09 ]البقرة:  ڳ(  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک  
ا املؤمنون )ٻ( ِمَن اليه�وِد، واملنافِِقنَي، وغرِيهم، بصرٌي  )ٱ  ٻ( ِمنْك�م يا أيُّ

بحاهِل�م، وَكيِده�م، وَمكِرهم، فُيَب�نّيُ لكم ذلَك؛ لَِتح�َذروا ِمنْهم، وال َتتأثَّ�روا بمخاَلَطتِهم 
ًيا ألُموِرك�م )پ  پ  ڀ( َينُرُ َمْن َلََأ إليه،  ًف�ا فيكم، وُمتولِّ )ٻ  پ  پ( ُمترِّ

وُيِعينُكم عىل أعداِئكم، فثُِقوا بِه.

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

َحَس�ُد اليهوِد للمؤمننَي عىل فضِل ديِن اإلس�الِم، وتيس�رِي العبادِة واألحكاِم فيِه، وِذْكُر 
نيا.  املقابلِة َبنْي أحواِل الكفاِر يف اآلخرِة، وأحواهِلم يف الدُّ

وفيه�ام: توِضي�ُح حاِل أعداِء املؤمن�نَي ِمَن اليه�وِد، وغرِيهم؛ ألخِذ الَحيَط�ِة، والَحَذِر، 
رِي عىل ِمنْواهِلم.  وعدِم التشبُّه بم، والسَّ

وفيهام: ِذْكُر اهللِ ألحواِل األمِم؛ موعظًة لعباِده املؤمننَي، وتعليًم، وِعبًة، وَتفهيًم. 

حقنَي، وُعقوبُة اهللِ ملَِْن أعَرَض عْن  ابقنَي، والالَّ وفيهام: اطِّالُع اهللِ  عىل أحواِل السَّ
ِلِهْم َعىَل اهللِ. أحكاِم دينِه، وَأنَّ اطِّالَعُه  َعىَل َأْعداِء الُمسلمنَي ُيِريُح َأْهِل اإِليمِن؛ بَِتوكُّ
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اللِة عىل اهِلدايِة، وَشناعُة التَّكذيِب  اِر، وُخطورُة تقديِم الضَّ وفيهام: التَّحذيُر ِمْن تولِّ الُكفَّ
بمحمٍد ، وكتمِن أمِره. 

وفيهام: أنَّ الكفاَر هلم قصٌد، وإرادٌة، وعمٌل، وسعٌي، يف إضالِل املسلمنَي، وَحْرفِهم عن 
 . بيِل، وَطريِق احلقِّ َسواِء السَّ

اِء،  ، كم ُيفيُده التعبرُي بالشِّ ، وتقدي�ِم الباطِِل عىل احلقِّ ِّ وفيه�ام: التَّحذيُر ِمَن الَفَرِح بالشَّ
الدالُّ عىل التَّفضيِل، واالختِياِر. 

م، ك�م يدلُّ عليه التعبرُي بقولِه:  وفيه�ام: أنَّ اليه�وَد ضيَّعوا كثرًيا ِمْن كتاِبم، وأحكاِم ربِّ
فوا َبعَضه، وزاُدوا، وَنَقُصوا.  )ىئ  ی( فلْم َيَفُظوا كتاَبم كلَّه؛ فَفَقُدوا بعَضه، وَحرَّ

اِر.  وفيهام: عدُم االنِخداِع بظاِهِر الكفَّ

يِه أموَرهم، وُنرِتم عىل أعداِئهم.  وفيهام: رمحُة اهللِ باملؤمننَي؛ بتولِّ

وفيهام: االس�تِنْصاُر باهللِ، ال بغرِيه، وترُك االس�تِعانِة بأعداِئه، واللُّجوُء إليِه وحَده، وأنَّ 
ُنرَة اهلل كافيٌة، وَمْن ناهَلا فلْيَس بِحاجٍة إىل غرِي اهللِ. 

وا  ِة شيًئا ِمْن أحكاِم دينِه، أتَبَع ذلك بِذْكِر حاِل َمْن َقرَّ ا َذَكر هِلِذه األُمَّ وفيهام: أنَّ اهللَ َلمَّ
يف األحكاِم، والعمِل با؛ لَِئال َيسُلُكوا َمْسَلَكهم. 

الِل، واإلضالِل.  وفيهام: أنَّ أسوَأ النَّاس حااًل: َمْن مَجََع َبنْي الضَّ

 . بيِل، فهو عدوٌّ وفيهام: أنَّ كلَّ َمْن أَضلَّ َعِن السَّ

ِر َعنْهم؛ كم َدلَّ عليِه َتْكراُر  وفيه�ام: التأكيُد عىَل مِحايِة اهلل  لعب�اِده، وإبعاِد الضَّ
قولِه : )ٻ  پ(. 

فاِع عنْهم.  وفيهام: قدرُة اهللِ العظيمُة يف وقايِة أولياِئه، والدِّ

وفيه�ام: أنَّه َيُب عىل املس�لمنَي -يف عاَلِ الَعداواِت الُمَتش�ابَِكِة- أْن يرُتُكوا االس�تِنصاَر 
يه، واللُّجوِء  بأعداِئهم، واللُّجوَء إليِهم، واس�رِتْضاَءهم، وأْن َيْكتُفوا باالستِنصاِر باهللِ، وتولِّ

إليِه. 
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وفيهام: ذمُّ أْحباِر اليهوِد، وَمْن ساَر عىل َطريَقتِهم، يف أخِذ املاِل للفتاِء، والقوِل بم َيواه 
اِم بِالباطِِل. ، وُماألِة الُحكَّ النَّاُس، وَيشَتهوَنه، وَكتِم الَحقِّ

ُقهم  ُتم، وتفوُّ وفيهام: إرش�اُد اهللِ  املؤمن�نَي إىل ما فِيِه َخرُيهم، وفالُحه�م، وقوَّ
ِهم.  عىل عدوِّ

وفيهام: أنَّ ِمَن النَّاِس َمْن ُيؤَتى الكتاَب والِعلَم، ولكنَّه ال َيعمُل بِه. 

ًة عليه.  وفيهام: أنَّ َمن ال َينتِفُع بعلِمه، فهو شبيٌه بؤالِء اليهوِد، وَيكوُن علُمه ُحجَّ

اللِة، وَسعُيهم يف َتِصيِلها.  وفيهام: حبُّ الَيهوِد للضَّ

وفيهام: أنَّ اليهوَد -وكذلك النَّصاَرى- ال ُيريدوَن لنا الَخرَي أبًدا. 

وفيهام: أنَّ تاريَخ املسلمنَي ال َيُْلو ِمْن أعداٍء، واستِصحاُب هِذِه احلقيقِة، يؤدِّي إىل أخِذ 
الَحْيطِة والَحَذِر، دائًم.

م أضاُفوا إىل الِكتمِن،  م، وأنَّ ُثمَّ َذَكر  َمزيًدا ِمن حاِل الَيهوِد يف َتضِييِع كتاِب ربِّ
: اللِة -أيًضا-، فقال والَجْحِد: التَّحريَف، والتَّبديَل، وهو ِمْن رِشاِء الضَّ

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      (
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ(.
 )ڀ  ڀ  ٺ( أي: طاِئفة ِمَن اليهوِد، ومعنى هاُدوا: أي: رَجُعوا، وتاُبوا، قيل: ِمْن 

وَن، والتَّحِري�ُف َنْوعاِن: َتريُف َلفٍظ: وهو َتغيرُي  لوَن، وُيغريِّ عب�ادِة الِعْجِل )ٺ( ُيبدِّ
يادُة، والنَّقُص فيه. وتريُف معنًى: وهو تفسرُي َكالِم اهللِ، عىل غرِي ُمراِد اهللِ.  الَكالِم، والزِّ

 )ٺ( أي: كالَم اهللِ يف التوراِة، والَكِلُم: مجُع َكِلمٍة )ٺ  ٿ( أي: َهيئتِه كم 

نا إىل الَجْلِد، وتس�ويِد الَوجِه )ٿ( أي:  جِم يف الزِّ أنزل�ه اهللُ، ومثاُل ذلك: تريُف الرَّ
للنب�يِّ  )ٿ( قوَل�ك )ٿ( خاَلْفنا أمَرك؛ وذلَِك ِعناًدا، واس�تخفاًفا، 
وِقي�َل: َيقوُل�ون يف الظَّاه�ِر )ٿ( أي: أم�َرك )ٿ( أي: غ�رَيك، وَقْصُده�م يف 
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الَحقيق�ِة: َس�ِمعناَك، وَفِهمن�اَك، وَعَصْين�اَك، وَرَفْضناَك )ٹ  ٹ  ٹ( أي: اس�َمْع 
، َيتِمُل  َمِم، أو الَموِت، فيقولوَن كالًم�ا ذا َوجَهنْيِ ما َنقوُل، ال َس�ِمْعَت، وهذا دع�اٌء بالصَّ
، فظاِهُره: اْس�َمْع كالَمنا، وَلن َتس�مَع ِمنَّا َمكُروًها، وباطِنُه: اس�َمع كالَمنا، ال  الرَي، والشَّ
َس�ِمعت جواًبا، وال صوًتا، فهو دعاٌء ِمنْهم عَليه بالَموِت، أو بَذهاِب َسْمِعه- عليِهم لعاِئُن 

اهللِ الُمتتابعُة إىَل َيوِم الِقيامِة -. 

ْف  وِمْن أمثلِة كالِمهم ذي الوجَهنْيِ -أيًضا-: قوهُلم: )ٹ( ِمَن الُمراعاِة، أي: اْصِ
 ، ِّ ا حَممُل الشَّ َس�ْمَعك إلين�ا، وَأْنِصْت إىل حديثِنا، وهذا هو الظَّاهُر ال�ذي ال َيقِصدوَنه، وأمَّ
ُعون�ِة، والُحمِق، وكلُّ هذا َيفعلوَنه )ڤ  ڤ(  �بُّ بالرُّ ، الذي َقَصدوه: فهو السَّ والذمِّ
، وأصُل الَكِلمِة َلْوًيا، فُأدِغمِت  ، والَمدِح، إىل الباطِِل، والذمِّ وَفتاًل هلا، َيميُلوَن با عِن الَحقِّ

الواُو يف الياِء))). 

�خريِة به، )ڦ  ڦ    )ڤ  ڤ  ڦ( بَش�تِمهُم النبيَّ ، واالس�تِهزاِء، والسُّ

ڄ( بداًل ِمْن ُكفِرهم، وَشتِمهم )ڄ( قوَلك )ڄ( أمَرك )ڄ( ِمنَّا ما نقوُل 
)ڃ( أي: انُظر إلينا، وأْمِهْلنا، وانتظِرنا؛ حتَّى َنفَهم عنَك ما تقوُل، واستعَمُلوا األلفاَظ 

)چ( أي: أْص�وَب،  �ليمَة، الصحيح�َة: )ڃ  ڃ  ڃ( عن�َد اهللِ  الواضح�َة، السَّ
، والطَّع�ِن. )چ  چ  چ( َطَرَدهم، وأْبَعَدهم، عن رمحتِه  �بِّ وأْعدَل، ِمَّا قاُلوه ِمَن السَّ
)ڇ( أي: بس�بِب ُكفِرهم )ڇ  ڇ   ڇ  ڍ( أي: فصاَر إيمُنم نادًرا، ويسرًيا، ال 

ُيعتدُّ به، قيل: ال ُيؤمُن ِمنْهم إال القليُل، كعبِداهللِ بِن سالٍم ، وِقيَل: ال ُيؤِمنوَن إال َزمنًا 
 ، ُّقلي�اًل، وه�و َزمُن االحتِضاِر، وقيل:  ال ُيؤمنوَن إال بِ�ٍء قليٍل، ِمَّا جاَء بِه النَّبي

كبعِض حماِسِن األخالِق، واآلداِب. 

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

أنَّ تريَف اليهوِد لكالِم اهللِ، ليَس عْن َجْهٍل، وَسْهٍو، وإنَّم هو َعن قصٍد، وَعمٍد، وافرِتاٍء. 

فون كالَم اهللِ ِمْن َبعِد ما َعَقُلوه، وَفِهُموه، ال َجهاًل، وال َخْبَط َعْشواَء.  م ُيرِّ وفِيها: أنَّ

))) تفسري القرطبي )243/5).
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وفِيه�ا: أنَّ االس�تهزاَء بالنب�يِّ  كف�ٌر؛ لقولِ�ه : )ڇ( َبع�د ِذكِر 
أعمهِلم، والتي منْها ذلِك. 

وفِيها: أنَّ قلوَب الَيهوِد مطرودٌة عِن الرِي، بعيدٌة عنه، فال َيدُخُلها شٌء ِمَن اإليمِن. 

وفِيها: أنَّ بعَض اإليمِن ال َينفُع صاحَبه، كاإليمِن عنَد نزوِل الَموِت. 

ه، وَمعناُه.  وفِيها: أنَّه َيُب الُمحافَظُة عىل َترتِيِب كالِم اهللِ، وَنصِّ

َد ذلَك يؤدِّي إىل الُكفِر.  وفِيها: ُخطورُة َتفسرِي كالِم اهللِ بغرِي ُمراِده، وأن َتعمُّ

وفِيه�ا: تأوي�ُل الَيهوِد لكالِم اهللِ، بَحمِله عىل غرِي ما ُوِضَع له، كتأويِل البِش�اراِت بالنَّبِيِّ 
م ال يزالوَن ينتظِروَنه إىل اليوِم، وهذا ِمْن  ، ومَحِلها عىل َشخٍص آخَر، وَزعِمهم أنَّ

َتريِف كالِم اهللِ. 

، وال يقَبلوَنه، وقد قيَل يف معنى قولِه : )ٹ   وفِيها: أنَّ الَيهوَد يسَمعوَن احلقَّ
ٹ  ٹ( أي: اسَمْع غرَي َمقبوٍل ِمنْك. 

عاَء عىل النَّبِيِّ  كفٌر عظيٌم.  وفِيها: أنَّ الدُّ

، والُمنكِر.  ِّ وفِيها: َمكُر الَيهوِد، وُخْبُثهم، بإظهاِر ما ال ُيريدوَن ِمَن املعروِف، وإبطاِن الشَّ

وفِيها: اس�تِعمُل الَيهوِد لأللفاِظ الُموِهِة، والُمشِكَلِة، والُمحَتملِة، وما ال َينتبُِه له السامُع 
نِي، يعني: احِلجارَة،  الم عَليَك«بكِس السِّ اُم عَليَك«أي: املوُت، أو »السِّ أحياًنا، كقوهِلم: »السَّ
وقيل: إنَّ املقصوَد بقولِه: )ٹ( أي: ُكْن راعًيا ألغناِمنا، َيقِصدوَن االحتقاَر، واالزِدراَء. 

بهاِت،  وفِيها: أنَّ اليهوَد ال َيزاُلون َيطَعنوَن يف ِديِن اإلسالِم صاحًة، وَتوريًة، وبإلقاِء الشُّ
َمَع ّسِء الَمقاالِت. 

م كاُنوا  وفِيها: ُخْبُث الَيهوِد يف توجيِه الشتاِئِم الُمبطنِة إىل النَّبيِّ ، وقد ِقيَل: إنَّ
نا َنش�ُتُمه، وه�و ال ُيدرك ذل�ك، وال َيْفَهُمه، ول�و كاَن نبيًّا، َلَعَرَف  يقوُل�ون ألصحاِبم: »إنَّ
ُمراَدن�ا، وأْدَرَك قصَدنا«، فَأْطَلَع اهللُ نبيَّه عىل ُخبِث َضمِئِرهم، وَعداوِتم، وُبْغِضهم؛ كش�ًفا 

ا عليِهم، وَتذيًرا ِمنْهم.  حِلاهِلم، وردًّ
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وفِيه�ا: أنَّه ينَبِغي الُعدوُل ع�ِن األلفاِظ الُموِهِة، إىل األلف�اِظ الواِضحِة، واالحتياُط يف 
انتقاِء العبارِة، ولو كانْت النِّيَُّة َسليمًة. 

، ومنُع الَكالِم الذي قد ُيستعَمُل يف الباطِِل، ولو كان  ِّ يِة إىل الشَّ وفِيها: َسدُّ الذراِئِع املؤدِّ
له حَمَمٌل َصحيٌح. 

وفِيها: أنَّ التواَء اللِّساِن يدلُّ عىل التواِء القْلِب. 

م كاُنوا ُيربُّوَن أوالَدهم  وفِيها: أنَّ كالَم اليهوِد َينَطِوي عىَل ُخبِث َبواطِنِِهم، وقد قيل: »إنَّ
غاَر عىل ألفاٍظ ُياطِبون با املسلمنَي، ظاهُرها التَّوقرُي، وحقيقُتها التَّحقرُي«.  الصِّ

�مِع، وَقبوِل  �مِع، والطاعِة، ل�ربِّ العامَلنَي، والَجْم�ع َبنْي َقبوِل السَّ وفِيه�ا: ُوجوُب السَّ
القلِب. 

وفِيها: َطلُب التَّمّهِل ِمَن العاِل يف اإللقاِء؛ حتى يُدَث الَفْهُم، واالستيعاُب. 

وفِيها: ِداللُة اهللِ لعباِده عىل األْصَوِب، واألْعَدِل، واألْحَوِط، واألْحَسِن. 

ِر اإلنساِن يف  وفِيها: احِلرُص عىل األَدِب يف الَمقاِل، واختياِر األَْحَسِن ِمَن األلفاِظ، وتفكُّ
ي فيه، َقْبل أْن َينطَِقه.  وِّ َ الكالِم، َقْبل أْن ُيرَجه، والرتَّ

م َمَردوا عىل الِعصياِن، والُمخاَلفِة.  وفِيها: ُمالفُة الَيهوِد ألمِر اهللِ باالنقياِد، والطَّاعِة، وأنَّ

وفِيها: ِذْكُر س�بٍب ِمْن أس�باِب َلعِن اليهوِد، وقد َجَرى لعنُهم يف القرآِن عىل أموٍر كثريٍة، 
دٍة.  وبأسباٍب متعدِّ

وفِيه�ا: أنَّ التَّصدي�َق ببعِض ما جاَء ب�ه النبيُّ ، كاألمِر بُحس�ِن الُخُلق، ال 
ُ اإلنس�اَن ُمؤِمنًا، حّت�ى يؤِمَن بم جاَء بِه كلِّ�ه، وأن الُموافقَة الُجزِئيَّ�َة ال ُتنِجي ِمَن  ُيص�ريِّ

العذاِب. 

وفِيها: ُنْدرُة َمْن آمَن ِمَن اليهوِد، وهذا ُمشاَهٌد َعْب التَّاريِخ، ِمْن زمِن النبيِّ  إىل 
يوِمنا هذا، فإنَّ َعَدَد َمْن آمَن به ِمَن الَيهوِد يف َحياتِه ِمْن أحباِرهم، وزعمِئهم، لْ يبُلْغ عشًة، 

مع أنَّه  أحسُن النَّاس دعوًة هلم، وَتْبيينًا، وإقناًعا. 
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ِّ ُتؤدِّي إىل َمزيٍد ِمَن اللَّعنِة، والَعذاِب.  وفِيها: أنَّ الَباعَة يف الشَّ

ئوَن عىل س�بِّ النبيِّ  ح�وَن باملعصيِة الَعَلنِيَّ�ِة، ولكنَّهم ال َيرَتِ وفِيه�ا: أنَّ الَيه�وَد قد ُيرِّ
  َّصاح�ًة؛ خش�يًة ِم�ْن َبْطِش املس�لمنَي، وانتقاِمه�م، وإذا س�بُّوا النبي 
ِتم، وَضْعِف الُمسلمنَي، كم َوَقَع يف زمانِنا هذا، بخالِف  عالنيًة، فإنَّم َيكوُن ذلك يف حاِل قوَّ

. ما كان عليه األمُر يف املدينِة، يف الَعْهِد النبويِّ

م عدوٌّ َيِكيُد.  وفِيها: عدُم ُحسِن الظَّنِّ بالَيهوِد؛ ألنَّ

وفِيها: سوُء أدِب الَيهوِد مَع النبيِّ ، وأتباِعه. 

، وخفاِئه، وَتضلي�ِل األجياِل  وفِيه�ا: ُخط�ورُة التَّحري�ِف، وأنَّه ُي�ؤدِّي إىل تضييِع احل�قِّ
القاِدمِة. 

وفِيه�ا: الَعدُل َمَع الُخصوِم، واالقتِصاُر يف نِس�بِة ُمنكِر بعِضه�م إىل َمْن َفَعَله فقط، دوَن 
تعميِمه عىل الَجميِع، وَتِصحُّ النسبُة إىل الميِع، إذا َرُضوا بذلك. 

اِر؛ لقولِه : )ڦ  ڦ  ڄ... (.  وفِيها: َدعوُة ُمستكِبي الكفَّ

وفِيها: اإلرشاُد إىل البداِئِل الّطيِّبِة عند َتريِم الَخباِئِث. 

وفِيه�ا: أنَّ التَّعب�رَي بلفظ�ِة )ڃ(، )چ( ال تعنِ�ي -بال�ضورِة- وج�وَد خ�رٍي، 
، أحُدها أكثُر ِمَن اآلَخِر، فإنَّ قوَل الَيهوِد )ٿ( ال خرَي فيِه،  َرَفنْيِ واس�تقامٍة، يف الطَّ

وال اس�تقامَة، الَبتَّ�َة، وهذا كقولِ�ه : )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ( ]الفرقان: 24[))). 

وفِيها: أنَّ الكفَر سبٌب للَّعِن، والطَّرِد، ِمْن رمحِة اهللِ.

نا  ه�ؤالِء اليه�وَد، وأهَل الكت�اِب، إىل اإلي�مِن، والتَّصديِق، ب�م َأنزَل،  ُث�مَّ دع�ا ربُّ
َدهم، إذا رفُضوا، بأْن ُيصيَبهم ما أصاَب أسالَفهم ِمَن اللَّعِن، باإلضافِة إىل  َدهم، وتوعَّ وتدَّ

: ُعقوبِة َطْمِس الوجِه، فقال

))) وهذا ِمن باِب ِميء أفعل الّتفضيل، للّتفضيِل، ال لألفضلّية.
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ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ      ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     (
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    

ں  ڻ  ڻ(.

سبُب النُّزوِل:

عن ابِن عبَّاٍس  قال: »كلَّم رس�وُل اهلل  ُرؤس�اَء ِمْن أحباِر يوِد، منهم: 
عب�ُداهلل بُن ُصوريا، وكعُب بَن أس�د، فقال هلم: »يا معَش يود، اتقوا اهللَ، وأس�لِموا؛ فواهللِ 
«فقالوا: ما َنعِرف ذلك يا حممُد. وَجَحدوا ما َعَرفوا،  إنَّكم َلتعَلموَن أنَّ الذي جئُتكم بِه حَلقٌّ

وا ع�ىل الُكفِر، فأنزَل اهللُ فيهم: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ   وأَصُّ
ڑ...( اآلية«))).

 )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ(: اليه�وُد، والنص�ارى، الذين أوتوا الت�وراَة، واإلنجيَل، 

بِع�وا الق�رآَن ال�ذي أنزلن�اه عىل حمم�ٍد  )ژ   ق�وا، واتَّ )ڈ  ڈ   ژ( صدِّ

ڑ  ڑ( ُموافًِق�ا ملِا يف ُكتبِك�م ِمَن التَّوحيِد، والوعِد، والوعي�ِد، والَقَصِص، واألخباِر، 
واألم�ِر بمحاِس�ِن األخ�الِق، والنَّْه�ِي عِن الفواِح�ِش، واآلث�اِم، وُموافًقا ملِ�ا يف ُكتبِكم ِمَن 
التَّبشرِي بَمبعِث النبيِّ ، وِذكِر ِصفاتِِه )ک  ک  ک  ک  گ( نمُحَو ما فيها 
، والَمعاِل، أو ُنصيَبها بالَعَمى، كم قاَل اهللُ: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ(  ِمَن الَحواسِّ
، وَنُحوَل َبْينكم وَبْينه. وقيل: َنس�لُب ما يف وجوِهكم ِمَن  ]يس: 66[، أْو َنرَفك�م ع�ِن احلقِّ

غاَر، واإلدباَر، أو نجعُل رؤساَءكم، ووجهاَءكم، أذناًبا،  الوجاهِة، واإلقباِل، ونكُسوها الصَّ
وَسَفلة. 

وأصُل الطَّْمِس: الَمحُو، واإلفس�اُد، والتَّحويُل، واس�تئصاُل أَث�ِر ال�ِء. )گ   گ  
َل الوجَه إىل الَخلِف، وَنجعَل الَعْيننْيِ  گ( أي: فنجع�َل الوجَه عىل هيئ�ِة الَقفا، أو ُنحوِّ
اللِة. وقيل: ُنعيدُكم  يف الَقفا، فتمُش�وَن الَقْهَق�َرى، أو َترِجعوَن إىل الباطِِل، فنَُرّدك�م يف الضَّ
ِم�ْن أرِض احِلج�اِز إىل بالِد الش�اِم، التي جئُتم ِمنْه�ا، وُنْجِليكم عْن دياِرك�م، وقيل: َنُرّدكم 

))) تفسري الطبي )446/8(، تفسري ابن املنذر )736/2).
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خاسي�َن إىل الوراِء، بإظهاِر اإلس�الِم عليكم. وقيل: إنَّ ذل�ك الطَّْمَس، وتويَل الوجِه إىل 
الَخْلف، يكوُن يف اآلخرِة. 

 )ڳ  ڳ( فنَطُرَده�م ِمْن رمَحتِن�ا )ڳ        ڳ( وَخَذلن�ا، وَطَردنا )ڱ  ڱ( 

�َمِك يوَم الس�بِت؛ فمس�َخهم اهللُ قردًة  الذي�ن اعت�َدْوا، وخالُف�وا ما ُنُ�وا عنه ِمْن صيِد السَّ
وَخنازي�َر )ڱ  ں    ں  ڻ( أي: قض�اُؤه ناف�ًذا ال حمالَة، ف�ال رادَّ حلُكِمه، وال ناقَض 

ألِمِره.

وقد قيَل: إنَّ كعَب األحباِر  قد أس�لَم حنَي َس�ِمع هذه اآليَة، فَرَوى ابُن َجِريٍر عن 
إبراهي�َم الّتيمّي، قال: »أس�لَم كع�ٌب يف زماِن عمَر، أقبَل وهو يريُد بي�َت املقدِس، فمرَّ عىل 

املدين�ِة، فخرَج إليه عمُر، فقال: يا كعُب، أس�ِلم، فقال: ألس�ُتم َتق�َرؤوَن يف كتابِكم )ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گ( وأن�ا ق�د مَحَل�ُت التوراَة، 

ق�ال فرتَك�ه عمُر، ُثمَّ خ�رَج -أي: كعُب- حتَّ�ى انتهى إىل مِحْص، فَس�ِمَع رجاًل ِم�ْن أهِلها 
وهو يق�ول: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ...( اآلية، فقال 
، أس�َلْمُت؛ مافَة أن تصيَب�ه هذه اآلية، ُثمَّ رجَع، فأَتى أهَله يف  ، آمنُت، يا ربِّ كع�ُب: يا ربِّ

اليمِن، ُثمَّ جاَء بم مسلمنَي«))). 

ويف روايٍة من وْجٍه آَخر، قال: »فبادرُت املاَء، فاغتسلُت، وإنِّ ألمَسُح وجِهي؛ مافَة أْن 
ُيطَمَس، ُثمَّ أسَلْمُت«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

، وَعَمى الَبِصريِة.  بنَي باحلقِّ بَعَمى الَبَرِ وعيُد اهللِ للمكذِّ

اعِة.  وفِيها: أنَّ تديَد اليهوِد بالطَّمِس، واللَّعِن، باٍق، وقد َيُدُث فيهم َقْبَل قياِم السَّ

وفِيها: التَّعذيُب، والوعيُد، بُقْبِح املنَظِر، وانِعداِم النََّظِر. 

َفه اهللُ إىل الباطِِل، فال َيَرى طريَق الُهَدى، وال ُيميُِّزه.  ، َصَ وفِيها: أنَّ َمْن أعَرَض عِن احلقِّ

))) تفسري الطبّي )446/8).
)2) تفسري ابن أب حاتم )969/3).
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ُق بعُضها بعًضا.  وفِيها: أنَّ ُكُتَب اهللِ الُمنّزلَة ُيصدِّ

وفِيها: اشرتاُك ُكُتِب اهللِ يف القواِعِد، واألُُصوِل. 

الِة عليِه.  ، بِذْكر معاملِِه، واآلياِت الدَّ وفِيها: أنَّ اهللَ ُيعنُي عباَده عىل اّتباِع احلقِّ

ينيَة، والوجاهيََّة، ُيمكُن أْن ُتس�َلَب بس�بِب اإلعراِض  وفِيه�ا: أنَّ املكان�َة الِعلميَّ�َة، والدِّ
ياِر؛ فإنَّ  الِل س�بٌب ل�زواِل النّعِم، َب�ْل وللَجالِء ع�ِن الدِّ ، وأنَّ اإلْصاَر عىل الضَّ ع�ِن احل�قِّ
، وحارُبوا أهَل�ه، أخَرَجُهم اهللُ ِمْن دياِره�م، وُقراُهم، وتمَّ  ا رفُضوا الَح�قَّ ي�وَد احِلج�اِز َلمَّ

يَِّة.  إجالُؤهم عْن جزيرِة العرِب بالُكلِّ

ل�نَي، وأنَّ اهللَ جع�َل الَيهوَد  وفِيه�ا: وْع�ُظ اهللِ اآلِخري�َن، ب�م أنزَل ِم�َن الَع�ذاِب يف األوَّ
اَن بلدِة  م كاُنوا ُس�كَّ �بِت- َن�كااًل ملَِْن َبعده�م، وقد قي�ل: إنَّ �ابِقنَي -ِم�ْن أصحاِب السَّ السَّ

»أْيَلة«عىل الَبحِر. 

غاِر.  ِة، وُحلوِل الصَّ ؛ ُيؤدِّي إىل َذهاِب الِعزَّ وفِيها: أنَّ االمتِناَع عْن َقبوِل الَحقِّ

وفِيها: أنَّ اهللَ إذا أنزَل بقوٍم قضاًء، فال َمَردَّ َلُه. 

 . ُر عليه شٌء ُيِريُده وفِيها: َجَرياُن عاداِت اهللِ يف عباِده، وأنَّه ال َيَتعذَّ

 . وفِيها: إلزاُم النَّاِس بالعمِل بم َعَرُفوه ِمَن الَحقِّ

وفِيها: َدعوُة أهِل الكتاِب إىل اإليمِن، والَجمُع يف ذلك َبنْي الرتغيِب، والرتهيِب. 

وفِيها: أنَّ صاحَب الِعلِم أقرُب إىل اهلدايِة، فإذا عاَنَد صاَر ِعلُمه وبااًل عليه. 

اِر، واملخالفنَي، وإفحاُمهم.  ِة الكفَّ وفِيها: َقطُع ُحجَّ

، قبل نزوِل الَعذاِب.  وفِيها: ُوجوُب تعجيِل التَّوبِة، والعودِة إىل احلقِّ

وفِيها: َرْدُع الُعصاِة بِذْكر الُعقوباِت. 

 : عيُّ ا أمُره الشَّ وفِيه�ا: أنَّ أم�َر اهللِ الكونَّ الُبدَّ أْن يقَع، وأنَّه  مت�ى أراَد أْوَجَد، وأمَّ
 . فيمتثِل له َمْن َيَتِدي، وَيتوىلَّ عنه، ويالُِفه، َمْن َضلَّ
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َد بعقوب�ِة الطَّْمِس،  �ا َتدَّ وفِيه�ا: تأكي�ُد التَّهدي�ِد ألصح�اِب النُّفوِس الُمس�تعِصيِة، فلمَّ
َد ذلك بقولِه: )ڱ  ں    ں  ڻ( وهذا ُمناس�ٌب لدعوِة اليهوِد، أصحاِب  واللَّع�ِن، َأكَّ

النفوِس املتمنّعِة، والقلوِب املغلَّفِة. 

، وَقَلَبه، يوِشُك اهللُ أْن َيطِمَس  ويف اآليِة: أنَّ الَجزاَء ِمْن ِجنِس الَعمِل، فَمْن َطَمَس الَحقَّ
َله.  وجَهه، وُيوِّ

وفِيه�ا: إثب�اُت ُعل�وِّ اهللِ ، وأنَّ القرآَن منّزٌل ِمْن عنِده، غرُي مل�وٍق، وأنَّ القرآَن 
دِق.  يشهُد للكتِب السابقِة بالصِّ

وفِيه�ا: َتاِش التَّعب�رِي بالُمواجهِة عنَد َدعوِة الُخصوِم؛ تأليًف�ا لقُلوِبم، فقد قال: )ک  
ک  ک  ک  گ( وَلْ َيُقْل: ُوُجوَهكم، وقال: )ڳ  ڳ( وَلْ َيُقْل: َنْلَعنَكم، َمَع أنَّه 

ِل اآليِة مبارشًة، فقال: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ(.  خاَطَبهم يف أوَّ

ال�ِة عىل الَعَظمِة، ك�م يف قولِه:  وفِيه�ا: تعظي�ُم اهللِ لنفِس�ه، بِذْك�ِر لفِظ ِصيغ�ِة الَجْمِع الدَّ
ِد.  ، َنْلَعَن«، ومقاُم التهديِد يقتِض ِذْكَر َعَظمِة الُمهدِّ »َنْطِمَس، َنُردَّ

وفِيها: َلْفُت االنتباِه بتغيرِي األسلوِب، ِمَن اِلطاِب، إىل الَغْيبِة. 

. ابقنَي، لنبيِّنا حممٍد وفِيها: ُوجوُب استِجابِة أتباِع األنبياِء السَّ

فوا، فقد دعاُهم  ل�وا، وحرَّ هم عىل ما بدَّ وفِيه�ا: التَّنوي�ُع يف ماطبِة أهِل الكتاِب، فَكم ذمَّ
لاللتزاِم بم َبِقَي ِمَّا َعَرُفوا. 

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ أْبَق�ى يف ُكُتِب أهِل الكت�اِب -مع َتريِفهم هَلا- إش�اراٍت، َيتدون با إىل 
 . احلقِّ

نيا، ووِعيِد اآلِخرة، فقد ِقيَل: إنَّ الطَّْمَس  وفِيها: الَجْمُع يف َدعوِة الُمعانِديَن َبنْي َوعيِد الدُّ
نيا.  سيكوُن هلم ُعقوبًة يوَم القيامِة، باإلضافِة ملِا حَصَل هلم ِمن الُعُقوبِة يف الدُّ

، وحاجٍب، وأْنٍف، وَفٍم، وأنَّ  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ق�ادٌر عىل حَمِو َتطيِط ُصورِة الوجِه ِمْن َعنْيٍ
قلَب اِللقِة شديٌد عىل النَّفِس. 
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، وَتنظَر، باملعكوِس، واملقلوِب.  وفِيها: أنَّ ِمْن عذاِب النَّفِس: أْن ُتالَِف الَمألوَف، وَتِ�َ

وفِيها: َكمُل اِللقِة، التي خلَق اهللُ اإلنس�اَن عليها، وأنَّ تغيرَي اِللقِة عن الُمعتاِد، ُيؤدِّي 
إىل عواقَب وخيمٍة، بم ُيِدُث ِمَن االضطراِب، وُمالفِة عادِة النَّاِس. 

 . ، والَمعنويِّ وفِيها: أنَّ ُمعاندَة احلقِّ ُتؤدِّي إىل الُقبِح احِلسِّ

اِر، بانِعكاِس مقاِصِدهم.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُييُِّب مساِعي الُكفَّ

اِر ِمَّا لدِيم، وِمَّا َيعِرُفونه. وفِيها: االنطِالُق يف َدعوِة الكفَّ

اِذهم ُعَزْيًرا ابنًا له، وباّتباِع أْحباِرهم، فيم َيأُمروَنم  ا كان اليهوُد ُيِشكوَن باهللِ -باتِّ وَلمَّ
بِ�ه ِمْن رِشِك الطَّاعِة، بتحليِل الَحراِم، وَتري�ِم الَحالِل-: فقد وَعَظهُم اهللُ، ووَعَظ غرَيهم، 

: َك أبًدا، فقاَل بأنَّه ال َيْغِفُر الشِّ

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ     (
ڭ  ڭ      ۇ   ۇ(.

ِك، ماَت علي�ه بال توبٍة، وال إيمٍن   )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ( أي: لعب�ٍد َلِقَي�ه بالشِّ

غاِئ�ِر، والكباِئِر؛ تفّضاًل ِمنْه، وإحس�اًنا  ن�وِب، واملعاِص، الصَّ )ہ  ھ  ھ   ھ( ِم�َن الذُّ

ِك )ڭ   )ھ  ے( ِم�ْن عب�اِده الُمذنِبِ�نَي )ۓ  ۓ  ڭ( ب�أيِّ نوٍع ِمْن أن�واِع الشِّ

ِر. ڭ( اْفَتَعَل، واْخَتَلَق )ڭ      ۇ( كبرًيا، عظيَم الضَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ِك عنَد اهللِ ُظلٌم عظيٌم،  ِك، وأنَّ اهللَ ال َيغِفُره بال توبٍة، وأنَّ مَجيَع أنواِع الشِّ ُخط�ورُة ال�شِّ
فاِت، وَيدُخُل يف  بوبِيَِّة، أو رِشًكا يف اإلهليَِّة، أو رِشًكا يف األسمِء، والصِّ َسواٌء كاَن رِشًكا يف الرُّ
يَِّة، أو إثباُت آهلٍة غرِي اهللِ، كِشِك الَمجوِس، أو رِشِك التَّبِعيِض،  َذلَك: َجْحُد وجوِد اهللِ بالُكلِّ
ٌب ِمْن ثالثٍة، وكذلك رِشُك التَّقري�ِب، الذي كان َيفعُله أهُل  كَزْع�ِم النَّصاَرى أنَّ اإلل�َه ُمركَّ
بوَن�م إىل اهللِ، وكذلك رِشُك  �م ُيقرِّ الاهليَّ�ِة، ب�َرِف أن�واٍع ِم�َن العبادِة، ملَِ�ْن يزعموَن أنَّ
التَّقلي�ِد، كعب�ادِة غرِي اهللِ َتَبًعا للغرِي، ورِشُك الُحكِم، وطاعة غ�رِي اهللِ يف التَّحليِل والتَّحريِم، 
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عُم  بوبيَِّة، وفيِه إسناُد التَّأثرِي إىل الطَّبيعِة، وما فيها، والزَّ ورِشك األس�باِب، وهو ِمْن رِشِك الرُّ
، ونحو ذلك، ورِشُك األغراِض، ال�ذي يكوُن الَعمُل فِيِه  �ا تُلُق، وُتفنِي، وتنَف�ُع، وتُضُّ أنَّ

لغرِي وجِه اهللِ؛ رياًء، وُسمعًة. 

؛ وذلك أنَّ التوحيَد أصُل األعمِل،  َك ال َينفُع معه أيُّ َعمٍل ِمْن أعمِل البِّ وفِيها: أنَّ الشِّ
وأساُسها، فإذا زاَل: َسَقَطِت األعمُل. 

نوُب إىل احلِضيِض الذي َتِْوي إليه أرواُح املِشِكنَي.  ديَن ال َتبُِط بم الذُّ وفِيها: أنَّ الُموحِّ

ِك باهللِ- داخلٌة تَت  وفِيه�ا: أنَّ مَجيَع أنواِع الَمعاِص -القوليَِّة، والِفعليَّ�ِة -ما ُدون الشِّ
مشيئتِه  يف املغفرِة. 

يًّا، َيستلِزُم عقاَبا.  َك ُيفِسُد النُّفوَس إفساًدا ُكلِّ وفِيها: أنَّ الشِّ

وفِيه�ا: َفض�ُل التَّوحي�ِد، وأنَّ صاحَبه ال ُيلَّ�ُد يف النَّاِر، بْل َيكوُن مص�رُيه إىل النَِّة، وإْن 
أصاَب�ه َقْبل ذلك م�ا أصاَبه ِمَن العذاِب، كم قال النَّبِيُّ : »ما ِمْن عبٍد قاَل ال إلَه إالَّ 
َق«)))، ويف روايٍة: »أنَّ جبيَل أتى  اهللُ، ُث�مَّ م�اَت َعَل َذلَك، إال َدَخَل اجلنََّة، وإْن َزنا، وإْن َسَ
تَِك ال ُيِشك باهللِ ش�يًئا، َدَخَل اجلنَّ�َة، وإْن َزنا، وإْن  النَّبِ�يَّ ، َفق�اَل: َمْن ماَت ِمْن ُأمَّ

ق«))).  َسَ

نوِب، وقد جاَء َرجٌل إىل النبيِّ  ِك، وَتقيَق التوحيِد، سبٌب ملغفرِة الذُّ وفِيها: أنَّ َنفَي الشِّ
ًة)3) إال قد أَتْيُت، قال: »تشهُد أْن  ، فقال: يا رسوَل اهللِ، ما تركُت حاجًة، وال داجَّ

ال إلَه إال اهللُ، وأنِّ رسوُل اهللِ؟«قال: َبىَل، قال: »فإنَّ هذا َيأِت عل ذلَك«))). 

ويف اآليِة: َس�عُة مغفرِة اهللِ، وأنَّه  يغفُر مَلْن يشاُء، فَمْن َحَجَرها عْن ُموّحٍد فويٌل 
، ال َتُقوَلنَّ لَِرُجٍل: واهللِ  ، قاَل: قاَل ِل َأبوُهَريَرَة: يا َيمِميُّ له، فَعْن َضْمَضِم ْبِن َجْوٍس الَيمِميِّ
ال َيْغِفُر اهللُ َلَك، َأْو ال ُيْدِخُلَك اهللُ الَجنََّة َأَبًدا. ُقْلُت: يا َأبا ُهَرْيَرَة، إِنَّ َهِذِه َلَكِلَمٌة َيُقوهُلا َأَحُدنا 

))) رواه البخارّي )5827(، مسلم )94).
)2) رواه البخاري )6443(، ومسلم )94).

)3) أي: ما َترْكُت َشْيًئا َدَعْتنِي َنْفِس إَِلْيِه ِمَن الَمعاِص إاِلَّ َوَقد رِكْبُته. النهاية ))/457).
)4) رواه البزار )6887(، وأبو يعىل )3433(، وقال اهليثمي يف املجمع )0)/83(: »رجاله ثقات«.
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أِلَِخي�ِه َوصاِحبِ�ِه إِذا َغِضَب. قاَل: َفال َتُقْلها؛ َفإِنِّ َس�ِمْعُت النَّبِيَّ  َيُقوُل: »كاَن يف 
ًفا َعَل َنْفِس�ِه، َفكانا  َبنِ�ي إِْسائِيَل َرُج�الِن، كاَن َأَحُدُها ُمَْتِهًدا يف الِعباَدِة، َوكاَن اآلَخُر ُمْسِ
نِي  . َفَيُقوُل: َخلِّ ، َفكاَن الُمْجَتِهُد ال َيزاُل َيَرى اآلَخَر َعَل َذْنٍب، َفَيُقوُل: يا َهذا، َأْقِصْ ُمَتآِخَيْيِ
 ! َوَرب، َأُبِعْثَت َعَلَّ َرِقيًبا؟«قاَل: »إىِل َأْن َرآُه َيْوًما َعَل َذْنٍب اْسَتْعَظَمُه، َفقاَل َلُه: َوْيََك، َأْقِصْ
نِي َوَرب، َأُبِعْثَت َعَلَّ َرِقيًبا؟«قاَل: »َفق�اَل: واهللِ ال َيْغِفُر اهللُ َلَك«َأْو »ال ُيْدِخُلَك اهللُ  ق�اَل: َخلِّ
الَجنَّ�َة َأَبًدا« -قاَل َأَحَدُها- ق�اَل: »َفَبَعَث اهللُ إَِلْيِهام َمَلًكا، َفَقَبَض َأْرواَحُهام، واْجَتَمعا ِعنَْدُه، 
َفقاَل لِْلُمْذنِِب: اْذَهْب فاْدُخِل الَجنََّة بَِرْحَتِي. َوقاَل لِْلَخِر: َأُكنَْت ِب عاملًِا؟! َأُكنَْت َعَل ما يف 

َيِدي قاِدًرا؟! اْذَهُبوا بِِه إىِل النَّاِر«.

َم بَِكلَِمٍة َأْوَبَقْت ُدْنياُه َوآِخَرَتُه«))).  قاَل: »َفَو الَِّذي َنْفُس َأِب القاِسِم بَِيِدِه، َلَتَكلَّ

ويف اآلي�ِة: أنَّ َم�ْن َلِق�َي اهللَ كاف�ًرا فه�و حمجوٌب َع�ن رمحتِ�ه، ومغفرتِه، وقد ق�ال النبيُّ 
ُجُل َيْقُتُل ُمْؤِمنًا  ُجُل َيُموُت كافِ�ًرا، َأِو الرَّ : »ُكلُّ َذْن�ٍب َعَس�ى اهللُ َأْن َيْغِفَرُه، إاِلَّ الرَّ

ًدا«))).  ُمَتَعمِّ

وفِيه�ا: أنَّ الُم�ِشَك حم�روٌم ِم�َن النَِّة، مقطوٌع ل�ه بالنَّاِر، كم ق�ال : )چ    چ  
زِق  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ( ]املائدة: 72[، وكذل�ك ق�ال يف الرِّ

الَحَسِن، واملاِء، يف اآلخَرِة: )ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ( ]األعراف: 50[.

، َيُصل به َنْيُل َمغفرِة  ِك األكِب، واألصغِر، والَخفيِّ وفِيه�ا: أنَّ اجتِن�اَب مَجيِع أنواِع الشِّ
: »وَم�ْن َلِقَينِي بُقراِب األرِض))) خطيئًة، ال ُيِشُك  اهللِ العظيم�ِة، كم قال يف احلديِث القدسِّ

ب شيًئا، لقيُته بمثلِها َمغفرًة«))). 

ويف اآليِة: أنَّ أهَل التَّوحيِد ال َيْيأُسوَن ِمْن رمحِة اهللِ ومْغفرتِه. 

))) رواه أمحد )8292(، وحسنه حمققو املسند. وله شاهد بمعناه عند مسلم ))262( من حديث جندب بن عبداهلل 
.

)2) رواه أمحد )6907)(، وصححه حمققو املسند.
)3) َأْي: بِم ُيقاِرب ِمألها.
)4) رواه مسلم )2687).
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نوِب واآلثاِم.  َك ُتسَتْصَغُر يف َجنِْب َعَظمتِه مَجيُع الذُّ وفِيها: أنَّ الشِّ

ِة هللِ ، وِمنْها: الَمشيئُة، وكلُّ أفعالِه صادرٌة عن  وفِيها: إثباُت األفعاِل االختياريَّ
 . ِحكمتِه

ا ليس�ْت  وَن بَمغفرِة اهللِ، فُيقاُل هَلُْم: إنَّ يَن، الذين َيتجُّ طنَي الُمِرِّ وفِيه�ا: ردٌّ عىل الُمفرِّ
ا سَتْشَمُلُكْم؟  لِكلِّ أَحٍد، ولكنَّها ملَِْن َيشاُء اهللُ، وما أْدراُكم أنَّ

ِك، وأنَّه أعَظُم ُمنَكٍر.  وفِيها: ُوجوُب التَّوحيِد، وأنَّه أعَظُم َمعروٍف، وَتريُم الشِّ

ُك به.  وفِيها: أنَّ أعَظَم الَكِذِب، واالفرتاِء عىل اهللِ، هو: الكفُر، والشِّ

، وعدُم االس�تِهانِة ِبِم، وقال َكثرٌي ِمَن الُعلمِء:  ِك األصَغِر، والفيِّ وفِيه�ا: ُخطورُة الشِّ
م ال ُيغَفراِن إال بتوبٍة، وال يدُخالِن تَت املشيئِة«، فهم أسوُأ ِمَن الكبائِر، ِمْن هذه اِلهِة.  »إنَّ

ِك؛ لَيحَذَر هذا،  وفِيه�ا: َتعلي�ُق الُمْؤم�ِن بِم ُيْرَتَجى ِمْن َمغف�رِة اهللِ، َبعد َتويِفه ِمَن ال�شِّ
وَيلَتِمَس تِلك. 

وفِيها: أنَّ الُمِشَك ال َيس�تفيُد ِمْن َحَس�ناتِه، وال ِمْن ُدعاِء غرِيه، وال ِمَن الَمصاِئِب التي 
ُد ِمْن ذلك كلِّه، يف َمغفرِة ذُنوبِه، وزيادِة حسناتِه.  َتنِْزُل به، َبْينم َيستفيُد الُموحِّ

ويف اآلي�ِة: ردٌّ عىل الُمعتزلِة، والوارِج، القاِئل�نَي بَِتخليِد أصحاِب الَكبائِر يف النَّاِر، ولو 
ديَن؛ وذلك بقولِه : )ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(.  كاُنوا موحِّ

وفِيه�ا: ردٌّ ع�ىل الُمرِجَئ�ِة، الذي�َن َيقولوَن: ال َي�ُضُّ َمَع اإلي�مِن َذن�ٌب، وأنَّ الُمْؤِمَن ال 
ُب؛ وذلك بقولِ�ه : )ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(، فالَمغفرُة لَِقوٍم دوَن َقوٍم،  ُيع�ذَّ

فَينْجو ُأناٌس، وَيَلك آخروَن. 

دُّ عىل الُمتس�اِهلنَي الُمفّرطِنَي، الذي�ن ُيَطْمِئنوَن النَّاَس، بال ِذْكِر التَّْخويِف ِمَن  وفِيها: الرَّ
اهللِ، وعذابِه، ووعيِده، فَيْقَتِروَن عىل التَّبشرِي دوَن اإلنذاِر، وعىل الَوعِد دوَن الوعيِد، وعىل 
عوِة، وَتلٌُّق للعصاِة، وُس�كوٌت عْن أموٍر ِمَن  هيِب، وهذا انحراٌف يف الدَّ غيِب دون الرتَّ الرتَّ

يِن؛ َطَمًعا يف الاِه عنَد النَّاِس، أو غرْيِ ذلِك.  الدِّ



(79

ويف هذه اآليِة: َفْصُل النِّزاِع يف َبياِن َمصاِئِر النَّاِس:

ِك، فال َيغِفُر اهللُ له، وَمْن ماَت تائًبا، غَفَر اهللُ له، وَمْن ماَت ُمذنًبا بغرِي  �ا َم�ْن ماَت عىل الشِّ فأمَّ
م  نِة بذه اآليِة عىل أنَّ �نِة، وغرِيهم، فاس�تدلَّ أهُل السُّ توبٍة، فهو الذي َوَقَع فيِه النِّزاُع َبنْي أهِل السُّ
َتَت َمش�يئِة اهللِ، وحاوَل الَوِعيديُة))) أْن يقوُلوا: إنَّ هِذِه اآليَة يف الَمغفرِة ملَِْن َيش�اُء للتَّاِئبنَي، وهذا 
باطٌل، فإنَّ التَّائَب يغِفُر اهللُ له -كم َوَعد-، فال ُيقاُل عنه: إنَّه َيدخُل تَت الَمشيئِة، ُثمَّ إنَّ الَمغفرَة 

للتَّاِئ�ِب ق�د ورَدْت يف قولِ�ه : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  
ُك، وغرُيه.  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ( ]الزمر: 53[ ، أي: ملَِْن تاَب، ويدخُل يف ذلك الشِّ

طنَي، والُمِسفنَي.  وفِيها: أنَّ جانَِب االحتِمِل يف الَمشيئِة راِدٌع، وزاِجٌر، للمفرِّ

هيِب يف َنفِس الُمسلِم، بِذْكِر ما ُيطَمُع فيه ُدون َجْزٍم  غيِب والرتَّ وفِيها: َتعديُل جانِِب الرتَّ
بحصولِه، فَيبَقى الُمسلُم َبنْي الَخْوِف، والرجاِء. 

َك بالِفعِل ال يكوُن إال باطِاًل. َك بالَقوِل ال يكوُن إال َكِذًبا، والشِّ وفِيها: أنَّ الشِّ

ا َذَك�ر َضالهَلم،  ُث�مَّ توال�ِت اآلي�اُت يف َتوبي�ِخ أهِل الكت�اِب بصفاِت�ُم الَمذموم�ِة، فَلمَّ
: وإضالهَلم، وَتريَفهم، ورِشَكهم، أتَبَع ذلك بِذْكر تزكيتِهم ألنفِسهم بالباطِِل، فقاَل

)  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى  ى  
ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ(.

�ٍب ِم�ْن ح�اِل ه�ؤالِء، أي: انُظ�ر، واْعَج�ْب، ي�ا حمم�ُد   )ۆ  ۆ  ۈ( اس�تفهاُم تعجُّ

-- وَم�ْن َتبِعَك، ِمْن حاِل ه�ؤالِء )ۈ  ٴۇ  ۋ( َيمدُحوَنا، وَيزُعموَن 
ِك. م أبناُء اهللِ، وأِحبَّاُؤه، ناُجون ِمَن النَّاِر، َمَع ما ُهم عَليِه ِمَن الُكفِر، والشِّ لَة باهللِ، وأنَّ الصِّ

وق�د قاَل َبعُض أهِل الِكت�اِب: ال ُذنوَب لنا، وَنحُن كاألطفاِل، وَل�ْن َيدُخَل النََّة غرُينا 
ُل َمْن يش�اُء ِمْن  ُر، وُيفضِّ )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( فال عبَة بتزِكَيتِهم أنُفَس�هم؛ ألنَّ اهللَ ُيطهِّ

ا عىَل كبريٍة فال ُبّد له  ، فَمن ماَت ُمرًّ ))) الوعيدي�ُة: ه�ُم اّلذيَن يقولوَن: إّن الوعيَد الذي توّعَد اهللُ به الُعصاَة حتميٌّ
ِمن دخوِل الناِر، وإذا َدخَل النَّاَر فال بّد له ِمن الُخلوِد فِيها. وِمنُهُم: الوارُج والُمعتزلُة.
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م  عباِده، وهو العاِلُ بحقاِئِق األموِر، وَمْن هو أهٌل للتَّزكيِة )ې   ې  ې( أي: مَع أنَّ
ُيعاَقب�وَن عىل تزِكَيتِهم ألنفِس�هم بالباطِ�ِل، لكنَّ اهللَ ال َيظِلُمهم، وال بأدَن�ى شٍء، والَفتِيُل: 
ُء  ِة، والَحقارِة، وأْصُل الَفتِيِل: ال�َّ هو الَخْيُط الذي يف ِش�قِّ النَّواِة، ُيَضُب به الَمَثُل يف الِقلَّ

ي ما يف ِشقِّ النَّواِة بذلك؛ لكونِِه عىل هيَئتِه. الَمفتوُل، وُسمِّ

َب ِمْن حاِلم، فقاَل: د  التعجُّ ُثمَّ أكَّ

ِب يف حاِل هؤالِء، ِمَن اليهوِد،   )ى( يا حممُد -- وَمْن َتبِعك، نَظَر الُمتعجِّ

م أبناُء اهللِ، وأِحبَّاُؤه، وأنَّه َلْن َيدُخَل  والنّصاَرى )ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ( بَدْعواهم أنَّ
�هم النَّاُر إال أياًما َمْعدوداٍت، وأنَّ  جنََّته غرُيهم، وأنَّ اهللَ س�ُيعاِمُلهم معاملًة خاصًة، فال َتَسُّ

اهللَ س�َيغِفُر هل�م بَص�الِح آباِئه�م )ۇئ  ۇئ( أي: ِبذا االف�رتاِء، والَك�ِذِب عىل اهللِ )ۆئ  
ون عليه الُعقوبَة األليمَة.  ۆئ( أي: ذنًبا، ظاِهًرا، عظيًم، َيستِحقُّ

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

ذمُّ املاِدح�نَي ألنفِس�هم، وأنَّ أهَل الباطِ�ِل، ال َيزاُلوَن ُيثنُوَن عىل أنفِس�هم، وأنَّ صاِحَب 
الباطِ�ِل َيتَّخ�ُذ ِمْن تزكيتِه لنفِس�ه طريًق�ا إىل َترويِج باطِِل�ه، وكذلك َيَدُع نفَس�ه، وُيَطمِئنُها 

بُحْسِن الَمصرِي. 

وفيهام: أنَّ الَمرِجَع يف تزكيِة النَّاِس: إىل اهللِ ؛ ألنَّه الَعليُم بَحقاِئِقهم. 

وفيهام: ذمُّ الَفْخِر باآلباِء، واالعتمُد يف النَّجاِة عىل العمِل. 

وفيهام: أنَّ أعمَل اآلباِء ال َتنَفُع األبناَء، إذا َكَفروا، وأرشُكوا. 

وفيهام: أنَّ الُكفَر، والطُّغياَن، َيدفُع إىل حبِّ املدِح بالَكِذِب، والتَّفاخِر بالباطِل. 

وفيهام: الَجمُع َبنْي سيِّئَتنْيِ يف الّذكِر: الَكِذِب عىل اهللِ، والَكِذِب يف َتزكيِة النَّفِس. 

وفيهام: َتذيُر الَمرِء ِمْن إعجابِه بنفِسه، وعمِله. 

وفيهام: أنَّ أهَل الباطِِل ُيثنِي بعُضهم عىل بعٍض. 

وفيه�ام: أنَّ تزكي�َة النَّف�ِس َي�ُب أْن تكوَن باألع�مِل الصاحلِة؛ لِتنُم�َو َفضاِئُله�ا، وَتْرَتِقَي يف 
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َكمالِتا، وهذه هي التَّزكيُة املحمودُة، التي َذَكَرها اهللُ بقوله: )ڦ   ڦ  ڄ  ڄ( ]الشمس: 9[، 
، وعدِم  ا تزكيٌة َمذمومٌة، ُتوِرُث االس�تكباَر عن َقبوِل الَحقِّ �ا َم�ْدُح النَّفِس بالباطِِل: فإنَّ وأمَّ

االنتِفاِع بالنَّصيحِة. 

هادِة، والقضاِء.  وفيهام: اإلشارُة إىل أنَّ َتزكيَة النَّفِس ال ُتقَبُل يف الشَّ

وفيه�ام: أنَّ اهللَ ال َيظِل�ُم النَّاس ش�يًئا، ولك�نَّ النَّاَس أنفَس�هم َيظِلم�وَن، وأنَّ اهللَ ال َيظِلُم 
ًة، ومااًل، وولًدا، وُشهرًة، ونحَو ذلك.  نيا: ِصحَّ الكافَِر، إذا عِمَل َخرًيا، فإّنه ُيعطِيِه َعَلْيِه يف الدُّ

وفيهام: أنَّ َعىَل أهِل اإلسالِم أْن ال ُيشاِبوا الَيهوَد يف َتزِكيِة النَّفِس، واحتقاِرهم لغرِيهم. 

وفيهام: أنَّ اهللَ ال ُياِب أحًدا ِمْن َخْلِقِه. 

وفيهام: أنَّ الُمْغرتَّ بنفِسه َيرتُك العمَل الصالَِح، ويتَّكُل عىل عمِل غرِيه. 

وفيهام: االحتياُط يف َتزكيِة اآلَخريَن عنَد احلاجِة، كأْن يقوَل: أْحَس�ُبه َكذا، واهللُ حس�يُبه، 
ي عىل اهللِ أحًدا، ونحَو ذلِك. وال ُأزكِّ

وفيهام: الَفرُق العظيُم َبنْي َتزكيِة اهللِ للنساِن، وَتزكيِة اإلنساِن لنفِسه. 

احلنَي، بتوفِيِقهم للطَّاعاِت، وتنيبِهُم املعاِص؛ فَتس�ُمو  �ي عباَده الصَّ وفيه�ام: أنَّ اهللَ ُيزكِّ
نفوُسهم. 

 . ِوفيهام: أنَّه َيُب عىل الُمسلِم أْن َيْلجَأ يف طلِب التَّزكيِة إىل اهلل

ِب العظيِم، وأخِذ  وفيه�ام: أنَّ حاَل أهِل الِكتاِب يف كفِرهم، وتناقِضهم، َتدُعو إىل التَّعجُّ
الِعبِة، والِعَظِة. 

وفيهام: أنَّ الُمتواِضَع الذي ال ُيعظُِّم نفَسه، ُيعظَُّم عنَد اهللِ. 

ا، فكيَف لو كان  يِن، ولو كاَن حقًّ ِد االنتِس�اِب إىل الدِّ وفيه�ام: أنَّه ال َيوُز االغرِتاُر بُمجرَّ
باطِاًل؟ 

 . باِع الَحقِّ وفيهام: أنَّ االغرِتاَر واإلعجاَب بالباطِل، َيُصدُّ عِن اتِّ

عاِئهُم  ِب ِمَن الثَّناِء الكاذِب عىل أنفِس�هم، وادِّ وفيه�ام: إبطاُل ِدي�ِن اليهوِد، بطريِق التَّعجُّ
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التَّمّيز. 

ي�ِن، وِعزِّ  ين، كق�وِل: صالِح الدِّ وفيه�ام: كراهي�ُة َتزكي�ِة النَّف�ِس بألفاٍظ ُمضاف�ٍة إىل الدِّ
يِن، ونحِوها، وكذلك َتزكيُة النَّفِس بأْس�مء  ي�ِن، وتقيِّ الدِّ يِن، وحُميي الدِّ ي�ِن، وَنْج�ِم الدِّ الدِّ

، وعابٍد، وفاِضٍل، ونحِو ذلِك.  دينيٍة: َكتِقيٍّ

يف�َة: هي ثناُء اهللِ عىل عب�ِده الُمْؤِمِن يف الَمأَلِ  وفيه�ام: أنَّ التَّزكي�َة احلقيقيََّة العظيمَة الشَّ
 . ِّاألعىَل، فهذه شهادُة حقٍّ ِمَن الَحق

وفيه�ام: الُمبالغ�ُة يف ذمِّ اليه�وِد يف قولِ�ه: )ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ(، َم�َع أنَّ 
االفرتاَء ال َيكوُن إال َكِذًبا، فأراَد استِعظاَم ما قاُلوه، وَتأكيَد ُبطالنِه. 

وفيه�ام: أنَّ اليهوَد غ�رُي مدوِحني؛ ألنَّه  ق�اَل: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې(، بعد ِذْكِر 
 .((( تزكيتِِهم أنُفَسُهم، وهذا ِمَن اإلضاِب اإلبطاِلِّ

وفيهام: أنَّ َمْدَح النَّفِس، وَتزكيَتها بالباطِِل، ُيؤدِّي إىل ترِك الطَّاعِة، والعبادِة.

اكم والتَّامُدَح؛  وفيهام: أنَّ َمْن أراَد الَمْدَح فعَليه االحتِياُط، وقد قاَل النَّبِيُّ : »إيَّ
ه الذبُح«)2).  فإنَّ

وِم�َن االحتي�اِط يف الَم�دِح: أْن ال َيمدَح إال حِلاج�ٍة، وأن َيكوَن صادًق�ا يف َمدِحه، وأن 
ُر بذلك، وأْن ال ُيِسَف يف الَمْدِح.  َيغِلَب عىل الظَّنِّ أنَّ الَمْمدوَح ال يتضَّ

ًبا للَمَثِل  ُب األمث�اِل بم َيعِرُفه الق�وُم ِمْن ُلغتِهم، ف�كاَن التَّعبرُي بالَفتِي�ِل َضْ وفيه�ام: َضْ
ِء الَحق�رِي، والَفتِيُل: ما يكوُن يف ِش�قِّ نواِة التَّمِر، مثل الَخْي�ِط -كم تقّدم- وكذلك  يف ال��َّ
قي�ُق َفوَق النَّواِة، وكلُّها  النَّق�رُي: وهي النُّقرُة يف َظْه�ِر النَّواِة، وأيًضا الِقْطمرُي: وهو الِقْشُ الرَّ

ِب الَمَثِل يف الِقلَّة. مذكورٌة يف القرآِن، عىل سبيِل َضْ

))) )ب�ل( ح�رُف إْضاب، قْد تأِت لالنتِقاِل، كم يف قولِ�ه : )ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ( ]الكه�ف: 48[، وق�د تأِت للبط�اِل، كم يف قولِه : )ۇ  ۇ  ۆ  

ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]املؤمنون: 70[.
)2) رواه ابن ماجة )3743(، وأمحد )6837)(، وحسنه البوصريي يف الزوائد )9/4))).
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والَعَجُب ال َينْقِض ِمْن حاِل هؤالِء اليهوِد، فَتْس�تمرُّ اآلياُت يف ِذْكِر ماِزيم، وسيِّئاِتم، 
ِك، وتفِضيِلهم  �ْحِر، ووُقوِعهم يف الشِّ هُم اهللُ عىل اش�تِغاهِلم بالسِّ َم: َذمَّ فباإلضافِة إىل ما تقدَّ

: أهَل اإلرشاِك، والطُّغياِن، عىل أهِل التَّوحيِد، واإليمِن، فقال

ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     (
ٻ   ٱ   ىب    مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ        حئ   جئ   

ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ(.

َسبُب النُّزوِل:

َة، قال�ت قريٌش: أال َتَرى  ا َق�ِدَم َكعُب بُن األرَشِف مكَّ ع�ن اب�ِن عبَّاِس  قال: »َلمَّ
نبوَر الُمنَْبتَِر))) ِمْن قوِمه؟ َيزُعم أنَّه خيٌر ِمنَّا، وَنحُن أهُل الَحِجيِج، وأهُل الّس�دانِة،  هذا الصُّ
�قايِة، قال: أنُتم خرٌي ِمنه«. قال: »فنَزَلت )ک     ک  ک  ک( ]الكوثر:  وأهُل السِّ

3[، وَنزَل: )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی( إىل )ڀ(«))).

ىئ    ىئ   ېئ   )ېئ   ًب�ا  متعجِّ  -- �ُد  حُممَّ ي�ا  تنظ�ْر  أَلْ  ېئ(  )ۈئ    

ىئ  ی( َحظًّ�ا َقلي�اًل ِم�َن الت�وراِة )ی  ی  ی( اِلب�ُت: 
ُك، وقيَل: األصناُم، وقيَل: الكاهُن. والطَّاغوُت:  يطاُن، وقيَل: الشِّ �حُر، وقيَل: الشَّ السِّ
َف بعُض الُعلمِء  �يطاُن، وقي�َل: كلُّ م�ا ُيعَبُد ِم�ْن ُدوِن اهللِ ، فهو طاُغوٌت، وَع�رَّ الشَّ
ه ِمْن َمعبوٍد، أو َمتب�وٍع، أو ُمطاٍع«)3)، وقال  الطَّاغ�وَت بأنَّ�ه: »كلُّ ما َتاوَز بِه العب�ُد َحدَّ
ش�يُخ اإلس�الِم ابُن تيميََّة : »الطَّاغوُت هو الطَّاِغي ِمَن األعي�اِن، واِلبُت هو ِمَن 

األعمِل، واألقواِل«)4).

، الذي اَل َعِقَب َلُه. ))) َأْي األْبرَتُ
)2) رواه البزار يف مسنده )2293(، والنسائي يف السنن الكبى )643))(، والطبي يف تفسريه )467/8(، وابن 
حه الضياء املقدس يف املختارة )389(، وكذا ابن كثري يف تفس�ريه )504/8(،  حه، وصحَّ حبان )354( وصحَّ

واأللبان يف صحيح السرية )ص255).
)3) إعالم املوقعني ))/40).

)4) مموع الفتاوى )200/28).
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�َة )يئ(  �َة )ىئ( كف�اُر مكَّ  )جئ   حئ  مئ( ِم�ْن قري�ٍش، وأه�ِل مكَّ

أص�وُب ِدينًا، وأقوُم َنًج�ا )جب  حب  خب( حممٍد ، وأصحابِه، وهذا الوصُف 
باإليمِن هو ِمَن اهللِ ؛ ألنَّ اليهوَد َلْن َيصُفوا الُمسلمنَي باإليمِن )مب( َطريًقا.

ُث�مَّ ق�ال : )ٱ( أي: اليه�وُد املعتِق�دوَن بالباط�ِل، القاِئل�وَن بالَج�وِر، 
والَك�ِذِب )ٻ  ٻ  ٻ( َطَرَده�م، وأْبَعَده�م، عْن رمحتِ�ه )پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  

ه، ويدفُع عنه عذاَب الدنيا، واآلِخرِة. ڀ( ينُرُ

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

ِك، واألصناِم، والَكهانِة،  يطاِن، والشِّ حِر، والشَّ م ُيؤمنوَن بالسِّ َفساُد عقيدِة اليهوِد، وأنَّ
والطَّواغيِت. 

ِك لقريٍش عىل مّل�ِة التَّوحيِد، وهي  وفيه�ام: ُظل�ُم اليهوِد، وَجْوُره�م يف تفضيِل مّلِة الشِّ
ِديُن النبيِّ ، وأصحابِه. 

َجِل،  وفيه�ام: أنَّ اليه�وَد قد ُحِرموا ِهدايَة العق�ِل، والفطرِة؛ فإنَّ َمْن َيعِق�ُل ال ُيؤِمُن بالدَّ
والُخرافِة. 

اَر -عىل اختالِف ِمَلِلهم- َيَتن�اَصون فيم َبْينَهم، وَيَتِمُعون عىل عداوِة  وفيه�ام: أنَّ الُكفَّ
أهِل اإلسالِم. 

ًيا عىل كالِم اهللِ  وفيهام: أنَّ النَِّصيَب ِمَن الِعلِم ال َينَفُع صاحَبه، إذا َفَسَد قلُبه، وصاَر ُمتعدِّ
بتحريِفِه، َلفًظا، وَمْعنى. 

  َل عبادَة األوث�اِن، واإلرشاَك ب�ا مَعه، ع�ىل عباَدتِه� وفيه�ام: َلْع�ُن اهللِ ملَِ�ْن فضَّ
وحَده، ال رَشيَك له. 

ه أحٌد.  وفيهام: أنَّ الَملعوَن الَمطروَد عن رمحِة اهللِ ال َينُرُ

 . ِوفيهام: أنَّه ال َسبيَل إىل َتغيرِي ُسنَِن اهلل

ِك، واألصناِم، َمَْلبٌة  يطاِن، والشِّ حِر، والشَّ باَع الُخرافاِت، واألوهاِم، والسِّ وفيهام: أنَّ اتِّ
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لَِلعنِة اهلل ، وِخذالنِه. 

وفيهام: أنَّ َمْن َفَسَدْت عقيدُته، ال يصُلُح أْن يكوَن َحَكًم َبنْي أْصحاِب الَعقائِد. 

 . ، ال َيَرى َطريَق الَحقِّ وفيهام: أنَّ َمِن اْنَحَرَف عِن الَحقِّ

وفيهام: َخيبُة وسوُء حاِل الَملعوِن الذي َلَعنَه اهللُ، وأنَّه سيكوُن يوَم القيامِة عىل رَشِّ حاٍل، 
ال َيُد ناًصا، وال ُمِعينًا، وهو أْحَوُج ما يكوُن إىل ذلك. 

م أعلُم ِمنْهم.  وفيهام: استِعانُة الُمِشكنَي بأهِل الكتاِب؛ ألنَّ

اِر الَحرَب النفسيََّة عىل الُمسلمنَي.  وفيهام: شنُّ الكفَّ

، وَظَلموا أهَله.  م َغَمُطوا الَحقَّ وفيهام: ِكْبُ اليهوِد؛ ألنَّ

يِف، ال ُتغنِي ِمَن الَحقِّ ش�يًئا، إذا  ، وإكراَم الضَّ وفيه�ام: أنَّ ِواليَة الَبْيِت، وِس�قايَة احل�اجِّ
م؛ لُفقداِن التَّوحيِد.  كان أصحاُبا ُمشكنَي، وال َتنفُعهم أعمُل البِّ هذه عنَد ربِّ

؛ ألْج�ِل إظهاِر َفضِلهُم الكاِذِب عىل  اِر، وُمراءاُتم بأعمٍل ِمَن البِّ وفيه�ام: ُمفاخرُة الكفَّ
الُمسلمنَي. 

وفيهام: ِحقُد اليهوِد عىل الُمؤمننَي. 

وفيهام: أنَّ اليهوَد أهُل الّسحِر. 

اِر عىل الُمؤمننَي، وبع�ُض الُمنهزِمني -اليوَم- َيفعُله؛ افتِتاًنا  وفيه�ام: َتريُم َتفضيِل الكفَّ
ا.  نيا، وهذا َخطرٌي ِجدًّ اُر ِمْن زينِة الدُّ بم عليِه الكفَّ

ِض ملِا َيِلُب َلعنَة اهللِ، وِمنْه: الُبهتاُن، والَجْوُر يف الُحكِم. وفيهام: التَّحذيُر ِمَن التَّعرُّ

وفيهام: بِشارٌة للنبيِّ ، وأصحابِه، بأنَّ قريًشا َلْن َيستطيُعوا ُنرَة اليهوِد. 

نيا َبزيمتِه�م، وَقتِلهم، وإْجالِئه�م، وَضِب اِلزيِة  وفيه�ام: أنَّ اليهوَد مُذول�وَن يف الدُّ
عليِهم.

�يِّئِة، التي اجتمَع�ْت فيِهم، وهي:  فاِت السَّ ُث�مَّ ذمَّ اهللُ اليه�وَد ع�ىل صفٍة أخرى ِم�َن الصِّ



(86

: الُبخُل، فقال

)   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ(.

، أي: ليَس هَلم َنصي�ٌب ِمَن الُمْلِك،   )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ه�ذا اس�تفهاٌم إن�كاريٌّ

ِة، فكيَف نتَّبُع العرَب؟ فأبطَل اهللُ  وقد كاَن اليهوُد يقولون: َنحُن أحقُّ وأوىَل بالُمْلِك، والنُّبوَّ
ِف )ٿ  ٿ   م لو كاَن هلم َنصيٌب يف الُمْلِك، والترُّ َزعَمه�م وَكِذَبم. )ٿ( أي: ألنَّ
ٹ  ٹ( ع�ن ابِن عبَّ�اٍس قال: »)ٹ(: النُّقطُة التي يف َظْهِر النَّواِة«)))، أي: أنَّم َلن 
ِة ِحرِصه�م، وُبخِلهم، وَخوفِهم ِمْن َذه�اِب ما بأيِديم،  ُيؤت�وا أَحًدا ِمَن النَّاِس ش�يًئا؛ لش�دَّ

ك�م ق�ال  يف اآليِة األخ�َرى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ( ]اإلساء: 00)[، أي: بخياًل.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

َة؛ وذلك لُكفرِهم، ولُِبخِلهم.  أنَّ اليهوَد ال َيستحّقوَن الُمْلَك، والنبوَّ

وفِيها: أنَّ الُبخَل، والطََّمَع، ال َيِليقاِن بأصحاِب الَمكانِة العاليِة. 

وفِيها: أنَّ اليهوَد ُبخالُء عىل ُعموِم الناِس، فكيَف َسيكونوَن مَع أعداِئهم؟ 

ماِن، وأنَّه  وفِيه�ا: َطم�ُع اليه�وِد يف الُملِك، وه�م َيزُعموَن أنَّه َس�يعوُد إليهم يف آِخ�ِر الزَّ
ُد ُمْلَكهم، وَدْولَتهم.  َسيخُرُج ِمنْهم َمْن ُيدِّ

َء بُظلِمه، وُطغيانِ�ه، فإنَّه أجَدُر أْن ال َيع�وَد إليِه، وهكذا كانِت  وفِيه�ا: أنَّ َمْن َفَق�َد ال�َّ
ا َكَف�روا، وَظَلموا، َنَزَعُهم اهللُ ِمنْهم، فال  ُة، والُملُك، يف بنِي إسائيَل -فيم َس�َبَق- فَلمَّ النب�وَّ
َيع�ودان إليِهم، ودول�ُة اليهوِد -اليوَم- حالٌة مؤقتٌة، واضٌح فيها َعدُم األْمِن، واالس�تِقراِر، 

والثَّباِت، كم هو ظاهٌر يف خوفِهم، وِهجرِتم. 

وفِيها: سوُء الُمْلِك َمَع الُبخِل، وأنَّ َمْن َتوىلَّ عىل النَّاِس، يُب أْن يكوَن كريًم َمَعهم. 

))) تفس�ري الط�بي )473/8(، تفس�ري ابن أب حاتم )977/3( وقال ابن أب حاتم عقب�ه: »َوُرِوَي َعِن َأِب مالٍِك، 
، َنْحُو َذلَِك«. يِّ دِّ اِك، والسُّ حَّ َوُماِهٍد، والضَّ
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ِء الَحقرِي.  وفِيها: الَبالغُة يف التَّمثيِل بالنَِّقري يف ال�َّ

وفِيها: أنَّ اليهوَد ُيريدوَن أْن َيُوُلوا َبنْي فضِل اهللِ، وعباِد اهللِ. 

وفِيها: إثباُت َكِذِب اليهوِد يف َتزكيتِهم ألنفِسهم. 

م إذا َبِخلوا بالنَّقرِي -وهو أدَنى شٍء- فألْن َيْبخلوا بم ُهو أكثُر ِمنْه، ِمْن باِب أوىل.  وفِيها: أنَّ

وفِيها -مع ما قبلها-: مَجُْع اليهوِد َبنْيَ الُبخِل بالِعلِم، والُبخِل باملاِل. 

م رُشكاُء هللِ يف ُمْلِكه.  وفِيها: َتكذيُب اليهوِد يف َزعِمهم أنَّ

وفِيه�ا: أنَّ َمْن جاَد اهللُ عليه بالِعْلم، والاِه، واملاِل، فإنَّ عليه أْن َيوَد عىل النَّاِس بذلَك، 
وإال كاَن َمنُعه هَلم سبًبا حِلرمانِه نَِعَم اهللِ عليِه. 

وفِيه�ا: ِعل�ُم اهللِ بَمآالِت األُموِر االفرتاِضيَّ�ِة، فهو  َيعَلُم م�ا َلْ َيُكْن، َلْو كاَن، 
َكْيَف كاَن َيُكوُن. 

، أْن َلْ َيعْل شيًئا ِمْن ُمْلِكه تَت أَحٍد ِمْن َخْلِقِه.  وفِيها: َرمحُة اهللِ  بالَبَشِ

ّيئِة يف الَبشيِة؛ للتَّحذيِر ِمنْها.  ويف اآليِة: بياُن النَّمذِج السَّ

ُة معِدِنم.  وفِيها: سوُء طِباِع اليهوِد، وِخسَّ

ِه�م، َيظنُّوَن أنَّ فض�َل اهللِ ال  وفِيه�ا: أنَّ اليه�وَد َمغ�روروَن بِدينِه�م، َمدوُع�وَن بُعنُرِ
اهم، وأنَّ َرمحَته ُمقترٌة عليِهم، وبذا َيمنعوَن ُحقوَق الَخْلِق. َيَتعدَّ

ِهم بالَحَس�ِد، الذي  ه�م بالُبخِل، أعقَب  ذلك بذمِّ ه�م بالَجهِل، ُثمَّ ذمَّ �ا ذمَّ وَلمَّ
: يئِة، فقال ُيضاُف إىل ما َسَبَق ِمْن ِصفاِتُم السَّ

)  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  
ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ  

ڎ  ڈ   ڈ(.

 )ٹ   ڤ( )َأْم( ُهن�ا ُمنقطعٌة، ُمِفي�َدٌة لاِِلْنتِقاِل َعْن َتْوبِيِخِهْم بَِأْم�ٍر، إىِل َتْوبِيِخِهْم 
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بِآَخَر، َأْي: َبْل َيُْس�ُدوَن )ڤ( أي: حممًدا ، وأتباَعه )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ( ما أعطاُهم ِمَن النبّوِة، والِكتاِب، وارتفاِع شأِن ِدينِهم، وازِدياِده )ڄ  ڄ    ڄ  
ابِق، أي: ال َينبِغي هلؤالِء اليهوِد أْن  ِن يف االستفهاِم السَّ ڃ( هذا تعليٌل للنكاِر الُمتضمَّ
وا به باطٌل أشّد الُبطالِن، وِمَن الدليِل عىل ذلَك:  بَب الذي احتجٌّ َيُسُدوا الُمسلمنَي؛ ألنَّ السَّ
نا َجَعلنا يف أْسباِط بنِي إسائيَل-الذيَن ُهم ِمْن ذريِة إبراهيَم - النبّوَة، وأْنَزلنا عليِهم  أنَّ
يِن )ڃ  چ  چ(  )ڃ( الت�وراَة، وغرَيها )ڃ( أي: الِفقَه يف الدِّ

َبع، هذا  َق، واتَّ ِة، ومع هذا )چ( أي: الَيهود )ڇ  ڇ  ڇ( وصدَّ باإلضاف�ِة إىل النب�وَّ
اإليتاَء، واإلنعاَم )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( أي: أعَرَض، وَكَفَر، وَسَعى يف الَحيلوَلِة َبنْي الناِس 

ُر عليهم يوَم القيامِة.  وَبْينه )ڎ  ڎ  ڈ( أي: َتكِفيهُم النَّاُر ُعقوبًة، توَقُد وُتسعَّ

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

أنَّ اليهوَد َيُشقُّ عليِهم أْن يكوَن لِغرِيهم ِميزٌة عليِهم. 

وفيهام -مع التي َقْبلهام-: أنَّ َبنْي الُبخِل، والَحَسِد، َتالُزًما، وَتاُذًبا، وَتناُسًبا.

وفيه�ام: أنَّ اليهوَد ُيِضيفوَن إىل إمس�اِك ما يف أيِدي�م، َتنَِّيهم زواَل ما يف أيِدي النَّاِس، 
، وُهن�ا َيظَهُر الَفْرُق العظيُم َبنْي اليه�وِد يف املدينِة، واألنصاِر  �وَء ِمَن اِلهَتنْيِ فَجمُعوا السُّ
ا اليه�وُد: فقد َبِخلوا بم ِعنَدهم، وَحَس�دوا َغرَيهم،  -ِم�َن األوِس والَخ�ْزَرج- فيها، فأمَّ
بخ�الِف األنصاِر ِرض�واُن اهللِ عليِهم، فقد َبَذُل�وا إلخواِنُم الُمهاِجري�َن ِمَّا عنَدهم، وَلْ 
�بِق، واهلج�رِة، كم قال  َيِ�ُدوا يف ُصدوِره�م َحَس�ًدا، ِمَّ�ا ُأوِتَ الُمهاجروَن ِمْن فضِل السَّ

ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   )ۇئ    اهلل: 
ی( ]احلش: 9[.

وفيهام: أنَّ اليهوَد ال ُيريدوَن أْن َينتفَع غرُي اليهوِد بأيِّ شٍء، وهذا ِمِن احتِقاِرهم للنَّاِس، 
ِر- أرادوا  مِن الُمتأخِّ ا اسَتْوَلْوا عىل بيِت املقدِس -يف هذا الزَّ وُبغِضهم لغرِي ِجنِسهم؛ وهلذا َلمَّ

أْن َيطُرُدوا ِمنْه غرَيهم ِمَن الُمسلمنَي، والنَّصاَرى. 

ِل،  فِّ األوَّ وفيه�ام: أنَّ َمزاي�ا ِديِن الُمس�لمنَي َغيٌظ عىل اليهوِد، وقد َحَس�َدونا ع�ىل الصَّ



(89

الِة، وغرِي ذلَك.  والنِّداِء، والتَّأمنِي يف الصَّ

وفيهام: إفحاُم اليهوِد، بِذْكِر إعطاِء َبعِض آِل إبراهيَم ِمْن َبنِي يعقوَب بِن إسحاَق النبّوَة، 
ة حممٍد  ِمَن الَعَرِب، وُهم ِمْن َبنِي إس�معيَل بِن إبراهيَم أيًضا؟  فكيَف ُينِكروَن ُنبوَّ
فالَجمي�ُع ِمْن آِل إبراهيَم، فِلمذا ُيِقّروَنه يف أولئَك، وَيَْحدوَنه يف هؤالِء؟ وملِاذا َيس�َتْبِعدوَن 

أْن تكوَن النُّبّوُة يف ذريِة إسمعيَل، وولِده، وهم ِمن آِل إبراهيَم أيًضا؟ 

، وأفَضُل، وقد َيتِمعاِن -كم َحَصل  ا أعىَل، وأَجلُّ ِة عىل الُمْلِك، وأنَّ وفيهام: تقديُم النُّبوَّ
�الم-. وقد قيل: الُملُك أنواٌع: فِمنْه: ُملٌك ظاِهٌر وباطٌِن، وهو  لداوَد وُس�ليمَن، عليهم السَّ
�الطِنِي، ومنه: باطٌِن فقط، وهو ُملُك  ُملُك األنبياِء، ومنه: ُملٌك ظاِهٌر فقط، وهو ُملُك السَّ
ِة أعظُم، وأْجىَل،  الُعلمِء، وقد كانِت الثالثُة كلُّها َموجودًة يف بنِي إسائيَل، وهي يف هِذه األمَّ
َة، وأنَّ أمَرهم  َبُعوا النُّب�وَّ ففي اآليِة: بِش�ارٌة للُمس�لمنَي أنَّه س�َيكوُن هل�م ُملٌك عظي�ٌم، إذا اتَّ
س�َيقَوى، وُنفوَذهم س�يزداُد، وعَدَدهم س�َيَتعاظُم. َعْن َثْوباَن  قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ 
تِي َس�َيْبُلُغ ُمْلُكها  : »إِنَّ اهللَ َزَوى ِل األَْرَض، َفَرَأْي�ُت َمش�اِرَقها َوَمغاِرَب�ا، َوإِنَّ ُأمَّ

ما ُزِوَي ِل ِمنْها«))). 

، وَصدِّ غرِيهم عنْه.  وفيهام: أنَّ الَيهوَد َيمُعون َبنْي َصدِّ أنفِسهم عِن الَحقِّ

َخٌر  �عرِي ُمدَّ نيا- فإنَّ عذاَب السَّ َف عنْهم بع�ُض عذاِب الدُّ وفيه�ام: أنَّ اليه�وَد -وَلو ُصِ
ه.  هلم، َينالوَنه عىل أشدِّ

قاِء،  ، فإنَّ عاِقبَته يف داِر الشَّ باَع الباطِِل، وَصدَّ الناَس عن طريِق الَحقِّ وفيهام: أنَّ َمْن آَثَر اتِّ
والنّكاِل، هي: عذاُب الَحريِق؛ جزاًء ِوفاًقا عىل ُكفِره، وِعناِده. 

نوِب.  : تديٌد للحاِسديَن، وأنَّ الَحسَد ِمْن كبائِر الذُّ ويف اآليَتْيِ

عرِي.  ، وأنَّ عاِقَبَته َعذاُب السَّ نيويِّ ينيَّ أعظُم ِمَن الَحَسِد الدُّ وفيهام: أنَّ الَحَسَد الدِّ

وفيهام: أنَّ احلاِسَد ُمعرِتٌض عىل اهللِ يف ُحكِمه، وَيعتِدي عىل َمْن َحَسَدهم ِمْن عباِده. 

))) رواه مسلم )2889).
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وفيهام: أنَّ َمْن َلْ َيسَتطِْع َنْيَل فضيلٍة، فال َيوُز له إيذاُء َمْن ناهَلا. 

وفيهام: أنَّ الَفضَل بِيِد اهللِ ُيؤتِيِه َمْن يشاُء. 

تِه أنبياَء  وفيه�ام: فضُل إبراهي�َم ، وَمنزلُته العاليُة عنَد ربِّه؛ حيُث َجع�َل اهللُ يف ُذريَّ
الُم.  الُة والسَّ بنِي إسائيَل، ونبيَّ العرِب، عليهم مجيًعا الصَّ

، َيتواىَل، وُيت�واَرُث؛ ولذلَك فإنَّ ُعنَر  وفيهام: أنَّ َحَس�َد الُعنِر للُعنْ�ِر ِحقٌد تاِرييٌّ
َة وقَعْت  َة الُمحمِديَّ اليه�وِد -اليوَم- َيكَرُه، وُيعاِدي، ُعنَر العرِب أش�دَّ املع�اداِة؛ ألنَّ النُّبوَّ

فيهم. 

يَن َعنُْه.  ، وصادِّ وفيهام: انِقساُم الَخليقِة إىل ُمؤمننَي بالَحقِّ

ينيَّ ال َيِمُل صاحَبه عىل َرفِض الَحقِّ فقط، وإنم َيدَفُعه -أيًضا-  وفيهام: أنَّ الَحَس�َد الدِّ
لَصدِّ النَّاِس عنُه. 

وفيه�ام: أنَّ َتعي�نَي اس�تِحقاِق النَّ�اِس للَفضاِئ�ِل، وِهَبَتها هَلُْم، وِقْس�َمَتها َبْينَُه�ْم، هو ِمِن 
اختِصاِص اهللِ  وحَده. 

 . داِد، يف الَقوِل، والعمِل، والِفقِه، يف أساِر التَّشيِع اإلهَليِّ وفيهام: فضُل احِلكمِة، والسَّ

 ، وفيه�ام: إط�الُق لفظِة النَّ�اِس عىل َبعِضهم، ك�م ُأريَد با ُهنا يف اآلي�ِة: حُممٌد
وأتباُعه. 

وفيهام: َتْسليُة الُمسلمنَي، وَتصبرُِيهم، عىل أَذى اليهوِد. 

: ردٌّ ع�ىل اليهوِد، الذين َحَس�دوا النبيَّ  عىل َكثرِة نِس�اِئِه، وقالوا:  ويف اآليَت�ْيِ
َلو كاَن حممٌد نبيًّا َلش�غَله أمُر النُّبّوِة َعِن االهتِمِم بالنِّس�اِء؛ فردَّ اهللُ عليهم بأنَّ ِمْن آِل إبراهيَم 
َمْن كاَن لدْيِه نِس�اٌء كثرٌي، كُس�ليمَن ، وَل يشَغْله ذلك َعن أمِر النُّبّوِة، واِلهاِد، والقياِم 

بمصالِِح الُمْلِك))). 

نيا.  يِن، والدُّ وفيهام: الَجْمُع َبنْيَ َمصالِِح الدِّ

))) انظر: تفسري الطبي )478/8(، تفسري ابن املنذر )754/2).
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ِة، ن�ادٌر عزيٌز، وقد َحَصَل ذلك لِثالثٍة  نيويَّ ينِيَِّة، والدُّ �يادِة الدِّ وفيه�ام: أنَّ الَجمَع َبنْيَ السِّ
نا اهللُ عنُْهْم، وهم: يوُس�ُف، وداوُد، وُس�ليمُن، وَحَصَل  ِم�ْن أنبي�اِء بنِي إسائيَل، ِمَّن أخَبَ
لنبيِّن�ا  ِم�ن ذلَك النَِّصي�ُب األوفُر، مَع أنَّه اخت�اَر أْن يكوَن عبًدا رس�واًل، وليس 

َمِلًكا نبيًّا. 

نيا، وقد  يِن، ومصالِ�ِح الدُّ وفيه�ام: أنَّ ِم�ْن نِعم�ِة اهللِ العظيمِة: الَجمَع َب�نْيَ مصالِ�ِح الدِّ
كاَن ُس�ليمُن  ِمَّ�ن آتاُهُم اهللُ الِكتاَب، واحِلكمَة، والُمْلَك العظي�َم، فَجمَع َبنْي النُّبّوِة، 
عوِة، والِعبادِة، والُملِك، مع ما يقَتِضيِه َذلَك ِمَن اس�تِعراِض رعاياه،  والِعلِم، واِلهاِد، والدَّ
دِة، والّرقابِة َعَلْيِهْم،  �فِر، وإعطاِء األوامِر للِج�نِّ باألعمِل املتع�دِّ ِدهم، والسَّ وَجْيِش�ه، وتفقُّ

يِن، واِلهاِد يف سبيِله.  وإقامِة الُمنشآِت العظيمِة؛ ِلدمِة الدِّ

وفيه�ام: ذمُّ الَحَس�ِد، وأنَّ صاحَب�ه ال َيس�تفيُد ِمنْ�ه ش�يًئا، ويف أغل�ِب األحي�اِن ال َينتِفُع 
ٍد ، وَمْن مَعه، َلْ  ُر الَمْحسوُد، فهؤالِء اليهوُد احلاس�دوَن ملحمَّ احلاِس�ُد، وال َيتضَّ

َتنتِقْل إليِهُم النُّبّوُة، ول َيُصْل زواُل ديِن الُمسلمنَي. 

وفيهام: أنَّ َحَسَد صاحِب النِّعمِة لغرِيه، أشدُّ ِمْن َحَسِد الَمحروِم ِمنْها. 

وفيهام: أنَّ اليهوَد -إذا كاُنوا قد َكَفروا بأنبياِئهم-، فأَلْن َيكُفروا بنبيِّنا ِمْن باِب أْوىَل.

اِر، فقاَل  َة الَعذاِب يف النَّاِر لليهوِد، وَمْن َس�َلَك َمس�َلَكهم ِمَن الُكفَّ َ  ش�دَّ ُثمَّ َبنيَّ
:

)  ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں(.

)ک     أن�َزَل اهللُ ع�ىل رس�ولِه   )ژ  ژ  ڑ          ڑ( وَجَح�ُدوا م�ا 

ک( وُندِخُلهم )ک( تشِويِم، وُتيُط بِم، َوتِرُق أجساَمهم )ک   گ   گ( 

ديِد،  وا باأللِ الشَّ َقْت )گ  گ  ڳ( ُأخَرى جديدًة )ڳ  ڳ( وُيسُّ واحرَتَ
ُس الكافِِر ِمْثُل  وهذا اس�تمراٌر لَِعذاِبم، ودواٌم لُعقوَبتِهم، وقد قاَل النب�يُّ : »ِضْ
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ُس الكافِِر ِمْثُل ُأُح�ٍد، َوَفِخُذُه ِمْثُل  ُأُح�ٍد، َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِس�َيُة َث�اَلٍث«)))، ويف رواي�ة: »ِضْ
�َة، َوَكثاَفُة ِجْلِدِه اْثن�اِن َوَأْرَبُعوَن ِذراًعا  الَبْيض�اِء)))، َوَمْقَع�ُدُه ِمَن النَّ�اِر َكام َبْيَ ُقَدْيٍد)))، َوَمكَّ

بِِذراِع الَجبَّاِر)))«)5). 

 )ڱ    ڱ   ڱ  ڱ( ق�ادًرا غالًب�ا، ق�اَل أب�و العالي�َة: »َعزي�ٌز يف نِقمتِ�ه إذا انتق�َم«)6) 

)ں( يف أفعالِه، فِهي َعىَل َوفِق حكَمتِه، وِمنْها: عذاُبه.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

اِر يف النَّاِر.  ُة عذاِب الكفَّ ِشدَّ

اخِل ِمَن القلِب، والَحش�ايا، والِعظ�اِم، وأنَّه ُيِرُق  وفِيه�ا: أنَّ إح�راَق النَّاِر ينُف�ُذ إىل الدَّ
اِللَد كلَّه. 

تِه، ال ُيذِهُب اإلحس�اَس ب�األَلِ، بل ُيعَطى  َة االحرِتاِق بالنَّاِر، وُطوَل ُمدَّ وفِيه�ا: أنَّ ِش�دَّ
ُب ِجْلًدا جديًدا؛ الستمراِر العذاِب.  املعذَّ

وِق  ِق. والتَّعبرُي بالذَّ ِل، النَّاِض�ِج، الُمحرَتِ وفِيه�ا: أنَّ اِلل�َد اآلَخَر َيتِلُف َعِن اِللِد األوَّ
عوَنه، ويعاُنوَنه طِيلَة ُلبثِهم يف النَّاِر.  م َيَتجرَّ ُيفيُد اإلحساَس بكاِمِل األَلِ، وأنَّ

 . ِوفِيها: تاُم قدرِة اهلل

وفِيها: أنَّ عذاَب الكافِِر يف النَّاِر َيعمُّ ِجسَمه كلَّه. 

ٍة، كإحس�اِس ذاِئ�ِق الطَّعاِم بالَمذوِق،  وفِيها: أنَّ إحس�اَس أهِل النَّاِر بالَعذاِب يف كلِّ مرَّ
ُيسُّ به يف كلِّ ُلقمٍة، ويف كلِّ رَشبٍة، فال َيدخُله ُنقصاٌن، وال َزواٌل. 

))) رواه مسلم ))285).
)2) اسم جبل.

)3) موضع قرب مكة.
)4) البار: الرجل العظيم اِللقة.

)5) رواه أمحد )0)84(، والبزار )3)87(، وصححه احلافظ يف الفتح )))/423).
بِيِع ْبِن َأَنٍس َنْحُو َذلَِك«. )6) رواه ابن أب حاتم يف تفسريه )983/3(، وقال: »َوُرِوَي َعْن َقتاَدَة والرَّ
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ُد عليهم باستِمراٍر.  دوَن عىل َعذاِبا، بل َيَتجدَّ وفِيها: أنَّ أهَل النَّاِر ال َيتعوَّ

دِة، كالَحَس�ِد، الذي ال يزاُل يثوُر  نوِب الُمتجدِّ وفِيه�ا -م�ع ما َقْبلها-: أنَّ أصح�اَب الذُّ
ُد عليه�م، قال : )ڤ  ڤ   يف قْل�ِب صاحبِ�ِه، فإنَّ العذاَب ي�وَم القيامِة يتجدَّ

ڦ  ڦ( ]اإلساء: 97[.
ِة العذاِب. وفِيها: التَّعبرُي باإلصالِء، واإلنضاِج؛ بياًنا لشدَّ

�ا َذَك�ر  حاَل أهِل النَّ�اِر، قاَبَلهم بِذكِر حاِل أه�ِل النَِّة؛ لَيْظَه�َر التَّبايُن َبنْيَ  وَلمَّ
 : فقاَل ، الَفِريَقنْيِ

)  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  

ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ(.

 )ڻ  ڻ( بم جاَء به حممٌد  )ڻ  ڻ( بامتِثاِل الَمأُموراِت، 

واجتِن�اِب الَمنهيَّاِت )ۀ( يف اآلِخرِة )ۀ( وَبس�اتنَي عظيمًة )ہ  ہ  ہ  
ہ( َتِسيُل ِمن َتِت أشجاِرها، وِخالهلا، ويف مَجيِع فِجاِجها، وأرجاِئها، وحيُثم شاؤوا، 

وأينَم أرادوا، أناٌر، ِمْن أنواِع املاِء، واللَّبِن، والَخمِر، والَعَس�ل )ھ  ھ  ھ( باِل نايِة 
أَم�ٍد، وال انقضاٍء، وال َنْق�ٍص، وال اْنِقطاٍع )ے  ے  ۓ  ۓ( ِمَن الُعيوِب، واألَذى 
، والنَّجاس�ِة. وبريئاٌت  : كالَحْي�ِض، والنِّفاِس، والَقذِر، والنُّخامِة، والُبزاِق، والَمنِيِّ ّ احلسِّ
-كذل�ك- ِمَن الُعيوِب الُخُلقيَِّة، فهنَّ ِحس�اُن اِلْلق�ِة، واألخالِق )ڭ  ڭ  ڭ( 

ا، أنيًقا، طيًِّبا، بارًدا، داِئًم، ال َيتقلَُّص. عميًقا، ُمتدًّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

أنَّه ال َينُجو يوَم القيامِة ِمَن النَّاِر، وَيدخُل النََّة، إال َمْن مَجََع َبنْي اإليمِن، والعمِل الصالِح. 

�عادِة،  وِر، وَكمِل السَّ وجاِت، وهذا ِمْن َتاِم السُّ وفِيها: أنَّ ِمْن َنعيِم النَِّة: اإليناَس بالزَّ
فال َيناهُلم استِيحاٌش، وال َوحَدٌة. 

�مِس، وهذا ِمَن  وفِيه�ا: أنَّ ظِلَّ النَِّة ال َتنَس�ُخه َش�مٌس، وهو قاِئ�ٌم َمَع عدِم ُوجوِد الشَّ
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العجاِئِب، وقد قال النبيُّ : »إنَّ يف اجلنَِّة ش�جرًة، يس�ُي الراكُب يف ظلِّها مائَة عاٍم، 
ال َيقطُعه�ا«)))، ويف ُوج�وِد الظ�لِّ يف النَِّة -م�ع كوِنا ال حرَّ فيها، وال ب�رَد- مزيُد رفاهيٍة، 

وَكمُل استمتاٍع، ورَغُد َعيٍش. 

احِة، وأنواِع اللَّذِة، مهّيأٌة يف النَِّة.  وفِيها: أنَّ مَجيَع أسباِب الرَّ

ِق َوعيِده؛ فإنَّه قال يف آيِة النَِّة هذه: )ۀ(،  َق وْعِد اهللِ أسُع ِمْن َتقُّ وفِيها: أنَّ َتقُّ
ِة التَّنِفيِس، عىل  وقال يف آيِة النَّاِر: )ک  ک(؛ ويف الّتعبرِي ب�»الّسني«: إشعاٌر بِقَرِ ُمدَّ
س�بيِل تقريِب الَخرِي ِمَن الُمؤِمِن، وَتبشرِيه بِه، ويف التَّعبرِي ب� )َسْوَف(: إمهاُل الَعبِد؛ للتَّوبِة، 

واإلناَبِة. 

م ال َتفنَياِن.  : َدواُم النَِّة، والنَّاِر، وأنَّ ويف اآليَتْيِ

 . ، وأنَّه ال َحرَّ فيها، وال َقرَّ وفِيها: أنَّ االعتداَل ِمْن َنعيِم النَِّة، وِمْن ذلَك: الظِّلُّ

وفِيه�ا: أنَّ ظلَّ النَِّة ظلي�ٌل، وليس كظِلِّ النَّاِر، الذي قال اهللُ عنه: )ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک( ]املرسالت: 30-)3[.

وفِيه�ا: إش�ارٌة إىل ُسعِة ُدخ�وِل املؤمننَي النَّ�ِة؛ إراحًة هلم ِم�ْن داِر األْك�داِر، وموِقِف 
هُلم وأَسُعهم دخواًل  ا أوَّ َة -َمَع كوِنا آخَر األَم�َم- فإنَّ يِن، وأنَّ هذه األمَّ احلس�اِب ي�وَم الدِّ

النَِّة يوَم القيامِة.

ورِة األمَر باإلحساِن، والَعدِل، يف النِّساِء، واليتاَمى،  م ِمَن السُّ ا َذَكَر  يف ما تقدَّ وَلمَّ
، َأَمَر َبعد  ماِء، واألمواِل، وَذَكَر ِخيانَة أهِل الكتاِب يف َكتِمهُم الَحقَّ وَذَك�َر أم�وًرا متعلِّقًة بالدِّ
يِن،  َم ِمَن الُحق�وِق، وَوْعِظ أهِل الكتاِب بإقاَمِة أماَنِة الدِّ ه�ذا بأداِء األماناِت؛ لتثبِيِت ما تقدَّ
ا َذَكَر َقْبل هذه اآليِة َمصرَي َمْن أطاَع، وَمصرَي َمْن  جوِع إليه. وَلمَّ ، والرُّ والِعل�ِم، وبي�اِن الَحقِّ
َع�َص، أْتَبَع ذلك بِذْكِر َعمَل�نْيِ عظيَمنْيِ ُيدِخالِن النََّة، واإلخالُل ب�م ُيدخُل النَّاَر، وها: 

 : أداُء األماناِت، والَعدُل يف الُحْكِم، فقال

))) رواه البخاري ))488(، ومسلم )2826).
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ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ       (
ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ(.

�ا الِعب�اُد )ۈ  ٴۇ( ُتعُط�وا، وُتس�لِّموا )ۋ( الت�ي   )ۆ    ۆ  ۈ( ي�ا أيُّ

يها )ۅ  ۉ(  ائُتِمنُْتم عليها ِمْن ُحقوِق اهللِ، وُحقوِق عباِده )ۋ   ۅ( ومس�َتِحقِّ
اُم، واألمراُء، والُقض�اُة، أْن َتقُضوا، وتفِصُل�وا، )ۉ   ې( يف  ا الُح�كَّ وإذا أردتُّ�م يا أيُّ
ِع اهللِ َبْينهم، واعتمِد  النِّزاع�اِت، والُخصوماِت، ونحِوه�ا )ې  ې  ې( بإقام�ِة رَشْ
أواِمِره، وأحكاِمه، العظيمِة، الكاملِة، الشاملِة ))ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ( أي: نِْعَم ما يِعُظكم 

بِه اهللُ )وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ( ألقوالِكم )ۆئ( بأفعالِكم؛ فُيجاِزيكم عىل ما َيصُدُر ِمنْكم.

�اِة  نَّ الُحُق�وَق إىِل َأْهلِه�ا َيْوَم الِقياَم�ِة، َحتَّى ُيقاَد لِلشَّ وق�د ق�اَل النب�يُّ : »َلُتَؤدُّ
اِة الَقْرناِء«))). الَجْلحاِء)))، ِمَن الشَّ

وَعْن َأِب ُهَرْيَرَة ، قاَل: قاَل رسوُل اهللِ : »َأدِّ األَماَنَة إىِل َمِن اْئَتَمنََك، َوال 
ْن َمْن خاَنَك«))). َتُ

يَن: أنَّ هذه اآلي�َة نَزَلْت يف ُعثمَن بِن طلح�َة العبَدّل، حاجِب  وق�د َذَكَر كثرٌي ِم�َن املفسِّ
ا أعاَد إليه النبيُّ  ِمفتاَح الكعبِة يوَم الفتِح، وأنَّه َتال هذه اآليَة))).  الكعبِة، َلمَّ

وع�ْن ُس�َلْيِم ْبِن ُجَب�رْيٍ َم�ْوىَل َأِب ُهَرْيَرَة، قاَل: َس�ِمْعُت َأبا ُهَرْي�َرَة َيْقَرُأ َه�ِذِه اآلَيَة: )ۆ    
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ( إىِل َقْولِ�ِه : )ۆئ   ۆئ(، ق�اَل: »َرَأْي�ُت 
 : َيَض�ُع إِْباَمُه َعَل ُأُذنِِه، والَّتِي َتلِيها َعَل َعْينِ�ِه«، قاَل َأُبوُهَرْيَرَة  ِرس�وَل اهلل

»َرَأْيُت رسوَل اهللِ  َيْقَرُؤها َوَيَضُع إِْصَبَعْيِه«)5). 

))) هي التي ال قرَن هلا.
)2) رواه مسلم )2582).

اه ابن القيم -بطرقه- يف إغاثة اللهفان )77/2).  نه، وقوَّ )3) رواه أبو داود )3535(، والرتمذي )264)(، وحسَّ
)4) قال ابُن كثرٍي يف تفس�ريه )2/)34(: »َوَهذا ِمَن الَمْش�ُهوراِت، َأنَّ َهِذِه اآلَيَة َنَزَلْت يف َذلَِك، َوَسواٌء كاَنْت َنَزَلْت 
ُد ْب�ُن الَحنَِفيَِّة: »ِهَي لِْلَبِّ والفاِج�ِر«َأْي: ِهَي َأْمٌر لُِكلِّ  ؛ َوهِلَذا قاَل اْبُن َعبَّاٍس َوحُمَمَّ يف َذلِ�َك َأْو ال: َفَحَكُمه�ا ع�امٌّ

َأَحٍد«.
)5) رواه أبو داود )4728(، وقال احلافظ يف الفتح )3)/373(: »إسناده قوي عىل رشط مسلم«.
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ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

ِعَظُم شأِن األمانِة، وهي تشمُل: 

اراِت،  َك�واِت، والكفَّ َل�واِت، والزَّ أمان�َة العب�ِد مَع ربِّه، ب�أداِء ُحقوِق�ِه  يف الصَّ
ياِم، وغرِي ذلك.  والنُُّذوِر، والصِّ

وأمان�َة العبِد مَع الن�اِس، بالُمحافظِة عىل ما ائَتَمنُوه عَليه ِم�َن الوداِئِع، وغرِيها، وأداِئها 
كاِملًة سليمًة. 

نيا، واآلِخرِة، وأن َيتوقَّى ما  وأمانَة العبِد مَع نفِسه، بأْن َيتاَر هلا األصَلَح، واألنفَع يف الدُّ
نيا، واآلخرِة. ها يف الدُّ َيضُّ

ُر خيانَتها، واإلخالَل با، فَعْن زاذاَن،  هادَة يف سبيِل اهللِ ال ُتكفِّ وِمْن ِعَظِم األمانِة: أنَّ الشَّ
ُنوَب ُكلَّه�ا إاِلَّ األَماَنَة«، قاَل:  �ُر الذُّ َع�ْن عب�ِداهللِ ْبِن َمْس�ُعوٍد، قاَل: »الَقْتُل يف َس�بِيِل اهللِ ُيَكفِّ
 ، »ُيْؤَت�ى بِالعب�ِد َي�ْوَم الِقياَمِة -َوإِْن ُقتَِل يف َس�بِيِل اهللِ- َفُيق�اُل: َأدِّ َأماَنَتَك، َفَيُق�وُل: َأْي َربِّ
ْنيا؟ ق�اَل: َفُيقاُل: اْنَطِلُقوا بِِه إىِل اهلاِوَيِة، َفُينَْطَل�ُق بِِه إىِل اهلاِوَيِة، َوُيَمثَُّل  َكْي�َف َوَقْد َذَهَبِت الدُّ
َل�ُه َأماَنُتُه َكَهْيَئتِها َيْوَم ُدفَِعْت إَِلْي�ِه، َفرَياها، َفَيْعِرفها، َفَيْهِوي يف َأَثِرها َحتَّى ُيْدِرَكها، َفَيْحِمَلها 
ْت َعْن َمنِْكَبْيِه، َفُهَو َيْ�ِوي يف َأَثِرها َأَبَد اآلبِِديَن«ُثمَّ  ُه خاِرٌج َزلَّ َع�ىَل َمنِْكَبْيِه، َحتَّى إِذا َظ�نَّ َأنَّ
َدها- َوَأْعَظُم  الُة َأماَنٌة، والُوُضوُء َأماَنٌة، والَوْزُن َأماَنٌة، والَكْيُل َأماَنٌة -َوَأْشياُء َعدَّ قاَل: »الصَّ

َذلَِك: الَوِداِئُع«.

قال زاذان: َفَأَتْيُت الَباَء ْبَن عاِزٍب، َفُقْلُت: َأال َتَرى إىِل ما قاَل اْبُن َمْس�ُعوٍد! قاَل: َكذا؟ 
قاَل: »َصَدَق، َأما َسِمْعَت اهللَ َيُقوُل: )ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ(؟«))).

وفِيها: أنَّ إطالَق األماناِت يف اآليِة َيشمُل كلَّ ما أَمَر اهللُ به العباَد، وَناُهم عنه، حتى جاَء 
لطاِن النِّساَء«يعني: يوَم العيِد))).  عِن ابِن عبَّاٍس يف هذه اآليِة، قال: »يدُخُل فيِه: وعُظ السُّ

رواه البيهقي يف سننه )6/)47(، ويف شعب اإليمن )207/7(، وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )4/4):   (((
»َرواُه َأمْحد والَبْيَهِقّي َمْوُقوفا، َوذكر عبُداهلل ْبُن اإِلمام َأمْحد يف كتاِب الّزْهد َأنه َسَأَل َأباُه َعنُه َفقاَل: إِْسناُده جّيد«.

)2) تفسري الطبّي )8/)49(، تفسري ابِن َكثرٍي )340/2).
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وقال أَبُّ بُن كعٍب: »ِمَن األمانِة: أنَّ املرأَة ائُتِمنْت عىل َفْرِجها«))). 

ْر،  ويف اآلية: ُوجوُب الُحكِم َبنْي النَّاِس بالَعْدِل، ويف احلديث: »إِنَّ اهللَ َمَع القاِض ما َلْ َيُ
َفإِذا جاَر َوَكَلُه إىِل َنْفِسِه«)2).

ِعي،  وفِيه�ا: َفضُل الَع�ْدِل َبنْي الناِس يف الُحكِم، وتقيِقه، وِمْن ذل�ك: َفْهُم دَعوى الُمدَّ
ومعرف�ُة موِض�ِع التَّن�اُزِع، وتنُُّب احلاِك�ِم للتَّحّيِز، وَمعرفُت�ه لِشِع اهللِ يف الَمْس�ألِة، وَتوليُة 

القاِدريَن عىل الِقياِم بذلِك. 

وفِيه�ا: َثن�اُء اهللِ  وَمدُحه ألداِء األمان�اِت، والُحكِم بالَعدِل َب�نْي النَّاِس، وهذا 
أعظُم عنَد اهللِ ِمْن نوافِِل الِعباداِت -َمْهم َكُثَرْت-. 

اًرا.  اًرا، أو ُفجَّ وفِيها: ُوجوُب أداِء األمانِة إىل أصحاِبا، وَلو كاُنوا ُكفَّ

ِلُع عليها إال ُهو.  وفِيها: ُمراقبُة اهللِ  لألماناِت، التي ال َيطَّ

وفِيها: أنَّ األمانَة ال ُتؤدَّى إىل غرِي الُمؤَتِن، أو وكيِله. 

، حتى إنَّه لَيش�مُل ُحكَم األَبَوْيِن َبنْي  وفِيه�ا: أنَّ األْم�َر بالَعدِل يف الُحكِم َبنْي الناِس عامٌّ
أوالِدهم. 

وفِيها: وْعٌظ، وتذكرٌي، بم أمَر اهللُ به، وأنَّه يْعَلُم حاَل العْبِد، وَيسَمُعه، وَيراه. 

وفِيها: تذيٌر، ووعيٌد، ملَِْن خاَلَف أْمَر اهللِ. 

وفِيها: َكمُل أحكاِم اهللِ ، وكمُل ِحكمتِه. 

�نِة،  وفِيه�ا: بِناُء األحكاِم، والَفصِل يف املنازعاِت، عىَل َحَس�ِب ما َوَرَد يف الكتاِب، والسُّ
وليَس عىل َحَسِب قواننَي وضعيٍَّة، أو ُميوٍل َشخصيٍَّة، أو أهواَء ذاتيٍَّة. 

عايِة، والِعنايِة، بجميِع األماناِت عىل تنّوِعها، كالوديعِة،  وفِيها: ُوجوُب الُمحافظِة، والرِّ
كِة، والُقُروِض، واإلعالِن عِن الَمفقوداِت الَمعثوِر عَليها، وتعريِفها،  ِ �ِة، وماِل الشَّ والعاريَّ

))) رواه الطبي )339/20(، وابن أب حاتم )986/3(، وإسناده صحيح.
)2) رواه ابن ماجة )2)23(، وحسنه األلبان يف صحيح ابن ماجة.
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وج�ُة، واألوالُد، عن�ده أمان�ٌة، وَنحو ذلك،  ، وكذلك الزَّ َل في�ه ِمْن ُحق�وِق الَغ�رْيِ وم�ا ُوكِّ
باإلضافِة إىل األماناِت التي َبْينه وَبنْي اهللِ ، كأنواِع الِعباداِت. 

ْكِر؛  وفِيه�ا: أهّي�ُة الَع�دِل يف الُحكِم، وه�و داخٌل ِضم�َن األمان�اِت، ولكنَّه أف�َرَده بالذِّ
 . ألِهيتِه، فكاَن ِمْن باِب النصِّ عىل الاصِّ بعد العامِّ

َع َأَم�َر بالَع�دِل ُمطلًق�ا، وَلْ يأُمْر بالُمس�اواِة ُمطلًقا، والَع�دُل قد َيقَتِض  وفِيه�ا: أنَّ ال�شَّ
اَء، وقد َيقَتِض تفاوًتا، وعدَم تسويٍة، كم  ْعنا مرياًثا عىل إخوٍة ذكوٍر أش�قَّ التَّس�ويَة، كم لو وزَّ

كِر مثُل حظِّ األْنَثَينْي. عنا مرياًثا عىل إخوٍة، وأخواٍت، فللذَّ لو َوزَّ

�مُل،  عيََّة أْن ُتطِيَعهم؛ لَيْلَتِئَم الشَّ اَم أْن َيُكُموا بالَعدِل، أَمَر الرَّ �ا أَمَر  الُحكَّ وَلمَّ
َ َمصدَر  �ا أَم�َر  بالَع�ْدِل يف األح�كاِم، َب�نيَّ �َق الَع�دُل، وَينُْف�َذ الُحك�ُم. وَلمَّ وَيتحقَّ
ذلك، وأساَس�ه، وهو طاعُة اهللِ، وطاعُة رس�ولِه ، بالّردِّ إليِه�م عنَد التناُزِع، فقال 

 :

)  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  
جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث(.

بِع�وا كتاَب�ه، واعَمُل�وا ب�ه، في�م أَم�َر بِ�ِه، وَنَ�ى عن�ه   )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ( اتَّ

)ىئ  ىئ( حممًدا ، واعَملوا بُسنَّتِِه )ی   ی  ی( أي: أصحاَب أمِر 

يِن، واألَمراِء، وق�ال ابُن عبَّاٍس:  نَي لش�ؤوِنا، ِم�َن الُعلمِء أهِل الفق�ِه، والدِّ �ِة، والُمتَولِّ األمَّ
يِن، وأهَل طاعِة اهللِ، الذين ُيعلِّموَن النَّاَس معاِنَ دينِهم، وَيأمروَنم  »يعنِي: أهَل الِفقِه، والدِّ

بالَمعروِف، وَينَْهْوَنم َعِن الُمنَكِر، فأوَجَب اهللُ  طاعَتهم عىل الِعباِد«))). 

�الطنُي، والُقض�اُة، وكذلَك  ي�َن: )ی   ی(: ه�ُم األئمُة، والسَّ وق�ال بعُض املفسِّ
 ، ِة، وكذلك أهُل احِللِّ عمُء، الذين َيرِجُع إليهم النَّاُس يف املصالِِح العامَّ رؤس�اُء الُجنِد، والزُّ

ِة، وكلُّ َمْن له ِواليٌة رشعيٌة.  والَعْقِد، ِمَن املؤمننَي إذا أمَجُعوا عىل أمٍر ِمْن مصالِِح األمَّ

))) رواه احلاكم يف املستدرك )423(، والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )85/4)(، والبيهقي يف املدخل )266(، 
من رواية عل بن أب طلحة عن ابن عباس.
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، فإذا خاَل�ف الكتاَب،  عيَِّة، م�ا داَم عىل احلقِّ ق�ال الُعل�مُء: طاع�ُة اإلماِم واجبٌة ع�ىل الرَّ
نَة: فال طاعَة له. والسُّ

َر ِذْكُر الطاعِة هللِ، والرسوِل، ودخَل  وطاعُة هؤالِء مقيَّدٌة بطاعِة اهللِ، ورس�ولِه، وقد َتكرَّ
ُأوُل�و األمِر يف طاعتِِهم، فطاعُتهم َليس�ْت ُمس�تقلًة، وقد قاَل النب�يُّ : »إنَّام الطَّاعُة 
، وَكِرَه، ما لَ ُيؤَمْر  �مُع والطاعُة عل الَمْرِء الُمس�لِم، فيام أحبَّ يف الَمعروِف«)))، وقال: »السَّ

بمعصيٍة، فإذا ُأِمَر بمعصيٍة: فال َسمَع، وال طاعَة«))).

�مِع، والطَّاعِة، يف  وع�ن عبادِة ب�ِن الصامِت قال: »باَيْعنا رس�وَل اهلل  عل السَّ
َمنش�طِنا، وَمكَرِهن�ا، وُعِسنا، وُيِسنا، وأَثرٍة عَلين�ا، وأْن ال ُنناِزَع األمَر أهَله«، قال: »إال أْن 
َت�َروا ُكْف�ًرا َبواًحا، عنَدُك�م ِمَن اهللِ فيِه ُبره�اٌن«))). وقال : »ولِو اس�ُتعِمَل عَليُكم 
عب�ٌد، يقوُدكم بكتاِب اهللِ، فاس�مُعوا ل�ه، وأطِيعوا«)))، ويف رواية: »اْس�َمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن 

، َكَأنَّ َرْأَسُه َزبِيَبٌة«)5).  اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم عبٌد َحَبِشٌّ

سبُب النُّزوِل:

ا َنَزلْت يف عبِداهللِ بِن ُحذافَة بِن قيِس بِن َعدّي،  عن ابِن عبَّاٍس  يف هذه اآليِة: »أنَّ
إذ َبَعَثه النبيُّ  يف َسيٍة«)6). 

َر َعَلْيِه�ْم َرُجاًل ِمَن األَْنصاِر،  ًة، َوَأمَّ يَّ وَع�ْن َعِلٍّ ، ق�اَل: َبَعَث النَّبِيُّ  َسِ
َوَأَمَرُه�ْم َأْن ُيطِيُع�وُه، َفَغِضَب َعَلْيِهْم، َوق�اَل: َأَلْيَس َقْد َأَمَر النَّبِ�يُّ  َأْن ُتطِيُعوِن؟ 
قاُل�وا: َبىَل، قاَل: َق�ْد َعَزْمُت َعَلْيُكْم مَلا مَجَْعُتْم َحَطًبا، َوَأْوَقْدُتْم ناًرا، ُثمَّ َدَخْلُتْم فِيها. َفَجَمُعوا 
ُخوِل، َفقاَم َينُْظُر َبْعُضُهْم إىِل َبْع�ٍض، قاَل َبْعُضُهْم: إِنَّم  �وا بِالدُّ ا َهُّ َحَطًب�ا، َفَأْوَقُدوا ناًرا، َفَلمَّ
َتبِْعنا النَّبِيَّ  فِراًرا ِمَن النَّاِر، َأَفنَْدُخُلها؟! َفَبْينَم ُهْم َكَذلَِك، إِْذ َخََدِت النَّاُر، َوَسَكَن 

))) رواه البخارّي )4340(، ومسلم )840)).

)2) رواه البخارّي )44)7(، ومسلم )839)).

)3) رواه البخارّي )7055(، ومسلم )709)).
)4) رواه مسلم )838)).

)5) رواه البخاري )42)7).
)6) رواه البخاري )4584(، ومسلم )834)).
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َغَضُب�ُه، َفُذِك�َر لِلنَّبِ�يِّ ، َفق�اَل: »َلْو َدَخُلوه�ا ما َخَرُج�وا ِمنْها َأَبًدا، إِنَّ�ام الطَّاَعُة يف 
الَمْعُروِف«))).

ا املؤمن�وَن، فيم َبْينكم يف أيِّ أْمٍر،  ُث�مَّ ق�ال : )جئ  حئ( أي: اختلفُتم يا أيُّ
عيَُّة مَع ُأمراِئكم )مئ   �ا الرَّ ا الُمجتِه�دوَن، وقيل: إذا اختلفُتم يا أيُّ وقي�ل: إذا اختلفُت�م يا أيُّ
ىئ( ِمْن أموِر دينِكم، ُأصواًل، أو ُفروًعا، )يئ( َأرِجعوه، وُعوُدوا به )جب       حب( إىل 
 : يف حياتِه، وإىل ُس�نتِه َبعَد ماتِه، وهذا كم قال  كتابِه )خب( حممٍد

)  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ( ]الشورى: 0)[. 

وقوُل�ه: )مب  ىب               يب  جت( بَوحدانِيتِ�ه، وُربوبَيتِ�ه، وألوهيَّتِ�ه، وأس�مِئه، وِصفاتِِه 
دُّ إىل اهللِ، والرس�وِل، عن�َد التن�اُزِع  )حت  خت( بمِجيِئ�ه، وقياِم�ه )ىت( أي: ال�رَّ

ِق )جث  مث( أي: أحس�ُن  )يت( لك�م ِم�َن الَقوِل ب�اآلراِء، واأله�واِء، والتَّف�رُّ

َجزاًء، وعاِقبًة، ومآاًل، وأجًرا، يف اآلِخرِة.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ُوجوُب طاعِة اهللِ، ورسولِه، وأنَّ طاعَة النَّبِيِّ  ِمْن طاعِة اهللِ. 

وفِيه�ا: أنَّ طاعَة اهللِ، ورس�ولِه، أعىَل ِمْن طاعِة أوِل األم�ِر، وأنَّ طاعَة أوِل األمِر داخلٌة 
فيهم، تابعٌة هلم، مقيَّدٌة بم. 

نَِّة، والردُّ عىل َمْن أنَكَرها.  وفِيها: ُوجوُب الَعمِل بُسنَِّة النبيِّ ، وُحّجيَُّة هذه السُّ

�وَن النَّاَس عىل رَشِع  م َيدلُّ وفِيه�ا: مكاَن�ُة العلمِء، وأنَّ هلم َنصيًبا واف�ًرا ِمَن الطَّاعِة؛ ألنَّ
اهللِ، ويأُمروَن به. 

وفِيها: مكانُة ُوالِة األموِر يف اإلسالِم، ووجوُب االجتمِع عَليهم، وعدُم جواِز الُخروِج 
عليِهم، وُلزوُم طاعتِهم يف غرِي َمعصيِة اهللِ، وأنَّ مَجاعَة املسلمنَي ال َتستقيُم إال ِبذا. 

�لطاِن،  ِة السُّ �ذوَن رشَع اهللِ، وُيقيموَنه بقوَّ �م ينفِّ وفِيه�ا: ُل�زوُم طاعِة ُوالِة األم�وِر؛ ألنَّ

))) رواه البخاري )45)7(، ومسلم )840)).
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فِع عنه.  وَيرسوَنه، ويأُمروَن بالهاِد؛ لنِش ديِن اهللِ، والدَّ

وفِيها: دليٌل عىل وجوِب الوفاِء بَبْيعِة ُوالِة األموِر، وقد قال النبيُّ : »َمْن َخَلَع 
َة َله«)))، وقال : »وَمْن باَيَع إماًما، فأعطاُه  َيًدا ِمْن طاعٍة، َلِقَي اهللَ يوَم القيامِة ال ُحجَّ

َصفقَة يِدِه، وَثمرَة قلبِه)))، فلُيطِْعُه، إِن اسَتطاَع«))). 

وفِيه�ا: أنَّ األم�رَي إذا أَمَر بمعصيٍة هللِ، فإنَّه ال ُيطاُع، كم قاَل عبُداهللِ بُن عمرِو بِن العاِص 
: »أطِْعُه يف طاعِة اهللِ، واعِصِه يف معصيِة اهللِ«))). 

ِع،  ْ عيَُّة، فأولئَك َيدلُّوَن عىل الشَّ وفِيها: أنَّه الُبدَّ ِمَن اجتمِع العلمِء، واألمراِء؛ لتصُلَح الرَّ
ذوَنه.  وهؤالء ُينْفِّ

ِة، واجتمَع شمِل الُمسلمنَي.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُيِبُّ انتظاَم أمِر األمَّ

نِة.  ويف اآلية: عدُم جواِز التَّحاُكِم إىل غرِي الكتاِب، والسُّ

وفِيه�ا: دليٌل عىَل العمِل بالقي�اِس، وأنَّ الُمجتهديَن إذا تناَزُعوا يف ُحكِم شٍء، ليَس فيه 
نِّة، وهذه فائدُة  م َيقيُس�وَنه عىل ما ُيش�بُِهه ِمَن الكتاِب، والسُّ �نِة، فإنَّ نصٌّ ِمَن الكتاِب، والسُّ
يه أكثُر الُفقهاِء:  ُه الش�افعيُّ : قياَس األش�باِه، وُيس�مِّ معرَفِة األش�باِه، والنَّظاِئِر، وس�مَّ

قياَس الطَّْرِد. 

ِة الِفقِه األربعِة:  ويف هذه اآليِة: إشارٌة إىل أصوِل أدلَّ

الكتاِب، بقولِه: )ېئ  ىئ(. 

نِة، بقولِه )ىئ  ىئ(.  والسُّ

واإلمجاِع، واإلشارُة إليه بقولِه: )ی   ی(. 

والقياِس، واإلشارُة إليه بقولِه )جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ(. 

))) رواه مسلم ))85)).
)2) أي: ِصْدَق النيَِّة يف الَبْيعِة.

)3) رواه مسلم )844)).

)4) رواه مسلم )844)).
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�نِة؛ لتحصيِل  وفِيه�ا: أنَّ أوِل األم�ِر ِم�َن الُعلمِء، ُه�ُم الذيَن َينُظ�روَن يف الكتاِب، والسُّ
أحكاِم األشياِء غرِي الَمنْصوِص عليها فيِهم. 

ُة، وعدِم الروِج عنْه.  ويف اآليِة: ُوجوُب الَعمِل بم َأمَجعْت عليِه األمَّ

ى باهليئاِت التَّشيعيَِّة: اس�تخراُج األح�كاِم، التي َيتاُجها  وفِيه�ا: أنَّه َيُب عىل ما ُيس�مَّ
ى باهليئاِت  �نِّة، وأنَّ عىل م�ا ُيس�مَّ النَّ�اُس يف حياِت�م، وأم�ِر معاِش�هم، ِم�َن الكت�اِب، والسُّ

ِة: العمَل عىل تقيِق ذلَك يف الواِقِع، ومراقبَة تكيِمِه، وِحراَسَته.  التَّنفيذيَّ

�نِة، عىل أهواِئِه، وُحظوِظ نفِس�ه، فال يكوُن  ِم اتباَع الكتاِب، والسُّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َلْ ُيق�دِّ
ا.  مؤِمنًا حقًّ

نيويَة، وهو أحس�ُن عاِقبًة هلُم يف  �ُق مصالَح الِعباِد، ومنافَِعهم الدُّ وفِيه�ا: أنَّ رشَع اهللِ ُيقِّ
هِذه العاِجلِة، وكذلك هو يف اآلخَرِة، وأنَّ أحكاَم اهللِ، ورسولِِه، أحسُن األحكاِم، وأعَدهُلا، 

ُة، والُحسُن.  وأصَلُحها للنَّاِس يف أموِر دينِهم، ودنياُهم، وآخرِتم، وأنَّه َيتِمُع فيها الرييَّ

ِعي اإليمَن باهللِ، واليوِم اآلِخِر، وال َيردُّ املس�ائَل إىل اهللِ، ورس�ولِه، فهو  وفِيها: أنَّ َمْن َيدَّ
عاِئه.  كاذٌب يف ادِّ

يعِة.  ي العمَل بالشَّ وفِيها: إثباُت اليوِم اآلخِر، وأنَّ اإليمَن بالَمعاِد، يقوِّ

وفِيها: إبطاُل الُحكِم بالقواننِي الوضعيِة املخالِفِة للَوْحَينْي. 

�نَة؛ إْذ َلو كاُنوا  وَن أنفَس�هم بالُقرآنِيِّ�ني، وَيَْحدوَن السُّ وفِيه�ا: إْبط�اُل َمذهِب َمْن ُيس�مُّ
ا- َلعِملوا با.  قرآنِيِّني -حقًّ

وفِيها: أنَّ كلَّ الطَّاعاِت مقيَّدٌة، إال طاعة اهللِ، ورسولِه. 

وفِيها: أنَّه ال َيوُز ألحٍد أْن َيدُعَو إىل َتقليِده يف كلِّ شٍء. 

وفِيها: أنًّه َينبِغي لطالِب الِعلم أْن َيطلَب الِعلَم بأدّلتِه. 

، وسوِء عاقبٍة، تُدُث يف العاَل، فإنَّم هي بمخالفِة الوْحَينْي.  وفِيها: أنَّ كلَّ رشٍّ

نِة. وفِيها: وجوُب ردِّ الّتناُزِع إىَل ُحكِم الِكتاِب والسُّ
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ومَلََّ�ا أم�َر  بطاعِة الَوْحِي، والتَّحاُكِم إليِه، اس�تنَكَر حاَل َم�ْن ُيعِرُض عن ذلَك، 
 : ويَتحاَكُم إىل أهِل الطُّغياِن، وهو َيزُعُم اإليمَن، فقال

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ          پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ    ڤ  ڦ  ڦ(.
 )ٱ  ٻ  ٻ( أَلْ َتنُظْر إىل عجيِب ُصنِع هؤالِء )ٻ( وهْم أهُل النِّفاِق )ٻ( 

عُم: هو القوُل الذي َيُْلو ِمَن التَّحقيِق، وَتْقَوى فيِه  ع�وَن، ويقولوَن بأفواِهِهم َكِذًب�ا، والزَّ َيدَّ
ُش�بهُة الَكِذِب )پ  پ  پ  پ  ڀ( ِمَن الَوح�ِي، والُقرآِن )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( 
عىل األنبياِء ِمَن التوراِة، واإلنجيِل، وغرِيها )ٺ  ٺ  ٺ( ويرِجُعوا، ويرتاَفُعوا، 
ه اهللُ)))  ، الذي َحدَّ )ٿ    ٿ( وهو: كّل َمْن َحَكَم بغرِي رَشِع اهللِ، وَطَغى، وتاَوَز احلدَّ

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( أي: ب�ذا الطَّاغ�وِت، وق�د قال اهللُ: )چ  ڇ( 

، والُهَدى )ڤ   ]النحل: 36[ )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( وُيبعَده�م ع�ْن طريِق احل�قِّ

ڦ( بالًِغا النِّهايِة.

َّا َوَرَد يف سبِب نزوِل هذه اآليِة: وِم

ما َرواُه الطباِنُّ عن ابِن عبَّاٍس، قال: »كاَن أبو ُبردَة األسلَميُّ كاِهنًا، يقِض َبنْي اليهوِد فيم 
يتناَف�ُرون إليه، فتناَفَر إليه ناٌس ِمَن املس�لمنَي، فأنزَل اهللُ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( إىل قولِه: )ژ  ڑ   ڑ         ک  ک(«))) .

وقال ابُن إسحاق: »كاَن ُجالُس ْبُن ُسَوْيد ْبِن صاِمٍت -َقْبَل َتْوَبتِِه -فِيم َبَلَغنِي- وُمعتِّب 
ْب�ُن ُقَش�ري، َورافِ�ُع ْبُن َزْي�ٍد، َوكاُنوا ُيْدَع�ْون بِاإِلْس�الِم، َفَدعاُهْم ِرج�اٌل ِمْن الُمْس�ِلِمنَي يف 
اِم أْهِل الاهليِة،  اِن، ُحكَّ ُخُصوَمٍة كاَنْت َبْينَُهْم إىَل رس�وِل اهللِ ، َفَدَعْوُهْم إىَل الُكهَّ

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ    فِيِه�ْم:  فأن�زل اهلل 

))) راجع تفسري اآلية ))5( من هذه السورة.
)2) رواه الطبان يف املعجم الكبري )2045)(، وجّود إسناده احلافظ يف اإلصابة )32/7).
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ    ڤ  ڦ(«))).

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

اِن.  م ُيريدوَن أْن َيَتحاكُموا ألهِل الطُّغياِن، والباطِِل، والُكهَّ ذمُّ املنافِقنَي؛ ألنَّ

ِعي اإليمَن بلس�انِِه، وأفعاُله  ُب فعُله َزعَم�ه، فهو َيدَّ �ُب ِمْن ح�اِل َمْن ُيكذِّ وفِيه�ا: التَّعجُّ
أفعاُل أهِل الُكفِر. 

اِن،  اف�نَي، والُكهَّ النَي، والعرَّ جَّ وفِيه�ا: ذمُّ ح�اِل أهِل الاهليَّ�ِة الذين َيَتحاكم�وَن إىل الدَّ
الذين كانوا يأخذوَن املاَل ِرشوًة عىل القضاِء بالباطِِل، والُحكِم بالَهَوى. 

وفِيها: أنَّه ال ُبدَّ للناِس ِمْن َمراِجَع، تفِصُل يف ُمنازعاِتم. 

الِل البعيِد.  وفِيها: وصُف الكفِر بالضَّ

 ، �يطاَن يري�ُد أن ُيضلَّ الناَس ض�الاًل َبعيًدا؛ لَيصُع�َب رجوُعهم إىل احلقِّ وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
وَيعُسَ اهتداُؤهم.

وفِيها: شّدُة َعداوِة الشيطاِن للِعباِد. 

َد اِلهِة، وأنَّ اإليمَن  م ال يقَبلوَن تعدُّ وفِيها: توحيُد ِجهِة التَّحاُكِم عنَد أهِل اإليمِن، وأنَّ
�نِة، وبعُضه إىل  َد جهاِت الُحكِم، بحيُث يكوُن بعُضه إىل الكتاِب، والسُّ �ادَق، يأَبى تعدُّ الصَّ

طاغوِت القواننِي الوضعيَِّة، وغرِيها، املخالفِة هلم. 

وفِيها: شناعُة نفاِق، وُكفِر، الذيَن َيَتحاكموَن إىل مصدٍر، قد أَمَرهُم اهللُ بالُكفِر بِِه. 

�نِة، فهو طاغوٌت،  وفِيه�ا: أنَّ كلَّ َم�ْن ُجعَل َمصدًرا للُحكِم، خاِرًجا عِن الكتاِب، والسُّ
َسواء كاَن َشخًصا، أو َهيئًة، أو ِكتاًبا. 

وفِيه�ا: أنَّ إرادَة التَّحاك�ِم إىل غرِي رشِع اهللِ ِمن الُكفر، بخالِف َمْن ُأكِره عىل التَّحاُكِم إىل 
غرِي رَشِع اهللِ. 

سرية ابن هشام )24/2)).  (((
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يطاِن، متَِّفقتاِن.  وفِيها: أنَّ إرادَة الُمنافِِق، وإرادَة الشَّ

ُل منزلَة الِفع�ِل، وإذا كان الذمُّ قد وَرَد عىل إرادِة التَّحاكِم  وفِيه�ا: أنَّ اإلرادَة واملحّب�َة ُتنزَّ
ُب هذا الطَّاغوَت؟  إىل الطَّاغوِت، فكيَف بَِمْن َيقوُم بذا التَّحاُكِم؟ وكيف بَمْن ُينصِّ

وفِيها: َتفضيُل الُمنافقنَي حلُكِم الكاِهِن عىل ُحكِم اهللِ، ورسولِه.

 : نِة، فقال ُثمَّ َذَكَر  إعراَض الُمنافقنَي عن الكتاِب والسُّ

)  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ   ڇ  ڇ(.

اعم�نَي للي�مِن، املريدي�َن التَّحاك�َم إىل الطَّاغ�وِت )ڄ(   )ڦ  ڦ     ڄ( للزَّ

وأْقبِل�وا )ڄ  ڄ  ڃ   ڃ( يف الُق�رآِن )ڃ  ڃ( وُحكِم�ه )چ  چ( 
وأْبَرَت�م، حاَل الَع�ْرِض عليِهم )چ  چ   ڇ( وُيعِرض�ون إعراًضا ُكليَّا، 

ًدا. ُمتعمَّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

�نِة، فأعَرَض عن ذل�ك، فهو ِمْن مُجلِة الُمنافقنَي. وأنَّ  أنَّ َمْن ُدِعَي للعمِل بالقرآِن، والسُّ
 . نِة، عالمٌة واضحٌة ِمْن عالماِت النِّفاِق األكَبِ اإلعراَض عن تكيِم الكتاِب، والسُّ

نِة.  وفِيها: دعوُة الَجميِع إىل تكيِم الكتاِب، والسُّ

وفِيها: استعمُل كلمِة: )ڄ( لدعوِة غرِي الُمسلمنَي. 

عاِة إىل اهللِ، وُيعِرضوَن عنُْهم.  وَن عِن الدُّ وفِيها: أنَّ الُمنافقنَي يُصدُّ

دِّ  دِّ بالوجِه، والَبَدِن، وهذه ُماهرٌة، وتريٌح، وَبنْي الصَّ وفِيه�ا: أنَّ املنافَِق يَمُع َبنْي الصَّ
 . بالقلِب، وهو الَمكُر، والُخبُث، والُكفُر الَخِفيُّ

وفِيه�ا: أنَّ الُمنافق�نَي ال ُيعِجُبه�م حك�َم اهللِ؛ فَيصّدوَن عن�ه، وَيُصّدون ع�ن حكِم نبيِّه 
شَوِة.  م َيعلموَن أنَّه ال ُيمِكُن استملُته بالرِّ كذلك؛ ألنَّ
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 . وفِيها: أنَّ الُمنافقنَي ُيبِعدوَن أنفَسهم وُيبِعدون غرَيهم َعِن احلقِّ

وفِيه�ا -م�َع التي َقْبَلها-: ِذْكُر األوصاِف، ُثمَّ التَّريُح باس�ِم صاحبِها؛ ليكوَن أثبَت يف 
ا ُتريُد أْن َتعِرَف َمْن هؤالِء؛ وللّداللِة عىل أنَّه إذا ُوِجدْت أوصاُف النِّفاِق، جاَز  النَّف�ِس، فإنَّ

الُحكُم عىل صاحبِها بالنِّفاِق. 

وفِيها: التَّسميُة َبعد الوصِف؛ لتثبيِت الُحكِم. 

، م�َع أنَّه معص�وٌم بالوحِي، غرُي  وفِيه�ا: ش�ناعُة إع�راِض الُمنافقنَي ع�ن الُحكِم النَّبويِّ
ٍض للَخَطأ.  معرَّ

، بدع�وِة املؤمنني هلم،  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ َيس�تخِرُج م�ا يف قلوِب املنافقنَي ِم�َن الُكفِر الَخِفيِّ
، عند االختالِف؛ لينكِشَف حاهُلم.  فَينبِغي دعوُة املْشُبوِهني، واملتََّهمنَي، إىل القضاِء الشعيِّ

ه ِمْن ِجهِة  وفِيه�ا: أنَّ َمْن ردَّ ش�يًئا ِمْن حكِم اهللِ، أو حكِم رس�ولِه ، س�واًء ردَّ
ا إذا أقرَّ به، وخاَلَفه  ِة اإلس�الِم. وأمَّ ِد، والِعناِد: فهو خارٌج عن ِملَّ ، أو ِمْن جهِة التَّمرُّ الش�كِّ

للَهَوى، فهو عاٍص، فاسٌق، وليس بكافٍر، منافٍِق.

�ا كان ِمْن ِحكمِة اهللِ ، أْن ُيصي�َب املنافقنَي الُمعِرضنَي عن ُحكِمه، وحكِم  وَلمَّ
رس�ولِِه، بالَمصاِئ�ِب الُمخيفِة، الُمحوجِة هلم إىل املج�يِء، كاَن ال ُبدَّ هلم ِمن تقديِم األعذاِر 

ابِق، فقال ، َيِصُف ذلك:  عىل إعراِضهم السَّ

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ       ڇ     (
ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  ک  ک(.

 )ڇ  ڇ      ڍ  ڍ( أي: فكي�َف ب�م إذا س�اَقْتهم أق�داُر اهللِ إلي�َك يف 

مصاِئ�َب َتْطُرُقه�م؟ )ڌ     ڌ  ڎ( أي: بس�بِب ُذنوِب�م )ڎ  ڈ( َخوًفا 
يهُم  ِم�ْن نتاِئِج الُمصيبِة، والقاِرعِة، )ڈ  ژ( يف َتبي�ِر إعراِضهم عن ُحكِمك، وتولِّ
�ابِق عن َملِس قضاِئك، فيقولوَن -ُمقِس�ِمني اليمنَي-: )ژ  ڑ( أي: ما أَردنا برتِك  السَّ
التَّحاك�ِم إلي�ك )ڑ         ک( أي: إصالًحا )ک( أي: َب�نْي الُخصوِم، وُمداراًة، 

وُمصانعًة؛ لَِئال َيَقَع رشٌّ أكُب. 
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وق�د قي�ل: إنَّ هذه اآليَة نزل�ْت يف منافٍِق، َطَرَق باَب عم�َر ، ُمعرِتًضا عىل ُحكٍم، 
�يِف، فقتَله، فخ�اَف املنافق�وَن، فجاءوا  َحَك�م ب�ه النب�يُّ ، فَخَرَج إلي�ه عمُر بالسَّ

م َلْ َيقصُدوا ترَك حكِم اهللِ، ورسولِه))). َيطُلبوَن َدَم صاحبِِهم، وَيعَتِذروَن بأنَّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

�م َيتاُج�وَن لتقدي�ِم األع�ذاِر،  َخ�وُف املنافق�نَي، وَخش�َيُتهم ع�ىل أنفِس�هم، حتَّ�ى إنَّ
والتبيراِت، ملِا َيقُعوَن فيه ِمَن الباطِِل. 

م.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُيِدُث للمنافِقنَي ما ُيِضُعهم به، وُيِذهلُّ

وفِيها: أنَّ مَجيَع َمصاِئِب العبِد َتَقُع بسبِب ُذنوبِه. 

نيَعِة.  وفِيها: استعمُل الُمنافقنَي لأَلْيمِن الكاِذبِة، يف االعتذاِر َعن أفعاهِلم الشَّ

عاُء الُمنافقنَي للحساِن، واإلصالِح، َكِذًبا، وُزوًرا.  وفِيها: ادِّ

عاُء املنافقنَي للصالِح َبنْي الُخصوِم، والتوفِيِق َبْينهم، وتبيُر باطِِلهم، بدعَوى  وفِيها: ادِّ
قصِد الَخرِي، واإلحساِن. 

وفِيها: سوُء عاقبِة املنافِقنَي، وأنَّ اهللَ ُيعاِقُبهم بالنَّدِم عىل ما َفَعُلوه. 

، هو يف تكي�ِم رشِع اهللِ، قال : )مئ  ىئ  يئ   وفِيه�ا: أنَّ اإلحس�اَن احلِقيقيَّ
جب  حب  خب  مب( ]املائدة: 50[.

يعِة.  وفِيها: أنَّ اإلصالَح َبنْي الُخصوِم، ال يوُز أْن يكوَن بُمصاَدمِة الشَّ

وفِيه�ا: أنَّ ُحس�َن القص�ِد، ال َيعُل الوس�يلَة الفاس�َدَة صحيح�ًة، ه�ذا إذا كاَن صاحُبه 
صاِدًقا، فكيف إذا كان كاذًبا، كحاِل هؤالِء الُمنافِقنَي؟ 

وفِيها: أنَّ املنافَِق َيعيُش يف َخوٍف دائٍم، يَسُب كلَّ صيحٍة عليِه. 

وفِيها: أنَّ تراُكَم الَمعاِص سبٌب لنزوِل الَمصائِب؛ فباستِهزاِء هؤالِء الُمنافقنَي، وردِّهم 

انظر: زاد املس�ري ))/427(، تفس�ري ابن عطية )73/2(، روح البيان )230/2(. ول تصح هذه القصة، انظر:   (((
حماسن التأويل للقاسمي )96/3)).



(08

  ِّيِهم ع�ن الِقتاِل مَع النبي اِر، وتولِّ حك�َم النبيِّ ، وبناِئِهم مس�جَد الضِّ
-بِذلك وغرِيه-: وقَعت بُِم املصائُب. 

َ با املنافقوَن، واإلحس�اُن َمرتبٌة َف�ْوَق الَعْدِل،  وفِيه�ا: ُعُلوُّ َمرتبِة اإلحس�اِن، حتى َتَس�رتَّ
، وَبذٌل، ال َيُب عليه، وكذل�ك التَّوفيُق َبنْي الُخصوِم عمٌل  فه�و َتفّضٌل ِمْن صاِح�ِب الَحقِّ

وا.  رشيٌف، وسعٌي مشكوٌر؛ ولذلك احتجَّ به الُمنافقوَن، وَتَسرتَّ

َة حكِم اهللِ، ورس�ولِه، وال وجوَب تكيِمهم؛  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي كانوا ال َيعتِقدوَن صحَّ
ْوا.  ولذلك أْعَرُضوا، وَتَولَّ

وفِيها: أنَّ املنافِقنَي َيسَعْون إىل َسرِت َعْوراِتم بالَكِذِب. 

ون عليه الَقتَل.  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي كانوا َيَشْون أْن ُيظِهَر اهللُ ِمْن َخفايا قلوِبم، ما يستحقُّ

ِعيها صاحُبها مالفٍة للشِع، فهي س�اِقطٌة وموُهومٌة، وأنَّه ال  وفِيه�ا: أنَّ كلَّ مصلح�ٍة يدَّ
يعِة.  ُيمِكن أْن يكوَن هنالك خرٌي يف مالفِة الشَّ

وفِيها: َتبش�رُي اهللِ لنبيِّه  بأنَّ الَمصائَب سَتحيُق بأعداِئه ِمَن املنافِقنَي، وُتلِجُئهم 
إليه، وُتوُجهم إىل الَمِجيِء ُمعتذريَن، أذلًة، صاِغريَن. 

وفِيها: أنَّ غايَة ما هو مطلوٌب ِمَن العبِد: إحساُن النيَِّة، وموافقُة أمِر اهللِ يف الِفعِل.

، وَفَضَحهم يف  ُث�مَّ َب�نيَّ اهللُ  َك�ِذَب ه�ؤالِء يف َدْعواُه�ُم الُم�داراَة، وكّف ال�شِّ
 : َتبيراِتُم الكاذبِة يف اإلعراِض عن حكِمه، فقال

)  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ(.

 )ک( الُمنافق�وَن )گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ( ِم�َن النِّف�اِق، والَك�ِذِب، 

ا، ال يعلُمه  واحِلقِد، والَكْيِد، والَغْيِظ، والَعداَوِة، واملعنى: قد َبَلَغْت هذِه األموُر يف قلوِبم َحدًّ
ُم الغي�وِب )ڳ  ڳ( أي: ال ُتَعنِّْفه�م، وال ُتعاِقْبه�م، وال َتْقَب�ِل اعتذاَرهم،  إال ع�الَّ
ُ قلوَب�م،  ْف وجَه�َك عنْه�م، وال ُتِريِ�ُم الَبشاَش�َة، والتَّكري�َم، )ڱ( ب�م ُيل�نيِّ واْصِ
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ْرهم بم هلم ِمَن الَخرِي، إذا تاُبوا )ڱ   ْفهم بعذاِب اآلِخ�َرِة، وَذكِّ واْزُجْره�م عِن النِّفاِق، وَخوِّ
ا إليه�م، )ں  ڻ( َنصيحًة  ڱ  ڱ   ں( خالًي�ا ِبِ�م، في�م َبْينَك وَبْينَه�م، ُمِسًّ
�ًة، فصيحًة، تبُل�ُغ مبَلَغها إىل َصميِم الَقلِب، ِمْن َكْوِن هذا النِّفاِق يؤدِّي إىل َس�ْفِك  ُمؤثِّ�رًة، قويَّ

ِدماِئهم، وَسْبِي نِساِئِهم، وَسلِب أمواهِلم، مع ما أعدَّ اهللُ هلم ِمَن العذاِب يف اآلِخَرِة.

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

أنَّ اإلعراَض َعن الُمنافقنَي شديُد األثِر يف نفوِسهم، ُميٌف هلم، َيعُلهم -دائًم- يف َقَلٍق، 
وَوَجٍل. 

ا قد تأِت بالنتيجِة، حتَّى مَع أهِل الكفِر، والنِّفاِق.  وفِيها: استحباُب الَموِعظِة، وأنَّ

وفِيه�ا: أهيُة الفصاحِة، والبالغِة، وأثُرها يف النُّفوِس، وأنَّ َمْن تعلََّمهم ابتغاَء وجِه اهللِ، 
فإنَّه ُيثاُب عىل ذلَك. 

 . غيِب، َيدُف إىل فِْعِل الَخرِي، وَترِك الشِّ هيِب، والرتَّ وفِيها: أنَّ الوعَظ بالرتَّ

 . وفِيها: أنَّ اإلعراَض يف الظاِهِر، ال ُينايف الَوعَظ يف السِّ

، أنجُع يف ُحصوِل الَمقصوِد.  وفِيها: أنَّ وعَظ العاِص يف السِّ

وفِيها: أنَّ َمْن َخِفَي َسبُب ُجرِمه، ُترَك اإلعالُن بعقابِه؛ حتى ال ُيفَتَتَن الناُس. 

وفِيها: َتديُد املنافقنَي، وَزجُرهم. 

 . وفِيها: أنَّ الثَّواَب، والعقاَب، يرتتَُّب عىل ما يف قلوِب النَّاِس ِمَن الرِي، والشِّ

ٌر.  وفِيها: أنَّ النَّصيحَة عىل الَمأَل تقريٌع منفِّ

وفِيها: االجتهاُد يف نصِح النُّفوِس البيثِة، بانتِقاِء الَكِلمِت، واختياِر الِعباراِت. 

وفِيها: الَجمُع َبنْي التَّخويِف بعذاِب الدنيا، وعذاِب اآلخرِة، يف َوْعِظ املنافقنَي. 

وفِيها: شهادٌة للنبيِّ  بالُقدرِة عىل بليِغ الَكالِم، وما آتاُه اهللُ ِمَن احِلكمِة، وَفْصِل 
اِلطاِب، وجواِمِع الَكِلِم. 



((0

جُر الَخِفّي.  وفِيها: أنَّ الكفَر الباطَِن ُيناِسُبه الزَّ

وفِيها: َزْجُر النَّاِس عن إخفاِء غرِي احلقِّ يف قلوِبم. 

نا َنقبُل ِمَن النَّاس عالنَيَتهم، وَنِكُل َساِئَرهم إىل اهللِ.  وفِيها: أنَّ

 . ، وال ولٌّ وفِيها: أنَّ ِعْلَم مَجيِع ما يف القلوِب ُمتصٌّ باهللِ ، ال ُييُط به نبيٌّ

وفِيه�ا: تنويُع األس�اليِب يف ُمعاملِة الُمنافِق، والمُع َبْينه�ا يف معاَلتِه. وُيمكن أْن يقاَل 
-أيًضا-: 

إنَّ النِّفاَق َدَرجاٌت، وإنَّ ِمَن املنافقنَي َمْن ُيعاِلُه اإلعراُض، وِمنْهم: َمْن ُتعاِلُه املوعظُة، 
َر يف نفِسه، مَع اإلساِر بِه إليِه. وِمنْهم: َمن َيتاُج إىل قوٍل بليٍغ؛ ليؤثِّ

�ا َذَك�َر اهللُ ُجرَم املنافق�نَي يف اإلعراِض َعن ُحكِمه، وحكِم نبيِّه ، وأرَش�َد  وَلمَّ
رسوَله إىل كيفيَِّة التعاُمِل َمَعُهم، َذَكَر مكانَة هذا الرسوِل، وما َيُب له ِمَن الطَّاعِة، وما َيُب 

 : عىل َمْن خالَفه ِمَن اإلتياِن إليِه؛ مستغِفًرا ربَّه، ُمنيًبا تائًبا، فقال

ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   ڻ   ڻ     (
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   

ۆ  ۈ(.
سِل )ہ       ہ( أي: قد َفَرَض اهللُ   )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( هذا َيشمُل مَجيَع الرُّ

طاعَته عىل َمْن أرَسَله إليِهم )ہ  ہ( بَمشيئتِه، وِعلِمه، وَقضاِئه، وَتوفيِقه، وِهدايتِه، 
 . فَمْن َعصاه، وَل يسَتِجْب حلُكِمه، فقد خالَف أمَر اهللِ، وما َفرَضه ِمْن طاعِة َهذا النبيِّ

ُثمَّ أرَش�َد  الُعص�اَة والُمذنِبنَي إىل الِفعِل الصحيِح الذي َي�ُب عليهم، ِمَن التَّوبِة 
إىل اهللِ، واالعتِ�ذاِر إىل النب�يِّ ، إذا كان�وا يف عهِده، وأن َيرَغُبوا يف اس�تغفاِر النبيِّ 
ع�وِة، فق�ال : )ھ  ھ( أي: ه�ؤالِء املنافق�نَي   هل�م؛ ألنَّ�ه ُم�اُب الدَّ
الُمعِرِض�نَي عن ُحك�ِم اهللِ، ورس�ولِه، )ھ  ے  ے( بإعراِضه�م، وتاُكِمهم إىل 
ِئنَي ِمْن  الطَّاغ�وِت )ۓ( ي�ا حمم�ُد -- يف حياتِك؛ تائب�نَي، ناِدم�نَي، متبِّ



(((

فِْعِله�م، )ۓ  ڭ( أي: أعَلنُ�وا توَبَتهم أماَمَك، وس�أُلوا اهللَ أْن َيغِفَر هلم ذُنوَبم، 
ومعصيَته�م، بالتَّحاك�ِم إىل غ�رِيك )ڭ  ڭ  ڭ( أي: عف�ا عنْه�م، ودعا هلم 
اِن: حقٌّ هللِ، وحقٌّ لرسولِه ، فَلو  باملغفرِة؛ وذلك ألنَّ ذنَبهم العظيَم قد تعلََّق به حقَّ
ا، رءوًفا، كريًم )ۆ( َيقَبُل توبَتهم )ۆ(  قاُموا بذلَك، وَفَعُلوه )ۇ  ۇ( ربًّ

محِة، والُغفراِن، والتَّجاوِز عمَّ َفَعلوه، وَسرِت ذْنبِهُم الذي أْذَنُبوه. اًل عليِهم بالرَّ متفضِّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

أنَّ طاع�َة النب�يِّ  فرٌض ِم�َن اهللِ ، وأنَّ َم�ْن َف�َرَض اهللُ طاعَته، ال يوُز 
اإلعراُض عنُه. 

وفِيها: أنَّ طاعَة النبيِّ ، ِمْن توفيِق اهللِ لَعبِده، وهدايتِه، ونِعمتِه عليِه. 

اِئ�َع التي أنزهَلا اهللُ، ال ُتفي�ُد العبَد بدوِن امتثاهِلا، وأنَّ ِعصياَن الرس�وِل،  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
ُيعطُِّل السبَب الذي ِمْن أجِله ُأرِسَل. 

وفِيها: أنَّه ال رسوَل إال ومعه رَشيعٌة، َيُب أْن ُيطاَع، وُيتَّبَع فيها. 

وفِيها: أنَّ َمِن استكَمَل رشوَط التوبِة، فإنَّ اهللَ َيقبُل توَبَته. 

وفِيه�ا: َتعظي�ُم النبيِّ ، وعصمُته في�م ُيبلُِّغه عْن ربِّه؛ وهلذا ج�اَء األمُر بطاعتِه 
ُمطلًقا. 

َعه، وأِذَن  ؛ ف�إنَّ اهللَ -كم أنَّه ُيطاُع بم رَشَ ، والشعيِّ وفِيه�ا: اإلش�ارُة إىل إذِن اهللِ الَقَدريِّ
فيه ِمَن األحكاِم- فإنَّه ال َتُصُل الطَّاعُة إلنساٍن إال بتوفيِق اهللِ له، وهدايتِه، وإذنِه. 

وفِيه�ا: أنَّ قوَل�ه : )ۓ( مَت�صٌّ بحياتِه ؛ ألنَّ�ه ال ُيمِكُن أْن 
ني�ا، وَمْن َزَعَم أنَّ النبيَّ  َيعيُش  َيس�تغِفَر هل�م يف قِبه َبعد موتِه، وقد انقطَع عِن الدُّ
ى إثًم َعظي�ًم، وقال بغرِي ِعلٍم،  ُل يف ذل�ك، فقِد افرَتَ َمَعن�ا، وَيعل�ُم ما َي�دوُر يف العاَلِ، وَيتدخَّ
ُصه�ا: أنَّ أعرابيًّا  وج�اء بَزع�ٍم دوَن دلي�ٍل، وأما قصُة الُعتبِ�ّي التي أوَرَده�ا بعُضهم، وُملخَّ
ج�اء إىل قِب النبيِّ ، فس�لَّم علي�ه، وتال هذه اآليَة، ُثمَّ ق�ال -ُماطًبا صاحَب القِب 
«، ُثمَّ أنَشَأ أبياًتا يف َمدِح الَقِب،  -: »جئُتَك ُمس�تغِفًرا لذنبِي، ُمستشِفًعا بَك إىل ربِّ



(((

وصاحبِه، وأنَّ رجاًل ُعتبِيًّا َغَفْت عينُه يف ذلك احلنِي، فرأى النبيَّ  يف النَّوِم، يقول 
ُه أنَّ اهللَ قد غَفَر له«.  ْ ، فبشِّ له: »يا ُعتبِّي، الَحِق األعرابَّ

  ِِّة عىل جواِز اللُّجوِء إىل النبي ُثمَّ استدلَّ الُمنحِرفوَن، وأهُل الباطِِل، بذه الِقصَّ
ِة أموٍر،  فاعاِت، وَقضاَء احلاجاِت، وفكَّ الُكرباِت، وهذا باطٌِل؛ لعدَّ َبعد موتِه، وسؤالِه الشَّ

ِمنْها:

• �َة ُمنكرٌة، ال تثُبُت، وقد قال احلافُظ ابُن عبد اهلاِدي : »إس�ناُدها 	 أوال: أنَّ الِقصَّ
ُمظِل�ٌم، وال يصُل�حُّ االحتجاُج بِمثِل ه�ذه احلكايِة، وال االعتمُد ع�ىل ِمثِلها عند أهِل 

الِعلِم«))).

• ، ال 	 يَة؛ ِمْن أجِل فِْعِل أعرابٍّ َت�ه الرَّ يِن، وأدلَّ ثانًي�ا: أنَّن�ا ال ُيمكُن أْن َنَدَع قواطَِع الدِّ
َنعَلُم شيًئا عن فِقِهه، وِعلِمه.

• َته الصحيحَة، قد ج�اءْت باللُّجوِء إىل اهللِ وحَده، كقولِه 	 يِن، وأدلَّ ثالًث�ا: أنَّ قواطَِع الدِّ
: )چ  چ  چ  چ  ڇ( ]الن: 8)[، وق�وِل اهللِ ع�ْن نبيِّ�ه : )گ  
گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ( ]الن: )2[، وقوِل النبيِّ : »إذا َسَألَت فاسَأِل 

اهللَ«)2).

• حاب�ِة الُمْكَرمنَي، وال 	 اِش�ديَن، وال الصَّ رابًع�ا: أنَّ�ه َل ُينَقْل ع�ِن أحٍد ِم�َن الُخلفاِء الرَّ
األفاِضِل التَّابِِعنَي، أنَّه جاء إىل قِب النبيِّ ، متوّسال به َبعَد وفاتِِه، وال ُيمِكُن 

أْن ُيعاَرَض ذلك بحكايٍة َعن مهوٍل، بسنٍد َضعيٍف.

• ي�ن -وُخصوًص�ا أم�وَر العقي�دِة- ال ُتؤَخُذ ِم�َن احِلكاياِت، 	 خامًس�ا: أنَّ أح�كاَم الدِّ
نِة. ِة الصحيحِة، ِمَن الكتاِب، والسُّ والَمناماِت، وإنَّم الُعمَدُة فيها عىل األدلَّ

• 	 ، ِّا نَزلت بشأِن املنافِقنَي عىل َعهِد النبي سادًس�ا: أّن س�ياَق اآليِة واضٌح، أنَّ
 ، ِّم لو ج�اءوا إىل النبي الذي�ن َرَفُض�وا ُحكَمه، فرّغَبُه�م اهللُ يف التَّوبِة، وأنَّ

))) الصارم املنكي )ص253).
رواه الرتمذي )6)25(، وصححه، وأمحد )2669(، وقال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية : »هو ِمن أصّح ما   (2(

ُروي عن النبي «. مموع الفتاوى ))/82)).
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م أْن َيغِفَر هلم، وتاُبوا إليه، ودعا النبيُّ  باملغفرِة  فاستغَفروا اهللَ، وسأُلوا ربَّ
هلم: لغَفر اهللُ هلُم. وهذا َيدلُّ عىل أنَّه يف حياتِه، فكيَف يِصحُّ االحتجاُج بذا عىل إتياِن 

قِبِه، وسؤالِه َبعد ماتِه؟

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

ِد إرسالِِه.  أنَّ النبيَّ  َتُب طاعُته بمجرَّ

وفِيها: أنَّ ُدعاَء النبيِّ  ُمستجاٌب، وأنَّ مكانَته عنَد ربِّه عظيمٌة. 

�مِح ِمنْ�ه يف َحياتِه عن�َد التفريِط فيه،  �ا، َيُب َطلُب السَّ وفِيه�ا: أنَّ للنب�يِّ  حقًّ
ا َبعد َماتِه: فال ُيوجُد إال التَّوبُة إىل  ه، وأمَّ َ يف حقِّ واالعتِذاُر إليِه  يف حياتِِه ملَِْن َقرَّ
-؛  ُة َمْن قال: إنَّ َمْن َس�بَّ النبيَّ  َبعد موتِه ُيقَتُل -وال ُبدَّ ُ ُحجَّ اهللِ، وِم�ْن ُهنا َتَتَبنيَّ
ه، وُيطَلُب ِمنْه التَّنازُل عنْه؟ ولذلك  ألنَّ النبيَّ  مّيٌت، فكيَف سُيسَتس�َمُح ِمْن حقِّ

ُيطبَُّق عليه الَحدُّ بَقتِله، وإذا كان صادًقا يف َتوبتِه نفَعْته عنَد اهللِ. 

 . ِّوفِيها: أنَّ التَّحاكَم إىل غرِي رشِع اهللِ، يعنِي اإلساءَة إىل النبي

وفِيها: أنَّ استغفاَر النبيِّ  ألصحابِِه فيِه تكميٌل لَتوبتِِهم. 

وفِيها: إكراُم اهللِ لنبيِّه ، باالنتقاِل ِمْن أس�ُلوِب الُمخاطبِة، إىل أس�ُلوِب الَغْيبِة، 
فإنَّه قال: )ۓ( ُثمَّ قال: )ڭ  ڭ  ڭ(، وَلْ يقْل: واسَتْغفرَت هلم. 

وفِيه�ا: فْت�ُح باِب التَّوبِة أم�اَم الُمذنِبنَي، مه�م َعُظمْت ذنوُبم، واآليُة َت�دلُّ عىل أنَّ توبَة 
املنافِِق احلقيقيَة الصحيحَة مقبولٌة عنَد اهللِ، وأنَّه ليَس هناك َذنٌب ال ُيمكُن التَّوبُة ِمنْه. 

وفِيها: أنَّ باَب اس�تغفاِر النبيِّ  للُمذنِبني قد ُأغِلَق بموتِه -- ولكنَّ 
باَب اهللِ َبِقَي مفتوًحا. 

ُ له أسباَبا.  ُق َمْن يشاُء ِمْن عباِده لِطاعتِِه، وُيَيسِّ وفِيها: أنَّ اهللَ  ُيوفِّ

ا مرُد تريِك اللِّس�اِن باالستغفاِر:  نِب، وأمَّ وفِيها: أنَّ االس�تغفاَر َمَع النَّدِم يمُحو أثَر الذَّ
فال يأِت باملغفرِة َجزًما. 



(((

املُة.  وفِيها: َكَرُم اهللِ، وفضُله الواِسُع، ورمحُته الشَّ

اٍظ، ولكنَّ اهللَ أرسَلهم؛ ليبلِّغوا أحكاَمه َورَشَعه  سَل ليسوا ُمرَد ُدعاٍة، وُوعَّ وفِيها: أنَّ الرُّ
للنَّاِس، وأوجَب عىل النَّاِس طاعَتهم. 

ن�ِب ُمبارشًة؛ لقولِه: )ھ  ے   وفِيه�ا: أنَّ التَّوب�َة الصحيحَة الكاملَة تكوَن َعِقَب الذَّ
ے   ۓ( وكذل�ك الف�اُء يف قولِ�ه )ۓ( َت�دلُّ ع�ىل وج�وِب وق�وِع 
نِب، فإنَّ تأخرَيه ذنٌب آخُر، َيتاُج  َر التَّوبَة بعد الذَّ االستغفاِر َبعد الذنِب ُمبارشًة، وأنَّ َمْن أخَّ

إىل توبٍة. 

َر التوبَة، أنَّ اهللَ  نُب فك�رَّ َر ِمنْه الذَّ ويف قولِ�ه : )ۆ( َدلي�ٌل عىل أنَّ َم�ْن تكرَّ
ٍة تاَب فيها توبًة صحيحًة. يتوُب عليه يف كلِّ مرَّ

 ، ِّادِّع�اَء املنافِقنَي لليمِن، ُث�مَّ َيَتحاكموَن إىل غ�رِي النبي  ا َذَك�َر� وَلمَّ
ون َعن ُحكِم�ه ، وَيْكذبوَن بادِّعاِء اإلحس�اِن، والتوفي�ِق، ويمتنُعون عِن  وَيص�دُّ
ا، إال بشوٍط ال  م َلْن َيكونوا مؤِمننَي حقًّ يفِة أنَّ املجيِء تائبنَي: أقَس�َم  بنفِس�ه الشَّ

 : ُبدَّ ِمْن تقيِقها، فقال

)  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ(.

 )ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ( يقِس�م ال�ربُّ  بذاتِ�ه الُمقّدس�ِة: أّن�ه ال ُيؤم�ُن هؤالِء 

املنافقوَن إيمًنا، صحيًحا، حقيقيًّا، ثابًتا )ۅ  ۅ( يا حممُد --، ويعلوَك 
ًطا )ۉ  ۉ  ې( وَق�َع ِم�َن الُمخاصمِت،  فْوَقه�م س�ّيًدا، َحَك�ًم، قاِضًي�ا، ُمس�لَّ
 ، َح هلم، وُتزيَل اللَّْبَس، وتقِضَ واملنازعاِت، وفيم اختَلَط علْيِهم، والَتَبَس، وُأش�ِكَل، فتوضِّ

َل يف الَمساِئِل.  َ الُحكَم، وتفصِّ وُتبنيِّ

�َجرِة، والتفاِف  والتعبرُي بَش�َجَر؛ لتداُخِل كالِم الُخصوِم يف بعِضه الَبعض، كتداُخِل الشَّ
ا )ائ   ەئ(  وا )ى  ى  ائ( ِضيًقا، وشكًّ أغصاِنا )ې  ې  ې( وال ُيسُّ

وَحَكْمَت به )ەئ  وئ( َينقاُدوا ظاِهًرا، وباطِنًا، وال ُيالُفوَك يف شٍء.
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َسبُب النُُّزوِل:

  َِّبرْيَ ِعنَْد النَّبِي َبرْيِ : َأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنصاِر خاَصَم الزُّ َعْن عبِداهللِ ْبِن الزُّ
، َفَأَبى  ِح امل�اَء َيُمرُّ : َسِّ تِ�ي َيْس�ُقوَن ِب�ا النَّْخَل، َفقاَل اأَلْنص�اِريُّ ِة)2)، الَّ يف رِشاِج)))الَح�رَّ
 ، : »اْس�ِق يا ُزَبْيُ َبرْيِ َعَلْيِه، فاْخَتَصم ِعنَْد النَّبِيِّ ، َفقاَل رس�وُل اهللِ  لِلزُّ
َن َوْجُه  تَِك؟ َفَتَلوَّ ، َفقاَل: َأْن كاَن اْب�َن َعمَّ ُثمَّ َأْرِس�ِل املاَء إىِل ج�اِرَك«، َفَغِضَب األَْنصاِريُّ
، ُثمَّ اْحبِِس املاَء َحتَّى َيْرِجَع إىِل الَجْدِر)))«.  رس�وِل اهللِ ، ُثمَّ قاَل: »اْس�ِق يا ُزَبْيُ

: واهللِ إِنِّ أَلَْحِس�ُب َهِذِه اآلَيَة َنَزَل�ْت يف َذلَِك: )ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ   َبرْيُ َفق�اَل الزُّ
ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  

وئ())).

 ، ِوَعْن َأِب األَْس�َوِد حمّمِد بِن عبِدالّرمْحَن، قاَل: اْخَتَصَم َرُجالِن إىِل رس�وِل اهلل
 : ِنا إىِل ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َفقاَل رسوُل اهلل ِذي َقَض َعَلْيِه: ُردَّ َفَقَض َبْينَُهم، َفقاَل الَّ
ُجُل: ي�ا اْبَن الَخطَّاِب، َقَض ِل رس�وُل اهللِ  �ا َأَتيا ُعَم�َر، قاَل الرَّ »َنَع�ْم، اْنَطلِق�ا إىِل ُعَمَر«َفَلمَّ
نا إَِلْيَك. قاَل: َكَذلِ�َك؟ قاَل: َنَعْم، قاَل ُعَمُر:  نا إىِل ُعَمَر، َفَردَّ  َع�ىَل َهذا، َفق�اَل: ُردَّ
ِذي  َب الَّ َمكاَنُكم َحتَّى َأْخُرَج إَِلْيُكم، َفَأْقِضَ َبْينَُكم، َفَخَرَج إَِلْيِهم، ُمْش�َتِمال َعىَل َس�ْيِفِه، َفَضَ
ا إىِل رسوِل اهللِ ، َفقاَل: يا رسوَل اهللِ،  نا إىِل ُعَمَر، َفَقَتَلُه، َوَأْدَبَر اآلَخُر، فارًّ قاَل: ُردَّ
َقَت�َل ُعَم�ُر -واهللِ- صاِحبِ�ي، َوَلْو م�ا َأنِّ َأْعَجْزُتُه َلَقَتَلنِي، َفقاَل رس�وُل اهللِ : »ما 

«َفَأْنَزَل اهللُ : )ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ   ُئ ُعَمُر َعَل َقْتِل ُمْؤِمنَْيِ َتِ ُكنُْت أظّن أْن َيْ
ۅ  ۉ  ۉ  ې()5).

))) هَو مسيُل املاِء، ِمن الُمرتفِع إىل الّسهِل.
أرٌض ذاُت حجارٍة ُسوٍد.  (2(

)3) أي: اِلدار، وقيل: املراُد: الَحوابُِس التي َتبِس املاَء.
)4) رواه البخاري )2359(، ومسلم )2357).

)5) رواه ابن أب حاتم يف تفس�ريه )994/3(، وابُن بشان يف أماليه )7)(، وهو مرس�ٌل، وله شواهُد، وقال الشيُخ 
س�ليمُن بُن عبد اهلل : »هذه القصُة مش�هورٌة متداَولٌة بني الس�لِف واللِف، تداواًل ُيغني عن اإلسناِد، وهلا 

ها ضعُف إسناِدها«. تيسرُي العزيِز احلميد )ص496). طرٌق كثريٌة، وال يضُّ
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ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 
ِة والَبياِن.  تفنيُد َزعِم الذيَن يّدعوَن اإليمَن، وإلزاُمهم بالُحجَّ

ُضوِخ هلا.  وفِيها: بياُن رَشِط ِصحِة اإليمِن، فيمَّ يتعلَُّق بَقبوِل أحكاِم الوحِي، والرُّ

، وانقي�اِد النَّفِس الكاِمِل، حلُكِم اهللِ، ورس�ولِِه، وأنَّ  وفِيه�ا: أنَّ�ه ال ُبدَّ ِمَن اإلذع�اِن التامِّ
عيِّ حراٌم.  االمتِعاَض ِمَن الُحكِم الشَّ

ِل َوْهَلٍة.  وفِيها: أنَّ الُمؤِمَن الكامَل ينشُح صدُره حلُكِم النبيِّ  ألوَّ

 ، ادِّ َد يف َقبوِل ُحكِم النبيِّ  ليس بمؤمٍن حقيقًة، فضاًل عن الرَّ وفِيها: أنَّ الُمرتدِّ
والُمعانِِد. 

وفِيه�ا: أنَّ يق�نَي القل�ِب بِصحِة ُحك�ِم النب�يِّ ، وصدِق�ِه، رشٌط لصحِة أصِل 
اإليمِن. 

 . عيِّ َم، والتَّضاُيَق ال ُيوجُد يف قلِب َمْن َخَضَع للُحكِم الشَّ وفِيها: أنَّ التَّبُّ

يفِة عىل احلقاِئِق العظيمِة.  وفِيها: إقساُم اهللِ  بنفِسه الشَّ

وفِيها: وجوُب تكيِم النبيِّ  يف مجيِع الُمنازعاِت واالختاِلفاِت. 

ِة.  وفِيها: وجوُب االنقياِد الظاِهِر، والباطِِن، لألحكاِم النبويَّ

وفِيه�ا: أنَّ التَّس�ليَم الُكلَّ للُحك�ِم النبويِّ ال ُبدَّ ِمنْه، وهذا يعنِي ع�دَم وجوِد أيِّ ُمانعٍة، 
وال ُمدافعٍة، وال ُمنازعٍة. 

قِّي ِمَن التَّحكيِم، إىل انتفاِء الَحَرِج، إىل التَّسليِم.  وفِيها: الرتَّ

وفِيها: تريُم معارضِة النبيِّ  بأيِّ رأٍي، أو َهًوى. 

ضا الباطِِن، يف اإليمِن بأحكاِم الَوْحِي.  ضا الظَّاِهِر، والرِّ وفِيها: اشرتاُط الرِّ

وفِيه�ا: أنَّ ُحكَم هذه اآليِة باٍق إىل يوِم القيامِة، وقضاُؤه  وحكُمه، موجوٌد يف 
�نِة النبوي�ِة، وهذا الُحكُم الذي يف اآليِة خ�اصٌّ بُحكِمه ، ال بحكِم غرِيِه، فإذا  السُّ
يعِة، فال  َظ�نَّ أحُد الَخْصَمنْيِ أنَّ ُحك�َم القاِض الَمْبنِّي عىل االجتهاِد، لي�َس هو ُحكَم الشَّ
ُيعتَبُ كافًرا، منافًقا. وكذلك َمْن ردَّ ُحكًم رشعيًّا، ولْ يُكْن يعَلُم بأنَّ هذا ُحكُم اهللِ، ورسولِه، 
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َ له أنَّه ُحكُم اهللِ، ورس�ولِه، فال ُيعَتَبُ منافًقا، أو كافًِرا، إذا  أو اس�َتغَرَبه، واس�َتنَْكَره، ُثمَّ َتَبنيَّ
ُ الَفْرُق َبنْي َتْبِي�نِي القاِض حلُكِم اهللِ، ورس�ولِِه، وَبنْي  رِضَ َبع�د ذلك، وَس�لَّم. وِبذا َيَتَب�نيَّ

اجتهاِد القاِض، ورأِيِه الاصِّ يف الَمسأَلِة. 

، ويف األحكاِم القضائيَِّة.  وفِيها: عصمُة النبيِّ  يف تبليِغ الوْحِي اإلهِليِّ

ويف اآليِة: وجوُب التَّحاكِم إىل النبيِّ  يف حياتِِه، وإىل رشيعتِِه َبعد ماتِه. 

دِر،  ع�يِّ بالّرض�ا، وطِيِب النَّف�ِس، وان�ِشاِح الصَّ وفِيه�ا: ُوج�وُب َتَقبُّ�ِل الُحك�ِم الشَّ
، والَعدُل.  وُطمأنِينِة القلِب، مَع اليقنِي التامِّ أنَّ هذا هو الَحقُّ

 ، ضا النَّفسُّ ا الرِّ وفِيها: أنَّه يكفي إلثباِت اإلسالِم التَّحاكُم إىل رشيعِة اهللِ، ورسولِه، وأمَّ
ًقا باإليمِن.  ، ال ُيدَرُك يف الظاِهِر؛ وهلذا كاَن متعلِّ : فإنَّه َخِفيٌّ والَقبوُل القلبيُّ

ا إذا خاَلَفه، وُهو  ، مع إيمنِه به، فهو ع�اٍص، وأمَّ عيَّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن خاَلَف الُحك�َم الشَّ
جاحٌد له، فهو كافٌر. 

ُق عنَد حصوهِلا، كم ُتفيُد َكِلمُة  وفِيها: بياُن الغايِة التي يكوُن قبلها اإليمُن منتِفًيا، ُثمَّ َيتحقَّ
)ۅ( يف اآليِة.

َرهم بأنَّه َلو َفَرَض  ا َذَكَر  ش�يًئا ِمْن ِعناِد اليهوِد، واملنافقنَي، ومعِصَيتِهم، َذكَّ وَلمَّ
عليِهم أثَقَل ِمَّا َفَرَض -كَقتِل أنفِس�هم، والُخروِج َعن أوطاِنم- ما َفَعُلوه، إال قليٌل ِمنْهم، 
َعه، وْليقوم�وا ب�ه، وَيْمتثِلوا، فقال  َض�ْوا باألخ�فِّ ال�ذي َفَرَضه، واألس�هِل ال�ذي رَشَ فْلرَيْ

 :

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ             ٻ   ٱ      (
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ(.
 )ٱ  ٻ  ٻ( َفَرْضن�ا، وأوَجْبن�ا )ٻ( قي�ل: ع�ىل َيوِد الَمدين�ِة، وقيَل: عىل 

املنافِق�نَي، وقي�ل: ُعُموِم النَّ�اِس )ٻ  پ  پ( أي: أْن َيقُتَل كلُّ واحٍد نفَس�ه، أو 
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َيقُت�َل بعُضه�م بعًض�ا )پ  پ  ڀ   ڀ( وفاِرُقوا أوطاَنكم باهلج�رِة إىل داٍر ُأخَرى، 
ا َعَبدوا الِعج�َل، وَكَتْبنا عليهم الُخروَج، والالَء، ِمْن  ك�م َكَتْبن�ا عىل بنِي إسائيَل القتَل، َلمَّ

ِمَر: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( أي: هؤالِء اليهوُد، أو املنافقون، أو ُعُموُم النَّاِس )ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( وُيكلَُّف�ون، وُيؤَم�ُرون )ٹ( فِْعُله�م، وامتثاهُل�م، )ٹ  
، وأكثَر َتصديًقا،  نيا، واآلِخرِة، )ڤ  ڤ( ألنفِس�هم عىل الَحقِّ ڤ( وأنَف�َع يف الدُّ
وتقيًق�ا إليمِن�م )ڦ( يف حاِل إيمِنم، وامتثاهِل�م )ڦ  ڦ   ڦ( أعَطْيناهم ِمْن 
عنِدن�ا )ڄ  ڄ( وثواًب�ا جزي�اًل، يف العاِجِل، واآلِجِل )ڄ( وأرش�دناهم 

عادِة. ُل إىل السَّ )ڃ  ڃ( ال ِعَوَج فيه، ُيَوصِّ

ويف اآلياِت ِمَن الفوائِِد: 

�ِة؛ فإنَّه َلْ َيفِرْض عليها آص�اًرا، وأغالاًل، كقتِل  رمح�ُة اهللِ  بالنَّ�اِس، وبذه األمَّ
اإلنساِن نفَسه، وترِكه لداِره، ووطنِه. 

ُن قتَل  ِة أخفُّ ِمَن التوبِة يف بنِي إسائيَل، والتي كانْت َتَتضمَّ وفِيها: أنَّ التَّوبَة يف هِذه األمَّ
النُّفوِس، وإخراَجها. 

وفِيه�ا: أنَّ أصحاَب النبيِّ  أكمُل إيمًنا ِمْن أصحاِب موَس�ى ؛ فإنَّ بنِي 
ا أصحاُب نبيِّنا: فقالوا: س�ِمعنا، وأَطعنا، وقد جاَء يف  ْوا، وَعَصْوا، وأمَّ إسائيَل كثرًيا ما َتَولَّ
م قالوا عن�َد نزوِل هذه اآليِة: »واهللِ َلو كَتَب�ه اهللُ علينا َلَقبِْلنا، احلمُد هللِ  بع�ِض الّرواي�اِت: أنَّ
الذي عافانا، ُثمَّ احلمُد هللِ الذي عافانا«. َفقاَل رسوُل اهللِ : »اإِليامُن َأْثَبُت يف ُقُلوِب 

واِس«))). ِرجاٍل ِمَن األَْنصاِر، ِمَن اجِلباِل الرَّ

ويف اآلياِت -أيًضا-: امتحاُن أهِل النِّفاِق؛ إلظهاِر َحقيقتِهم. 

عِب، والَمحبوِب، والَمكروِه.  هِل، والصَّ وفِيها: أنَّ صادَق اإليمِن ُيطيُع يف السَّ

اِر. وِح ِمَن الَجَسِد، وإْخراَج الَجَسِد ِمَن الدَّ نيا: إخراَج الرُّ وفِيها: أنَّ ِمْن عذاِب الدُّ

))) رواه الطبيُّ يف تفس�ريه )526/8(، وابُن املن�ذر )779/2(، وابُن أب حاتم )995/3(، وغرُيهم، من ُطرق، 
كلُّها ُمرسالت. وانظر: َتْفسري ابِن َكثرٍي )352/2).
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عيَِّة باملوِعظِة؛ وذل�ك بِذْكِرها مقرونًة بالوع�ِد، والوعيِد،  وفِيه�ا: تبليُغ التَّكالي�ِف الشَّ
والثَّواِب، والِعقاِب. 

وفِيها: أنَّ طاعَة العبِد لربِّه خرٌي ِمَن الدنيا، وما فيها. 

 . ويف اآليات: أنَّ تواِل الطَّاعاِت ُيثبُِّت صاحَبها عىل طريِق احلقِّ

ِة اإليمِن.  وفِيها: أنَّ القياَم باألعمِل دليٌل عىل ِصحَّ

انيَِّة. وفِيها: أنَّ امتثاَل األواِمِر والنَّواِهي اإلهليَِّة، يؤدِّي إىل َمزيٍد ِمَن اهِلدايِة الربَّ

وفِيها: مَحُْد اهللِ عىل العافيِة، وعىل َعَدِم تكليِفه ما ال ُيطاُق. 

ِة.  وفِيها: انتفاُء الَحَرِج يف ديِن هذه األمَّ

ويف اآلياِت: تيئٌة لِْذْكِر اِلهاِد، واهِلجرِة، كم يف اآلياِت التي ستأِت َبعَدها.

، لكْن ال ُيكلُِّفهم بم ال ُيطاُق.  وفِيها: أنَّ اهللَ قد ُيكلُِّف عباَده بالَمشاقِّ

وفِيها: أنَّ بعَض املنافقنَي قد َيفعلوَن الَمأموراِت، وَيمتثِلوَن يف الظاِهِر؛ ُس�معًة، ورياًء، 
حتى ال ينكشَف ُكفُرهم. 

َل فيم يك�وُن عليه احلاُل، لو  وفِيه�ا: أنَّ العب�َد إذا الح�َظ جانَِب األجِر، والثَّ�واِب، وتأمَّ
ُة ما هو فيه ِمَن  ، ورَأى الوعَد باهلدايِة: فإنَّه ستِخفُّ عليه َمشقَّ ، وأعَسَ كانِت التكاليُف أشقَّ

الِعباداِت، والتَّكاليِف. 

ُة، والَتثبِيُت، واألجُر  وفِيه�ا: أنَّ االمتِثاَل لألمِر الّشعيِّ يرتتَُّب عليه أربعُة أموٍر: الَخرييَّ
 . ِالعاجُل، واآلجُل، واهِلدايُة، وهذا ِمْن َكَرِم اهلل

ويف اآليات: دليٌل عىل أنَّ اإليمَن َيزيُد بالطَّاعِة، وَينُقُص بالَمعصيِة. 

وفِيها: جزالُة األجِر عىل الطَّاعِة، وذلك ِمْن وجوٍه، ِمنْها: 

أنَّه ِمْن عنِد اهللِ، كم يف قولِه: )ڦ   ڦ(. 

وأنَّه َعظَّمه، فقال: )ڄ  ڄ(. 
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 . ُوأنَّ الُمعطِي هو اهلل

والتأكيُد يف قوله: )ڦ(. 

وأنَّه وعٌد، واهللُ ال ُيِلُف املِيعاَد. 

وفِيها: توفيُق اهللِ لعباِده، بتيسرِي إيصاِل احلقِّ هلم، وَتسهيِل فِْعِل األعمِل الصاحلِة عليهم. 

كوِك.  وفِيها: أنَّ فِْعَل الطَّاعاِت َيزيُد اإليمَن ثباًتا، وُيْبِعُد العبَد عن الَوساوِس والشُّ

ِع، واألحكاِم.  َره اهللُ وقضاُه، ِمَن الشَّ ضا بم قدَّ وفِيها: الرِّ

وفِيه�ا: أنَّ بع�َض َمْن يفعُل الطَّاعاِت ال ُيؤجُر؛ ألنَّ�ه َلْ يقِصْد وجَه اهللِ، وإنَّم َعِمَل رياًء، 
وُسمعًة، ودفًعا لُتهمِة النِّفاِق عْن نفِسه.

َ : أنَّ الِراَط املس�تقيَم، الذي َيِدي إليه َمِن امَتَثَل أمَره، وَيرزُقه س�لوَكه،  ُثمَّ َبنيَّ
نَي، فقال  احِلِ �هداِء، والصَّ يقنَي، والشُّ دِّ إنَّ�م هو صاُط الذي�َن أنعَم عليهم، ِمَن النَّبيِّنَي، والصِّ

 -يف ِذْكِر جزاِء َمْن أطاَعه-:

)   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ  

گ   گ  گ  گ(.
 )ڃ  چ  چ  چ( بِفْع�ِل م�ا أَم�َر به اهللُ، ورس�وُله، واجتناِب م�ا َنَى عنه اهللُ، 

ني�ا:  الدُّ يف  ڍ(  ڇ   ڇ   ڇ   )ڇ   الُمطيع�وَن  الصاحِل�وَن،  )چ(  ورس�وُله 
باهلداي�ِة، والتَّوفي�ِق، ويف اآلخ�رِة: بدخوِل جنَّ�اِت النعيِم )ڍ  ڌ( وعىل رأِس�ِهُم: 
سِل )ڎ( القتىَل يف سبيِل اهللِ،  ُسل )ڌ( الذيَن سَبقوا إىل تصديِق الرُّ الرُّ
ِة والبياِن )ڎ(  وكذلك الُعلمء الذيَن َيش�هدوَن لصحِة دي�ِن اهللِ  بالُحجَّ
القائم�نَي بحقوِق اهللِ، وحق�وِق عباِده )ڈ   ژ  ژ( أي: ما أَحَس�َن هؤالِء 
يف زيارِت�م، ولِقاِئهم، واالجتِمِع ِبِم، واألُْنِس بُقرِب�م )ڑ( أي: الُمرافقُة لألخياِر 
َقه�م للطَّاعِة،  �ٌل ِمنْ�ه، وِمنَّ�ٌة، وَعطاٌء، فه�و الذي وفَّ األب�راِر )ک  ک  ک( تفضُّ



(((

وأدَخَلُه�ُم جنََّت�ه، ورزَقَه�م ه�ذه الُمرافقَة برمحتِ�ه، ال بأْعمهِل�م )گ   گ  گ( بَمْن 
يستحقُّ اهِلدايَة، والتَّوفيَق، والَفضَل.

وقد وَرَد يف سبِب نزوِل هذه اآليِة: 

ع�ن عائش�َة  قالت: »ج�اَء رجٌل إىل النب�يِّ  فقال: يا رس�وَل اهللِ، إنَّك 
ألح�بُّ إلَّ ِم�ْن َنفِس، وأحبُّ إلَّ ِمْن أه�ِل، وأحبُّ إلَّ ِمْن وَل�ِدي، وإنِّ ألكوُن يف البيِت، 
فأذُك�ُرَك، ف�م أصِبُ حتَّ�ى آتَِيَك، فأنظَر إلي�َك، وإذا َذَكْرُت موِت، وموَت�ك، َعَرْفُت أنَّك إذا 
دخلَت النََّة ُرفِْعَت مَع النَّبيِّنَي، وأّن إذا دخلُت النََّة َخِشيُت أْن ال أراَك. فَلْم َيرّد عليه النبيُّ 

، حت�ى َنَزلْت علي�ه: )ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ(«))).

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 
فض�ُل طاعِة اهللِ، ورس�ولِه، والتَّ�درُج يف ِذْكِر األخي�اِر ِمَن األعىَل إىل األدَنى، وس�لوُك 

كِر.  َمسلِك التَّدلِّ يف الَعْرِض، والَبدُء باألفضِل يف الذِّ

�هادِة يف س�بيِل اهللِ، وَمنزلِة  ِة، وَصحابِة األنبي�اِء، والشَّ س�الِة، والنُّب�وَّ وفيه�ام: َفض�ُل الرِّ
الِح.  العلمِء، وَفضِل الصَّ

الِح.  ُف األعمِر يف طاعِة اهللِ، وهو ِمَّا قيَل يف تعريِف الصَّ وفيهام: َصْ

 . وفيهام: أنَّ الَمْرَء َمَع َمْن أَحبَّ

وفيهام: أنَّ الَمِعيََّة ال يلَزُم أْن يكوَن أهُلها يف درجٍة واحدٍة، وقد َيُصُل اللِّقاُء والّرفقُة َبنْي 
رجاِت الُمتفاوتِة.  أهِل الدَّ

وفيهام: أنَّ األدَنى يف النَِّة، ال ُيَرم ِمْن رؤيِة األعىَل. 

  غبِة يف االجتمِع بنبيِّهم حابِة، ِمَن الرَّ وفيهام: اإلجابُة عمَّ تاَقْت إليِه ُنفوُس الصَّ
بعَد املوِت، ودخوِل النَِّة. 

))) رواه الطباّن يف األوسط )477(، ويف الصغري )52(، والضياء املقدس يف صفة النة )20(، وقال الضياء: »ال 
أعلم بإسناد هذا احلديث بأًسا«وله طرق، انظر: تفسري ابِن َكثرٍي )354/2).
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تِهم.  وفيهام: أنَّ أهَل اإليمِن ال يصِبوَن عن رؤيِة نبيِّهم، وأئمَّ

نيا، ُتوِرُث مرافقَتهم يف اآلِخرِة.  وفيهام: أنَّ ُمرافقَة األخياِر يف الدُّ

احلِة عىل لقاِء األخياِر، وتصيِل ُمرافقتِهم.  وفيهام: االستعانُة باألعمِل الصَّ

 ، ُّوفيهام: فضُل األصناِف األربعِة الَمذكوِريَن يف اآليِة؛ ولذلك اختاَرهم النبي
َ عنَد موتِه؛ كم َرَوْت عائش�ُة ، قالْت: »كنُت أَس�مُع أنَّه َلن َيموَت نبٌي، حتى  ا ُخريِّ َلمَّ
نيا، واآلخ�رِة«. قالت: »فس�مْعُت النَّبِيَّ  يف مرِضه ال�ذي ماَت فيه،  َ َب�نْي الدُّ ُيَ�ريَّ

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   يق�ول:  ُبّح�ٌة)))،  وأخَذْت�ه 
َ ِحينئٍذ«))).  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ(«، قالْت: »فظننُته ُخريِّ

: أنَّ فض�َل اهللِ عظيٌم، وأنَّ فضَله مبنِيٌّ عىل ِعْلِمه، وأنَّه  يعَلُم املس�َتِحقَّ  ويف اآليَت�ْيِ
يِة إىل َتصيِل ذلك الَفضِل.  ُقه لألسباِب املؤدِّ لفضِله؛ فيوفِّ

وفيهام: ُمقابلُة ِذْكِر املنافِقنَي، واليهوِد، ومعصيتِهم، بِذْكِر أهِل اإليمِن، والرِي، وطاعتِهم.

نيا.  وفيهام: أنَّ أهَل النَِّة درجاٌت، وأرفُعهم فيها درجًة، أقرُبم إىل اهللِ يف الدُّ

عوِة إىل ما جاءوا به.  وفيهام: فضُل طاعِة األنبياِء، وُمناَصِتم، والدَّ

ِة،  ناِن، وفضُل أصحاِب ُنرتِِه بالُحجَّ يِف، والسِّ ين بالسَّ وفيهام: فضُل أصحاِب ُنرِة الدِّ
والبياِن. 

يَرِة. ريِة، والسَّ ُه، وعالنيُته، وفضُل صالِح السِّ وفيهام: فضُل َمْن َصُلَح ِسُّ

ها عىل  ا َذَكَر  طاعَته، وطاعَة رسولِه، وكاَن الهاُد ِمْن أعَظِم الطَّاعاِت، وأشقِّ وَلمَّ
هادِة يف سبيِله، كان يف ذلك تهيٌد، وتوطئٌة،  ا َذَكَر َمنزلَة الشَّ النُّفوِس، ناَدى املؤمننَي إليِه. وَلمَّ
ِب  هم، والتَّأهُّ لألم�ِر بالهاِد يف س�بيِله؛ فقال -آِمًرا عباَده املؤمن�نَي، بأخِذ الَحَذِر ِم�ْن عدوِّ

للقاِئه، والنَّفرِي عىل كلِّ حاٍل-:

))) شء َيعرتض يف ماري التنفس، فيتغري به الصوت، ويغُلظ.
)2) رواه البخارّي )4435(، ومسلم )2444(، وهذا لفظه.
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)  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ(.
ِم�ْن  احرتاَزك�م  أي:  ڱ(  )ڳ   ورس�ولِه  ب�اهللِ،  ڳ(  ڳ   )ڳ    

نوه�م ِمْن أنفِس�كم، والَح�َذُر: هو َتوقِّ�ي الَمكروِه، وهذا َيش�مُل: إعداَد  ك�م، وال ُتكِّ عدوِّ
، ومعرفَة  �الِح، وتكثرَي الَع�َدِد بالنَّفرِي يف س�بيِل اهللِ، واالس�تعداَد النَّفسَّ مُلالقاِة الع�دوِّ السِّ
كم، والنَّْفُر: االنزعاُج،  حالِ�ه، والَحَذَر ِمْن تثبِيِط الُمنافِق�نَي )ڱ( اخُرجوا لقتاِل عدوِّ
ًة َبعَد َسيٍة، وُثباٌت: مجُع ُثبٍة،  والَف�َزُع، )ڱ( مَجاعًة َبعَد مَجاعٍة، وفِرقًة َبع�َد فِرقٍة، وَسيَّ
ٌة ِمْن ثبا يثُبو، إذا اجتَمَع، وقيل: مش�تقٌة ِمْن َثَبْيُت ع�ىل الرجِل، إذا أثنَْيَت عليه،  قيل: ُمش�تقَّ
كم متمِع�نَي يف جيٍش واحٍد،  ومَجْع�َت حماِس�نَه))) )ڱ  ں  ں( اخرج�وا مُلالقاِة عدوِّ

. وذلك بِحَسِب حاِل العدوِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

أْخُذ األُهَبِة للقاِء األعداِء، وعدُم االقتحاِم عىل َجهالٍة. 

ِة يف اِلهاِد.  وفِيها: األخُذ بأسباِب القوَّ

وفِيه�ا: أنَّ كلَّ م�ا ُيع�نُي ع�ىل الواِجِب يف اِله�اِد فهو واج�ٌب، ِمْن معرف�ِة طبيعِة أرِض 
، وحالِه، وسالِحه، وبثِّ الُعيوِن لَمِع األخباِر، وغرِي ذلِك.  العدوِّ

وفِيها: العمُل باألسباِب، والَعمُل عىل َحَسِب اإلمكاِن، واجتهاُد ُوالِة األموِر، والقائمنَي 
بشأِن الهاِد، يف كيفيَِّة خروِج املسلمنَي: مجاعاٍت، أو مجاعًة واحدًة. 

ُة يف ذلَك َعْن غرِيها.  ُم ُفنوِن الَحرِب، وأْن َتستغنَِي األمَّ وفِيها: تعلُّ

يَُّة التََّيّقِظ، وأخِذ الَحَذِر، وأنَّ التَّفريَط يف ذلك ِمْن أس�باِب الَهالِك، وتس�لُِّط  وفِيه�ا: أهِّ
األعداِء. 

، وعدُم انتظاِر إتيانِِه.  وفِيها: َغْزُو الَعُدوِّ

وفِيها: أنَّ األعداَء َيرتبَّصوَن الدوائَر باملؤمننَي. 

))) انظر: تفسري القرطبي )274/5(، الدر املصون )28/4(، أحكام القرآن البن العرب ))/)58).



(((

وفِيه�ا: أنَّ ِم�َن الهاِد: ما يكوُن َفْرَض َع�نْيٍ عىل الميِع، وِمنْه: ما يك�وُن َفْرَض ِكفايٍة، 
فيِجُب عىل البعِض، دوَن اآلَخريَن. 

ِة.  ناعاِت الَحربيَِّة، والُخَطِط الَعسكريَّ ُم الصِّ وفِيها: تعلُّ

�مُع، والطَّاع�ُة، وت�رُك الش�ذوِذ، واملخالف�ِة،  وفِيه�ا: اجت�مُع كلم�ِة الُمس�لمنَي، والسَّ
والِعصياِن. 

وفِيها: أنَّ األعداَء َيدُعون، وَيغدُروَن. 

وفِيها: ِوقايُة ُنفوِس املسلمنَي ِمْن أسباِب الَهالِك. 

وفِيها: ارتفاُع ِحسِّ اليقظِة يف النَّفِس املؤِمنِة. 

وفِيها: عدُم االنفراد بالُخروِج يف س�بيِل اهللِ، إال إذا َدَعْت مصلحٌة لذلك، واألصل: أْن 
يرجوا مجاعًة؛ لُيِعنَي بعُضهم بعًضا.

، فقال  ، نبَّه إىل َخَط�ِر الَع�دوِّ الداِخلِّ �ا َذَك�َر  الَحَذَر ِم�َن الَعدوِّ الاِرج�يِّ وَلمَّ
 يف املنافقنَي، وَتّلِفهم عن اِلهاِد، وتعويِقهم لِغرِيهم، وَفَرِحهم بفواِت األجِر: 

ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ     (
ۓ  ڭ(.

 )ڻ  ڻ( أي: فيُك�م، واِلط�اُب لمع�ِة املؤمن�نَي بَِحَس�ِب الظاِه�ِر؛ ألنَّ املنافِقنَي 

، وَمْن عىَل ش�اِكَلتِه  �وَن فيِه�م، متظاِه�روَن بدعوِتم، وقي�ل: املقصوُد عبُداهللِ ب�ُن ُأَبّ ُمندسُّ
)ڻ( ال�الُم للتأكي�ِد )ۀ( أي: َيَتخلَُّف عِن الهاِد َضعًفا، وَخ�وًرا، وُجبنًا؛ لنفاِقه، 

ِة إيمنِه، وقد مَجَع َبنْي التأّخِر عِن الهاِد، وَتثبيِط غرِيه عن الُخروِج فيِه، والالم للَقَس�ِم،  وقلَّ
))) )ۀ  ہ  ہ( ِمْن قت�ٍل، أو ِجراٍح،  والتَّقدي�ُر: وإنَّ ِمنْك�م مَلَ�ْن -واهللِ- َلُيبّطئ�نَّ
أو َهزيم�ٍة )ہ( -َفرًح�ا بم َفَعل، حام�ًدا رأَيه، وموِقَف�ه-: )ہ  ھ  ھ  ھ( بالُقُعوِد، 

الَمِة )ۓ( حاًضا املعركَة، فُأقَتل. والسَّ

))) انظر: معان القرآن لألخفش ))/)26(، البحر املحيط )704/3(، زاد املسري ))/)43). 
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

سْعُي الُمنافقنَي يف تِذيِل املؤمننَي. 

ُق غرَيه عنه.  ، وُيعوِّ ُر عِن الَخرْيِ وفِيها: أنَّ الُمنافَِق يتأخَّ

فاَع عنه، ومحايَة َبْيَضتِه.  وفِيها: أنَّ أهَل النِّفاِق ال ُيريدوَن بقاَء اإلسالِم، وال الدِّ

 ، يوِف، ومقابلِة العدوِّ روَن َعِن الهاِد؛ خوًفا ِمْن صِليِل السُّ وفِيها: ذمُّ الُجبناِء الذين يتأخَّ
 . ، والَفرِّ والَكرِّ

وفِيها: أنَّ اهللَ ُيصيُب املؤمننَي باملصاِئِب؛ حِلكمٍة ُيريُدها ، وِمْن ذلك: إظهاُر ما 
يف صدوِر املنافقنَي ِمَن النِّفاِق، والتَّمحيُص، والتَّمييُز. 

هادِة يف سبيِل اهللِ.  وفِيها: استهزاُء املنافقنَي بمقاِم الشَّ

وفِيها: ذمُّ التَّثاُقِل َعِن الُخروِج للجهاِد بال ُعْذٍر. 

ه�م لالبتهاِج  �رُّ إىل املعصي�ِة، فإبط�اُء ه�ؤالِء َعِن اله�اِد، قد َجرَّ وفِيه�ا: أنَّ املعصي�َة َتُ
هادِة.  المِة، وفواِت الشَّ بالسَّ

نيا، وإنَّم َمْن َسِلَم ِمَن  وفِيها: أنَّ النَّاِجي احلقيقيَّ ليَس َمْن َسِلَم ِمَن القتِل، والَجْرِح، يف الدُّ
المِة َسَيجرُّ عليهم يوَم القيامِة الَحْسَة، والنَّدامَة.  النَّاِر يوَم القيامِة، وابتهاُج املنافقنَي بالسَّ

هادَة مصيبًة حَمَضًة، وال َيَرْوَن فيها ثواًبا.  وفِيها: أنَّ املنافقنَي َيَرْوَن الشَّ

 . عيِّ اِعي الشَّ ، وَهَوى النَّفِس، عىل الدَّ ّ اِعي اِلبِلِّ وفِيها: ُخطورُة تغليِب الدَّ

وفِيه�ا: عدُم التفاِت املؤمن�نَي إىل القاِعديَن، والُمثّبطِنَي، وترُك االس�تجابِة هلم، وتريُم 
التشبُِّه بم. 

وفِيها: التَّحذيُر ِمْن توِهنِي العزاِئِم يف الطَّاعِة. 

وفِيها: أنَّ ِمِن انطِمِس الَبصريِة: أْن َيَرى الُمنتِكُس فواَت الطَّاعِة نِعمًة. 

وفِيها: أنَّ ِمَن املنافقنَي َمْن ُيِقرُّ بأنَّ له ربًّا، وخالًِقا. 
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هادَة يف سبيِل اهللِ، فقد َحَصَل له التَّوفيُق العظيُم، والنِّعمُة الليلُة. وفِيها: أنَّ َمْن ناَل الشَّ

�ِره، وَتثاُقِله، وُجبنِه عن الُخروِج يف س�بيِل اهللِ،  : تأخُّ وفِيه�ا: أنَّ املنافَِق مَجََع َبنْي س�يَِّئَتنْيِ
فاِع ع�ن َبْيضِة أهِل اإلس�الِم، فهو َيتمنَّى أْن يس�تبِيَح  ، والدِّ وتثبيطِ�ه لغ�رِيه عن تأييِد احل�قِّ

الكفاُر أهَل اإلسالِم. 

ِر- مصيبٌة؛ كم قال : )ڳ  ڱ   َ وفِيه�ا: أنَّ املوَت -فم ُدوَنه ِمَن الضَّ
ڱ( ]املائدة: 06)[. 

�الَمَة ِمْن َمسِّ الَقْرِح يف سبيِل اهللِ ِكياَسًة، وُحْسَن تدبرٍي،  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي َيعتبوَن السَّ
)ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ    عنه�م:  اهللُ  ق�ال  ك�م 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ( ]التوبة: 50[.

�يِّئِة، َبعَد  �ِر بَتحِزيِن املنافِق�نَي، وتعليقاِتُم السَّ وفِيه�ا: أنَّ�ه َينبِغي عىل املؤمن�نَي عدُم التأثُّ
اإلصاَبِة بالُمصيَبِة؛ فإنَّ املنافَق ال َيتِس�ُب األجَر، يف األَذى يف س�بيِل اهللِ، وال َيراُه ُقربًة إىل 
ِر، واحِلساباِت الاطَئِة، ونحِو ذلك؛ وهلذا  اهللِ، وال َخرًيا، وإنَّم َيَرى أنَّه َحَصَل بس�بِب التَّهوُّ
إذا رأى املنافِ�ُق أن ضًرا ق�د ناَل آِمًرا باملعروِف، أْو ناهًيا َعِن الُمنكِر، فإنَّه َيغبُِط نفَس�ه عىل 
ه بم أصاَبه يف س�بيِل اهللِ، فَيجمُع َبنْي  ُ ُس�كوتِِه، وس�الَمتِِه، وَيعيُب املحتِس�َب الصابَِر، وُيعريِّ
ين، بينَ�م ُيعاتُِب صاحُب اإليمِن نفَس�ه،  �مَتِة يف أهِل الدِّ ، وَبنْي الشَّ ع�يِّ ت�رِك الواجِب الشَّ
ُ عىل ما فاَته ِم�َن األجِر، وَيغبُِط  ، ويتحسَّ ويوبُِّخه�ا، إذا تقاَعَس�ْت عن ُحض�وِر مواِقِع احلقِّ

َمْن َسَبقه إىل الَخرِي، وُيواِسيه إذا َحَصَل له ضٌر.

  موقَف املنافقنَي عندما ُتصيُب املس�لمنَي مصيبٌة، أو هزيمٌة، َذَكَر  ا َذَكَر� وَلمَّ
َتم، عندما ُيصيُب املسلمنَي فضٌل ِمَن اهللِ، وَنٌر، فقال:  َبعدها َموِقَفهم، وَحَسَدُهم، وَحْسَ

)  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            
ۉ  ۉ   ې  ې  ې(.

ِت وجالِل، َلِئْن َحَصَل لكم )ڭ  ۇ    )ڭ  ڭ( الالُم الُم الَقَس�ِم، أي: وعزَّ

ا،  ً ۇ( فت�ٌح، ونٌر، وَظف�ٌر، وَغنيمٌة، )ۆ( ذل�ك املنافُِق الُمبطُِّئ -نادًم�ا، ُمتحسِّ
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نيا )ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( أي: ِصلٌة، وحَمبٌة يف  حاِس�ًدا، ُمتهالًِكا عىل ُحطاِم الدُّ
ي�ن، وُصحب�ٌة، وُمالطٌة: )ۅ  ۅ            ۉ( َيتمنَّ�ى أْن يكوَن خارًجا، غاِزًيا، مع  الدِّ

ْبِي، والَغنيمِة. املسلمنَي )ۉ   ې  ې( فأْحَظى بسهٍم وافٍِر ِمَن السَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ُت الفضَل يف  أنَّ التَّخل�َف ع�ِن الهاِد يف س�بيِل اهللِ، يؤدِّي إىل النَّ�دِم، والَحسِة، ويف�وِّ
نيا، واألجَر يف اآلخرِة.  الدُّ

وفِيها: ُحْسُن األدِب مَع اهللِ؛ فإنَّه قال يف اآليِة التي َقْبلها: )ۀ  ہ  ہ(، وقال 
يف هذه اآليِة: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ(، مَع أنَّ املصيبَة أيًضا ِمَن اهللِ، وهذا ِمثُل قولِه 
: )ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ( ]الشعراء:80-79[، 
ًبا  فَلْم َينِْسْب إبراهيُم  املرَض إىل ربِّه، مع أنَّه ِمْن تقديِره، وفِْعِله ؛ وذلك تأدُّ
: )ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(  مع�ُه، وكم ق�ال صاحِلُ�و ال�نِّ

]الن: 0)[، مَع أنَّ حصوهَلم مجيًعا بإرادٍة ِمَن اهللِ. 

، الذي يعيُش فيه، فإنَّه قد  وفِيه�ا: أنَّه ال َعالقَة حقيقيَّة َبنْي املنافِِق، واملجتمِع اإلس�الميِّ
َقَطَعه�ا بنفاِق�ه، فال َيَرى َنَرهم نًرا له، وال َيَرى َهزيمَته�م مصيبًة عليه، بل َأْمُره كم قال 
ف�ال   ،](2( عمران:  ]آل  ې(  ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   )ۋ   اهلل: 

َة ديٍن قائمٌة، وال ُصحبَة دنيا صادقٌة.  ُأخوَّ

ٌة َبْحتٌة، وأنَّ ِحْرَصه عىل املاِل، ال عىل شٍء آخَر، وَهَلَعه كلَّه  وفِيه�ا: أنَّ نظ�رَة املنافِق ماديَّ
عىل ُحطاِم الدنيا الفانيِة. 

نيا، وال َي�َرى املِْحنَة،  وفِيه�ا: َضحال�ُة فِك�ِر املنافِق؛ فإنَّه ال َي�َرى الَفوَز إال يف مغانِ�ِم الدُّ
ارًة، وأجًرا، وَش�هادًة، وِرفعًة، وَيَرى  ا، بينم َي�َرى املؤمُن املصيبَة كفَّ واملصيب�َة، إال أمًلا، ورشًّ

اًل، ونِعمًة ِمَن اهللِ.  الغنيمَة فضاًل معجَّ

�خصيَِّة، وللَكْيِد، والطَّْعِن  هُم الشَّ وفِيها: أنَّ بقاَء املنافقنَي وس�َط املؤِمننَي، إنَّم هو ملصاحِلِ
يف دي�ِن اهللِ، ف�إذا َخَرَج املنافُِق مَع املؤمننَي يف الهاِد، فإنَّم َيقصُد الغنيمَة، ومتاَع الّدنيا، وإذا 
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تلَّ�َف عِن الهاِد -وما أكثَر ذلك ِمنْه- فإنَّم هو ُجبٌن، وتِذيٌل، وتربُُّص الدوائِر باملؤمننَي، 
فإذا َخَرُجوا ال َيْرُجوَن ِمَن اهللِ ثواًبا، وإذا َتلَّفوا ال َيَْشْوَن ِمَن اهللِ ِعقاًبا. 

وفِيه�ا: أنَّ املناف�َق ُيظِهُر احلَس�َد، كم قال اهلل عنه يف هذه اآلي�ِة: )ۅ  ۅ            ۉ  
ۉ   ې  ې(.

وفِيها: أنَّ الَمقولَة الواحدَة قد َيقوهُلا املؤمُن، وقد َيقوهُلا املنافُق، ولكْن ش�تَّاَن َبنْي باِعِث 
ه�ذا، وباِعِث هذا، فق�د يقوُل املؤمُن إذا فاَتْته املعرك�ُة: )ۅ  ۅ            ۉ  ۉ   ې  
َم؛  ، والتندُّ َ ، ويك�وُن َمبعُثه يف الكالِم: التَّح�سُّ ې( فيك�وُن قص�ُده: الفوَز األُخرويَّ
َة، ويك�وُن َمبعُثه يف  �ا املنافُق: فيك�وُن قصُده بالف�ْوِز: الغنيم�َة الدنيويَّ لف�واِت الطَّاع�ِة. وأمَّ

، عىل فواِت الدنيا.  َ الكالِم: الَحَسَد، والتَّحسُّ

ِة القلبيَّ�ِة، واملحبِة يف اهللِ،  وفِيه�ا: أنَّ األص�َل يف الَعالق�ِة َبنْي املؤمن�نَي: ِقياُمها عىَل امل�ودَّ
ِة.  نيويَّ ِة الدُّ وليَس عىل املصالِح الشخصيَِّة، والَعالقاِت املاديَّ

َة َبنْي املؤمننَي، واملنافقنَي. وفِيها: أنَّ اهللَ قد َقَطَع املودَّ

نيا، أَمَر  �ا َذَكَر  تذيَل املنافِقنَي عِن اله�اِد، وخروَجهم ِمْن أجِل مغانِم الدُّ وَلمَّ
ا  نيا. وَلمَّ عب�اَده املؤمننَي بالُخروِج يف س�بيِله؛ عْزًما باِل َتثاُقٍل، وقصًدا لوجِه�ه، ال ملغانِِم الدُّ
اِر، كلََّفه�م -ثانًيا- بالُخروِج بأنفِس�هم إىل  كان ق�د أَمَره�م-أواًل- بأْخ�ِذ الَحَذِر ِم�َن الُكفَّ

 : قتاهِلم؛ فقال

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ   ائ   ى   ى     (
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی(.

ُم: الُم األم�ِر، وهذا أمٌر ِمَن اهللِ  أله�ِل اإليمِن بالهاِد )ى    )ى( ال�الَّ

ائ  ائ( قص�ًدا لوجِهه، وإع�الًء لَكِلمتِه )ەئ     ەئ( أي: َيبيُعون )وئ  
وئ( فيتناَزل�وَن عن َبَجتِها الزائلِة، وما فيه�ا )ۇئ( ُمريِدينَها لنعيِمها الدائِم، 

وهذا كقولِه  يف سورِة البقرِة: )ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ( ]البقرة: 207[، أي: َيبيُعها.
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وقوُل�ه: )ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ( أي: كلُّ َم�ْن َحَص�َل ل�ه أح�ُد 
األمَرْيِن، َس�واء ُقتَِل، أو َغَلَب، وَس�َلَب، وَغنَِم، وَس�ِلَم، )ىئ  ىئ  ی    ی( أي: يف 
َل  ، س�نُعطِيه ثواًبا جزياًل ِمْن ِعندنا يف اآلِخَرِة، وقد قاَل النبيُّ : »َتَكفَّ ِكال احلالَتنْيِ
ِرُجُه إاِلَّ اجِلهاُد يف َس�بِيلِِه، َوَتْصِديُق َكلاِمتِِه- بَِأْن ُيْدِخَلُه الَجنََّة،  اهللُ ملَِْن جاَهَد يف َس�بِيلِِه -الَ ُيْ

َأْو َيْرِجَعُه إىِل َمْسَكنِِه الَِّذي َخَرَج ِمنُْه، َمَع ما ناَل ِمْن َأْجٍر، َأْو َغنِيَمٍة«))). 

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

اِر.  أْمُر املؤمننَي بمبارشِة قتاِل الكفَّ

وفِيها: تذكرُيهم بُحْسِن الَقْصِد، واإلخالِص. 

وفِيها: أنَّ الُمجاهَد يف سبيِل اهللِ مأجوٌر عىل كلِّ حاٍل. 

وفِيها: إيثاُر الباِقي عىل الفاِن. 

وفِيها: أنَّ املؤمننَي إذا َغَلُبوا، وَسَلُبوا، ال َيفوُتُم األجُر العظيُم. 

: االستشهاُد، والنَُّر، وهناك حاالٌت أخرى، كاإلصابِة باِلراِح،  ويف اآلية: ِذْكُر حالَتنْيِ
، ونحِو ذلك، فهو مأجوٌر يف ه�ذا كلِّه، َوِذْكُر االحتمَلنْي يف اآليِة،  ، أو غلَب�ِة الَع�دوِّ أو األْسِ

 . إنَّم هو عىل وجِه الُعموِم الغالِِب، ال عىل وجِه الَحْرِ

وفِيه�ا: مالف�ُة ح�اِل املؤمن�نَي، أهِل الَع�ْزِم، واإلخ�الِص، حل�اِل املنافق�نَي، الُمبطِِّئنَي، 
القاِعديَن. 

�هادَة، ولي�س الَهَرَب،  وفِيه�ا: أنَّ َه�مَّ الُمقاتِِل الُمس�لِم َي�ُب أْن يك�وَن الظَّفَر، أو الشَّ
والنَّجاَة. 

ه؛ ولذلك  وفِيه�ا: أنَّ الذي ُيقَتُل يف س�بيِل اهللِ أفضُل ِمَّْن َبِقَي حيًّا، ول�و تغلََّب عىل عدوِّ
َمه بالّذْكِر -وَهذا يف الغالِِب-.  قدَّ

يِن، فليَس الِقتاُل  وفِيه�ا: تذك�رُي الُمجاهديَن بالَهَدِف ِمَن الهاِد، وهو: إعالُء َكلم�ِة الدِّ

))) رواه البخاري )23)3(، ومسلم )876)).
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ِد  ني�ا، أْو أخِذ أمواِل اآلَخري�َن، أْو مُلجرَّ لَفْخ�ٍر، ب�أْن ُيقاَل فالٌن ُش�جاٌع، أو َقْص�ِد َغنيمِة الدُّ
ماِء.  القتِل، وَشهوِة َسفِك الدِّ

هادَة، فإذا َوَقَع  وفِيها: تذكرُي الارِج للجهاِد بأْن َيقصَد إحَدى الُحْسنََينْي: النَر، أو الشَّ
شٌء آخُر بخالفِهم -كأْن ُيؤَخَذ أس�رًيا- فإنَّم َوَقَع بَِقَدٍر ِمَن اهللِ، حلكمِة االبتالِء، وليس هو 

َمقصوَد الارِج يف سبيِل اهللِ ابتداًء. 

يِن، ولي�َس الغنيمَة، فإْن َحَصلِت  وكذل�ك: فإنَّ مقصوَد الغاِزي يف س�بيِل اهللِ ُنرُة الدِّ
الَغنيمُة، فهو رزٌق ِمَن اهللِ ساَقه إليِه، وليس هو مقصوَد الاِرِج يف سبيِل اهللِ ابتداًء. 

وفِيها: أنَّ الَقْتَل، والشهادَة، أو النَر، والَغَلبَة -كالُها- إعزاٌز للنَّفِس، وِرفعٌة هلا، وكرامٌة. 

�ا هاَنْت يف ُنف�وِس املؤمننَي باُعوه�ا؛ ليفوُزوا باآلِخ�رِة، وأنَّ َهواَن  ني�ا َلمَّ وفِيه�ا: أنَّ الدُّ
نيا، وتعظيَم َنعيِم اآلخرِة يف نفِس املؤمِن، َيدفُعه إىل إعطاِء األُوىَل لشاِء الثَّانيِة. الدُّ

َض  عب�اَده املؤمن�نَي عىل اله�اِد يف س�بيِله، بِذْك�ِر َمزيٍد ِم�َن الفوائِد،  ُث�مَّ َح�رَّ
واملصال�ِح، هل�ذا اله�اِد، وِم�ْن ذلك: إنق�اُذ الُمس�تضَعفنَي ِم�ْن إخواِنُِم املس�لمنَي، وكان 
بياِن، تَت َقْهِر  جاِل، والنِّس�اِء، والصِّ َة، ِمَن الرِّ الُمهاجروَن إىل املدينِة قد َتَرُكوا َخْلَفهم بمكَّ

 : ُقريٍش، وظلِمهم، فقال

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ(.
 )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( االس�تفهاُم للن�كاِر، والتَّحري�ِض، وامل�راُد ب�ه: األم�ُر، 

ا املؤمن�وَن- َيمنُعك�م ِمَن الهاِد يف س�بيِل اهللِ؟  أي: قاتُِلوه�م، واملعن�ى: وأيُّ ُع�ذٍر لك�م -أيُّ
ي�ِن؛ إلنقاِذِهم ِمْن  )پ( أي: قاتُِل�وا ألْجِل فكِّ املس�تضَعفنَي ِم�ْن إخوانِكم يف الدِّ

ه النَّاُس ضعيًفا )پ   ڀ( البالغنَي ِمَن املؤمننَي، وكان  أيِدي املِشكنَي، واملستضَعُف: َمْن َعدَّ
َة: الوليُد بُن الوليِد، وسلمُة بُن هشاٍم، وعيَّاُش بُن أب ربيعَة،  )ڀ( أي:  ِمنْهم بمكَّ
ِك، وكان أزواُجُهنَّ  جاُت، أو َمن كاَن منُهّن تَت أولياَء ِمْن أهِل الشِّ املستضَعفاُت، َسواٌء املتزوِّ



(((

وأولياُؤُه�نَّ املشك�وَن يمنعوَننَّ ِمَن اهِلجرِة، وِمْن ه�ؤالِء: أمُّ ُكلثوم بنُت عقبَة ب�ِن أِب ُمَعْيط، 
بياُن،  وأمُّ الَفض�ِل ُلباب�ُة بن�ُت احلارِث،  )ڀ( مج�ُع وَلٍد، أو مجُع وليٍد، وُه�ُم الصِّ
ي ِمَن الُمْسَتْضَعِفنَي، َأنا ِمَن  وقيل: الُمراُد: العبيُد واإلماُء، قال ابُن عبَّاٍس : »ُكنُْت َأنا َوُأمِّ

.(((» َُِّن َعَذَر اهلل ي م ي ِمَن النِّساِء«)))، ويف روايٍة: قال: »كنُت أنا وأمِّ الِوْلداِن، َوُأمِّ

اِر أذًى ش�ديًدا،  َة عاجِزيَن ع�ِن اهلجرِة، َيلَقْوَن ِمَن الكفَّ وكان مجاع�ٌة ِمَن املس�لمنَي بمكَّ
وُيَذلُّون، وُياُنوَن. 

 ، ، والُمع�نَي، ِم�َن الَب�َشِ  )ڀ  ٺ( يف ح�اِل اس�تِضعافِهم، وق�د َفَق�ُدوا النَّ�اِصَ

م لتفريِج ُكربتِهم، وَيدعوَنه قائلنَي: )ٺ  ٺ(  وتقطَّعْت ِبُِم األسباُب، َيستِغيثوَن بربِّ
َة )ٿ  ٿ( قد َتسلَُّطوا عىل َمْن فيها ِمَن  وانِقلنا، وأنِقْذنا )ٺ  ٿ  ٿ( يعنُون: مكَّ
وَن عْن سبيِل اهللِ )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ( ِمْن  املستضَعِفنَي، يسوُموَنم س�وَء العذاِب، وَيصدُّ

نا )ڤ  ڤ  ڤ   نا )ڤ( ِمْن إخوانِنا املس�لمنَي، َيتوىلَّ أموَرنا، ويقوُم بمصاحِلِ عنِدَك يا ربَّ
ڦ   ڦ( َينُرنا عىل أعداِئنا. 

وقد استجاَب اهللُ دعاَءهم، فأْمَكَن بعَضهم ِمَن الروِج، واهلرِب، وَبِقَي آخروَن، إىل أْن 
َة، ووىلَّ النبيُّ  عليها عتَّاَب بَن َأِسيٍد ، فكاَن َينُر  جاَءُهم َفَرُج اهللِ بفتِح مكَّ

املظلوِمنَي عىل الظَّاملنَي. 

ه  ِء، احلافُظ له يف كلِّ حاٍل، وحنٍي. والنَّصرُي: هو الذي َينُرُ : هو القاِئُم عىل ال�َّ والَوِلُّ
ٌة. فكلُّ ولٍّ نصرٌي، وال َعكَس. إذا َنَزَل به َكْرٌب، وشدَّ

ويف اآليِة ِمَن الَفوائِِد: 

أنَّ الهاَد يف سبيِل اهللِ فيِه دفٌع للمفاِسِد، كم أنَّ فيِه َجْلًبا للمصالِِح. 

َت َقْهِر  وفِيه�ا: أنَّ�ه ال ُيقَب�ُل يف ِدي�ِن اهللِ أْن يكوَن هنالِك مس�تضَعفوَن ِمَن املس�لمنَي، َتْ
اِر، وُحكِمهم.  الُكفَّ

))) رواه البخارّي )357)).
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ْ له ذلَك، فعليِه  وفِيها: أنَّ َمْن َعَجَز عِن اهلجرِة، ُينِقُذه الهاُد يف س�بيِل اهللِ، وَمْن َلْ َيَتيسَّ
عاِء.  ِب، حتَّى يأِتَ َفَرُج اهللِ، وأنَّ عىل املستضَعفنَي اللُّجوَء إىل اهللِ بالدُّ بالصَّ

وفِيها: أنَّ َفَرَج اهللِ، وإجاَبَة دعاِء عباِده، يأِت -ولو َبعَد حنٍي-. 

ِة َبنْي املؤمننَي، ووجوُب ُنرِة بعِضهم لبعٍض، وقد قاَل  وفِيها: ِعَظُم أْمِر الِواليِة واألُخوَّ
ُذُلُه«))).  : »ُكوُنوا ِعباَد اهللِ إِْخواًنا، الُمْسلُِم َأُخو الُمْسلِِم، ال َيْظلُِمُه، َوال َيْ

وفِيها: تعبُُّد املسَتْضَعفنَي لربِّ العامَلنَي بانتِظاِر الَفَرِج. 

جاِل، والنِّساِء، واألطفاِل.  َعفاِء ِمْن إخواِنم ِمَن الرِّ وفِيها: إثارُة َشفقِة املؤمننَي عىل الضُّ

وفِيه�ا: أنَّ الهاَد: َع�دٌل، ورمحٌة، وَرْفٌع للظُّل�ِم، وإزالٌة لالضطِهاِد، وَقْص�ٌم للجبابَِرِة، 
َعفاِء واملساِكنِي.  وإنقاٌذ للضُّ

َة ِمَن الطُّغياِن، والَجَبوِت، وقد قال : )ٹ  ڤ  ڤ   اُر مكَّ وفِيها: ما كاَن عليه ُكفَّ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ( ]حممد: 3)[.

اِر: الَحْيلولَة َبنْي املسلمنَي، واللِّحاِق بإْخواِنم. وفِيها: أنَّ ِمْن َمكِر الكفَّ

اِر، واإلقامَة َبْينهم، فتنٌة وَخطٌر عىل ديِن الُمسلِم. وفِيها: أنَّ البقاَء تَت ُحكِم الكفَّ

ِة  اِر، وأْن َينَْشئوا َبنْي أصحاِب املِلَّ وفِيها: ُخطورُة أْن َيِش�بَّ ِصغاُر املس�لمنَي يف بالِد الُكفَّ
يِن الُمنحِرِف.  الفاسدِة، والدِّ

وفِيها: أنَّ األصَل َعدُم جواِز اإلقامِة يف بالِد الكفار اختياًرا، وُيسَتثنَى ِمْن ذلك حاالٌت، 
بشوٍط. 

 ، ِم أهِل اإليمِن، بأنواِع األساليِب يف اِلطاِب، ِمَن االستفهاِم اإلنكاريِّ وفِيها: استثارُة ِهَ
وأسلوِب التَّحريِض، وأسلوِب االلتِفاِت ِمَن الغاِئِب، إىل احلاِضِ الُمخاَطِب. 

، وأنواِع الطَّاعِة، وَتِرُد  ٌة يف أبواِب الرِي، ووجوِه البِّ وفِيها: أنَّ مُجلَة: )ٻ  پ  پ( عامَّ
ًة بالهاِد يف سبيِل اهللِ، وهو األْغَلُب.  يف النُّصوِص -أيًضا- ُمتصَّ

))) رواه مسلم )2564).
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�اِر واجٌب، َس�واء بالقتاِل، أو  ى الُمس�لمنَي ِم�ْن أيِدي الكفَّ ويف اآلي�ِة: أنَّ اس�تنقاَذ أْسَ
باملاِل، أو بالُمباَدلِة، وغرِي ذلك. 

، وإنقاِذ الُمستضَعفنَي.  وفِيها: وجوُب الهاِد؛ لنُرِة احلقِّ

ويف اآليِة: أنَّ الصغرَي يْتَبُع خرَي أبَوْيِه ِدينًا، وأنَّ إس�الَم الَوليِد صحيٌح، فُيحَكُم بإسالِمه، 
وَلْو كان أَحُد أبَوْيه ُمس�ِلًم فقط، وعىل ذلك َترَتتَُّب األحكاُم، واس�تدلَّ ش�يُخ اإلس�الِم ابُن 
تيمَية  باآليِة عىل ذلَك؛ ألنَّ اهللَ َجَعَل الوليَد ِمْن مُجَْلِة القاِئِلنَي َقْوَل َمْن َيْطُلُب اهِلْجَرَة، 
َوَطَلُب اهِلْجَرِة ال َيِصحُّ إالَّ َبْعَد اإِليمِن، َوإِذا كاَن َلُه َقْوٌل يف َذلَِك ُمْعَتَبٌ كاَن َأْصاًل يف َذلَِك، 

ُه تابٌِع، ال َقْوَل َلُه ))).  َوَلْ َيُكْن تابًِعا، بِِخالِف الطِّْفِل الَِّذي ال َتِْييَز َلُه، َفإِنَّ

وفِيها: أنَّ الُمؤمَن ال َيوُز لُه أْن ُيِذلَّ نفَسه، بأن َيْرَض أْن يكوَن ُمستْضَعًفا تَت ُسلطاِن 
عَي يف تليِص نفِسه ِمْن ذلَك.  اِر، وأنَّ عليِه السَّ الُكفَّ

َة -يف ذل�َك الوقِت- بالظُّل�ِم، وإنَّم ق�ال: )ٿ      ٿ   ويف اآلي�ِة: وص�ٌف أله�ِل مكَّ
َة، وتكريًم.  ٿ(، وَلْ يُقْل: القريِة الظَّالَمِة؛ تشيًفا ملكَّ

اِر ُقَريٍش، حتَّى َبَلَغ أذاُهم الِوْلداَن.  ُة ظلِم كفَّ وفِيها: شدَّ

محاُت، وُتسَتْدَفُع به الَباليا. وَعْن ُمْصَعِب  وفِيها: أنَّ ُدعاَء الُمس�تضَعفنَي ُتسَتْجَلُب به الرَّ
ْب�ِن َس�ْعٍد قاَل: َرَأى َس�ْعٌد  َأنَّ َلُه َفْضاًل َع�ىَل َمْن ُدوَنُه، َفق�اَل النَّبِيُّ : »َهْل 

وَن َوُتْرَزُقوَن إاِلَّ بُِضَعفائُِكْم؟«)2). ُتنَْصُ

َة بَِضِعيِفها: بَِدْعَوِتِْم، َوَصالِتِْم، َوإِْخالِصِهْم«)3). ويف روايٍة: »إِنَّام َينُْصُ اهللُ َهِذِه األُمَّ

ِك، حتَّ�ى أضاُفوا إىل ذل�َك ُظلَم  �َة َل َيكتُف�وا بُظلِم أنُفِس�هم بال�شِّ �اَر مكَّ وفِيه�ا: أنَّ كفَّ
عفاِء ِمَن األطفاِل، والنِّساِء. ديَن، والضُّ الُموحِّ

ُثمَّ َذَكَر  الَفرَق َبنْي َقصِد أولياِئه ِمَن الِقتاِل، وَقصِد أعداِئِه، وَحضَّ أولياَءه عىل 
 : يطاِن، فقال ِقتاِل أولياِء الشَّ

))) مموع الفتاوى )5)/46).
)2) رواه البخاري )2896).
)3) رواه النسائي )78)3).
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)  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ(.

 )ڦ  ڄ( ب�اهللِ، وُحكِم�ِه، وثوابِ�ه )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( إلع�الِء كلمتِِه، وُنرِة 

دينِه، )ڃ  ڃ( باهللِ، ورس�ولِه، وم�ا ُأنِزَل عليِه )چ  چ  چ  چ( لنُرِة 
�يطاِن، وكلم�ِة الباطِ�ِل )ڇ  ڇ  ڇ( وأنص�اَره؛ حتَّ�ى ال َيُع�مَّ الكفُر  دي�ِن الشَّ

األرَض، وال َيسَتْوِلَ أهُل الطُّغياِن. 

ِهم، وأْغراُه�م بم، فقال: )ڇ  ڇ   ُث�مَّ َهيََّج  عباَده املؤمن�نَي لقتاِل عدوِّ
ڇ( وأصحاَبه، وأتباَعه، وأنصاَره )ڍ  ڍ            ڌ( ومْكَره )ڌ     ڎ( بالنسبِة 

يطاِن أماَم َعْسَكِر أهِل اإليمِن. إىل َمْكِر اهللِ، فال َيصُمُد أتباُع الشَّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

يََّة  ا كاَن َمكروًها للنُّفوِس، َبنيَّ  ِعَظَم الَقصِد ِمْن رشِعِه له يف دينِه، وأهِّ أنَّ الِقتاَل َلمَّ
، وَمنِْع الباطِل ِمَن الَهْيمنِة.  إقامتِِه؛ لنَِش احلقِّ

وفِيها: أنَّ أحكاَم األموِر بَحَسِب مقاِصِدها، وغاياِتا. 

ِة عىل النّفوِس.  اقَّ وفِيها: َتشجيُع املؤمننَي، وَتييُجهم، وإثارُة َعزِمِهم؛ للقياِم بذِه الِعبادِة الشَّ

، وأنَّه َيُش�ُد عس�َكَره، وَيَمُع  �يطاِن أعواًن�ا، وأنَّه َيتَّخُذ جنوًدا ِمَن الَبَشِ وفِيه�ا: أنَّ للشَّ
هم، وَينُفُخ فيِهم، وُيثرُِيُهم للِقتاِل، وُيريُد أْن َيغِلَب بِم أهَل اإليمِن.  أتباَعه، وَيُؤزُّ

، وأْن ينَْضمَّ إىل َخرِي الُمَعسكَرْيِن.  وفِيها: أنَّ عىل اإلنساِن أْن َيتاَر أفضَل الَفريَقنْيِ

اَر باملؤمننَي ِمْن ُس�نَنِه العظيمِة يف األرِض، وَل�ْوال ذلك لَتَغلََّب  وفِيه�ا: أنَّ َدف�َع اهللِ الكفَّ
، وَهَدُموا ُبي�وَت اهللِ، وأزاُلوا الُحكَم بَشِعِه؛ فَيُعّم  �اُر يف ُعُم�وِم األرِض، وَمنَُعوا احلقَّ الكفَّ

قاُء.  الظُّلُم، والبالُء، وترتفع الَبكُة، والرُي، وَيّل الشَّ

ْوِر العظِيِم،  وفِيها: تشيُف الُمجاهديَن يف سبيِل اهللِ، وتكليُفهم ِمْن ربِّ العامَلنَي بذا الدَّ
ِة الفاضلِة، التي يقوُمون با.  والُمهمَّ
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هم، وِخذالِن اهللِ هلُم.  وفِيها: البِشارُة ألهِل اإلسالِم بَضعِف عدوِّ

�يطاَن -مهم أْحَكَم َكْي�َده، وأتَقَن َمْكَره، وواىَل عَمَل�ه-، فإنَّ كلَّ ذلك ال  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
ِل عليِه، وااللتِجاِء إليِه، واالستِمداِد ِمنُْه.  ِة اإليمِن، والتعلُِّق باهللِ، والتوكُّ َيصُمُد أماَم قوَّ

يطاِن، وأتباِعه: اهلزيمُة، واِلْذالُن، أماَم أهِل اإليمِن.  وفِيها: أنَّ عاقبَة الشَّ

محِن.  ْكَر الميَل، ألولياِء الرَّ وفِيها: أنَّ العاقبَة احلميدَة، والذِّ

وفِيها: أنَّ احلقَّ َيْعُلو، والباطَِل يْسُفُل، وأنَّ البقاَء لألصَلِح، واألْمَثِل. 

ِب.  وفِيها: أنَّ املؤمننَي أْوىَل بالنَِّر، وأْجَدُر بالثَّباِت، والصَّ

الِِح، الُبدَّ أْن يك�وَن قائًم يف نفوِس  وفِيه�ا: أنَّ وض�وَح الغايِة، والَقصَد ِمَن العم�ِل الصَّ
املؤمننَي، وعقوهِلم. 

وفِيها: أنَّه بَحَسِب اإليمِن يكوُن القياُم بأْمِر الهاِد، فإْن َقِوَي َقِوَي، وإْن َضُعَف َضُعَف. 

وفِيها: أنَّ الهاَد يف سبيِل اهللِ ِمْن آثاِر اإليمِن، ومقتَضياتِِه، ولواِزِمه. 

يطاِن، وال َيافوَنم.  محِن ال َياُبوَن أولياَء الشَّ وفِيها: أنَّ أولياَء الرَّ

وفِيه�ا: أنَّ اس�تجاَبَة اهللِ ألدعي�ِة املؤمن�نَي، كثرًيا ما تكوُن بأس�باٍب ُييُِّؤه�ا، وِمْن ذلك: 
اس�تجابُته لدعاِء الُمس�َتْضَعِفنَي بتهيئِة أهِل اإلي�مِن، لنُرِتم، وأمِرهم باله�اِد؛ ِمْن أجِل 

إنقاِذ إخواِنم. 

وفِيه�ا: أنَّ كلَّ َم�ْن ُعبَِد ِمْن ُدوِن اهللِ، وهَو راٍض، فإنَّه طاغ�وٌت، ِتُب حماربُته، وإبليُس 
رأُس الطَّواِغيِت. 

وفِيها: أنَّ أهَل الباطِِل إذا كانوا َيْصبوَن َعَلْيِه، ويقاتُِلوَن ِمْن أجِله، فإنَّ أهَل اإليمِن أْوىَل 
 . بالقتاِل، والّصِب، ِمْن أجِل احلقِّ

وفِيه�ا: أنَّ َمْن يقاتُِل يف س�بيِل اهللِ، فإنَّه َيأِوي إىل ُركٍن ش�ديٍد، وَيعتِمُد عىل ربٍّ غالٍب، 
وَوعٍد َوثيٍق. 

�يطاَن َيس�َعى ل�لضاِر بالطُُّرِق الَخفيَّ�ِة، وهو تعريُف الَكْي�ِد، فعىَل أهِل  وفِيها: أنَّ الشَّ
اإليمِن أْن يأُخُذوا ِحْذَرهم، وينَْتبِهوا. 
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محِن.  َة املؤمننَي ُمستَمّدٌة ِمَن الرَّ يطاِن، وقوَّ اِر ُمستَمّدٌة ِمَن الشَّ َة الكفَّ وفِيها: أنَّ ُقوَّ

�يطاِن، بالتعبرِي بالِفْع�ِل: )كاَن(، الُمش�ِعِر بأّن هذا  وفِيه�ا: التأكي�ُد عىل َضْع�ِف َكْيِد الشَّ
الوصَف سابٌق لَكيِد الشيطاِن، وأنه ل َيزْل َضعيًفا))). 

�يطاِن ال ُيقاتِلوَن رجاَء َثواٍب، وال َخْوَف عقاٍب، وإنَّم لِنَفِخ إبليَس  وفِيها: أنَّ أولياَء الشَّ
يِن. فيِهم، ومَحِيًَّة، وَحَسًدا للمؤمننَي، وعداوًة هلم يف الدِّ

ُتا َمَودَّ ُترَجى  َقْد  الَعداواِت  يِنكلُّ  الدِّ يف  ع��اداك  َمْن  َع��داَوَة  إال 

ْعِف  وفِيه�ا: أنَّ الكاف�َر ُيقاتِ�ُل ع�ىل َحَذٍر ِم�َن القتِل، وإي�اٍس ِم�َن الَمعاِد، فه�و إىل الضَّ
والَخ�ْوِف أقرُب، واملؤمَن ُيقاتُِل عىل َبصريٍة، ووعٍد باألجِر ِمَن اهللِ يف اآلِخَرِة، إْن ُقتَِل، وبم 

َفِر، إن َسِلَم، فيكوَن أشَجَع، وأرَسَخ َقَدًما يف الِقتاِل.  َله ِمَن الغنِيمِة، والظَّ

�يطاِن، وأعوانِه، ب�م َجَعَل اهللُ يف  وفِيه�ا: تقوي�ُة قلوِب املؤمن�نَي، وَتِرَئُتهم عىل قتاِل الشَّ
قلوِبم ِمَن الَعْزِم، والَحْزِم، عىل قواِعِد اإليمِن الَمْبنِيَِّة يف قلوِبم. 

، عنَد ثب�اِت أهِل اإليمِن يف املعركِة، كم قال اهللُ عنه يف  ، ويفرُّ �يطاَن َينْكِسُ وفِيها: أنَّ الشَّ
غ�زوِة َب�ْدٍر: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  

گ( ]األنفال: 48[، فيتخىلَّ عن أولياِئِه يف ساحِة الِقتاِل. 

ا أَمَر  عباَده املؤمننَي باالس�تِعداِد للجهاِد، وأْخِذ الَحَذِر، وَكَش�َف حاِل  وَلمَّ
َقُهم إىل الِقت�اِل يف س�بيِله، وأَمَرُهم بذلِك،  الُمبطِِّئ�نَي، وأْنَ�َض َعزائَم املؤمننَي، وَش�وَّ
َعِجَب  ِمْن حاِل َمْن كاَن يتمنَّى أْن َينِزَل األمُر بالهاِد يف َمرَحلِة كفِّ األيِدي، 
ًرا ِمْن  �ا َنَزَل األم�ُر بذلك تقاَعَس ِمْن أجِل متاِع احلياِة الّدني�ا، فقال ؛ حُمذِّ فَلمَّ

ذلَك: 

)  ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ  

))) وِقيل: )كان( بمعنَى صاَر، أي: صاَر َضعيًفا باإلسالِم. انُظر: البحر املحيط )2/3)7).
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ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ(.

ِب، قيل: الُمراُد بذلِك: طائفٌة ِمَن املنافقنَي، أظَهُروا   )ڈ  ڈ   ژ  ژ( االستفهاُم للتعجُّ

ا ُفِرَض الِقتاُل َل ُيعِجْبهم ذلك، وخاُفوا، وَجُبنُوا.  اإلسالَم َقْبَل نزوِل َفْرِض اِلهاِد، فَلمَّ

وقيل: إنَّ الُمراَد باآليِة: بعُض بنِي إسائيَل، ِمَّْن كان َقْبَلنا، َل ُيؤَذْن هلم باِلهاِد يف َمرَحلٍة 
ا ُفِرَض عليِهم، َتَولَّوا.  ِمَن الَمراِحِل، فطلُبوه، واستعَجُلوه، فَلمَّ

�ا َرَأْوا اضطهاَد  َة، َلمَّ وقي�ل: إنَّ الُم�راَد بذلك: بعُض َمْن كان م�َع النبيِّ  بمكَّ
نا  �ا آَمنَّا ِصْ ع�وا، وأَت�ْوه، فقالوا: »يا نب�يَّ اهللِ، ُكنَّا يف ِعزٍّ ونح�ُن مِشكوَن، فَلمَّ ُقَري�ٍش َتسَّ
َله اهللُ إىل  �ا َحوَّ �ًة!«. فقال النب�يُّ : »إنِّ ُأِمرُت بالعفِو، ف�ال تقاتُِلوا القوَم«، فَلمَّ أذلَّ

وا، فأنَزَل اهللُ: )ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ( اآلية«))).  املدينِة، َأَمَره بالِقتاِل، فَكفُّ

يِن، وال  ا يف الدِّ حابِة- فإنَّم هو ِمْن َنَفٍر قليٍل، ال ش�كًّ وه�ذا -َل�ْو كان وَقَع ِمْن بعِض الصَّ
ًدا عىل أم�ِر اهللِ، ولكْن َخْوًفا ِمَن الَمْوِت، وَفَرًقا ِمْن َه�ْوِل القتِل، والُمخاطرِة باألرواِح،  ت�رُّ

ا عاتَبهم اهللُ استجاُبوا، واستقاُموا، وانقاُدوا.  فَلمَّ

يِّ   )ڑ     ڑ  ک            ک( وال تبُسُطوها للَعدوِّ بالِقتاِل؛ ألنَّ الِقتاَل َل يكْن يف العهِد الَمكِّ

ُمناِس�ًبا، فلو قاُم�وا به الس�تْأَصَلْتهم ُقرْيٌش )ک  ک( اش�َتِغلوا بإقاَمتِه�ا -كم أَمَر 
اهللُ- والُخُش�وِع فيه�ا )گ  گ( عىل َحَس�ِب ما كاَن مفروًض�ا يف ذلَك الوقِت )گ  
�نِة الثَّانيِة ِمَن  گ( أي: ُف�ِرَض )ڳ  ڳ( واله�اُد يف س�بيِل اهللِ، وكان ذل�ك يف السَّ
اهلجرِة )ڳ  ڳ   ڱ( ناٌس، ومجاعٌة، ِمَن الذيَن اس�تْعَجلوا َفْرَض الهاِد )ڱ  ڱ( 
اُر )ڱ             ں( أي: كالَخْوِف ِمنْه، أو ِمْن بأِسه )ں   ڻ  ڻ(  ياُفوَن أْن َيقتَلهم الكفَّ
وأْق�َوى؛ وذلك ملِا يف طْبِع الَبَشِ ِمَن الَمخاف�ِة، والُجْبِن )ڻ( -خوًفا ِمَن املوِت؛ ملِا فيه 
ماِء، وَتْيتِيِم األبناِء، وَترِميِل النِّساِء-: )ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ( وَفَرضَته  ِمْن َس�َيالِن الدِّ
ٍة، نموُت فيها بالَحْتِف، ال  يف ه�ذا الوق�ِت؟ )ہ  ھ  ھ      ھ  ھ( َهالَّ أّجْلَتنا إىل ُمدَّ

))) رواه النسائي )3086(، واحلاكم )2377(، وقال: »صحيح عىل رشط البخاري«، ووافقه الذهبي.
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ا  بأي�ِدي أعداِئنا؛ لَِئ�ال يفَرُحوا بذلك )ے( يا حمم�ُد -- جواًبا عىل طلبِهم، وردًّ
ٌص،  واِل، وش�يُك االنقضاِء، ُمنغَّ اُت�ا )ڭ( سيُع الزَّ عىل ش�بهتِهم-: )ۓ  ۓ( ولذَّ
وحَم�دوٌد )ڭ( بثواِبا الباِق�ي، ومتاِعها األبِديِّ )ڭ  ڭ  ۇ( ربَّ�ه، وامتَثَل أمَره، 

وجاَهَد يف سبيِله. 

وقرَأ الَحَس�ُن : )ے  ۓ  ۓ    ڭ( فقال: »َرِحَم اهللُ عبًدا َصِحَبها عىل َحَس�ِب ذلك، 
، ُثمَّ اْنَتَبَه«))).  هُلا، وآخُرها- إال كرجٍل ناَم َنْومًة، فَرَأى يف مناِمه بعَض ما ُيِبُّ ما الدنيا كلُّها -أوَّ

قال أبو ُمْسِهر:

(2(

َله َيُكْن  َلْ  ملَِْن  نيا  الدُّ يف  َخْيَ  وال 
فإنَّه رج��ااًل  نيا  الدُّ ُتْعِجِب  ف��إْن 

َنِصيُب امُل��ق��اِم  داِر  يف  اهللِ  ِم��َن 
قريُب واُل  وال����زَّ قليٌل  م��ت��اٌع 

وقوُل�ه : )ۇ   ۆ  ۆ( أي: ال ُتنَقُص�وَن ِمْن أجوِر أعملِكم ش�يًئا، وال 
حتَّى َكَقْدِر الَخْيِط الذي يف ِش�قِّ النَّواِة، وهو الَفتِيُل، بل ُنويفِّ لُكم أعمَلكم، إْن خرًيا فخرٌي، 

. ا فشٌّ وإْن رشًّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

أنَّ اهللَ َيبتِل باألحكاِم، ما َيستخِرُج به َخفايا النُّفوِس. 

وفِيها: ظهوُر احلقاِئِق باالبتالِء باألحكاِم. 

�ُب ِمْن حاِل َمْن كان راِغًبا يف ال�رِي، َحريًصا عليه َقْبل التَّكليِف بِه، ُثمَّ إذا  وفِيه�ا: التعجُّ
، وتقاَعَس.  ُفِرَض عليه َكعَّ

كاِة، كاَن َقْبل َفْرِض الهاِد.  الِة، والزَّ وفِيها: أنَّ َفْرَض الصَّ

، وَثَبَت،  ، ولكْن: إذا َحَصَل َق�َدُر اهللِ باللِّقاِء َصَبَ وفِيه�ا: أنَّ املؤم�َن ال َيتمنَّى لقاَء العدوِّ
واْحَتَسَب. 

))) تفسري ابن أب حاتم )006/3)(، تفسري ابن املنذر )795/2(. وسنده صحيح.
)2) الزهد للبيهقي )ص255(، تاريخ دمشق البن عساكر )33/)44) .
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عفاِء.  وفِيها: وجوُب َخشيِة اهللِ، وتعظيِمه، وعدِم الَخشيِة ِمَن الَمخالِيِق الضُّ

، إذا َلْ يكْن عىل سبيِل االعرِتاِض.  ؤاَل َعن احِلكمِة يصحُّ وفِيها: أنَّ السُّ

وفِيها: أنَّ اهللَ أعلُم بالوقِت الُمناِسِب لَفْرِض الُحكِم. 

نيا َيْدَفُع�ه، وَيَتوىلَّ عن  نيا، فصاِح�ُب الدُّ وفِيه�ا: أنَّ الَم�وَت َيقَطُع ع�ن االس�تمتاِع بالدُّ
نيا؛ لنيِل اآلخرِة.  الهاِد؛ خوًفا ِمنْه، وصاحُب اآلخرِة ُيؤثُِر الباِقي عىل الفاِن، وَيبيُع الدُّ

وفِيها: أنَّه ال َيصِبُ عىل الهاِد إال املتَّقوَن. 

ٌه عِن الّظلِم كلِّه، ِدقِّه، وِجلِّه.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُمنزَّ

عيِة،  ِع حيُث ما داَر، وأْن َيقوَم بالتَّكاليِف الشَّ وفِيه�ا: أنَّ عىل الُمؤمِن أْن َيدوَر مع الشَّ
ِة.  هولِة، أِو الَمشقَّ مهم كانْت درجُتها يف السُّ

َة؛ مراع�اًة حلاِل النَّبِيِّ  وأصحابِه، ِمْن جهِة:  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ َلْ يأُمْر بالهاِد بمكَّ
هم، وهْيَمنتِه؛ ولَِئالَّ َيُصَل هلم االستِئصاُل، والَفناُء. وكذلك: فإنَّ  ِة عَدِدِهم، وَكْثَرِة عدوِّ قلَّ
َة. وأنَّ  ٌة، وع�َدٌد، وَعتاٌد، وهذا َوقَتِئٍذ َلْ َيُكْن بمكَّ اله�اَد يلَزُم له داٌر، وَمنَعٌة، وأنصاٌر، وُعدَّ
يُّ فيه تيَئٌة للمؤمننَي،  الهاَد َيسبُِقه تربيٌة للنَّفِس، الُبدَّ أْن تأُخَذ َحظَّها ِمنْها، فكاَن العهُد املكِّ

 . ِل العهِد املدِنِّ وكذلك يف أوَّ

نيا كلِّها ملصلحِة حكٍم رشعيٍّ واحٍد، لكنَّ منافَِعه العظيمَة، ومصاحِلَه  وفِيها: تفويُت الدُّ
الليلَة، َتْرُبو عىل ذلك الَفواِت. 

، ال توقيًتا، وال كيفيًَّة. ُل عىل َحَسَب َرَغباِت الَبَشِ وفِيها: أنَّ أحكاَم اهللِ ال ُتنزَّ

وفِيها: أنَّ آخرَة الُمتَِّقي خرٌي ِمْن ُدنياُه. 

كاِة يف املدينِة، ذاِت األنِصَبِة،  َة مواساًة للُفقراِء، وليسْت كالزَّ كاَة كانْت بمكَّ وفِيها: أنَّ الزَّ
وِط.  والشُّ

الِة، والُش�وِع  ُج يف َفْرِض األحكاِم، وتربيُة النُّفوِس عىل املحافظِة عىَل الصَّ وفِيها: التدرُّ
قاِب.  ِب الرِّ ، وَضْ كاِة َقْبل ُمالقاِة العدوِّ ؛ بإخراِج الزَّ حِّ فِيها، وَتطهرُي النَّفِس ِمَن الشُّ
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وفِيها: دليٌل عىل ذمِّ االس�تعجاِل، وُقْبِح الُجبِن، وأنَّ َمْن َيس�تعِجُل الُمواجهَة قد يكوُن 
يَن.  َل الفارِّ أوَّ

 : وفِيها: أنَّ الَجباَن ُيفاَجأ بم َلْ يكْن يرتقَُّب، كم تدلُّ عليِه )إذا( الُفجائيَُّة، يف قولِه
)گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ             ں...( اآلية.

 . عيِّ وفِيها: أنَّ الَخْوَف ِمَن الَبَشِ ال يوُز أن يُصدَّ عن تنفيِذ الُحكِم الشَّ

وفِيها: تريُم اس�تواِء الَخش�يِة ِمَن الناِس والَخش�يِة ِمَن اهللِ، فْضاًل عْن أْن تكوَن الْشيُة 
ِمَن النَّاِس أشّد!.

ائَد قد َينَقِلُب َضعًفا، وَخَوًرا، وفَزًعا، وارتِعاًدا، وِضيًقا، وَهَلًعا.  وفِيها: أنَّ الَحمَس الزَّ

رون األموَر حقَّ َقْدِرها،  �جعاَن الُعقالَء ال َيستعِجلون لقاَء األعداِء، وُيقدِّ وفِيها: أنَّ الشُّ
رون األموَر حقَّ َقْدِرها،  وَيضُعون األش�ياَء يف مواِضِعها، بخالِف الُمنَدفِعنَي الذي�ن ال ُيقدِّ

يَن، والناِكِصنَي عىل أعقاِبم.  َل الفارِّ فيُكونوَن أوَّ

جاِل.  ِة، وحَلَظاِت املواجهِة، تكِشُف معاِدَن الرِّ دَّ وفِيها: أنَّ ساعاِت الشِّ

عيَِّة.  وفِيها: َتشكيُك املنافِقنَي يف األحكاِم الشَّ

ِة الِع�ْبَة ِمَّا َحَصَل لألَمِم الس�ابقِة، وما وَقُعوا في�ه ِمَن الِعصياِن،  وفِيه�ا: أْخ�ُذ هذه األمَّ
ِد.  والتَّمرُّ

ِعي االس�تعداَد للمواجه�ِة، ُثمَّ َيُْرُب، إذا  �جاعِة، ويدَّ وفِيه�ا: أنَّ املنافَِق قد يتظاَهُر بالشَّ
 . َجدَّ اِلدُّ

وفِيها: أنَّ ضعيَف اإليمِن باآلخرِة ال َيُرُؤ عىل الِقتاِل؛ ألنَّ الوْعَد، واألجَر، يتاجاِن إىل 
نيا.  ، أْعَظم ِمْن ُحبِّ الدُّ إيمٍن قويٍّ

 ، اح�َة، وَرْفِضها ركوَب الَمش�اقِّ وفِيه�ا: أنَّ ع�ىل املؤم�ِن أْن ُياِهَد نفَس�ه يف إيثاِرها الرَّ
�المَة عىل  نيا، وكراهي�ِة الَموِت، وإيثاِرها السَّ عوب�اِت، وياِهَدها يف ُحبِّه�ا الدُّ �ِل الصُّ وتمُّ

القتِل، واِلراِح، ورغبتِها يف االستمتاِع العاجِل. 
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ِة ص�الِة الَفْجِر،  َل يف مش�قَّ وفِيه�ا: أنَّ أداَء العب�اداِت ُيِع�دُّ النَّف�َس للِجه�اِد، فَمْن تأمَّ
ياِم، ُثمَّ يف  اِب، والنِّ�كاِح، يف الصِّ وقي�اِم األق�داِم، وَمنِْع النَّفِس ِمْن َش�هوِة الطَّعاِم، والشَّ
حاِم، وَخَطِر الطَّريِق، والنَّوِم يف  �هِر، واإلعياِء، والزِّ ، وما فيه ِمَن التَّعِب، والسَّ أداِء الَحجِّ
يع�ِة، يف إعداِد الُمكلَِّف، وتربيتِه؛ حتى يكوَن  اِد: َعَرَف َعَظمَة هِذه الشَّ ِة الزَّ الَع�راِء، وقلَّ

ُمهيًَّأ لطاَعِة اهللِ.

�ا كان الاِئف�وَن ِمَن األمِر بالِقتاِل قد َجُبنُوا عنْه، واس�َتْثقُلوه؛ ملِا يؤدِّي إليه ِمْن َتَلِف  وَلمَّ
م بال جهاٍد سَيعيش�وَن، وَيس�َلموَن، كم يف قوهِلم: )ہ  ھ   النَّفِس، وَذهاِبا، وظنُّوا أنَّ
ھ      ھ  ھ(: ردَّ اهللُ عليِهم بأنَّه ال ُيغنِي َحَذٌر ِمْن َقَدٍر، وأنَّ القاِعَد ال ُينِْجيِه قعوُده، وأنَّ 

يِّئِة، فقال: الَموَت آتِيه -ال حَمالَة-، كم رّد بعَض َمقوالِت املنافِقنَي السَّ

ى   ې    ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ         ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ      (
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  

ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ(.
ا )ۋ   ، َس�َفًرا، أو َحَضً ، أو الَبْحِر، أو الَجوِّ  )ۈ   ٴۇ( يف أيِّ مكاٍن: يف البِّ

ننَي ِمنْه )ۉ  ۉ( مَجُع ُبْرِج،  ۋ( يأُخْذكم، وينِزْل بكم -ال حَمالَة- )ۅ  ۅ( ُمَتحصِّ
نٍة، َفَس�واء كنُتم يف ش�واِهِق الُقُصوِر، أو  ، العاِل )ې( مرتفعٍة، ُمزيَّ وهو البناُء، القويُّ

يف الِقالِع والُحُصوِن املحميَِّة، فسيأتِيكم الَموُت، الذي ال مفرَّ ِمنُْه.

وقوُل�ه : )وئ  ۇئ( أي: اليهوَد، واملنافقنَي )ى( غيٌث، وِخْصٌب، 
ونت�اُج َخي�ٍل، وأنع�اٍم، وُرْخُص أس�عاٍر، وِغلمٌن، تِلُدهم نس�اُؤهم، ونحُو ذلك ِم�َن النِّعِم 
)ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( عط�اٌء ِمنْ�ه لن�ا؛ ملِا َعِلَم فينا ِمْن الَخ�رِي، وال َيَد َلك فيه يا حممُد 

ٌة، وَغ�الُء ِس�عٍر، وَضٌر، )ۆئ(  -- )وئ  ۇئ  ۇئ( َج�ْدٌب، وِش�دَّ
ب�اِع دينِ�ك )ېئ(  -تش�اُؤًما بالنَّبِ�يِّ - )ۆئ  ۈئ  ۈئ( بس�َببِك، وبس�َبِب اتِّ
أَم�َر اهللُ نبيَّ�ه  بال�ردِّ عليهم، بأْن يق�وَل هلُ�م: )ېئ       ىئ  ىئ  ىئ( بقضاِئِه، وَقَدِره، 
، والفاِجِر،  يِّئِة -ُعقوبًة-، وهذا نافٌذ يف الَبِّ اًل-، وبالسَّ وَخْلِقه، وإياِده، يأِت بالَحسنِة -تفضُّ
والُمؤم�ِن، والكافِ�ِر. )ی  ی  ی( ماذا َدهاُهم يف عقوهِل�م؟ وأيُّ شٍء َحَصَل هلم؟ 
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)جئ     حئ   مئ  ىئ( أي: بعي�دوَن كلَّ الُبع�ِد ع�ِن الِفق�ِه، ال يفَهم�وَن الق�رآَن، وال 

َبصريَة هلم يف الواِقِع.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

أنَّه ال َيُوُل شٌء َبنْي اإلنساِن، وَبنْي الَموِت، وأنَّ الَموَت ال يسَتْعِص عليه ِحصٌن َمنيٌع، 
وال َقٌر َمِشيٌد. 

 . وفِيها: أنَّ أْمَر اهللِ إذا جاَء فإنَّه ال ُيردُّ

وفِيها: أنَّ الِفراَر ال َينَفُع ِمَن املوِت، أو الَقْتِل. 

نيا، كم قال : )ں  ں  ڻ  ڻ( ]آل عمران:  ُد أحٌد يف هذه الدُّ وفِيها: أنَّه ال ُيلَّ
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وفِيها: أنَّ الَموَت أَجٌل حَمتوٌم، ُيدِرُك الُمجاِهَد، وغرَي الُمجاِهِد. 

وفِيها: أنَّ التَّخلَُّف َعِن الهاِد يف س�بيِل اهللِ ال ُينِْجي اإلنس�اَن ِم�ن املْوِت، فكم نجا ِمَّْن 
خاَض املعارَك، وَكم ماَت مّْن َهَرَب ِمنْها. 

وفِيها: أنَّه ال ُعذَر للُمثبِّطنَي، والُمبطِّئنَي، والُجبناِء، الائِفنَي. 

وفِيها: أنَّ الَمنِيََّة -ما داَمْت ستأِت-، فلَتُكْن عىل َعَمٍل صالٍِح، ِمْن جهاٍد، وغرِيه. 

وفِيها: أنَّ اهلارَب ِمْن أسباِب املنِيَِّة، تأتِيه منِيَُّته ِمْن وجٍه آخَر، ل َيَتِسْبه، قال ُزهري:

َينَْلنَه امَلنايا  أسباَب  هاَب  بُِسلَِّموَم��ْن  امِء  السَّ أسباَب  راَم  وَل��ْو 

ِز، ال ُتنِجي ِمَن الَقَدِر،  وفِيه�ا: أنَّ الَم�وَت طالٌب ال يفوُته هارٌب، وأنَّ الُمبالغَة يف التحرُّ
�هادِة، أْوىَل  ِف الشَّ �َة بنَْي�ِل رَشَ �عادَة األبديَّ ُب اآلج�اَل، وأنَّ السَّ وأنَّ مواِق�َع الِقت�اِل، ال ُتق�رِّ

باحِلْرِص عليها ِمْن غرِيها. 

�ُبهاِت الُمعرَتَض�ِة يف طريِق َمْن  وفِيه�ا: التش�جيُع عىل اِله�اِد يف س�بيِل اهللِ، وتفنيُد الشُّ
َيْشاه. 



(((

�ِة، والُمعتزَل�ِة، الذين َيقوُل�ون:»إنَّ الَمقتوَل َل�ْو َلْ يقُتْله القاتُِل  وفِيه�ا: ال�ردُّ عىل الَقَدِريَّ
دِّ ع�ىل املنافقنَي، الذيَن قاُل�وا: )ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ     َلع�اَش«، وق�ْد َذَكَر اهللُ  يف الرَّ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]آل عمران: 54)[، وقال�وا: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]آل عمران: 68)[: بأنَّ 
َمْن َقَض اهللُ عليه بالَموِت، َلْو َلْ َيُرْج إىل الَمعركِة، فس�وَف ُيقيُِّض اهللُ له س�بًبا، ُيِرُجه إىل 

َر له أْن َيموَت فيِه؛ لِيموَت فيِه.  الَمكاِن الذي ُقدِّ

 . ٌ وفِيها: أنَّ الَموَت ليَس له ِسنٌّ معلوٌم، وال َمَرٌض معنيَّ

وا لذلك دائًم.  وفِيها: أنَّ اهللَ أخَفى عىل الِعباِد مواقيَت موِتم، ومقاِديَر آجاهِلم؛ ليسَتِعدُّ

وفِيه�ا: أنَّ امل�وَت َيتبُع اإلنس�اَن، وُيدِرُكه، وَيلحُق به، كم ق�ال : )ۉ  ۉ      ې  ې  
وَح، حتَّى َيسِلَبها ِمَن الَجَسِد.  ې  ې  ى  ى( ]المعة: 8[، وأنَّ املوَت ُيالِحُق الرُّ

، وعدُم الِفراِر ِمْن مالقاتِِه.  وفِيها: َتْرُك الُجبِن عِن الِقتاِل، وعدُم الَخوِف ِمَن العدوِّ

، وأنَّه ليَس بالضورِة أْن يأِتَ املوُت يف س�اَحِة  وفِيها: تش�جيُع املؤمننَي عىل ابتِغاِء الَعدوِّ
املعركِة، وبالتَّتبُِّع: فإنَّ أكثَر املقاتِلنَي يف سبيِل اهللِ، َيسَلموَن ِمَن القتِل يف املعارِك.

، فبتقديِره، وَخْلِقه،  �ا َذَكَر  يف ال�ردِّ عليِهم، أنَّ كلَّ ما َيقُع ِمْن خ�رٍي، أو رشٍّ وَلمَّ
وإياِده، َذَكَر  -أيًضا- بياًنا ِمْن وجٍه آخَر، فقال: 

)  جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  
جح  مح  جخ  حخ(.

اًل، وإحس�اًنا،  نيا، وتفضُّ لًة يف الدُّ  )جب  حب  خب     مب   ىب  يب( نعمًة ِمنْه، ومكافأًة ُمعجَّ

ٍر )يت  جث( أي: بس�َبِب  وال أَحَد ُيوِجُب َذلَك َعَلْيِه )حت  خت  مت   ىت( َبِليٍَّة، وَضَ
نوِب.  اقرتافَِك للمعاِص، وما َعِملَته ِمَن الذُّ

واِلطاُب -وإْن كاَن يف األصِل للنَّبِيِّ -، لكنَّ املراَد به ُهنا ُعموُم النَّاِس. 

َة الَخْلِق رشائَع اهللِ، وما يبُّه، وَيرضاه، وما َيكرُهه،   )ىث  يث   حج( ُتبلِّ�ُغ كافَّ

وَيأباه.



(((

اُر  وفائدُة قْولِه: )حج( بعْد قولِه: )ىث(: التَّأكيُد، والتَّعميُم، ونفُي ما َذَكَره الكفَّ
ِمْن رْبِط وقوِع الشِّ بِِه )جح  مح  جخ( أي: َيش�هُد بأنَّه أرس�َلَك باحلقِّ ِمْن ِعنِده، وش�اهٌد 

سالِة، وتبليِغَك للَوحِي، وردِّ َمْن ُأْرِسْلَت إليِهم عَليَك، وما عاَمُلوَك بِِه. عىل أداِئَك للرِّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

أنَّ اهللَ ُينِْعُم عىل الُمسلِم، والكافِِر. 

وفِيها: أنَّ إنعاَم اهللِ عىل الكافِِر هو: استدراٌج، وليَس رًضا عنُه. 

اِر بالنَّبِ�يِّ ، وأصحابِه، وربُط الَمصاِئِب الت�ي تَقُع، بدينِه  وفِيه�ا: تش�اُؤُم الكفَّ
الذي جاَء بِِه، وقد َفَعَل هذا قوُم فِرعوَن ِمْن َقْبل، كم قال اهللُ عنهم: )ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]األعراف: )3)[.

يِن، وبحُلوِل الُمصيبِة عىل أنَّه  ِة الدِّ وفِيها: ُبطالُن االس�تدالِل بحصوِل النِّعمِة عىل صحَّ
باط�ٌل، وق�ْد ق�اَل اهللَ : )ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( ]احلج: ))[.
نيا.  وفِيها: ُكْرُه املنافقنَي، واليهوِد، لديِن اهللِ، وقصوُر نظِرهم يف اقتصاِرهم عىل حمبَِّة الدُّ

ِب عىل الُمصيَبِة، وال َيَرْوَن فيها تكفرًيا لسيِّئٍة،  وفِيها: أنَّ هؤالِء ال َيَتِسبوَن األجَر يف الصَّ
أو َرْفًعا لَدرجٍة. 

، كلَّه ِمَن اهللِ.  وفِيها: أنَّ الرَي، والشَّ

�يِّئاِت ِم�َن اهللِ، باعتباِر التَّقدي�ِر، والَخْلِق، واإلياِد، وِم�َن العبِد، باعتباِر  وفِيه�ا: أنَّ السَّ
تسبُّبِه يف وقوِعها، بِعصيانِه، وذنوبِِه. 

وفِيه�ا: أنَّ ما ُيصيُب اإلنس�اَن ِم�ْن َخدِش ُعوٍد، أو َعْثَرِة ق�َدٍم، أو اختالِج ِعرٍق، أْو غرِي 
ذلِك، فإنَّم هو بذنبِه، وما َيعفو اهللُ عنُْه أكثُر. 

اِء ذنِب العبِد، عقوبًة  وفِيه�ا: أنَّ�ه ال ُمنافاَة َبنْي تقديِر اهللِ للُمصيبِة، وَبنْي وقوِعه�ا ِمْن َجرَّ
له عليه. 
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وفِيه�ا: أنَّ اهللَ َلْ ُي�وِكِل الَق�َدَر إىل الِعب�اِد، وإنَّم أَمَره�م، وناَهم، وه�م ال َيُرجوَن عْن 
قضاِئِه، وَقَدِره. 

وفِيه�ا: مُحُق أهِل الباط�ِل يف تعليالِتم لأُلموِر، وَضعُف ُعقوهِلم، وَضحاَلُة أفهاِمهم، يف 
تفسرِي ما يقُع ِمَن األحداِث. 

َ حاِل اإلنس�اِن ِم�َن النِّعمِة إىل الُمصيب�ِة، ليس دلياًل عىل ُبط�الِن اعتقاِدِه،  وفِيه�ا: أنَّ تغ�ريُّ
ودينِه، بل قد يكوُن ابتالًء حَمًضا، َيستفيُد ِمنْه العبُد يف اآلخرِة: أجًرا، وثواًبا، وِرفعًة، وتكفرًيا. 

دُّ عىل الُكفاِر يف مزاِعِمهم الباطلِة، والواُب عىل ُشَبِهِهم، وإيراداِتم.  وفِيها: الرَّ

وفِيه�ا: أنَّ�ه ال مدخَل للنبيِّ ، وال لغ�رِيه ِمَن الَمخلوِقنَي، يف َخْل�ِق ما َيَقُع ِمَن 
األقداِر.

ورِة- إىل تفسرِي األحداِث تفسرًيا صحيًحا،  كاَء -وحَدُه- ال َيقوُد -بالضَّ وفِيها: أنَّ الذَّ
إذا َلْ يكْن هناك إيمٌن، وتوفيٌق، وِعلٌم، وَفهٌم، عىل أساٍس صحيٍح. 

 . يَُّة الِفقِه عِن اهللِ ورسولِه وفِيها: أهِّ

نيا.  نوِب، وتعجيُل الُمجازاِة والُعقوبِة َعَلْيها يف الدُّ وفِيها: ُشؤُم الَمعصيِة، والذُّ

وفِيها: أنَّ النبيَّ  ليَس َعَلْيِه إالَّ البالُغ، وليس له دخٌل فيم ُيصيُب النَّاَس. 

ه، وعدِم تقصرِيه يف تبليِغ الَوحِي.  وفِيها: َشهادُة اهللِ لنبيِّه  بِجدِّ

َل سريَته،  وفِيها: إرش�اُد العبِد إىل حماس�بِة نفِس�ه، والنَّظِر يف أمِره، فإذا أصاَبْته مصيبٌة تأمَّ
ماِت، عامٌل بأم�ِر اهللِ، فإنَّ ما أصاَبه  وعمَل�ه، ف�إْن َوَجَد أنَّه قائ�ٌم بالواجباِت، ت�ارٌك للُمحرَّ

يكوُن رفعًة يف درجاتِه، وزيادًة يف حسناتِه، »وإذا أحبَّ اهللُ قوًما ابتالُهم«))). 

ًط�ا يف الواجباِت: فإنَّ ما  �ا إذا َوَجَد نفَس�ه واقًعا يف الذنوِب، ُمرتِكًبا للمعاِص، ُمفرِّ وأمَّ
واِب، وُيوقُظه با؛ لِيتوَب.  ه إىل الصَّ ُره با؛ لرِيدَّ أصاَبه هو ُعقوبٌة ِمَن اهللِ، يذكِّ

))) جزء من حديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده )23633( بسند جيد، وقال اهليثمي يف املجمع )2/)29(: »رجاله 
ثقات«.
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ؤَم يف مالفتِِه.  وفِيها: أنَّ الرَي كلَّه يف متابعِة النبيِّ ، والشُّ

نوَب تنَُع نزوَل فضِل اهللِ عىل العبِد.  وفِيها: أنَّ الذُّ

وفِيها: األخُذ باألسباِب، والعمُل با. 

وفِيها: أنَّ أفعاَل الِعباِد اختياريٌة، وأنَّ اهللَ أعطاُهم إرادًة؛ ولذلك كلََّفهم؛ ألنَّ َمس�لوَب 
اإلرادِة، والُمكَره، ال ُيكلَُّف. 

وفِيها: أنَّ املِنََّة يف ُحصوِل الرِي هللِ وحَده.

وفِيها: فضُل اهللِ ، وعدُله. 

بُّ عِن النبيِّ ، وبياُن مكانتِِه عنَد ربِّه، وُبطالُن ما َنَسَبه إليه املنافقوَن،  وفِيها: الذَّ
واليهوُد. 

ًرا يف احلواِدِث، وُمِرًيا لألقداِر.  ًغا، وهاِدًيا، وليَس مؤثِّ وفِيها: أنَّ اهللَ َبَعَث نبيَّه  ُمَبلِّ

دُّ عىل منافِِقي هذا الَعِر، الذين َيصفوَن أهَل اإلس�الِم بالّتَخّلِف، وأّن ذلَك  وفِيه�ا: الرَّ
ِكهم بدينِهم.  بسبِب تسُّ

وفِيها: احلثُّ عىل َفهِم َكالِم اهللِ، وَكالِم رسولِه ، واحلثُّ عىل األسباِب الُمِعينِة 
ُر فيه، وطلُب الِعْلِم؛ لتحصيِلِه.  عىل ذلك، وِمنْها: التدبُّ

، والتشاُؤِم. ِ وفِيها: َمنُع التََّطريُّ

س�َل  ليُس�وا س�بًبا لشٍّ يُدُث يف األرض -ال ُه�م، وال ما جاُءوا  وفِيها: أنَّ الرُّ
به- َبْل َبْعُثهم رمحٌة، وخرٌي ألهِل األرِض. 

 ويف ه�ِذه اآلي�ِة -والت�ي قبلها-: فائ�دٌة يف الَفرِق َبنْي قولِ�ه : )ىئ  ىئ  ىئ( كم 
يف اآلي�ِة األوىَل، وقولِ�ه: )ىب  يب( كم يف الثانيِة، فق�ال بعُضهم: »إنَّ قوَله: )ىئ  ىئ  ىئ( 

ا قوُله: )ىب   ، وم�ا ُيبُّه، وما ال ُيبُّه، وما َيرضاه، وما يْس�خُطه، وأمَّ يك�وُن يف الرِي، والشِّ
يب( فال َيكوُن إال فِيم ُيبُّه، ويرضاه«))).

))) انظر: شفاء العليل )ص66)).
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يِة  َز  ِمْن مكانِة نبيِّه ، وزاَد يف تأيي�ِده؛ داللًة عىل عصمتِه، وُحجِّ ُث�مَّ ع�زَّ
 : سنَّتِه، ووجوِب طاعتِِه، فقاَل

)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ(.
 )ٱ  ٻ  ٻ( حمم�ًدا ، في�م أَم�َر بِ�ِه، وَنَ�ى َعنْ�ه )ٻ  ٻ  پ( 

؛ ألنَّ�ه ه�و الذي أرس�َل رس�وَله بِذل�َك، وأوَحى ب�ِه إليِه، وق�د اقَتَض�ْت حكمُته 
َعه ، وقد قال النبيُّ   أْن َيَعَل َبْينه وَبنْي خلِقِه واس�طًة ِمنْهم، ُيبلِّغوَنم ما رَشَ

: »َمْن أطاَعنِي فقد أطاَع اهللَ، وَمْن عصاِن فقْد َعصا اهللَ«))).

َد  َمْن َعصا، فقال: )پ  پ( وأْعَرَض َعن طاعِة اهللِ، ورسولِِه )ڀ   ُثمَّ تدَّ
ًفا  ڀ   ڀ  ڀ( فال عليَك ِمنْهم، وَلْس�َت ُمس�ْيطًِرا، وال َرقيًب�ا عليهم، وال ُمكلَّ
بإحصاِء أعمهِلم، وإنَّم عليَك البالُغ، والبياُن، وعلينا احِلس�اُب، فَمْن تبَِعَك َنجا، وَمْن َتَوىلَّ 

عنَك خاَب.

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

وجوُب طاعِة النَّبِيِّ ؛ فإنَّه ال َينْطُِق عِن الَهَوى. 

�ِة ُه�و: اهللُ ، يف األص�ِل، واحلقيقِة،  وفِيه�ا: أنَّ اآلِم�َر النَّاِه�ي يف األحادي�ِث النبويَّ
والرسوُل  مبلٌِّغ. 

ِعه للنَّ�اِس، عْن طري�ِق واِحٍد ِمنْه�م، ُيبلُِّغهم  وفِيه�ا: ِحكم�ُة اهللِ  يف إيص�اِل رَشْ
بِلسانِه، وُيريِم -قواًل وَعماًل- امتثاَل َوْحِي اهللِ بأفعالِِه، وسريتِِه.

يِن، وبياِن الُقرآِن.  وفِيها: أنَّه ال ُبدَّ ِمَن النَّبيِّ ؛ لتبليِغ الدِّ

ا، وإنَّم هو عنُي التَّوحيِد؛  وفِيها: أنَّ طاعَة النبيِّ  يف كلِّ شٍء جاَء به، ليَس ُغُلوًّ
، هي طاعٌة هللِ.  فإنَّ هذه الطَّاعَة الُمطلَقَة للنَّبِيِّ

ََذ أح�ًدا، ُيطيُعه طاعًة  وفِيه�ا: أنَّ�ه ال طاعَة مطلقًة ألَحٍد ِس�َوى اهللِ، ورس�ولِِه، وَم�ِن اتَّ

))) رواه البخارّي )2957(، ومسلم )835)).
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َك باهللِ، وِمْن ذلَك قوُل�ه : )ۇ  ۆ   ۆ   ُمطلق�ًة، فق�د أرْشَ
�م أطاُعوُه�م يف كلِّ شٍء، ِم�َن التَّحلي�ِل،  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]التوبة: )3[؛ وذل�ك أنَّ

والتَّحريِم. 

ا.  وفِيها: أنَّ الُمسلَم ال َيرَض أْن َيستعبَِده ظالٌ، وُيِضَعه ألمِره، إخضاًعا تامًّ

ديَن.  ِف، وإتالِف النفِس، والُمبالغِة يف الُحزِن، عىل الُعصاِة، والُمتمرِّ وفِيها: عدُم التَّأسُّ

ًف�ا بُمحاس�بِة الن�اِس ع�ىل أعمهِل�م، وال إحصاِء  اعي�َة إىل اهللِ، لي�َس ُمكلَّ وفِيه�ا: أنَّ الدَّ
َة عليِهم.  َحَركاِتم، وَسَكناِتم، ولكن عليه أْن ُيقيَم الُحجَّ

: االْنِراُف، واإلدباُر.  وفِيها: ُخطوَرُة التََّولِّ َعْن طاعِة اهللِ، ورسولِه، وحقيقُة التَّولِّ

دٌة َعَلْيِه، وشارحٌة  حيحَة ُيَتجُّ با ِمثُل القرآِن؛ فهي مبيِّنٌة له، ومؤكِّ �نَة الصَّ وفِيها: أنَّ السُّ
صًة لُِعموِمه.  لٌة له، وقْد تأِت ُمقيِّدًة مُلطَلِقه، وُمَصِّ وُمفصِّ

وفِيه�ا: أنَّ النب�يَّ  معصوٌم يف كلِّ ما ُيبلُِّغه ع�ِن اهللِ؛ ولذلك جاَء األمُر بطاعتِِه 
ُمطَلًقا. 

وفِيها: أنَّ النبيَّ  ال ُيطاُع لذاتِه، ولكن ُيطاُع هللِ ؛ وألنَّه َأوَحى إليِه. 

ِة بعقاٍب ِمَن اهللِ، والاِحُد هلا كافٌر، خالٌد يف النَّاِر.  نِة النبويَّ وفِيها: َتديُد ُعصاِة السُّ

عاِة إذا أعَرَض النَّاُس عنُهم، وَلْ َيستِجيُبوا هلم.  وفِيها: َتسليُة الدُّ

اعيَة ليس حافًِظا للنَّاِس ِم�َن املعاِص، بحيُث ال َيَقعوَن فيها، فإنَّه ال َيْقِدُر  وفِيه�ا: أنَّ الدَّ
عىل ذلَك، لكن عليه أْن ُيعلَِّمهم، وَيِعَظهم. 

وفِيها: أنَّه ال َيْقِدُر عىل ِحفِظ أعمِل الناِس، وَحَركاِتم، وَسَكناِتم، إال اهللُ ، وحتَّى 
يف عِر التَّصويِر، والتَّس�جيِل، ال ُيمِكُن إحصاُء أعمِل القلوِب، وال تس�جيُلها، فضاًل َعن 

دوِر.  َمعِرفِة خفايا الصُّ

بَعه،  قه، واتَّ وفِيه�ا: أنَّ النَّ�اَس يف طاعِة النبيِّ  ِصنف�اِن: ِصنٌف آَمَن ب�ه، وَصدَّ
َبه، وأعَرَض عنُه، وَعصاُه، وخاَلَفه.  وأجاَب دعوَته، وِصنٌف كذَّ
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فِ�ه، ال يعنِي رفَعه إىل  وفِيه�ا: أنَّ توق�رَي النَّبِيِّ ، وتعظيَم�ه، وحفَظ َقْدِره، ورَشَ
َف نوٍع ِمْن أنواِع الِعبادِة َلُه، ب�ِل الواجُب إنزاُله َمنزَلته،  بوبيَّ�ِة، أو َصْ مرتب�ِة األُلوهيَِّة، والرُّ

اها، وحَمبُته، وطاعُته، والتأسِّ به. التي أَنَزَله اهللُ إيَّ

، وماوزِة احلدِّ  ِعي حمبََّة النبيِّ ، ِم�ْن أصحاِب الُغُل�وِّ وفِيه�ا: أنَّ بع�َض َم�ْن يدَّ
، هم يف احلقيقِة عصاٌة َلُه ؛ فإنَّه قال: »ال ُتْطُروِن كام أْطَرِت النَّصاَرى ابَن  الشعيِّ

َمْرَيَم، فإنَّام أنا عبُد، فقوُلوا: عبُداهللِ ورسوُله«))).

وَنا -أحياًنا-  نوَن ِمْن ش�أِنا، وُيس�مُّ �نِن، والذين ُيوِّ طِنَي يف السُّ ويف اآليِة: ردٌّ عىل املفرِّ
ها، حَلَِرُصوا عليها، وأَخُذوا با، وَنَشوها.  ٍة، وَلْو َعِلُموا حقَّ ُقشوًرا، وُجَزئياٍت غرَي ُمهمَّ

ا  �نَة؛ ألنَّ وَن أنفَس�هم بالُقرآنِيِّ�نَي، وَيرُفُض�ون السُّ ويف اآلي�ِة: إبط�اٌل مَلذه�ِب َم�ْن ُيَس�مُّ
باِعهم للقرآِن،  -بزْعِمه�م- غ�رُي ثابتٍة، وأنَّ الق�رآَن َيكفي وحَده، وَل�و كاُنوا صاِدِق�نَي يف اتِّ
حيحِة،  ِة الصَّ �نَِّة النَّبويَّ َلَعِمل�وا بذه اآلي�ِة: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ( فأَخُذوا بالسُّ
ٌة لنَْقِصها يوَم  َلٌة هلا، وحاِميٌة، وحافِظٌة هلا، وُمتِمَّ نَُن ِسياُج الواجباِت، ومكمِّ َبُعوها. والسُّ واتَّ

احلساِب.

ا بنّيَ اهللُ  أّن طاعَة نبيِّه  ِمْن طاَعتِه، َكَشَف حاَل طاِئفٍة ِمَن املنافِقنَي،  وَلمَّ
 : ُعوَن الطَّاعَة ظاِهًرا، وُيُْفوَن ِخالَفها يف الباطِِن، فقال يدَّ

)  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ(.

  ُّٺ( أي: هؤالِء املنافقوَن، الُجبناُء، َعِن الِقتاِل، إذا أَمَرهم النبي( 

بأم�ٍر، قاُلوا: )ٺ( أي: أمُرَك ُماٌب، وأنَت ُمطاٌع، مقبوٌل عندنا، فُيظِهروَن له االنقياَد، 
والُمواَفَق�َة )ٺ  ٿ  ٿ   ٿ( وَخَرُج�وا، وَتواَرْوا عن�ك، والَباُز: هو الَفضاُء )ٿ  
�ْمِع،  وا َلْي�اًل فيم َبْينَهم، غرَي ما أظَهُروه َناًرا ِمَن السَّ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( أي: أَسُّ
  ِد، فقال والطَّاع�ِة، وَتاَل�ُؤوا في�م َبْينَه�م ع�ىل املعصي�ِة، والُمخالفِة، واإلب�اِء، والتَّم�رُّ

))) رواه البخاري )3445).
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�ًدا-: )ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( أي: يعَلُمه، ويأُمُر املالئكَة احلفظَة بكتاَبِة  ًدا، ُمَتوعِّ -ُمه�دِّ
ا أْن يكوَن املعنَى: غرَي  ما ُيدبِّروَنه َلْياًل، وسَيجِزيِم عىل ذلَك، وقوُله: )ٹ  ٹ  ڤ( إمَّ

ال�ِذي تق�وُل لك هذه الطَّائفُة يف الظَّاِهِر، َأْو غرَي الِذي تقوُله هَلُم أنَت، وتأُمُرهم بِِه )ڦ  
وا )ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڄ( اْصَف�ْح، واحِلْم عليِهم، وال تقُتْلهم، وال تؤاِخْذهم بم أَسُّ
ِض األمَر إليِه، َفبِ�ِه الثِّقُة، وعَليه  ڃ  ڃ( ال َتَ�ْف ِمنْه�م، واعَتِمْد ع�ىل ربَِّك ، وَفوِّ
َل  ا، وُمِعينًا، ملَِْن توكَّ هم، وينتِقُم لك ِمنْهم، وكَفى بِِه وليًّا، ون�اِصً التُّ�كالُن، فَس�َيكِفيَك رشَّ

عليِه، وأناَب إليِه.

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

م َيتَّخ�ُذوَن ِمَن الليِل  أنَّ املنافِق�نَي الُجَبن�اَء ال َيس�تطيعوَن إظه�اَر ما يف ُصدوِره�م، وأنَّ
 . ِّ ِستاًرا؛ للَتواُطِؤ عىل الشَّ

وفِيها: أنَّه يستِعنُي بعُضهم ببعٍض يف ذلَك، وَيتِمُعون عىل اِليانِة، ويتَّفقوَن عىل معصيِة 
اهللِ، ورسولِِه. 

ا، وغاِئًبا.  وفِيها: أنَّ طاعَة الرسوِل ، واجبٌة، ظاِهًرا، وباطِنًا، حاِضً

اُه بحاِل أعداِئِه، وَكْشُفه أموَرهم َله.  وفِيها: تأييُد اهللِ لنبِيِّه ، وإخباُره إيَّ

وفِيها: أنَّ اللَّيَل وقُت الَمبيِت، ووقُت الُبُيوِت، فَيتَِّخُذ هؤالِء املنافقوَن ِمْن ُبُيوِتم ِستاًرا، 
وِمَن اللَّيِل ِغطاًء؛ للَكْيِد، والتَّخذيِل، والِعصياِن. 

�ِر كتابِِه، وإنفاِذ  وفِيه�ا: اغتِن�اُم َصفاِء الِفْك�ِر باللَّيِل يف طاع�ِة اهللِ، والعمِل لدينِِه، وتدبُّ
أمِرِه. 

م  وفِيها: أنَّ املنافقنَي َيُرجوَن ِمْن عنِد النبيِّ ، بغرِي الوجِه الذي َدَخُلوا بِه، وأنَّ
ال َيس�تِفيدوَن ِمْن كالِمه ، وال ينَتِفعوَن ِمْن َمِلِسه، وال يتأثَّروَن بموِعَظتِه، مع أنَّه 

أحسُن الُمعلِِّمنَي، وأْبَلُغ القائلنَي. 

ِة، ليَس كافًِيا أِلَْن َيمأَل اإلنس�اُن َيَده ِمْن هؤالِء  داِت الظاِهِريَّ َد تقديِم التَّعهُّ وفِيها: أنَّ ُمرَّ
 ُّ َق الباطُِن الظَّاِه�َر، وأْن ُيوافَِق السِّ �دوا، وعاَهُدوا عىل الطَّاَعِة، فال ُب�دَّ أْن ُيَصدِّ الذي�َن َتَعهَّ
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العالنِيَة، وأْن يتواَطَأ القلُب واللِّساُن، وقد قاَل النبيُّ : »اللهمَّ إنِّ أسأُلَك خشَيَتَك 
هاَدِة«))).  يف الَغْيِب والشَّ

َد اّدعاِء الطَّاعِة ال َينَْفُع صاحَبه، حّتى ُيطيَع فْعاًل.  وفِيها: أنَّ ُمرَّ

واِغِل،  ِة الشَّ ِر؛ لصفاِء الَخواطِِر، وقلَّ وفِيها: أنَّ وقَت الليِل أصَلُح األوقاِت للِفْكِر، والتدبُّ
فينَبِغي اغتناُمه بالعبادِة، وتصيِل الِعلِم. 

ي�ِن، وَفْضُح م�ا يدبِّروَن، وأنَّ ه�ذا يف غايِة  وفِيه�ا: َكْش�ُف األح�واِل الفيَّ�ِة ألعداِء الدِّ
األهيِة للُمسلمنَي؛ ليأُخُذوا الَحَذَر ِمنْهم، ويعِرُفوا كيَف يتعاَمُلون َمَعُهم. 

ُبُم يوَم القيامِة.  نيا، وُيعذِّ وفِيها: أنَّ اهللَ يفَضُح املنافِقنَي يف الدُّ

وفِيه�ا: َضْب�ُط األعمِل بكتاَبتِه�ا، وَجْعُل الكتاِب أساًس�ا للِعق�اِب، ويف الكتاَب�ِة: إقامٌة 
ِة، وَقْطٌع للُعْذِر، عنَد إنزاِل الُعقوبِة.  للُحجَّ

هم، وتذكرِيهم  وفِيه�ا: تثبِيُت قل�ِب النبيِّ ، واملؤمن�نَي، بإتياِنم بأخب�اِر عدوِّ
ُهم، وُمِعينُهم.  م، وأنَّ اهللَ هو ناِصُ ِل عىل ربِّ بالتوكُّ

وفِيها: بياُن كيفيَِّة التعاُمِل مع املنافقنَي، وِمْن ذلَك: اإلعراُض َعنْهم، وعدُم مؤاَخَذِتم، 
عيَُّة َتقتِض ذلَك، وخصوًصا إذا َلْ َينَكِشْف حاهُلم للنَّاِس.  إذا كانِت املصلحُة الشَّ

وفِيه�ا: أنَّ بع�َض املنافقنَي أش�دُّ ِمْن بعٍض عىل أهِل اإلس�الِم، وأنَّ ِمنْه�م َمْن ال يكَتفي 
بنِفاِق�ِه، ومعصَيتِ�ِه، حتى َيُضمَّ إىل ذلَك التآمَر مَع غرِيه ِمَن املنافقنَي؛ للَكْيِد بأهِل اإلس�الِم، 
، وِمنْه�م رؤوٌس، وقادٌة، َيَتمَل�ُؤوَن، وُيطِّط�وَن، والبقيَُّة أتباٌع  وتنِس�يِق الِعصي�اِن الَجمعيِّ

ُذوَن.  يأَتِروَن، وُينفِّ

ُب�وا بالنبيِّ ، وعادْوه، دعاُهم اهللُ  َة، وكذَّ س�الَة النبويَّ ا َجَحَد الُمنافقوَن الرِّ وَلمَّ
س�الِة، وتُصُل هلم بِ�ِه اهلدايُة، فقال  ، وَيعِرفوَن بِِه حقيقَة الرِّ  إىل م�ا يس�َتبِينوَن بِ�ِه احلقَّ

 :

))) رواه النس�ائي )305)(، وأمح�د )8325)(، واحلاك�م )923)(، وصحح�ه، ووافقه الذهب�ي، وكذا صححه 
حمققو املسند، واأللبان يف صحيح النسائي.
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)  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ(.
 )چ  چ( أي: أَف�ال َينُظُر هؤالِء املنافقوَن يف )چ( وَيقرُؤونه، وُيِعيدوَنه 

لوَن معانَِيه، وما جاَء فيِه ِمَن اإلْخباِر عْن َخفايا أموِرهم،  روَن فيه، وَيتأمَّ ِة، وَيتفكَّ َة َبعَد املرَّ املرَّ
�ِد ِمْن ِصْدِق أخب�اِره، ووجوِب االنقياِد  التِ�ي ال َيعلُمه�ا إال ُه�م؛ فيؤدِّي بم ذلك إىَل التأكُّ

ألواِمِره، واإليمِن بم أخَبَ بِِه؟ 

ِم معاِن القرآِن الُمحكَمِة، وألفاظِِه البليغِة، التي جاَءت  ويف هذا أمٌر للِعباِد -مجيًعا- بتَفهُّ
، وال تع�ارٍض، )ڇ    ڇ( أي: هذا القرآُن )ڇ     ب�ال اخت�الٍف، وال اضطِ�راٍب، وال َتضادٍّ
ڍ  ڍ   ڌ( أي: ُمفَتَع�اًل ُمَْتَلًق�ا، أو كاَن ِم�ْن عنِدك -كم َزَعم�وا- )ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ( وتناقًضا كبرًيا، وتفاوًتا ِمْن ِجهِة البالغِة، وألْمَكَن معارَضُته، واملجيُء بمثِلِه.

ُب َبْعُضُه  وق�د َرَوى اإلماُم أمح�ُد عن النبيِّ  أنَّه ق�اَل: »إِنَّ الُقْرآَن َلْ َينْ�ِزْل ُيَكذِّ
وُه إىِل  ُق َبْعُض�ُه َبْعًضا، َف�ام َعَرْفُتْم ِمنْ�ُه، فاْعَمُلوا بِِه، َوم�ا َجِهْلُتْم ِمنُْه، َف�ُردُّ َبْعًض�ا، َب�ْل ُيَصدِّ

عاملِِِه«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

 ، ِل يف معانِيِه، وما اش�َتَمَل َعَلْيِه، ِم�َن األمِر، والنّهِي، والَخَبِ ِر القرآِن، والتأمُّ األم�ُر بتدبُّ
واملواِعِظ، واألحكاِم. 

َر القرآِن ُيداِوي ُشكوَك القلِب، ووساوَسه، وَيشِفيِه ِمَن النِّفاِق.  وفِيها: أنَّ تدبُّ

، وال  ُق بعُضه بعًضا، وال اختالَف فيِه، وال اضطِراَب، وال َتضادَّ وفِيها: أنَّ الُقرآَن ُيصدِّ
تعاُرَض. 

 ، وفِيه�ا: أنَّ تنزي�َل العليِم، الَخب�رِي، الَحكيِم، الَبص�رِي، ال ُيمِكُن أن َيَتناَق�َض؛ ألنَّه حقٌّ
 . َخَرَج ِمَن احلقِّ

))) رواه أمح�د يف مس�نده )6702(، وصحح�ه حمقق�و املس�ند، وقال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة يف درء التعارض 
))/49(: »حديث مشهور«.
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، واالختاِلُف، واالضطِراُب.  وفِيها: أنَّ كالَم غرِي اهللِ َيَقُع فيِه: التَّضادُّ

وفِيها: َتريُم التَّناُزِع يف القرآِن، والَكالِم فيِه بَغرِي ِعلٍم. 

فاِت الَبَشِ ِمَن الَخَطأِ.  وفِيها: الَيأُس ِمْن ُخُلوِّ ُمؤلَّ

وفِيه�ا: الَبحُث َعن إعجاِز الق�رآِن، يف: ُعلوِمِه، وغاياتِِه، وَمقاِص�ِده، وُمواَفَقتِِه للواِقِع، 
وإخباِرِه عِن األُموِر الَغْيبِيَِّة، والُمْسَتْقَبِليَّة. 

وفِيها: ُوجوُب َتعلُِّم معاِن القرآِن، وَتفِسرِيه. 

اِط الُمسَتِقيِم.  َر القرآِن َيُقوُد إىل اهِلدايِة، وُسلوِك الرِّ وفِيها: أنَّ تدبُّ

وفِيها: أنَّه َلْيَس يف الُقرآِن اختالٌف َكثرٌي، وال َقليٌل. 

تِِه، وِصْدِقِه، وأنَّه ِمْن ِعنِْده، ال ِمْن ِعنِْد َغرِيه.  وفِيها: أنَّ اهللَ أْوَدَع ِكتاَبه َبراِهنَي ِصحَّ

َرها القرآُن،  َر حقاِئَقه، كم َصوَّ وفِيها: أنَّه ال ُيمِكُن لِبَشٍ أْن َيأِتَ بِِمثِل القرآِن، وال أْن ُيَصوِّ
وال أْن َيْبُلَغ بَكالِمِه ُمسَتوى بالَغِة الُقرآِن. 

�ُس اليِقنَي يف النَّفِس، وتِزيُد  وفِيها: أنَّ القرآَن ُمش�َتمٌل عىل الَباِهنِي القاطَِعِة، التي ُتَؤسِّ
�ابِِق، ال َيعِرُفها إال القلي�ُل ِمَن النَّاِس، أو ال  اإلي�مَن، ِمثل: إخباِره َعْن أش�ياَء َوَقَعْت يف السَّ

َيعِرُفها أَحٌد. 

 . ا سَتَقُع، فوَقَعْت كم أْخَبَ ومنها: أنَّه أْخَبَ َعْن أُموٍر بأنَّ

�ا ُمطابِقٌة ملِا  ومنه�ا: أنَّ�ه أخَبَ ع�ن َخبايا ُنف�وٍس، وَمكنُوناِت َضمِئ�ر، َيعَلُم أصحاُبا أنَّ
ِعنَدهم.

ومنها: اشتِمُله عىل إجاباٍت ُمْفِحمٍة، وُردوٍد ُمْقنِعٍة، وِناياٍت َتْقَطُع الُخُصومَة. 

�مواِت، واألرِض، والَخْل�ِق، والكاِئناِت،  ومنه�ا: إخب�اُره َعْن َدقاِئ�َق يف الَك�ْوِن، والسَّ
ٍة طويَلٍة ِمَن الَبحِث، والتَّنِقيِب. وَن َبعَد ُمدَّ ُل إىل بعِضها الُخباُء والُمْخَتصُّ َيَتوصَّ

ومنه�ا: أنَّ�ه أخَبَ عن أموٍر ِمَن احِلس�اِب، والَجزاِء، يف اآلِخَرِة، َيع�ِرُف با الُعَقالُء َعْدَل 
الذي أنَزَله. 
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وفِيها: َفَش�ُل كلِّ الُمحاوالِت التي قاَمْت الكتِش�اِف َخَلٍل يف الُقرآِن، أو َتناُقٍض، وهذا 
اَلِة عىل أنَّه ِمْن ِعنِد اهللِ، فال ُيمِكُن اإلتياُن بِمْثِله، وال إياُد  ي، والَباِهنِي الدَّ ِمْن أعَظِم التََّحدِّ

َخَلٍل فيِه. 

اَلِة عىل ِصدِق�ِه، وقد َجَرِت  ِة الدَّ ًق�ا بَِحَس�ِب الوقاِئِع، واألحواِل، ِم�َن األدلَّ وُنزوُل�ه ُمَفرَّ
�ننَِي؛  ُر مجيَع ما قاَله َعْبَ السِّ العاَدُة بأنَّ َمْن يأِت بكالٍم ِمْن ِعنِده يف ُمناَس�باٍت ُمَتِلفٍة، ال َيَتَذكَّ
ِل، وَمَع ُنزوِل القرآِن عىل َمَدى  حتَّى َيْس�َلَم ِمَن التَّناُقِض، وَيَْعَل كالَمه اآلِخَر ُموافًِق�ا لألوَّ
ثالٍث وِعِشيَن َس�نًَة، إال أنَّه ال ُيوَجُد فيه َتعاُرٌض، بأيِّ حاٍل ِمَن األحواِل، وما اْسَتْش�كَله 
اِس�ُخوَن يف الِعل�ِم، بِم ُيِزيُل التَّعاُرَض،  َبع�ُض النَّاِس ِمنْه -فيم َظَهَر هَلُم- قد أجاَب َعنْه الرَّ
َمُن، واتََّس�َعْت داِئَرُة الُعُلوِم، والَمعاِرِف، وَتواَلْت األجياُل عىل َكرِّ الُعُصوِر،  َم الزَّ وُكلَّم َتَقدَّ

هوِر، فإنَّ ذلَك ال َيِزيُد القرآَن إال َثراًء، وِغنًى. والدُّ

وِمْن ذلَِك: أنَّ قاِرَئه ال َيَملُّ ِمنْه، َمْهم َكُثَرْت َعَدُد َختمتِه، بِخالِف َبِقيَِّة الُكُتِب، والَقَصِص 
ِمْن َغرِي الَوحِي. 

وفِيها: أنَّ كالَم الَبَشِ َيَتفاوُت يف البالَغِة، وَيُصُل فيِه الَبِديُع الَبِليُغ، والَمِعيُب الَمرُذوُل، 
بِخالِف كالِم اهللِ، فإنَّه بليٌغ كلَّه. 

َعِة؛ ألنَّ  عِر، واالستِْعجاِل بِقراَءتِه، والُمباَلغِة يف السُّ وفِيها: َكراَهُة َهذِّ القرآِن، َكَهذِّ الشِّ
َر.  ُت التَّدبُّ ذلَك ُيفوِّ

ِل، واإلعاَدِة.  ؤاِل، والتَّأمُّ ِر، ِمَن الِقراَءِة، والتَّعلُِّم، والسُّ يِة للتَّدبُّ وفِيها: َتِصيُل األسباِب الُمؤدِّ

وفِيها: مَجُع الِفْكِر عىل َمعاِن اآلياِت. 

ِر القرآِن.  وفِيها: أنَّ اإليمَن، والَيقنَي، َيزداُد بتدبُّ

وفِيها: َقْطُع أعذاِر املنافِِقنَي يف استِمراِرهم عىل ُكْفِرِهم. 

وفِيها: أنَّ أقواَل الَمخالِيِق ناِقَصٌة. 

ا َلْ  وفِيه�ا: أنَّ ُكُتَب األدي�اِن األخَرى َبعَد َتِريِفها َيَقُع فيها التَّناُق�ُض، واالختاِلُف؛ ألنَّ
َتُعْد ِمْن ِعنِد اهللِ. 
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ِة َعَلْيِه.  َر القرآِن ملَِْن َيعِرُف َمعناُه، قاطٌِع يف إقاَمِة الُحجَّ وفِيها: أنَّ َتدبُّ

�وه- كم  ِر الِكتاِب الَعِزيِز، وَتِكينُهم ِمْن ذلَك -دوَن أْن َيَمسُّ اِر إىل تدبُّ وفِيها: َدعَوُة الُكفَّ
قال اهللُ: )ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ( ]التوبة: 6[.

َب  �ِة أْن َتَتِلَف يف الق�رآِن، وَتُوَض فيِه بِغ�رِي ِعْلٍم، وَتْضِ وفِيه�ا: أنَّ�ه ال َيوُز هلِذه األمَّ
ا  الِل، وِمَّا أهَلَك َمْن كاَن َقْبَلنا، قال  -َلمَّ بعَضه ببعٍض، وأنَّ هذا ِمْن أسباِب الضَّ
َخَرَج عىل أصحابِِه، وَقد اخَتَلَف اثناِن ِمنُْهم يف آيٍة، فاْرَتَفَعْت أصواُتُم-: »إِنَّام َهَلَك َمْن كاَن 

َقْبَلُكْم، بِاْختاِلفِِهْم يف الكِتاِب«))). 

اِر الَعَرِب عدَم َتَدبُِّرهم الُقرآَن، َمَع ُقدَرِتِم عىل ذلَك.  وفِيها: إنكاُر اهللِ عىل ُكفَّ

ِم�ه، وإدراِك َمعاِن  ِم الق�رآِن، وَتَفهُّ وفِيه�ا: أنَّ كلَّ َم�ْن لُه ُق�دَرٌة ِمَن الُمس�لمنَي عىل َتعلُّ
نَِّة، فإنَّه ينَْبِغي عليه َتَعلُُّمهم، والَعَمُل بم َعِلَم ِمنُْهم.  الِكتاِب، والسُّ

، واإلماُم الَمعُصوُم.  ويف اآليِة: َردٌّ عىل َمْن قاَل: إنَّ القرآَن ال َيْعَلُم معناُه إال النَّبِيُّ

، أمٌر  فنَي ِمَن الَبَشِ ويف اآلي�ِة: أنَّ وج�وَد االختاِلِف، والتَّناُقِض، والَخَطأِ، يف ُكُت�ِب املؤلِّ
ٌع، وال ُبدَّ ِمنْه. ، وُمَتوقَّ طبيِعيٌّ

�ا َذَكَر إع�راَض املنافِقنَي َعن ِكتابِِه، ووْحِيه، َذَكَر إقباهَلُ�م عىل َكالِم النَّاِس، وإذاَعتِه،  وَلمَّ
ا َذَكَر  َتبِييَت  ِل، وما َيَقُع يف الثَّاِن ِمَن الَك�ِذِب، واألوهاِم. وَلمَّ وَش�تَّاَن َب�نْي ِصدِق األوَّ
املنافِقنَي ملَِكِرهم باللَّيِل، َذَكَر َسعَيُهم لِتخِذيِل املسلمنَي، والتَّشِويَش عَليِهم يف النَّهاِر، بإذاَعِة 
ج�وِع إىل أهِل الِعل�ِم، والَبِصريِة،  اإلش�اعاِت، واألخباِر، وأرَش�َد  املس�لمنَي إىل الرُّ
الذي�َن َيعِرفوَن حقاِئَق األم�وِر، وَيتدبَّروَن القرآَن، ُثمَّ َيس�َتنْبِطوَن ِمنْ�ه الفواِئَد، واألحكاَم، 

 : فقال

)  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  

))) رواه مسلم )2666).
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ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ہ     ہ  ہ  ہ  ھ(.

 )ژ  ژ( أي: املنافقنَي، وقيل: ُضعفاُء اِلَبِة، والَبِصريِة، ِمَن املسلمنَي )ڑ( 

�ارِة، والَبش�اِئِر، والَخ�رِي، كالنَِّر،  يف أيِّ ش�أٍن ِم�ْن ُش�ؤوِنِم )ڑ   ک( واألخب�اِر السَّ
ُثوا  ، كالقتِل، واهلزيمة )ک  گ( وأْفَشْوه، وتدَّ ِّ والَغنيمِة )ک  ک( والُحْزِن، والشَّ
وا  به َبنْي النَّاِس )گ  گ( أي: َلو أنَّ هؤالِء الُمِذيعنَي ِمْن َضَعفِة اإليمِن، والُمنافِقنَي، َردُّ

ُضوا الكالَم فيه�ا )ڳ     ڳ( حممٍد  )ڳ   �َة، والكبريَة، وَفوَّ األم�وَر العامَّ
، والَعقِد  �وَرى، والَحلِّ أِي، والَعقِل، واِلَبِة، والشُّ ڳ   ڱ( ِم�ْن أصحاِب الِعلِم، والرَّ
حاب�ِة، والُعلمِء ِم�ْن َبْعِده�م )ڱ( َفِهَمه عىل  )ڱ( أي: ِم�َن املؤمن�نَي، وِكب�اِر الصَّ

َوْجِه�ِه، وَعَرَف�ه عىل حِقيَقتِ�ه )ڱ  ں  ں( َيْبُغوَنه، وَيطُلُبوَنه، وَيس�َتْخِرُجوَن 
 . حِقيَقَته، كم ُتسَتنَْبُط املعاِدُن ِمْن َمكاِمنِها، وكم ُيسَتْخَرُج املاُء ِمْن َقْعِر الَعنْيِ

ا اْعَتَزَل َنبِيُّ اهللِ  نِساَءُه، وقاَل النَّاُس: َطلََّق رسوُل اهللِ  نِساَءُه، لْ  وَلمَّ
َيُْض ُعمُر  فِيم خاُضوا فِيِه، َوَذهَب َيْس�تعِلُم ِمن رس�وِل اهللِ ، َحّتى أْخَبه 
أّنه لْ ُيطّلْقهنَّ ، قاَل ُعمُر: »َفُقْمُت َعىَل باِب الَمْسِجِد، َفناَدْيُت بَِأْعىَل َصْوِت: َلْ ُيَطلِّْق 

رس�وُل اهللِ  نِس�اَءُه، َوَنَزَلْت َهِذِه اآلَي�ُة: )ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  
ں(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک  

َفُكنُْت َأنا اْسَتنَْبْطُت َذلَِك األَْمَر، َوَأْنَزَل اهللُ  آَيَة التَّْخِيرِي«))). 

ا املؤِمن�وَن )ۀ( بَبْعثِة حممٍد   )ڻ  ڻ   ڻ( وتوفيُق�ه، وإحس�اُنه )ۀ( أيُّ

، وإن�زاِل الق�رآِن )ہ     ہ( فيم يأُمُر بِِه ِمَن الُكف�ِر، واإلْثِم، والَفواِحِش 
)ہ  ہ( أي: إال قلياًل ِمنْكم َلْ َيتَّبُِعوُه، وقيَل: إال قلياًل ِمنْكم َل ُيِذيُعوا اإلشاعاِت، وقيل: 

َبعُتُموه يف كلِّ ما ُيَوْس�وُس بِه،  َبعُتُموه ُكلُّكم، أو التَّ �يطاَن إال إتباًعا قلياًل، وقيل: التَّ بْعُتُم الشَّ التَّ
عاَوى، واإلشاعاِت)2). اِئبِة، ال َيَتأثَّروَن بالدَّ وَيدُعو إليه، وقيَل: إال قلياًل ِمْن َذِوي اآلراِء الصَّ

رواه مسلم )479)).  (((
انظر: زاد املسري ))/440(، تفسري القرطبي )292/5(، تفسري ابن كثري )366/2).  (2(
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 
 . َر القرآِن يؤدِّي إىل: التَّثّبِت، وتكويِن املِيزاِن، الذي بِِه ُتقَبُل األخباُر، أو ُتَردُّ أنَّ تدبُّ

ي األخباِر املكُذوَبِة، وَعَدِم  وأنَّ اإلعراَض َعِن الَوْحِي ُيؤدِّي إىل: َقُبوِل اإلشاعاِت، وَتَلقِّ
ِ يف األُموِر.  ِق، والتََّبرُّ التَّحقُّ

تِها، ويف احلديِث  ِق ِمْن ِصحَّ وفِيها: اإلنكاُر عىل َمْن ُيباِدُر إىل األخباِر، وُيْفِشيها َقْبل التَّحقُّ
َث بُكلِّ ما َسِمَع«)))، ويف احلديِث اآلَخِر: »بِئَس َمطِّيُة  حيِح: »َكَفى بالَمْرِء َكِذًبا، أْن ُيَدِّ الصَّ

ُجِل: َزَعُموا«))).  الرَّ

لِم، والُمواَدعِة، ونحِوها، ال  وفِيها: أنَّ أموَر املس�لمنَي الِكباَر: كالَحْرِب، والِقتاِل، والسِّ
ُة النَّاِس.  َيِصحُّ أْن َيُوَض فيها عامَّ

ِة، ال َيوُز هلم أْن َيُوُضوا فيم ال ِعلَم  َة الذيَن ال ِخَبَة هلُم بالُشؤوِن العامَّ وفِيها: أنَّ العامَّ
هلم بِِه، وال ُقدَرَة هلم عىل إدراِكِه، واكتِشاِف حقيَقتِِه. 

، َيْكِش�ُف َعْوَرًة  وفِيه�ا: التَّحِذيُر ِمْن إش�اَعِة األخب�اِر، وإفش�اِء األساِر، وَنْشِ أيِّ َخَبٍ
للمسلمنَي، ويُدلُّ األعداَء عَليها. 

ويف اآليِة: بياُن َخَطأِ، وانِحراِف، أكثِر وساِئِل اإلعالِم يف زَمنِنا هذا، التِي َتَعُل الَخْوَض 
وَنه باإلعالِم  ِة، وَتفَتُح هلم باَب الُمش�اَرَكِة -َزَعُموا- بِم ُيس�مُّ يف الَقضايا الِكباِر بأيِدي العامَّ
ُن أْتَفَه األش�خاِص ِمَن ال�َكالِم يف أخَطِر الَقضايا،  ، وه�ذا اإلعالُم الُمع�اِصُ ُيمكِّ التَّفاُع�ِلّ
ولع�لَّ ه�ذا -والِعْلُم ِعنْ�َد اهللِ- َيْدخُل فِيم َتنبَّ�َأ بِه النَّبيُّ  ِمْن عالم�اٍت َتُكوُن بنَي 
جاِل -َأعاذنا اهللُ ِم�ْن فِْتنتِه-؛ َفَعْن َأَنِس ْب�ِن مالٍِك ، قاَل:  �اعِة، وُظهوِر الدَّ َي�َدِي السَّ
ُق  اِدُق، َوُيَصدَّ ُب فِيها الصَّ اَعًة، ُيَكذَّ اِل ِس�نَِي َخدَّ جَّ قاَل رس�وُل اهللِ : »إِنَّ َأماَم الدَّ
َوْيبَِضُة«. ِقيَل: َوما  ُم فِيه�ا الرُّ ُن فِيه�ا األَِمُي، َوُيْؤَتَُن فِيها اخلائُِن، َوَيَتَكلَّ فِيه�ا الكاِذُب، َوُيَوَّ

ِة«)3). ُم يف َأْمِر العامَّ َوْيبَِضُة؟ قاَل: »الُفَوْيِسُق َيَتَكلَّ الرُّ

))) رواه مسلم )5).
)2) رواه أب�و داوود )4972(، وأمحد )7075)(، وصححه النووي يف األذكار )ص379(، وقال احلافظ يف الفتح 

)0)/)55(: »رجاله ثقات، إال أن فيه انقطاعا«.
ن إسناده حمققو املسند. َد إسناده احلافظ يف الفتح )3)/84(، وحسَّ )3) رواه أمحد يف مسنده )3298)(، وجوَّ
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اَعًة...«))). اَعِة ِسنَِي َخدَّ ويف لفٍظ آخَر: »إِنَّ َبْيَ َيَدِي السَّ

مَعَة، وْتتُِك الَمسُتوَر،  ُه السُّ : َتنُْشُ وساِئُل اإلعالِم الَبلَبَلَة، وُتشوِّ ْبِق الّصَحِفيِّ وباسِم السَّ
وُتذيُع الفاِحَشَة. 

وفِيه�ا: ُوجوُب ُرجوِع الاِهِل إىَل العاِلِ، والّصِغرِي إىل الَكبرِي، وَعديِم اِلَبِة إىل الَخبرِِي، 
ِل إىل الَبِصرِي.  والُمَتعجِّ

ج�وُع إليِهم يف  وفِيه�ا: إيص�اُل األخب�اِر إىل أه�ِل الِعلِم، وانتِظ�اُر تعليِقه�م عليها، والرُّ
املساِئِل، وانتظاُر َفْتواُهم فيها، واالحتِكاُم إليِهم يف األحداِث، وانتِظاُر مْعِرفِة َموِقِفهم ِمنْها، 

واالستِمُع إىَل توِجيِهِهم، وُنْصِحهم، وإرشاِدِهم. 

ِل، وبياُن الق�رآِن لَقْدِرِهم، وِرفَعِة َمنِزَلتِهم،  حابِة يف الَعْرِ األوَّ وفِيه�ا: َمكان�ُة ِكباِر الصَّ
م َمرِجُع النَّاِس.  وأنَّ

ِد،  ، ومصَدِر اإلشاَعِة، والتَّأكُّ جوِع إىل أصِل الَخَبِ وفِيها: َفضُل التَّحِقيِق، والتَّدِقيِق، والرُّ
والُمواَزنِة، والتَّحِليِل، واستِقراِء األموِر. 

ِجيِح.  واآليُة: أصٌل يف االجتِهاِد، والِقياِس، واالستِنْباِط، والرتَّ

ِة،  ِة النََّظِر، والِعلِم، والَبِصرَيِة، واِلْبَ وفِيها: َفْضُل اهللِ  عىل َمْن أْنَعَم عليِهم بدقَّ
ِة الُمسلمنَي.  ِة ماذا َيُِب عليِهم، وَينَْصُحوا لعامَّ وأنَّ عليِهم أْن َيشُكُروا نِعمَة اهللِ، فُيَبيِّنُوا للعامَّ

ِة؛ إلس�قاطِها،  وفِيه�ا: أنَّ املنافِق�نَي َيْس�َعْوَن يف َنْشِ الَخ�ْوِف، والَبْلَبَلِة، يف أوس�اِط األمَّ
ْعُر، وَتَولِّ األدباِر.  وهِزيَمتِها، حتَّى َيُعمَّ فيها الذُّ

ِل إىل حقاِئِق  حابِة، الذيَن ُعِرُفوا باالقتِباِس ِمْن ِمش�كاِة النُّبّوِة، والتَّوصُّ وفِيها: َفضُل الصَّ
 . األموِر، وعىَل رأِسهم: الُخلفاُء األربعُة

ويف اآليِة: أنَّه َلْوال فضُل اهللِ ورمحُته، ما اسَتناَرْت ُعقوُل املؤمننَي بنُوِر اإليمِن، ومَلا َعَرُفوا 
نِة، والقرآِن.  األحكاَم، ومعاِن السُّ

ن إسناده حمققو املسند. ))) رواه أمحد يف مسنده )3299)(، وحسَّ
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يَُّة َتِريِن طالِب الِعلِم عقَله عىل االس�تِنْباِط، واس�تِعمِل الُمقاَرنِة، والُمواَزَنِة،  وفِيها: أهِّ
ِة ما َخَرَج بِِه.  ِد ِمْن ِصحَّ جوِع إىل أهِل الِعلِم؛ للتَّأكُّ والِقياِس، والرُّ

تَُّب عليِه أضاٌر كثريٌة، ِمْن: َتش�ِويِه ُسْمَعِة األبِرياِء، وَنْشِ  وفِيها: أنَّ َنْشَ اإلش�اعاِت َترَتَ
عِر بنَي املس�لمنَي، والتََّس�بُِّب يف َتَلِّيهم َعِن الَحَذِر الواِجِب، وَتش�ِكيِك َبعِضهم يف َنوايا  الذُّ
ِة، وُحُدوِث االضطِراِب والَقالِق�ِل يف ُمَتَمِعِهم. وكلُّ  َبع�ٍض، واهلزيَمِة النَّفِس�يَِّة، والَمعنَويَّ
هذا َيَتمنَّاُه املنافِقوَن، وَيْسَعْوَن إليِه، وبعُض َضَعفِة املسلمنَي َقد ُيسَتخَدموَن أدواٍت يف َتقيِق 
 ، ، والَوَرِقيِّ �َبِكيِّ ، والشَّ ذلك، ِمْن حيُث ال َيش�ُعروَن، وكثرٌي ِمْن وس�اِئِل اإلعالِم الَفضاِئيِّ

، -اليوَم- َتعَمُل عىل ذلَك.  واالتِّصاِلِّ

اِر،  ِة ِمْن َكْيِد الكفَّ جوَع، إىل أهِل الِعلِم، واِلَبِة، فيه سالمُة األمَّ َق، والرُّ وفِيها: أنَّ التَّحقُّ
وَمْكِر املنافقنَي. 

، وقد قيَل: »ُصُدوُر األْحراِر ُقُبوُر األْساِر«.  ِّ ويف اآليِة: َتريُم إفشاِء السِّ

وفِيه�ا: أخ�ُذ األخباِر ِمْن َمصاِدِرها األصليَِّة؛ ألنَّ الَخَبَ إذا انَتَقَل ِمْن ش�خٍص إىل آَخر، 
 . ُ كثرًيا ما َيَتَغريَّ

وفِيه�ا: أنَّ االس�تِنْباَط َيتاُج إىل َتَعٍب، وَكدِّ ِذهٍن؛ ولذلك فإنَّ�ه ُيلَتَمُس عنَد أهِل الِعلِم، 
والَعقِل، واِلبِة. وَمْعنَى »َيْس�َتنْبُِطوَنُه«يف اللُّغِة: َيس�َتْخِرُجوَنه، وَأصُله ِمَن النََّبط، َوُهَو املاُء 
َفُر، واْس�تنبط الَفِقيُه: إِذا اس�َتْخرَج الِفَقه الباط�َن، بِاْجتِهاِدِه  �ِذي َي�رُج ِمَن البِْئِر َأّوَل ما ُتْ الَّ

م َيسَتخِرجوَن ما يف األرِض ِمَن الَمعاِدِن، وغرِيها))).  ي النََّبُط بذلك؛ ألنَّ وَفْهِمه. وُسمِّ

يَُّة ِحفِظ األْمِن يف الُمجتمِع الُمسلِم، وَتريُم اإلرجاِف، وَنْشِ الَخوِف فيِه.  وفِيها: أهِّ

ِة، واالضطِراِب، وُخُصوًص�ا عند ُضعفاِء  وفِيه�ا: التَّنبِي�ُه إىل عالِج التَّش�ِويِش، والَح�رْيَ
املسلمنَي. 

. ديِد، واالستِقصاِء التَّامِّ ِة، بالَبحِث الشَّ وفِيها: االجتِهاُد ملصلحِة املسلمنَي العامَّ

))) انظر: تذيب اللغة )3)/250(، لسان العرب )0/7)4(، تفسري القرطبي )5/)29).
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ِع.  وفِيها: النَّهُي َعن الَعَجلِة، والتَّسُّ

، ورواَيتِِه، وِمنْه  ويف اآليِة: دليٌل عىل جواِز الِقياِس، فإنَّ ِمَن الِعلِم ما ُيدَرُك بتالوِة النَّصِّ
ما ُيدَرُك باالستِنْباِط، وهو الِقياُس عىل الَمعان الُموَدَعِة يف النُّصوِص. 

 . ويف اآليِة: االجتهاُد عنَد عدِم وجوِد النَّصِّ

ا أْن ي�ؤدِّي إىل َتِرَئِة  �اِر؛ ألنَّه: إمَّ وفِيه�ا: التَّحِذي�ُر ِمْن َتِسيِب أخباِر املس�لمنَي إىل الُكفَّ
اِر،  �ِن الكفَّ �اِر، للُهج�وِم عىل املس�لمنَي إذا جاَءْت�م أخباُر َضْعِفه�م، أو يؤدِّي إىل َتَصُّ الكفَّ

وَحَذِرهم، ثّم استِعصاِئهم عىل املسلمنَي، ونْحِو ذلِك.

�ا َذَك�َر  ِعصياَن املنافِقنَي يف اِلهاِد، وَكْيَده�م، أَمَر نبيَّه  أْن يقاتَِل  وَلمَّ
َم بَمْن َمَعه ِمَن املسلمنَي، للِقتاِل يف سبيِل اهللِ؛ ُنرًة  ٍث بم َفَعلوا، وأْن َيَتقدَّ بنفِسِه، غرَي ُمكرَتِ

: للُمستضَعفنَي، فقال

)   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې(.

ا أفَصَحْت عن َجواِب رَشٍط حمُذوف،   )ھ( ه�ذه الفاُء هي »الفاُء الَفصيح�ِة«؛ ألنَّ

تقدي�ُره: إذا أردتَّ -ي�ا حُممد- الف�وَز، والظَّفَر، عىل األع�داِء، أْو: إذا كاَن األْمُر ما ُذكَر ِمن 
َعدِم طاعِة الُمنافِقني: فقاتل.

وقيل: الفاُء لالستِئناِف الُمقّرِر ملِا قبَله، وِقيَل غرُي َذلك))). 

 )ھ  ھ  ے( أي: طاعًة له، وامتِثااًل ألمِره، وإعالًء لَكِلمتِه، )ے  ۓ  ۓ     ڭ( 

، وأدَبَر، فال عليَك ِمنْه، وال ُتطاَلب، وال ُتاَسب، بأفعاِل غرِيَك. أي: َمْن توىلَّ

وقد َرَوى ابُن أب حاتٍم، عن أب إسحاَق قال: سألُت الباَء بَن عازٍب  َعِن الرجِل 
َيْلَق�ى مائ�ًة ِم�َن الَعُدوِّ فيقاتُل، أيكوُن ِمَّ�ن يق�وُل اهلل: )ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہ( ؟ قال: 

))) انظر: معان القرآن للزجاج )84/2(، البحر املحيط )3/)73(، تفسري الرازي )0)/57)(، التحرير والتنوير 
)42/5)(، فتح القدير ))/568).
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»ق�د ق�ال اهللُ : لنبيِّ�ه : )ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  
ڭ(«))).

  ْعُهم عنَده، كم قال ْبُهم فيه، وَش�جِّ  )ڭ  ڭ( أي: ع�ىل الِقت�اِل، وَرغِّ

مواُت واألرُض«))).  هلم يوَم بدٍر: »ُقوُموا إىل َجنٍَّة، َعرُضها السَّ

قُة الوُقوِع )ۆ  ۈ( َيمنَع، وَيِرَف   )ۇ  ۆ( و»عس�ى« ِمَن اهللِ واجبٌة، ومتحقِّ

ِم املؤمننَي لِقتاهِلم،  َتم، وَشْوكَتهم، وَصْوَلَتهم؛ وذلَك بانبِعاِث ِهَ )ۈ  ٴۇ  ۋ( شدَّ

؛ فينهِزموَن، وَينِرفوَن،  عَب يف قلوِب العُدوِّ اُهم، فُيلِقي اهللُ الرُّ وُخروِجهم َبعَد َتِريِضَك إيَّ
غَرى،  أو َيتخلَّف�وَن عِن الُخ�روِج، كم َحَصَل يف غْزوِة »َبْدر الَموِعِد«، وه�ي َغْزوُة بدٍر الصُّ
َض املؤمننَي، ولكنَّ أبا ُسفياَن بَن َحرٍب،  بعد َموقعِة ُأُحٍد، فخَرَج النبيُّ  َبعدما حرَّ

ومِشِكي ُقريٍش، َثبََّطهم اهللُ، فَلْم َيُرجوا)3). 

ًة )ۉ  ې( أقوى ُعقوب�ًة، وتعِذيًبا،   )ۅ  ۅ  ۉ( أق�وى أخ�ًذا، وش�دَّ

نيا، واآلِخَرِة. وهو قادٌر عليِهم يف الدُّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

ِة  وُجوُب الهاِد عىل النبيِّ ، والُخروِج إىل األعداِء بنفِس�ِه، وأما ُخروُج األئمَّ
ِمْن َبعِده: فهو راِجٌع إىل الَمصَلحِة. 

بُب العظيُم يف النَِّر عىل األعداِء.  وفِيها: أنَّ الِقتاَل يف سبيِل اهللِ ُهو السَّ

وفِيها: أنَّ َمِن امَتَثَل أمَر اهللِ بنفِسِه، فال ُيكلَُّف بأفعاِل اآلَخِريَن. 

))) رواه ابن أب حاتم يف تفس�ريه )7/3)0)(، ورواه اإلمام أمحد يف املس�ند )8477)(، ولفظه: َعْن َأِب إِْس�حاَق، 
ِكنَي، َأُهَو ِمَّْن َأْلَقى بَِيِدِه إىِل التَّْهُلَك�ِة؟ قاَل: »ال؛ أِلَنَّ اهللَ  َبَعَث  ُجُل َيِْمُل َع�ىَل الُمْشِ ق�اَل: ُقْل�ُت لِْلَباِء: الرَّ
رس�وَلُه ، فق�اَل: )ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ( إِنَّ�م ذاَك يف النََّفَقِة«. وقال حمققُو املس�ند: 

بيعي«. »سبُب ُنزوِل اآليِة َصحيٌح ِمن حديِث حذيفة، وهذا إسناد اْخُتلف يف متنِه عىل أِب إِسحاَق السَّ
)2) رواه مسلم ))90)).

)3) انظر: الطبقات الكبى )/45(، سرية ابن إسحاق )ص6)3(، سري أعالم النبالء ))/440(، تاريخ اإلسالم 
.(249/2(
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ُه معصيُة اآلَخِريَن.  وفِيها: أنَّ َمْن أطاَع اهللَ ، فال َتُضُّ

ِر بالُمثبِّطِنَي، والُمَبطِِّئنَي، وأنَّ عىل  وفِيها: عدُم النَّظِر إىل الُكس�اىَل، وَمنُع النَّفِس ِمَن التَّأثُّ
املسلِم أْن َيعَمَل بأْمِر اهللِ، وِشعاُره يف الطَّاعِة، واالمتِثاِل: َنْفِس، َنْفِس. 

وفِيه�ا: عدُم التَّهيُِّب ِمَن األع�داِء، وقد كاَن النبيُّ  ال َياُف ِمْن ُمالقاِتِم، وال 
َم))).  ُ وجُهه، بْل ُربَّم َتَبسَّ َيَتغريَّ

وفِيها: َمس�ؤولِيَُّة القاِئِد عْن ُجنِدِه، واإلماِم عْن رعَيتِِه، وَتِريُضهم عىل الهاِد يف س�بيِل 
اهللِ، والُخروِج مُلالقاِة أعداِء اهللِ. 

وَن إال أنفَسهم، فالَوباُل عليِهم، واإلثُم  وفِيها: أنَّ الُمتخلِّفنَي عْن فريَضِة الهاِد، ال َيُضُّ
ه تّلُفُهم.  ِييُق بِم، وَمْن َنَصَحهم، وأدَّى ما َعَلْيِه، فال َيُضُّ

ًة، وأنَّه ُمس�َتِعدٌّ لِقتاهِل�م، ولو كان وحَده.  وفِيه�ا: ُمواجه�ُة النبيِّ  لألعداِء كافَّ
ا انَزَم جيُش املسلمنَي يف ُأُحٍد، َبِقَي  ثابًتا يف أرِض املعركِة، وكذلك يف ُحننٍَي.  وَلمَّ

  ِّاِر، وتقديُم طاعِة النبي� وفِيه�ا: عدُم َرهبِة املس�لمنَي وخوفِهم ِمْن بأِس الكفَّ
اِر.  واالستجابِة لتحريِضه عىل تويِل الكفَّ

وفِيها: أنَّ َمْن كان اهللُ َمَعه، فال َخْوَف عليِه، وال ُحْزَن، وال َيْغِلُبه أحٌد. 

 ، َة، وَصَبَ ُل عىل املؤمننَي، وأنَّ َمْن أعدَّ الُعدَّ وفِيها: أنَّ العاقبَة للمتقنَي، وأنَّ نَر اهللِ َيَتنزَّ
وَثَبَت، فهو منصوٌر غرُي َمذوٍل، ومأجوٌر غرُي مأزوٍر. 

وفِيه�ا: جواُز انِغمِس املس�لِم يف الع�ُدوِّ الكثرِي، ومَحِْل الرجِل املس�لِم الواحِد عىل العَدِد 
الكثرِي ِمَن األعداِء، كم دلَّ عليه حديُث الَباِء. 

 ، ْم س�اُروا َمَع رس�وِل اهللِ  َي�ْوَم ُحننَْيٍ ))) روى أب�و داود ))250( ع�ن َس�ْهِل اْب�ِن الَحنَْظِليَِّة : َأنَُّ
الَة ِعنَْد رس�وِل اهللِ ، َفجاَء َرُجٌل ف�اِرٌس، َفقاَل: يا  ُت الصَّ ، َحتَّى كاَنْت َعِش�يًَّة َفَحَضْ �رْيَ َفَأْطنَُب�وا السَّ
رس�وَل اهللِ، إِنِّ اْنَطَلْق�ُت َب�نْيَ َأْيِديُكْم َحتَّى َطَلْعُت َجَب�َل َكذا َوَكذا، َفإِذا َأن�ا ِبَواِزَن َعىَل َبْكَرِة آباِئِه�ْم بُِظُعنِِهْم، 
�َم رسوُل اهللِ  َوقاَل: »تِْلَك َغنِيَمُة الُمْسلِِمَي َغًدا إِْن شاَء  ، َفَتَبسَّ َوَنَعِمِهْم، َوش�اِئِهْم، اْجَتَمُعوا إىِل ُحننَْيٍ

اهللُ«. وحّسنه احلافُظ يف الَفتِح )27/8).
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هيَب ِمَن  وفِيه�ا: العم�ُل بالتَّحِريِض، وهذا َيش�َمُل األم�َر بالِقت�اِل، وِذْكَر أج�ِره، والرتَّ
االمتِناِع َعِن الُخروِج، وَتْولِيِة األدباِر، وِذْكَر ما أعدَّ اهللُ للمؤمننَي، إذا أطاُعوا، وَصَبوا. 

�ِة الِعل�ِم، والُه�َدى، بَبثِّ الَح�مِس يف جيِش املس�لمنَي،  احِل�نَي، وأئمَّ وفِيه�ا: ِقي�اُم الصَّ
ِغيِب،  وتريِضه�م عىل الُخروِج، وع�ىل الِقتاِل، وعىل الثَّب�اِت، وُمراَفَقتِهم، واس�تِعمِل الرتَّ

كينِة، والَوعِد بالنَِّر.  ِب، والسَّ هيِب، وتالَوِة آياِت الصَّ والرتَّ

ديُد، وأخُذُه األليُم، وانتقاُمه العاجُل، واآلجُل.  ُة اهللِ العظيمُة، وبأُسُه الشَّ وفِيها: ُقوَّ

وفِيها: أنَّ اهللَ ُيعاِقُب الُمجِرَم بم يكوُن فيِه ِعَبٌة لِغرِيه، وهذا معنَى التَّنِكيِل يف اللَّغِة))). 

يِن، وُنَرِة الُمستضَعِفنَي.  فاِع َعْن َحْوَزِة الدِّ وفِيها: َمسؤولِيُة املسلمنَي يف الدِّ

اِر، واملِشكنَي.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُيدافُِع عِن الذيَن آَمنُوا، وَيكفي املؤمننَي رُشوَر الكفَّ

وفِيه�ا: إظهاُر مكاِن الُقدَوِة، وأنَّه ُيباِدُر باألمِر، وَيس�َتِجيُب َقْب�ل َغرِيه، وَيْبَدُأ باالمتِثاِل؛ 
دعوًة لآلَخِريَن. 

وفِيها: البِشارُة للنبيِّ ، وللمؤِمننَي، بَكِلمِة: )َعَسى( يف اآليِة، و»َعَسى«ِمَن اهللِ 
قُة الوُقوِع.  واِجبٌة، وُمتحقِّ

وفِيها: أنَّ النبيَّ  كاَن أشَجَع الَخْلِق، وأْعَرَفهم بالِقتاِل. 

وفِيها: مسؤولِيَُّة اإلنساِن عن نفِسِه بالَعَمِل باألْمِر، وعْن غرِيه بَدعَوتِِه، وحثِّه، وَتِريِضه، 
ولكْن ليَس عليِه استجابُة الَغرِي، وال ُيكلَُّف بِداَيتِِه. 

، كم هو َوْعُد  وفِيه�ا: أنَّ النب�يَّ  َلْو قاَت�َل األعداَء وحَدُه، فإنَّه منص�وٌر، وال ُبدَّ
اهللِ. 

وفِيها: َتقِويُة ُقلوِب املؤمننَي بالبِشارِة والَوعِد الَحَسِن ِمَن اهللِ، وهذا ِمَّا ُيِعنُي عىل الثَّباِت 
يف املعرَكِة. 

وفِيها: أنَّ الَبأَس، والَعذاَب، والتَّنِكيَل، بعُضه أشدُّ ِمْن َبعٍض. 

))) انظر: النهاية )7/5))(، تفسري القرطبي ))/443).
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وفِيه�ا: أنَّ األص�َل يف خ�روِج أهِل اإلس�الِم للِقتاِل يف س�بيِل اهللِ، أالَّ يك�وَن باإلْكراِه، 
ِغيِب، والتَّزِينِي.  ، والرتَّ ، وإنَّم هو بالَحثِّ والتَّجنِيِد اإلجباِريِّ

وفِيه�ا: أنَّه َيُِب َبق�اُء لواِء احلقِّ َمرفوًعا، وإْن َلْ يِمْلُه إال واحٌد، وعدُم َخْفِضه َمْهم كاَن 
ح�اُل النَّاِس ِمَن اِلذالِن، والتبطِئ�ِة، والتَّثبِيِط، والُقعوِد؛ فإنَّ اهللَ ُيعي�ُد بذا اللِّواِء الَمرفوِع 

ُر الغافَِل، وينبُِّه العاِص.  ، وُيذكِّ فِئاًما إىل الَحقِّ

نيا، وأنَّ  �اِر، َيَقُع يف اآلخ�رِة، وَيَقُع -أيًض�ا- يف الدُّ وفِيه�ا: أنَّ ب�أَس اهللِ، وتنكيَل�ه بالكفَّ
نيا، ويف اآلخَرِة. أخَذه، وَسطَوَته، أشدُّ يف الدُّ

عوُة إليِه، والتَّحِريُض  ا كاَن الهاُد يف سبيِل اهللِ َيتاُج إىل إعاَنٍة، وأعواٍن، وكانِت الدَّ وَلمَّ
ا كانِت اإلعاَنُة  اِعي. وَلمَّ ِض، الدَّ �افِِع، الُمَحرِّ علي�ِه، ِمْن باِب اإلعاَنِة، فيكوُن فيها أجٌر للشَّ
ِء َش�فاعًة، وكاَن َم�ِن انَضمَّ إىل َغرِيه، يف إنج�اِز أمٍر، واإلعانِة عليِه، ُيعتب ش�فيًعا  ع�ىل ال�َّ
فاَعِة الَحَسنِة، وَترِهيًبا ِمَن  -؛ فقد قال  -َترِغيًبا يف الشَّ ِّ -وهذا يكوُن يف الَخرِي، والشَّ

يئِة-:  فاَعِة السَّ الشَّ

)  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی  ی(.

�ْط، وُيِع�ن )ى  ى( يف الَخ�رِي، وِم�ْن ذل�َك:   )ې  ې( أْي: َم�ن َيتوسَّ

ِع )ائ   االنِضمُم للِجهاِد، واإلعاَنُة عىل َقضاِء حواِئِج الَخْلِق، فتكوُن شفاعُته موافقًة للشَّ
�افِِع )ەئ( َح�ظٌّ ِمَن األجِر )ەئ( بس�َببِها )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ(  ائ( أي: للشَّ
اِر، ش�افًِعا هلم، وُمِعينًا،  ِع، وِمْن ذلَك: التَّحِريُض عىل املؤمننَي، واالنِضمُم للكفَّ ُمالَِفًة للشَّ

عىل أهِل اإلسالِم )ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ( َنصيٌب ِمَن الِوْزِر، بسَبِب ما َعِمَل. 

ِة  فاعُة: هي التَّوُسُط بالَقْوِل، أو الِفْعِل، يف إيصاِل َمنْفعٍة إىل َشخٍص، أو دفِع الَمَضَّ والشَّ
�فِع، فكاَن املش�ُفوَع له واحًدا ف�رًدا، فصاَر  ْت ِمَن الشَّ ا يف الَخرِي، واش�ُتقَّ عن�ُه، واألص�ُل أنَّ

ِفيِع اثننَْيِ زوًجا.  بالشَّ

عاُء عليِهم، وكانِت  �يِّئُة: الدُّ فاعُة السَّ عاُء للمؤمننَي، والشَّ �فاعُة الَحَس�نُة: الدُّ وقيل: الشَّ
اليهوُد تفَعُله.
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�ْعُي فيِه،  �فاعُة الَحَس�نَُة: اإلصالُح َبنْيَ املس�لمنَي، والتَّوُس�ُط يف ذلك، والسَّ وقيل: الشَّ
يِّئُة: اإلفساُد َبْينهم، والتَّفِريُق، والَمُ� بالِغيَبِة والنَِّميمِة.  فاعُة السَّ والشَّ

 )ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی( حافًِظا لألش�ياِء، ش�اِهًدا عليها، مقَتِدًرا، فال ُيعِجُزه أْن 

، وُياِزي  ِّ �افِِع بالشَّ �افِِع بالَخرِي، وأْن ُيوِقَع الِعقاَب عىل الشَّ ُيوِصَل األجَر، والثَّواَب، للشَّ
اُق، وقي�َل: الواِصُب، وه�و الَقيُِّم  ُه. وقي�َل: ه�و الَحِس�يُب، وقيَل: ال�رزَّ ُكاًل ب�م َيس�َتحقُّ

باألُموِر))).

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

األجُر العظيُم للنبيِّ  بَشفاعتِه يف الَخرِي، وَدعوتِِه املسلمنَي للِجهاِد، وَتريِضهم 
َعَلْيِه، فُكلُّ َمِن اسَتجاَب ألمِرِه، وَخَرَج يف سبيِل اهللِ، فإنَّ للنبيِّ  أجًرا عىل ذلَك. 

وفِيه�ا: أنَّ عىل املس�لِم أْن َيْش�َفَع ِوتَر أهِل اإلس�الِم باالنِضمِم إليِهم، وأْن َيَْذَر -أش�دَّ 
يِِّئ، وهو: َتِذيُلهم، واالنِضمم إىل أعداِئهم.  ْفِع السَّ الَحَذِر- ِمَن الشَّ

ويف اآليِة: شاهٌد حلديِث النبيِّ : »اشَفُعوا ُتؤَجُروا«)2). 

يِّئِة الِكْفُل،  فاعِة السَّ ، وُذِكَر يف الشَّ �فاعِة احلس�نَِة النَّصيُب، وهو أخٌذ، وَحظٌّ وُذِكَر يف الشَّ
ٌة، وثَِقٌل؛ ألنَّه ِوزٌر َيِمُله.  وُهَو: ِشدَّ

َض عىل خرٍي، وَدعا إليه، فإنَّه مأجوٌر، وَلو َلْ ُيقَبْل قوُلُه.  وفِيها: أنَّ َمْن َحرَّ

، وُنَرتِه.  وفِيها: َفضُل تأييِد الَحقِّ

، والتَّقَوى.  وفِيها: الُمعاَونُة عىل الِبِّ

وفِيها: ُسوُء عاِقبِة تِذيِل املسلمنَي، واالنِضمِم إىل أعداِئهم. 

افَِع الذي َيسَعى بالَخرِي مأجوٌر، وَلو َلْ َتنَْجْح َمساِعيِه. وفِيها: أّن الشَّ

ْع، َصّح عِن الَحَسِن قاَل: »َمْن  افَِع ُيؤَجُر عىَل الّشفاعِة الَحسنِة، وإْن لْ ُيَشفَّ وفِيها: أّن الشَّ

))) انظر: تفسري الطبي )583/8(، تفسري ابن عطية )86/2(، تفسري ابِن َكثرٍي )368/2).
)2) رواه البخاري )432)(، ومسلم )2627).



(66

ْع؛ ألّن اهللَ  َيُقوُل: )ې  ې  ى   َيش�َفْع ش�فاعًة َحسنًة كاَن لُه أجُرها، وإْن لْ ُيشفَّ
ع«))). ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ(، وَلْ يُقْل: َمْن ُيشفَّ

ُه  قاَل: )ې   ْع؛ أِلَنَّ �افُِع ُيْؤَجُر فِيم َيُوُز، َوإِْن َلْ ُيَش�فَّ وقاَل الُقرُطبِيُّ : »الشَّ
ْع«)2).  ې(، َوَلْ َيُقْل: ُيَشفَّ

وِء، والُمنَكِر.  وفِيها: ِخذالُن َمْن أعاَن عىل السُّ

ٌة.  ، َيناُله -بسَببِه- ُسوٌء، وِشدَّ ِّ وفِيها: أنَّ َمِن انَضمَّ إىل َغرِيه يف الشَّ

ِر، وَرْفِع الظُّلٍم عِن املظُلوِم، وإيصاِل الَخرِي إىل املسلِم،  عِي إلزاَلِة الضَّ وفِيها: فضُل السَّ
والَحقِّ إىل أهِله. 

وفِيها: حَمَبَُّة املسلمنَي لبعِضِهم، وأْن ُيِبَّ املرُء ألخيِه ما ُيِبُّ لنفِسِه.

ه، أو  وفِيها: العاِقبُة الَوخيمُة ملَِْن َشَفَع يف َهْضِم َحقِّ مظلوٍم، أو إيصاِل شٍء لغرِي ُمسَتِحقِّ
حُماباِة شخٍص عىل حساِب اآلَخِريَن، أو االعتِداِء عىل حقِّ الَغرِي، أو تقديِم َشخٍص عىل آَخر 

أْكَفأ ِمنْه يف عمِل املسلمنَي. فهذه َشفاعاٌت َسيِّئٌة، عىل صاحبِها الِوْزُر العظيُم.

لطاَن)3)، هذا بِخالِف  فاعُة يف إسقاِط َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ، قْد َبَلَغ السُّ وِمْن أْسَوأ ُصوِرها: الشَّ
عِي للتَّجاوِز عن َذنِب التَّاِئِب، يف ما ليَس بِحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ، فهذه َشفاعٌة حَسنٌَة.  السَّ

َمُه، واستِقباُح ما اسَتْقَبَحه.  ُع، وُبغُض ما َحرَّ وفِيها: استِحساُن ما اسَتْحسنَُه الشَّ

اهم، وِقياُمه بأُموِرهم.  م، ورزُقُه إيَّ وفِيها: َشهادُة اهللِ عىل أفعاِل الِعباِد، وِحفُظه ألعمهِلِ

ِفِهم  لُّ وفِيها: ُمعاَتَبٌة لبعِض املس�لمنَي، الذين كانوا َيْش�َفُعوَن ألقاِرِبم ِمَن املنافِقنَي، يف َتَ
راِت، واألعذاِر، وُيِريدوَن َدْرَء الُعقوَبِة َعنْهم. عِن الَغْزِو، وُيساِعدوَنم بالُمَبِّ

))) رواه الطبي )8/)58(، وابن املنذر )2/2)8).
)2) تفسري القرطبي )296/5).

)3) روى أبو داود )3597(، وأمحد )5385(، عن اْبِن ُعَمَر قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللِ  َيُقوُل: »َمْن حاَلْت 
ُه، بِإِْس�ناٍد  َش�فاَعُتُه ُدوَن َح�دٍّ ِم�ْن ُح�ُدوِد اهللِ ، َفَقْد ضادَّ اهللَ َأْم�َرُه«. قال ابن القي�م : »َرواُه َأمْحَُد َوَغرْيُ
ْلطاَن، َفال َيِلُّ أِلََحٍد َأْن َيْعُفَو  ْهِريِّ قاَل: »إِذا َبَلَغِت الُحُدوُد السُّ َجيٍِّد«إعالم املوقعني )307/4(. وصح َعِن الزُّ

َعنْها«، رواه عبد الرزاق )440/7).
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ِة، بِخالِف قولِِه : )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   نيويَّ �فاعاِت الدُّ وهِذِه اآليُة أصٌل يف الشَّ
ِة. فاعاِت األُخَرويَّ ا يف الشَّ ۋ  ۋ   ۅ( ]البقرة: 255[، ونحِوِه، فإنَّ

وِر عىل املسلمنَي بَقضاِء َحواِئِجهم.  وفِيها: إدخاُل السُّ

وفِيها: أنَّ الَجزاَء ِمْن ِجنِس الَعَمِل. 

اِزُق))). وفِيها: َتدبرُِي اهللِ لُِشؤوِن ِعباِده، وِمْن َمعان الُمِقيِت: الُمْطِعُم، والرَّ

ُد قوَمه بالباطِِل، وُيِعينُهم، وَينْضمُّ إليِهم،  وفِيها: احِلمُل الثَّقيُل ِمَن اإلثِم عىل َظْهِر َمْن ُيَؤيِّ
 . ُهم، َوُهْم عىل َغرِي احلقِّ وَينُرُ

لطاِن؛ لليقاِع بمس�لٍم، واإلضاِر بِِه، وهِذِه ِمَن  �وِء عنَد السُّ �عايِة بالسُّ ويف اآليِة: َذمُّ السِّ
يِّئِة.  فاَعِة السَّ الكباِئِر، وِمَن الشَّ

�يِّئِة؛ لقول�ه: )ۈئ( وَلْ َيُقْل َنِصي�ٌب؛ وذلك ألنَّ َدْرَء  �فاعِة السَّ وفِيها: َتعظيُم أْمِر الشَّ
ٌم عىل َجْلِب الَمصالِِح.  الَمفاِسِد ُمقدَّ

�فاعِة الصاحلِة بالَحَسنِة، وهي ما كانْت خالِصًة لوجِه اهللِ، ال ُيِريُد  ويف اآليِة: وصُف الشَّ
ُق  ، وال أًذى، وال َيشَفُع إال بعدما َيَتحقَّ افُِع ِمنْها َمنفعًة لنفِسِه، وال ُأجَرًة، وال ُيتبُِعها بَمنٍّ الشَّ
ًعا، وَنحو ذلَك، ويف احلديِث: »َمْن َش�َفَع أِلَِخيِه بَِش�فاَعٍة، َفَأْهَدى َلُه  ِة ش�فاَعتِِه رَشْ ِمْن صحَّ

با«))).  ًة َعَلْيها، َفَقبَِلها، َفَقْد َأَتى باًبا َعظِياًم ِمْن َأْبواِب الرِّ َهِديَّ

ا ِمْن َزكاِة الاِه، فَمْن أعطاُه اهللُ نِعمًة بَِمكاَنٍة  �فاعِة احلس�نِة، وأنَّ غيُب يف الشَّ وفِيها: الرتَّ
َبنْيَ الَخْلِق، فعَليِه أْن يستْعمَلها يف َنْفِع عباِدِه. 

، وَذمُّ إس�اءِة الَقْوِل يف  وفِيه�ا: َفضُل ُحس�ِن الَقْوِل يف النَّ�اِس؛ لُيناَل بِِه الثَّ�واُب، والَخرْيُ
. ُّ النَّاِس؛ فُيناُل بِِه الشَّ

�فاَعَة الَحَس�نَة -وهي ِمْن أس�باِب التَّواُصِل فيم  وَبع�َد أْن َذَك�َر  للمؤمننَي الشَّ
�الِت، وَغْرِس  ها؛ لِتقِويِة الصِّ َبْينه�م-، علََّمُهم أدًبا آَخَر، وَس�نَّ هل�م التَّحيََّة الَحَس�نَة، وردَّ

))) انظر: تفسري الطبي )585/8(، النهاية )8/4))(، مرقاة املفاتيح )574/4)).
)2) رواه أمحد ))2225(، وأبو داود ))354(، وقال احلافظ يف بلوغ املرام )24/2(: »يف إسناده مقال«.



(68

َب  فاعِة الَحَسنِة، وهي ِمَن الِفْعِل الَحَسِن، رغَّ َب يف الشَّ ا َرغَّ أس�باِب الَمَحبَِّة فيم َبْينهم. وَلمَّ
: يف الَقْوِل الَحَسِن يف التَّحيِة، فقاَل

خت   حت         جت   يب          ىب   مب       حبخب   جب    يئ   ىئ   مئ    حئ          جئ   ی     (
مت  ىت(.

عاُء باحلي�اِة، وهي: اّللفُظ   )ی  جئ( َحيَّاُك�م أح�ٌد )حئ( التحّيُة يف اللُّغ�ِة: الدُّ

ع�اِء،  وما َيق�رتُن بِذل�َك اللَّفِظ ِمن  الص�ادُر ِم�ْن أح�ِد الُمتالِقَي�نْيِ عىل َوجِه اإلك�راِم، والدُّ
الُم.  ِع: فإنَّ تيََّة اإلسالِم: السَّ ا يف الشَّ الَبشاَشِة وَنحِوها. وأمَّ

وقيل: اآليُة تشَمُل أيَّ تيٍَّة ِمَن الَكالِم الطَّيِب، كقولِه: َحيَّاَك اهللُ، أو َمرَحًبا، ونحِو ذلَك.

 )مئ( أجيُبوا الذي س�لَّم )ىئ  يئ( لفًظا، وَبشاش�ًة. وهذا إذا كاَن الذي سلََّم 

الُم  الُم ورمحُة اهللِ، وإذا قال: السَّ دُّ عَليِه: وعليُكم السَّ �الُم عليُكم، فرُيَ مس�ِلًم، فإذا قال: السَّ
الُم ورمَحُة اهللِ وَبَركاُته )جب   حب( أي: بِمثِل ما  دُّ عَليِه: وعليُكم السَّ عليُكم ورمَحُة اهللِ، فرُيَ

س�لَّم، ُمقَتِري�َن عىل ذلَك، ومعنَى هذا: أنَّ�ه إذا َردَّ بأقّل، فإنَّه ال َيكفي )مب      ىب  يب         جت  حت        
خت  مت( حُماِسًبا لكم عىل أعملِكم، وُماِزيُكم عَلْيها، فراِقُبوُه، واحَذُروُه.

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد:

ا، وأنَّه ُيسَتَحبُّ أْن يكوَن الردُّ  �الِم فيم َبْينهم، إلقاًء، وردًّ إرش�اُد املس�لمنَي إىل إشاَعِة السَّ
أكَمَل ِمَن االبتِداِء.

�الِم عىل َمْن َس�لََّم، فإذا َتَرَكه الُمس�لَّم عَليه فإنَّه َيأَثُم؛ ألنَّه خاَلَف  وفِيها: وجوُب ردِّ السَّ
أْمَر اهللِ يف قولِِه: ) مئ   ىئ  يئ  جب   حب(.

ويف اآلي�ِة: أنَّ غ�رَي املس�لمنَي ُتردُّ عليه�م َتِيَُّتهم، إذا س�لَّموا س�الًما واِضًح�ا، ال َلْبَس فيِه، 
الَم تيَُّة املسلمنَي فيم َبْينهم، وِمْن حقِّ الُمْسلِم عىل الُمْسلِم،  الِم؛ ألنَّ السَّ ولكْن ال ُيبَدُؤوَن بالسَّ
الِم«))).  وهؤالِء َلْيُسوا بُمسِلمنَي، ولِقْوِل النبيِّ : »ال َتْبَدُؤوا اليهوَد وال النَّصاَرى بالسَّ

))) رواه مسلم )67)2).
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يادَة مندوبٌة، واملمَثلَة َمفروَضٌة.  وفِيها: أنَّ الزِّ

المِة ِمَن اآلفاِت. ويف اآليِة: ُدعاُء املسلمنَي لبعِضِهم بعًضا بالسَّ

ِلٌع عليِهم. وفِيها: موعظُة املسلمنَي بأنَّ اهللَ ُمطَّ

فاَعِة، والقوِل  وفِيها -مع التي قبلها-: َنْفُع املس�لِم ألِخيِه املس�لِم بالِفعِل الَحَسِن، كالشَّ
 : لِة مَعُه، وقد قال المِة، والتَّحبُُّب إليِه، وتقويُة الصِّ عاُء له بالسَّ الَحَسِن، وهو الدُّ

الَم َبْينَكم«))).  »أَفال أدلُُّكم عل َشٍء إذا َفَعلُتُموُه َتاَبْبُتم؟ أفُشوا السَّ

كِة.  محِة، والَبَ الِم، والرَّ مُع َبنْيَ السَّ ا َتْ وفِيها: َكمُل التَّحيَِّة يف اإلسالِم؛ فإنَّ

وفِيه�ا: اإلتياُن باألحَس�ِن، واألكَمِل، ِمْن أن�واِع التَّحايا، فإنَّ أصَل التَّحيَّ�ِة عنَد الَعَرِب 
ا جاَء  ع�اِء، فَلمَّ قوهُلُ�م: »حيَّ�اَك اهللُ«، يعنِ�ي: َجَع�َل اهللُ ل�َك حياًة، وه�ذا إخباٌر بمعنَ�ى الدُّ
�المِة  عاَء بالسَّ ُن الدُّ �الُم؛ ألنَّه َيَتضمَّ ، وهو السَّ اإلس�الُم زاَدُهم ما هو أفَضُل، وأكَمُل، وأَتمُّ
ص�ًة، بخالِف ما َلْو  ا ق�د َتُصُل مذمومًة ُمنغَّ ع�اِء باحلياِة؛ ألنَّ ِم�َن اآلف�اِت، وليَس مرَد الدُّ

َسِلَمْت ِمَن اآلفاِت.

نيا، وِمْن عذاِب اآلِخَرِة.  الَمَة ِمْن آفاِت الدُّ الِم، يشَمُل السَّ المِة يف السَّ عاُء بالسَّ والدُّ

�الِم، ما َلْ َيُكْن هناك مانٌِع، كَمْن كاَن يف الَخالِء، فال َيس�تطيُع  وفِيها: أنَّ األصَل ردُّ السَّ
الِة، فيقَتُر يف الّردِّ عىل اإلشاَرِة. ُلُه حتَّى َيُرَج، وكَمْن كان يف الصَّ ، فُيؤجِّ دَّ الرَّ

الِم، وإلقاِئِه؛ َتعِزيًرا للعاِص، والفاِسِق، وُخصوًصا الُمجاِهِر.  ِك ردِّ السَّ وال بأَس برَتْ

وفِيها: ِحفُظ اهللِ  ألعمِل عباِدِه دوَن تغيرٍي، وال ِزيادٍة، وال ُنقصاٍن؛ ليكوَن احِلفُظ 
أصاًل للَجزاِء.

ويف اآليِة: تعليٌم للتَّواُضِع َبنْي املسلمنَي، وإكراُم املسلِم ألِخيِه املسِلِم.

الِم إهانٌة، وإهاٌل ُيؤِذي؛ ولذلك فإنَّه ال َيوُز. وفِيها: أنَّ َتْرَك َردِّ السَّ

َم،  �الِم َبنْي املس�لمنَي، ال ُتنايف االمتناَع عنُه ألس�باٍب، ِمنْها ما تقدَّ وفِيها: أنَّ إش�اعَة السَّ

))) رواه مسلم )54).
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ِة، وال تردُّ هي عليه؛ وذلك َدْرًءا للِفتنَِة، وال بأَس  �ابَّ �الِم عىل املرأِة الشَّ ومنها: َترُك إلقاِء السَّ
الِم عىل مجاعِة النِّساِء إذا َلْ َيَْف عىل نفِسِه، أو عليِهنَّ الِفتنََة))).  بالسَّ

دِّ يف حاالٍت،  ، وهذا ال ُينايف ترَك الرَّ ويف اآليِة: أنَّ األصَل فيَمْن ُألِقي عليِه السالُم أْن َيُردَّ
َم، وِمنْها: يف حاِل الُخطَبِة؛ ألنَّ الالِِس�نَي مأُموُروَن باإلنصاِت، وعىل الُمْبتِدِع؛  ِمنْها ما َتَقدَّ

ألنَّه ُتَشُع مقاَطَعُته، ونحِو ذلك. 

اٌر، فإنَّه  �الِم عىل املس�لمنَي، وردُّ س�الِمهم، ولو كاَن فيهم ُكفَّ وفِيها: أنَّ األصَل إلقاُء السَّ
  ِأنَّ رسوَل اهلل« : َيْقصُد بتس�ليِمِه املسلمنَي؛ وذلَك حلديِث ُأس�امَة بِن زيٍد

َم عليِهم«))).  مرَّ عل ملٍس فيِه أخالٌط ِمَن املسلمَي، واملشكَي، واليهوِد، فسلَّ

 ، ِّ �اِر، يف ُدعاِء بعِضه�م عىل املس�لمنَي بالشَّ وفِيه�ا: االنتب�اُه مَلك�ِر أهِل الكت�اِب، والكفَّ
: »وعَلْيُكم«، وال حاجَة للردِّ  دِّ متظاِهِريَن بأنَّه تيٌَّة وس�الٌم، ولذلَك يقوُل املس�لموَن يف ال�رَّ

الُمقذِع؛ ألنَّه ُيستجاُب لنا فِيِهم، وال ُيستجاُب هلم فِينا. 

الِم)3)، وقد  وفِيها: أنَّه ال َحَرَج ِمَن الَجمِع َبنْي أنواِع التَّحايا الُمباَحِة، وَبنْي التَّحيِة، والسَّ
مَجََع  َبْينهم بقولِه: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]الفرقان: 75[))).

الُم عَلْيكم«يعنِي: أنَّك ساِلٌ ِمْن  وفِيها: تأمنُي الُمسِلِم ألِخيِه الُمسِلِم؛ فإنَّ قوَله له: »السَّ
�الُم؟ تقول:  ي، وأذاَي، ف�ال َيِيُئ�َك ِمنِّي َمكُروٌه، قال ُس�فياُن بُن ُعَيْينَة: »أتْدِري ما السَّ رَشِّ
�الُم  أن�َت ِمنِّ�ي آِمٌن«)5)، وق�د َذَكَر العلمُء يف أحكاِم األماِن: أْن الُمس�ِلَم إذا قاَل لكافٍِر: السَّ

))) انظر: األذكار للنووي )ص252).
)2) رواه البخارّي )4566(، ومسلم )798)).

�الم، َوقاَل املبد: يْدخل  )3) قال أبو ِهالل العس�كرّي : »الفرق َبني الس�الم والتحي�ة: َأن التَِّحيَّة َأعم من السَّ
�الم َقْولك:  ى، َوَلِقيت الَخرْي«قاَل َأُبو ِهالل: »َوال ُيقال لَذلِك َس�الم، إِنَّم السَّ يف التَِّحيَّة: حياك اهلل، َوَلك الُبْشَ

َسالم َعَلْيك«، الفروق اللغوية )ص59).
اِئُم، والُمْلُك  الِم، وِقيَل: التَِّحيَُّة: الَبقاُء الدَّ بُّ  بِالسَّ يِّي َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوُيْرِسُل إَِلْيِهُم الرَّ ُه ُيَ )4) الَمْعنَى: َأنَّ
الَم  ُم َعَلْيِهْم. والظَّاِهُر َأنَّ َهِذِه التَِّحيََّة والسَّ يِّيِهْم َوُتَسلِّ الِم، َوِقيَل: إِنَّ الَمالِئَكَة ُتَ الَعظِيُم، َوِقيَل: ِهَي بَِمْعنَى السَّ
عاُء  ِه�َي ِم�َن اهللِ  هَلُْم، َوِمْن َذلَِك َقْوُل�ُه : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( َوِقيَل َمْعنَى التَِّحيَِّة: الدُّ

الَمِة ِمَن اآلفاِت. فتح القدير )05/4)). عاُء هَلُْم بِالسَّ الِم: الدُّ هَلُْم بُِطوِل الَحياِة، َوَمْعنَى السَّ
)5) أحكام القرآن البن العرب ))/592).
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الُم، فإنَّه أماٌن؛ وعليه: فال َيوُز له َقتُله َبعَد  �الَم بقولِه: وعليُكم السَّ عليُكم، أو َردَّ عليِه السَّ
ذلَك. 

، وأكَمَل، كان أحَس�َن، وأفَضَل؛ ولذل�ك َلو ألَقى  �الِم ُكلَّ�م كاَن أت�مَّ وفِيه�ا: أنَّ َردَّ السَّ
�الُم«،  �الَم عليَك بِصيغِة اإلفراِد، ف�َرَددَت عليه بِصيغِة الَجمِع: »وعليُكم السَّ ش�خٌص السَّ

، وأفَضَل، وخاّصة أنَّ َمَعه غرَيه، وُهم مالِئَكُة اهللِ))).  كاَن أتمَّ

  لِم، فإنه ُيعَطى ذلَك، فإنَّه اِر إىل السِّ وفِيها -مع التي قبلها-: أنَّ َمْن ماَل ِمَن الكفَّ
�الُم- َبعَد آياِت الِقتاِل، الُمخَتتمِة بالبأِس، والتَّنِكيِل، وميُء  َذَكَر أمَر التَّحيِة -ورأُس�ها السَّ
�الَم، وماَل إىل  �فاعِة، وآيِة التَّحيِة َبعَد ذلك، فيه إرش�اٌد إىل َت�رِك ِقتاِل َمْن َبَذَل السَّ ِذْك�ِر الشَّ

لَح.  لِم، وأراَد الصُّ السِّ

وفِيها: أنَّ ردَّ التَّحيِة باألحَسِن، يشَمُل إرفاَقها بِفعٍل َحَسٍن، كاالبتِساَمِة، وأيًضا: البِشاَرة 
�اٍل الُمراِدي إىل النبيِّ ، وقال له: يا رس�وَل اهللِ،  ا جاَء صفواُن بُن َعسَّ بالَخرِي، وَلمَّ
ُه  إنِّ ِجئ�ُت أطُل�ُب الِعلَم، فق�ال : »َمرَحًبا بطالِِب الِعل�ِم، إنَّ طالَِب الِعل�ِم َلَتُحفُّ

ُه بَِأْجنَِحتِها...«احلديُث ))). الَمالئَِكُة، َوُتظِلُّ

وكذلَك قوُله  لوفِد عبِدالَقْيِس: »َمرَحًبا بالَقوِم غِي َخزايا، وال َنداَمى«))).

ا دخَلْت عليه: »َمْرَحًبا باْبنَتي«)4). وكذلك قوُله  البنَتِِه فاطمَة، َلمَّ

وق�د ُيرافُِق التَّحيََّة ثناٌء -أيًضا- فتكوُن ِمَن الردِّ األحَس�ِن، كقوِل األنبياِء لنبيِّنا -عليِهُم 
الِِح«)5).  الِِح، واألَِخ الصَّ ِة املِعراِج: »َمْرَحًبا بِالنَّبِيِّ الصَّ الّصالُة الّسالم- يف قصَّ

الُم عليُكم.  وفِيها: ابتداُء مقابلِة الُمسِلِم ألِخيِه الُمسِلِم بِذكِر اهللِ، وذلَك بقولِِه: السَّ

ُجُل َفْلَيُقْل: َوَعَلْيُكْم - َيْعنِي:  ، قاَل: »إِذا َردَّ الرَّ روى ابُن أب شيبة )243/5( بسنٍد َصحيٍح َعْن إِْبراِهيَم النَّخِعيِّ  (((
َمَعُه الَمالِئَكُة«.

)2) رواه الطبان يف املعجم الكبري )7347(، وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ))/52(: »إسناده جيد«.
)3) رواه البخاري )53(، ومسلم )7)).

)4) رواه البخاري )3623(، ومسلم )2450).
)5) رواه البخاري )349(، ومسلم )63)).
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وفِيها: وجوُب ردِّ التَّحيِة عىل الَفْوِر؛ لقوله: )مئ( والفاُء للتَّعِقيِب. 

وفِيها: تقديُم األتمِّ األحَسِن عىل الُمْجِزِئ، والاِئِز. 

�الِم، فإنَّه ُيسَتحُب -أيًضا- أْن ُيردَّ عليِه بأحَسَن  وفِيها: أنَّ َمْن َحيَّا بتحيٍَّة مباحٍة غرِي السَّ
ِمنْها، فَلْو قال: َمرَحًبا، قلَت له: أهاًل، وَسهاًل مرحًبا، وَنحو ذلك))). 

الِم، عىل َمْن َتعِرُف، وَمْن ال َتعِرُف.  وفِيها: ُعموُم التَّحيَِّة والسَّ

وفِيها: أنَّ اهللَ َيسُب أعمَل العباِد، وُيِصيها، وُياِسُبهم عليها. 

وفِيها: إش�اعُة االس�تِئناِس َبنْي املؤمننَي، وتقريُب النُّفوِس بعِضها ِم�ْن بعٍض، والتآلُف 
فيم َبْينها. 

وفِيه�ا: أنَّ التَّخِي�رَي املذك�وَر يف قولِ�ه: )ىئ  يئ  جب   حب( فيه ُمراع�اٌة ألصحاِب 
�ابِقنَي، وُمراعاٌة للُمقَتِصديَن، والُمْقتِريَن عىل الاِئِز والُمجِزِئ؛ فإنَّ ِمَن  الَكمالِت، والسَّ

ِم.  النَّاِس َمْن ُيريُد االقتصاَر عىل فِعِل الواِجِب، وَترِك الُمحرَّ

: تعليُم الذي َس�لََّم، وتنِبيُهُه، كم َرَوى أبو داوَد: أنَّ جابَر بَن  دِّ وِمْن ُحس�ِن التَّحيِة يف الرَّ
الُم يا رسوَل اهللِ، فقال له:  ُس�ليم ، سلََّم عىل رسوِل اهللِ ، فقاَل: عليَك السَّ

الُم َعَلْيَك«))). الُم َتِيَُّة الَميِِّت، ُقْل: السَّ الُم، َفإِنَّ َعَلْيَك السَّ »ال َتُقْل: َعَلْيَك السَّ

�الِم إال يف  موَن اس�َم الُمس�لَّم عليه، املج�روِر بِعىَل، يف ابتداِء السَّ وكان�ِت العرُب ال ُيقدِّ
اِعِر: ثاِء، يعنِي: الثَّناَء عىل األمواِت، كقوِل الشَّ الرِّ

عاِصٍم بَن  َقْيَس  اهللِ  َسالُم  ماعليَك  َيَتَرحَّ أْن  ش��اَء  م��ا  ورَح��ُت��ه 

ِخ يف ِرثاِء عثمَن أو عمَر  َبعَد الَقتِل: مَّ وقوِل الشَّ

))) وانُظ�ر: اآلداب الشعي�ة الب�ِن مفل�ح ))/380( »َفْصٌل يف َق�ْوِل: َكْيَف َأْمَس�ْيَت؟ َكْيَف َأْصَبْح�َت؟ َبَدالً ِمْن 
الِم«. السَّ

)2) رواه أب�و داود )4084(، والرتم�ذي ))272(، وصححه، وأمح�د )5955)(، واحلاكم )7382(، وصححه، 
ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم يف الزاد )383/2).
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((( وباَرَكْت أمٍي  ِمْن  َس��الٌم  ِقعليَك  الُمَمزَّ األِدي��ِم  ذاَك  يف  اهللِ  َي��ُد 

حبِة.  وفِيها: تعليُم اهللِ لعباِدِه ُحْسَن الِعشِة، وآداَب الصُّ

ِه، وإال، َفال  ا ِزدتَّ يف َردِّ تَِك له َقْرًضا، فإمَّ وفِيه�ا: أنَّ َمْن مَحّلَك َفضاًل، صاَر ذل�ك يف ِذمَّ
َتنُْقْص َعْن ِمْثِله)2). 

الِم باحلسناِت عنَد اهللِ ، وقد جاَء يف حديِث ِعمراَن بِن ُحَصنٍي  وفِيها: ِحساُب السَّ
�الُم َعَلْيُكْم، َفَردَّ ، ُثمَّ َجَلَس،   ق�اَل: جاَء َرُجٌل إىِل النَّبِيِّ  َفقاَل: السَّ

 .» َفقاَل النَّبِيُّ : »َعْشٌ

وَن«.  الُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اهللِ، َفَردَّ َعَلْيِه، َفَجَلَس، َفقاَل: »ِعْشُ ُثمَّ جاَء آَخُر َفقاَل: السَّ

�الُم َعَلْيُك�ْم َوَرمْحَ�ُة اهللِ َوَبَركاُت�ُه، َفَردَّ َعَلْي�ِه، َفَجَل�َس، َفقاَل:  ُث�مَّ ج�اَء آَخ�ُر َفقاَل: السَّ
»َثالُثوَن«))).

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  ُياِس�ُب عىل كلِّ شٍء، س�واًء كاَن َكبِ�رًيا، أو َصِغرًيا، عظيًم، أو 
َيِسرًيا. 

وفِيه�ا: أنَّه ليَس ِمْن ُحس�ِن التَّحيِة االقتصاُر عىل اإلش�ارِة، كِفْعِل اليه�وِد، والنَّصاَرى، 
نَي، باالنِحناِء، وإنَّم التَّحيُة  ُؤوِس، واألصابِِع، والَمج�وِس، والُبوِذيِّ ، والرُّ �الِم باألُكفِّ بالسَّ

عاُء بالَخرِي، وإلقاُء ذلَك عىل َمْن َتْلقاُه، وُتقابُِله.  الَحَسنُة: ما كاَن فيِه الدُّ

اّل�َة ع�ىَل الُعم�وِم،  وفِيه�ا: ِعَظ�ُم ش�أِن التَّحيَّ�ِة عن�َد اهللِ؛ ولذل�َك ف�إنَّ »الّتحيَّاِت«الدَّ
واالستِغراِق، ال َتكوُن إال هللِ ، كم يف قوِل الُمَصلِّ يف التَّشهِد: »التَّحياُت هللِ«.

�ا أَم�َر اهللُ  نبيَّ�ه  باِلهاِد، وبتحِري�ِض املؤمننَي علي�ه، وَحثَّهم عىل  وَلمَّ
م  الِم: بنّيَ هلُم  بأنَّ ِة بالسَّ �فاعِة الَحَس�نِة، وَتنُِّب سيِِّئها، وأَمَرُهم بإظهاِر الَمَودَّ َبْذِل الشَّ

ا َذَكَر الَعْدَل، واإلحصاَء، يف قولِِه )مب       �وَن عىل ذلَك كلِّه، يف ي�وٍم آٍت ال َرْيَب فِيِه. وَلمَّ َمِزيُّ

))) انظر: معال السنن )4/ 95)).
)2) البحر املحيط )734/3).

)3) رواه أبو داود )95)5(، والرتمذي )2689(، وحّسنه، وأمحد )9948)(، وقواه احلافظ يف الفتح )))/6).
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: ىب  يب         جت  حت        خت  مت( أْتَبَعُه بِذْكِر اليوِم، الذي يكوُن فيِه الَجزاُء، فقاَل

)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ(.

ُم الُم الَقَسِم، فهو ُيقِسُم   )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ( ال معبوَد بحقٍّ ِسواُه )پ( الالَّ

ًة أخَرى بنوِن التوِكيِد  َد الَخَبَ َمرَّ ، وهو َحْشُ العباِد ِم�ْن ُقُبوِرهم، ُثمَّ أكَّ  ع�ىل َخَبٍ
)پ  پ  ڀ( لُِيحاِس�َبهم وُياِزَي�م في�ه، َبع�َد قياِمهم ِمْن ُقُبوِره�م، يقوموَن هللِ ربِّ 

العامل�نَي )ڀ  ڀ  ڀ( ال ش�كَّ يف وقوِع�ِه، وأنَّ�ه كائٌن وال ُبدَّ )ٺ  ٺ( اس�تفهاٌم 
. ،أي: ال أَحَد أصَدُق )ٺ  ٿ  ٿ( يف إخباِرِه، وَوْعِدِه، ووِعيِدِه ، إنكاِريٌّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِِد: 

إثباُت الَبْعِث بعَد املوِت. 

ِء، إذا َكُثَر التَّكِذيُب بِ�ِه، والَغْفلُة عنُْه، ويف هذا ردٌّ عىل  داِت عىل ال�َّ ُد املؤكِّ وفِيه�ا: تع�دُّ
َمْن أنَكَر الَبْعَث. 

وفِيها: الَجْمُع َبنْي التَّوحيِد، واإليمِن بالَبْعِث والَجزاِء يف اآلِخَرِة. 

ِدِه باأللوِهيَِّة، وهذا َيعنِى اس�تحقاَقُه للعباَدِة وحَدُه،  وفِيه�ا: إثب�اُت الَوحدانيَِّة هللِ، وتف�رُّ
فوا ِمنْها  وا يف عباَدتِ�ِه، وال َتْرِ فُم�َؤدَّى ال�كالِم يف اآلي�ِة: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ( فال ُتقرِّ

َشيًئا لَغرِيِه، واخَضُعوا ألمِرِه، وَنِيِه، وهو سَيْبَعُثُكم يوَم الِقياَمِة؛ لُيحاِسَبكم عىل ذلَك. 

ويف اآليِة: َتديٌد للظَّاملنَي. 

وفِيها: التَّذِكرُي بَمقاِم العباِد َبنْي َيَدي اهللِ للِحساِب، ومشهِد قياِمِهم ِمَن الُقُبوِر، يوَم يقوُم 
األشهاُد. 

تِة.  يِن، فاإليمُن بِه ِمْن أركاِن اإليمِن السِّ كِّ يف يوِم الدِّ وفِيها: عدُم جواِز الشَّ

ٌه َعِن  وفِيه�ا: أنَّ الَك�ِذَب حُم�اٌل ع�ىل اهللِ ؛ ألنَّه َنْق�ٌص وعْيٌب، وهو  ُمن�زَّ
ٍة، أو رجاًء ِلَلِب  النَّق�ِص والَعْي�ِب، والذي َيكِذُب -ع�ادًة- إنَّم َيكِذُب؛ َخوًفا لَِدفِع َم�َضَّ
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 . ِمنفَعٍة، أو ِلهِلِه بُقْبِح الَكِذِب، وكلُّ هذا َمنِفيٌّ عن اهلل

وفِيه�ا: أنَّ كلَّ م�ا ُيناِق�ُض َخَب اهللِ ِم�َن العقاِئِد، واألخب�اِر، وأقواِل النَّ�اِس، فإنَّه َكِذٌب 
َقْطًعا، وباطٌِل َجْزًما. 

دِق، وه�و: ُمطاَبقُة الَخ�َبِ للواِقِع، وبناًء عليه: ف�إنَّ ما أخَبَ اهللُ  وفِيه�ا: ِعَظُم ش�أِن الصِّ
بِ�ِه يف كتابِِه، وما أوحاُه إىل نبيِّه  يف س�نَّتِِه، ال ُيمِك�ُن أْن ُيالَِف الواِقَع، فيم َحَصَل 

وَيُصُل، وال ُبدَّ أْن َيَقَع ما أخَبَ َعن وقوِعه يف الُمستقَبِل، كم أخَبَ َتاًما. 

 . ِوفِيها: إثباُت صفِة الكالِم هلل

ُد ذلَك،  �ِة العقليَِّة ما يؤيِّ ، ويوجُد ِمَن األدلَّ �مِعيِّ ليِل السَّ وفِيه�ا: إثب�اُت اليوِم اآلِخِر بالدَّ
وه�ي كث�ريٌة، منها: أنَّ الظَّاِلَ إذا ماَت يف ُطغيانِِه، وق�د ارَتَكَب كلَّ الُموبِقاِت، فإنَّه ال ُبدَّ ِمْن 

يوٍم ُيعاَقُب فيِه، وُتعاُد فيِه الُحقوُق إىل أصحاِبا. 

دِق.  وفِيها: أنَّ أخباَر اهللِ  يف أعىَل َمراتِِب الصِّ

موَن كالَم هؤالِء  ِق، والَغرِب، الذيَن يقدِّ اِر علمِء الشَّ ويف اآلي�ِة: ردٌّ ع�ىل الَمفتوننَِي بكفَّ
عىل كالِم اهللِ، ورسولِِه.

َم األمُر بالهاِد يف س�بيِل اهللِ، والروِج لقتاِل أع�داِء اهللِ، وِذْكُر حاِل الُمثبِّطِنَي  �ا تقدَّ وَلمَّ
أِي فيِهم، ويف  ِم�َن املنافِِق�نَي، َذَكَر -أيًضا- ِخذالَن�م للمؤمننَي، ووجوَب االتِّفاِق عىل ال�رَّ
 : ُكفِرِهم، ما دام أمُرُهم واِضًحا، وأنَّ املؤمننَي ال َيِصحُّ أْن َيَتِلفوا يف ذلَك، فقال

)  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ(.

ا املؤمنوَن-   )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ( االستفهاُم للنكاِر، واملعنى: ما َلُكم -يا أيُّ

ق�د اختلفُتم يف الُحكِم عىل هؤالِء املنافِِقنَي، وِصُتم فريَقنْيِ يف ذلَك، مع أنَّ أمَرُهم واِضٌح، 
َفه�م عن اإليمِن،  ؟ )ڤ  ڤ( ردَّهم، وَنَكَس�هم، وأضلَّهم، وَصَ وُحكَمُه�م َج�ِلٌّ
ا  ِك، والنِّف�اِق، واملع�اِص )ڦ( يا أيُّ ُفوا ِم�َن الشِّ واله�اِد )ڤ  ڦ( ب�م اقرَتَ
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 ، املؤمن�وَن )ڦ  ڄ( إىل احل�قِّ )ڄ   ڄ  ڄ( وأْغواُه، فهو َمفت�وٌن، صادٌّ عِن احلقِّ
ف�ال ُبدَّ ِم�ْن مواَجَهتِِه، وال َيوُز االخت�الُف يف ُحْكِمِه، واملوِقِف ِمنْ�ه )ڃ  ڃ  ڃ  چ  
، وَلْن  ُه اهللُ أيَّ طريٍق َتِديِه إىل احلقِّ الِّ الذي أضلَّ چ  چ  چ( أي: َلْن َتَِد لذلَك الضَّ

َتَِد وسيلًة لتغيرِي حالِِه.

سبُب النُّزوِل:

حيَحنْي عن زيِد بِن ثابٍت : أنَّ رس�وَل اهللِ  َخَرَج إىل ُأُحٍد،  ج�اَء يف الصَّ
: َفِريٌق َيُقوُل:  فرَجَع ناٌس َخَرُجوا َمَعه، فكاَن أصحاُب رس�وِل اهللِ  فِيِه�م فرَقَتنْيِ
اْقُتْلُه�ْم، َوَفِري�ٌق َيُق�وُل: الَ، َفنََزَل�ْت: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ(، فق�ال رس�وُل اهلل 

ِة«))). ا َطْيَبُة، َتنْفي الَخَبَث، َكام َتنْفي النَّاُر َخَبَث الِفضَّ : »إِنَّ

ولع�لَّ هؤالِء الذيَن انَس�َحُبوا، ُهم ِمَن املنافقنَي املوجوِديَن خ�اِرَج املدينِة، املذكوريَن يف 
قولِ�ِه : )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ( ]التوبة: )0)[، فرَجُعوا إىل 

ا طيِّبٌة، َتنْفي الَخَبَث...«.  قوِمِهم، وإىل هذا أشاَر النبيُّ  بقولِه: »إنَّ

؛ ألنَّه ِقيَل  وليَس هؤالِء ِمْن منافِِقي املدينِة، الذيَن َيسكنوَن داِخَل املدينِة، كعبِداهللِ بِن ُأَبِّ
يف شأِنِم: )ژ  ڑ( كم يف اآليِة التي َبعَدها. 

َث النَّاُس أنَّ حممًدا َيقُتُل  وأيًضا: فإنَّ النبيَّ  ُأوِحي إليِه بأْن ال َيْقُتَلهم؛ حتَّى ال َيَتحدَّ
ا املنافقوَن اآلَخُروَن يف الاِرِج: فُيقتلوَن -كم سيأِت يف اآلياِت-، ما َلْم ُيهاِجروا.  أصحاَبُه)2)، وأمَّ

َة  وقي�ل: إنَّ الُم�راَد بقولِ�ِه : )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ...( ُهم ناٌس بمكَّ
ِة، التي ترُّ بُقرِب املس�لمنَي، ويف  أظَهُروا اإلس�الَم؛ حمافظًة عىل أنفِس�ِهم، وقوافِِلِهُم الّتجاريَّ

اِر ُقَريٍش، ُيظاِهرونُم عىل املسلمنَي. احلقيقِة ُهم َمَع كفَّ

اِر،  اِر، واملنافقنَي، وِمنْه�م: طائفتاِن ِمَن الكفَّ وس�يأِت يف اآلياِت ِذْكُر أقس�اٍم ُأخَرى للكفَّ
اِر -أيًضا- َبْينَهم وَبنْي املسلمنَي  وا إىل قوٍم ِمَن الكفَّ استثناُهُم اهللُ ِمَن القتِل، وُهُم الذيَن انَضمُّ

))) رواه البخارّي )4589(، ومسلم )384)).

)2) رواه البخاري )4905(، ومسلم )2584).
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اٌر آخروَن، ال ُيريدوَن قتاَل املسلمنَي، وال ِقتاَل قوِمِهم،  عهٌد، فصاَر ُحْكُمهم ُحْكَمهم، وكفَّ
الَمَة، فَمنََع اهللُ املؤمننَي ِمْن َقْتِلِهم -أيًضا-، إذا َبُقوا عىل احِلياِد.  وَيطُلبوَن السَّ

ويوج�ُد طائفٌة أخَرى ِمَن املنافقنَي، س�يأِت ِذْكُرُهم يف قولِ�ه : )وئ              وئ  ۇئ  ۇئ      
ۆئ  ۆئ  ۈئ( ]النساء: )9[، وهؤالِء ماِكروَن، ُماِدعوَن، كانوا َيأُتوَن املدينَة، وُيظِهروَن 

اإلسالَم، وَيطلُبوَن األماَن، ُثمَّ َيرِجعوَن إىل قوِمِهم، فُيظاِهروَنم عىل املسلمنَي.

ُلوا احلياَة اإلس�الميَة يف املدينِة،  وِمنُْه�م منافقوَن َس�َكنُوا املدين�َة ُبرَهًة، ولعلَّه�م َلْ َيَتحمَّ
م�اِت، فَخرُجوا ِمنْها بَزعِم  ِمْن َصالَت الِعش�اِء، والَفْجِر، والُخ�روِج للجهاِد، وتْرِك الُمحرَّ
م ُأِصيبوا بالَمَرِض، وال ُبدَّ أْن َيُرُجوا استِش�فاًء، وكانوا َيغِدروَن باملس�لمنَي، فُحْكُمهم  أنَّ

الُمقاَتَلُة، إْن َلْ َيرِجعوا مهاجريَن تاِئبنَي إىل الَمدينِة.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

اِد مواِقِف املؤمننَي ِمْن أع�داِء اهللِ، وأنَّ اختالَف املؤمننَي فيِهم ُيعطِي أولئَك  وج�وُب اتِّ
، والنُّفوِر.  ِد، والُعُتوِّ ًة، وَمِزيًدا ِمَن التَّمرُّ األعداَء ُقوَّ

وفِيها: أنَّ َحْسَم املواِقِف ِمَن األعداِء َضوريٌّ يف ُمواَجَهتِِهم، وَكْبتِهم. 

َ هلا خطُأ رأِي�ا، أْن َترِجَع إىل َرأِي الِفَئِة التي َنَطَقْت  وفِيه�ا: أنَّ�ه َينبِغي عىل الِفَئِة التي َتَبنيَّ
واِب.  ، والصَّ بالَحقِّ

يِن، َيس�تفيُدوَن ِمَن اِلالِف َبنْي املسلمنَي، بل َيسَعْوَن إىل  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي، وأعداَء الدِّ
إنشاِئِه، وِقياِمِه، أصاًل. 

وفِيه�ا: أنَّ َموِقَف املس�لمنَي ِمْن أعداِئِه�م َيُِب أْن يكوَن قاِئًم عىل الَحَذِر، وُس�وِء الظَّنِّ 
ِبِم. 

وفِيها: َتذيُر املؤمِن ِمَن التَّعاُطِف َمَع الكافِِر، أو املنافِِق؛ ألْجِل َقراَبٍة، أو َمصلحٍة. 

عيِة َضالٌل.  وفِيها: أنَّ االنِراَف َعِن احلقِّ هالٌك، وَتْرَك الِقياِم بالواجباِت الشَّ

َ إصاُرُه عىل الباطِِل.  وفِيها: عدُم إضاعِة الوقِت، َمَع َمْن َتَبنيَّ
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وفِيها: أنَّ اهِلدايَة واإلْضالَل بيِد اهللِ، َيكُتُب وَيقِسُم ِمن ذلك كيَف يشاُء بِحكَمتِِه. 

وفِيها: تعليُم اهللِ لعباِده كيفيََّة التَّعامِل مع املنافِقنَي. 

، والقياِم بالطَّاعِة.  باِع احلقِّ وفِيها: أنَّ ِمْن ِخذالِن اهللِ  للمنافِِق: أْن َيِرَفه َعِن اتِّ

وفِيها: عدُم جواِز التِمِس األعذاِر للمنافِقنَي، فْضاًل َعْن َمدِحِهم. 

ا  ، وانِشاِح القلِب ل�ه، ال َيمِلُكها إال ربُّ العامَلنَي، أمَّ وفِيه�ا: أنَّ هداي�َة التَّوفيِق إىل احلقِّ
ا بمقُدوِر َمْن أراَد أْن َيقوَم ِبا، مّن كاَن ِمْن أهِلها.  ِهدايُة الّداللِة عليه، واإلرشاِد إليه: فإنَّ

وفِيها: أنَّ الزاَء ِمْن ِجنِس الَعَمِل، وأنَّ الذي َيتاُر الِغوايَة، هَو الِذي ُيغِويه اهللُ؛ ألنَّ اهللَ 
أعَدُل وأرَحُم ِمْن أْن ُيْغِوَي قوًما ُيريدوَن اهِلدايَة. 

ُد ِجنَسها.  يَّئَة ُتولِّ ُد ِجنَسها، واألعمَل السِّ احِلَة ُتولِّ وفِيها: أنَّ األعمَل الصَّ

ُل، وَقَدَرُه ال َيَتخلَُّف.  وفِيها: أنَّ قضاَء اهللِ ال َيَتبدَّ

وفِيها: سؤاُل اهلدايِة ِمَن اهللِ وحَدُه. 

الِل، فَلْن ُيوَجَد له َطِريٌق للِهدايِة، وال ُمرِشٌد َيِديِه. ويف اآليِة: أنَّ َمْن َقَض اهللُ عليِه بالضَّ

ِة، الذيَن َنَفْوا أْن يكوَن اإلضالُل بتقِديِر اهللِ ، وهذا َمردوٌد  وفِيه�ا: ردٌّ ع�ىل الَقَدريَّ
بقولِ�ه : )ڤ  ڤ(، لك�نَّ الس�َبَب ِمنْهم؛ كم ق�اَل  يف اآليِة األخَرى: 

)ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ( ]الصف: 5[. 

اِر، واملنافِقنَي، وتزِكَيُتهم، وال ُحسُن الظَّنِّ بِم.  وفِيها: أنَّه ال َيوُز َمْدُح الكفَّ

، وَنَى املؤمننَي عْن  ُثمَّ َذَكَر  شيًئا ِمَّا َيُوُل يف ُصدوِر أولئَك املنافِقنَي ِمَن األماِنّ
: ُمواالِتِم، فقال

)  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ     گ   گ   ک   کک   ک  

ڱ  ڱ  ں(.
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 ، ڇ( تنَّى هؤالِء املنافِقوَن )ڇ    ڇ  ڍ       ڍ( كم َكَفُروا بمحمٍد( 

ِة  وب�م ُأن�ِزَل عَلي�ه )ڌ( أنُت�م، وُه�م )ڌ( ُمس�َتِويَن يف الُكف�ِر، وهذا ِمْن ِش�دَّ
�ذوا َحْذَوُهم؛ حتَّى ُيقَض عىل  عداَوِتِ�م، وُبغِضِه�م َلُكم، فَيطَمُعوَن أْن تُكوُنوا ِمْثَلهم، وَتْ

َر اهللُ املؤمننَي َتِذيًرا ش�ديًدا ِمْن ُمواالِة هؤالِء املنافِقنَي، فقال: )ڎ   اإلس�الِم؛ ولذلَِك َحذَّ
ڈ  ڈ( وَتَعُل�وا )ژ( أعواًنا، وأنص�اًرا، وإخواًنا، وأصِدقاَء )ژ  ڑ  ڑ  
ِة، فُيجاِهُدوا َمَع النبيِّ ، فتكوُن اهلجرُة  ک  ک( ِم�ْن أوطاِنِ�م إىل املدينِة النبويَّ
َدلِياًل عىل ِصدِقِهم، ويكوُن االس�تقراُر يف املدينِة َدلِياًل عىل حَمَبَّتِِهم للس�الِم، وَرغَبتِِهم فِيِه، 
َت ُسلطانِِه، وأحكاِمِه )ک  گ( وأعَرُضوا َعِن اهِلجَرِة، والبقاِء يف املدينِة،  ويف الَعْيِش َتْ
وَبُق�وا عىل النِّفاِق، وَلِزُم�وا مواِضَعُهم خاِرَج املدينِة، ُيِعينوَن عىل املس�لمنَي: )گ( 

، أو يف الَحَرِم )ڳ  ڳ   ب�األِس إذا َقَدْرُت�م )گ    گ  ڳ( يف احِل�لِّ
ُكم عىل أعداِئُكم، وُيس�اِعُدُكم  ڱ  ڱ( َيَت�َوىلَّ ش�يًئا ِم�ْن أموِرُك�م )ڱ  ڱ( َينُرُ

عليِهم.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

حابِة ، حّتى َيِئ�َس املنافقوَن ِمْن إعاَدِتِم إىل الُكفِر َبعَد اإلس�الِم،  ُة إيمِن الصَّ ُق�وَّ
فصاَر ُقصاَرى ما ِعند املنافِقنَي هو التَّمنِّي فقط، بأْن َيكُفَر املسلموَن. 

وفِيها: حَمَبَُّة املنافِقنَي للُكفِر، كم َدلَّ عليه قوُله: )ڇ(. 

وفِيها: أنَّ بعَض األرشاِر ال َيكَتفي بأْن َيِضلَّ ُهَو، حتَّى َيُضمَّ إليِه آَخِريَن ُيضلُّهم َمَعُه. 

وفِيها: أنَّ أهَل االْنحراِف ال ُيبُّون استِقاَمَة النَّاِس عىَل الُهدى. 

الِل، والِغوايِة، فَطمُعوا أْن يكوَن النَّاُس  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي َلْ َيْقنَُعوا بم ُهم عَليِه ِمَن الضَّ
َمَعُهم يف ذلَك، وهذا ُمنَتَهى التَّمِدي يف الُكفِر. 

وفِيها: أنَّ َمْن َودَّ الُكفَر لَغرِيِه فهَو كافٌِر، وأنَّ الِوداَد ِمْن َعَمِل الَقْلِب. 

احِلنَي.  وفِيها: ِحرُص أهِل الُكفِر، والِفْسِق، عىل إضالِل الصَّ

نَدَقِة، واإلحلاِد، كم قاَل  وفِيها: أنَّه ال َيوُز ُمواالُة املنافِقنَي، والُمِشكنَي، واملشَتِهريَن بالزَّ
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: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( ]املمتحنة: )[. 

وفِيها: َتِذيُر املؤمننَي ِمْن َطَلِب الَمحبَِّة، والِواليِة، ِمْن َشخٍص َعُدوٍّ هللِ. 

وفِيها: َفْضُح اهللِ للمنافِقنَي، وإعالُم املسِلمنَي بَحِقيَقتِِهم. 

ويف اآلي�ِة: وجوُب اهلج�رِة إىل النبيِّ ، وكاَن َهذا الُوج�وُب َقبَل الَفتِح، قاَل 
ِة الُمْس�ِلِمنَي  ِل اإِلْس�الِم َعىَل َمْن َأْس�َلَم؛ لِِقلَّ ُه: »كاَنِت اهِلْجَرُة َفْرًضا يف َأوَّ الَخطَّ�اِبُّ َوَغ�رْيُ
�َة َدَخَل النَّاُس يف ِدي�ِن اهللِ َأْفواًجا،  �ا َفَتَح اهللُ َمكَّ بِالَمِدينَ�ِة، َوحاَجتِِه�ْم إىِل ااِلْجتِ�مع،ِ َفَلمَّ
َفَس�َقَط َف�ْرُض اهِلْج�َرِة إىِل الَمِدينَِة، َوَبِق�َي َفْرُض اِلهاِد والنِّيَّ�ِة َعىَل َمْن قاَم بِ�ِه، َأْو َنَزَل بِِه 

.(((» َعُدوٌّ

ليُل عىل نِفاِقِهم.  وفِيها: َحْسُم األمِر َمَع املنافِقنَي، وعدُم التَّهاُوِن َمَعُهم، إذا قاَم الدَّ

ويف اآليِة: َدليٌل عىل َنْسِخ َتريِم الِقتاِل يف األشُهِر الُحُرِم، بقولِه: )گ  ڳ()2). 

ِة الَعَمليَِّة ع�ىل ِصدِق اإليمِن، ووج�وُب االنِضمِم إىل أهِل  وفِيه�ا: وجوُب تقدي�ِم األدلَّ
اإليمِن، والِقتاِل َمَعُهم. 

وفِيه�ا: َحْرُ النِّفاِق، وَتضِييُق ُرْقَعتِِه؛ إْذ بامتِحاِن املنافِقنَي باهِلجَرِة َتنْكِش�ُف حقاِئُقُهم، 
ِعي اإلسالَم، وهو ِمْن أعداِئِه، َمكَسٌب  فال َيْبَقى إال ُمنافُِقو املدينِة، وانِكشاُف حقيقِة َمْن َيدَّ
ا إذا انَكَش�َف أمُرُه،  ِر، أمَّ َ وُه ِمنُْهم أِمنُوُه، فأَضَّ ِبِم غايَة الضَّ م إذا َعدُّ ألهِل اإلس�الِم؛ ألنَّ

اَحَة.  ي السَّ وصاَرْت ُمواَجَهُته حاِسَمًة، وذلَك بَقْتِلِه أينَم ُوِجَد: فإنَّ ذلَك سُيَصفِّ

اِذِهم أولياَء. وفِيها: َتريُم حَمبَِّة املنافِِق، ووجوُب ُبْغِضِه، كم ُهَو ُمقَتَض النَّهِي َعِن اتِّ

  عىل َخَطِر هؤالِء املنافِقنَي، وأَمَر بِقتاِل َمْن َلْ ُياِجْر، اس�َتْثنَى  ُا َنبََّه اهلل وَلمَّ
�ا لُِدُخوهِلم َمَع  : إمَّ ِهم، ألَحِد َس�َبَبنْيِ �اِر؛ ألْم�ِن غاِئَلتِِهم، واْنِكف�اِف رَشِّ طاِئَفَت�نْيِ ِم�َن الكفَّ
ا لِوُقوفِِهم عىل احِلياِد، وامتِناِعِهم َعن ُمقاَتَلِة املس�ِلمنَي،  ُمِشكنَي، ُمعاِهِديَن يف َعهِدِهم، وإمَّ

 : َمَع َرْفِضِهم ُمقاَتَلة قوِمِهم أيًضا، فقاَل

))) فتح الباري )38/6).
)2) وهُو قوُل مُجهوِر الُعلمِء.
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)   ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ  

ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې(.
ا الُمواالُة: فباِقيٌة ع�ىل التَّحريِم؛ ألجِل   )ں( اس�تثناٌء ِم�َن األخِذ، والَقت�ِل، َفَقط، وأمَّ

الُكفِر )ڻ  ڻ( أي: َيتَّصُلوَن، وَيدُخُلوَن )ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ( أي: َبْينكم 
ٍة، فَدَخَل هؤالِء يف َعهِدِهم، فص�اَر ُحكُمهم كُحْكِمهم، فَيمَتنُِع  وَبْينه�م ُمهاَدَن�ٌة، أو َعقُد ِذمَّ
ِة ُصْلِح الُحَدْيبِيِة:  م صاُروا يف أمانُِكم؛ ألْجِل الَعْه�ِد، ويف ِقصَّ ُه�م حينِئٍذ؛ ألنَّ َقتُلُه�م وأْسُ
ٍد َوَعْهِدِه  ُه َمْن َأَح�بَّ َأْن َيْدُخَل يف َعْق�ِد حُمَمَّ طِِه�ْم ِح�نَي َكَتُب�وا الِكتاَب: َأنَّ »... َوكاَن يف رَشْ

َدَخَل فِيِه، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل يف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهْم َدَخَل فِيِه«))).

وقد جاَء عن ابِن عبَّاٍس : أنَّ هذه اآليَة َمنسوَخٌة بقولِه  يف سورِة التَّوَبِة: 
)ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے( ]التوبة: 5[))). 

�اِر، قاَل اهللُ عنها:  وُيْس�َتْثنَى -أيًضا- ِم�ْن ُحكِم الَقت�ِل، واألِس، طاِئَفٌة ُأخَرى ِمَن الكفَّ
)ہ  ہ( أُتْوُك�م )ہ  ھ( وُه�م يف ح�اِل ِضي�ِق ُصُدوِره�م، وَخ�ْوِف 

ْح ُصُدوُره�م ألَحِد األمَرْي�ِن، فجاُؤوا  ُقُلوِب�م )ھ  ھ  ھ  ے  ے( فَل�ْم َتنْ�َشِ
إىل املس�لمنَي ُمس�املنَِي، ُيريدوَن الُوقوَف ع�ىل احِلياِد، وَيطُلبوَن الَعه�َد، واألماَن، فهؤالِء ال 
َل  َيوُز قتُلُهم -أيًضا- وال أُسُهم؛ ِحفًظا للَعْهِد، وهذا ِمْن نِعمِة اهللِ عىل املس�لمنَي: أْن َخذَّ

َ  ِمنََّتُه هِذِه، فقال: )ۓ    اِر، وأقَعَدُهم َعن ُمقاَتَلِة املس�لمنَي، وقد َب�نيَّ طاِئف�ًة ِمَن الكفَّ
�ا املؤمنوَن )ۇ(  ڭ   ڭ  ڭ( أي َس�لََّط ه�ؤالِء الُمحاِيِدي�َن )ڭ( يا أيُّ

ُه�م إىل رَشِّ َغرِيه�م، فاش�َتدَّ عليُك�ُم ال�َوْطُء )ۆ  ۆ  ۈ   وحاَرُبوُك�م، واجَتَم�َع رَشُّ
ْل�ِح، واألماِن، والَتَزُموا  �وا أيِدَيُم عنُك�م )ٴۇ  ۋ    ۋ( انقاُدوا للصُّ ۈ( وَكفُّ
بالُمس�امَلَِة )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې( لي�َس لكم َطريٌق عليِهم َتس�ُلكُوَنا بأِسِهم، 

))) رواه أمحد )0)89)(، وإسناده حسن.
، َوِعْكِرَمَة، والَحَس�ِن، َوَقتاَدَة، َنْحُو  ْه�ِريِّ )2) رواه اب�ن أب حاتم يف تفس�ريه )027/3)(، وق�ال: »َوُرِوَي َعِن الزُّ

َذلَِك«.
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أو َقْتِلهم، وِمْن هؤالِء: بعُض بنِي هاِش�ٍم، الذيَن َخَرُجوا َمَع ُقَرْيٍش يف َبْدٍر، وهم كاِرهوَن، 
وا الِقتاَل، وَلْ ُيقاتُِلوا املس�لمنَي، وُأِخ�ُذوا أَسى، فنََهى النبيُّ  َعْن َقْتِلِهم،  فَحَضُ

ُثمَّ َمنَّ عليِهم، وأْطَلَقُهم.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

اِر، َمَع االستِمراِر يف ُبغِضِهم، والَحَذِر ِمنْهم.  احرتاُم الُعُهوِد، والَمواثِيِق، َمَع الكفَّ

اٍر، عاَهُدوا املسلمنَي، فإنَّه َيأُخُذ ُحكَمُهم،  اِر يف َعهِد قوٍم كفَّ وفِيها: أنَّ َمْن َدَخَل ِمَن الكفَّ
فال َيوُز أخُذُه أِسرًيا، وال قتُلُه. 

وفِيها: أنَّ َمْن َدَخَل يف َعهِد قوٍم أَخَذ ُحكَمُهم. 

اِر.  وفِيها: َتذيُل اهللِ للكفَّ

اِر مساملُِوَن، ال َيرَغُبوَن يف ِقتاِل أَحٍد.  وفِيها: أنَّ بعَض الكفَّ

اِر  اِر ع�ىل احِلياِد نِعمٌة عىل املس�ِلمنَي؛ إْذ إنَّ اجتمَع مجيِع الكفَّ وفِيه�ا: أنَّ بق�اَء بعِض الكفَّ
ٌة َكبريٌة.  عىل املسِلمنَي طامَّ

َق باملعاَهِديَن، أو كفَّ عن ِقتاِل املؤمننَي، فال َيوُز أُسُه، وال َقتُلُه.  وفِيها: أنَّ َمْن حَلِ

ئوَن عىل املس�لمنَي، وإْن  �اِر، فال َيْرَتِ ع�َب يف ُقُلوِب بعِض الكفَّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ُيلِق�ي الرُّ
كاُنوا ال َيريُدوَن قتاَل قوِمِهم أيًضا. 

وفِيها: شاِهٌد لقولِه : )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]النساء: 84[. 

اَر َمراتُِب يف َعداوِة املؤمننَي.  وفِيها: أنَّ الكفَّ

اِر.  وفِيها: تريُم االعتِداِء، حتَّى عىل بعِض الكفَّ

وفِيه�ا: ُلط�ُف اهللِ باملؤمننَي، ورعاَيُتُه هلم، وتِفيُفُه عنُهم. وُيؤَخُذ ِمنْها: أنَّ اهللَ إذا َس�لََّط 
اَر عىل املسلمنَي، فإنَّم ِهَي ُعقوبٌة، أو ابتاِلٌء، وَتِحيٌص.  الكفَّ

، وَيِضيُق.  دَر َيِرُ وفِيها: أنَّ الصَّ
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�اِر َيرَضُخوَن للمس�لمنَي، كم ُيش�ِعُرُه قوُله:  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  َيَع�ُل بع�َض الكفَّ
)ٴۇ  ۋ    ۋ(. 

ٌة، فقد  ا إذا كاَن باملسلمنَي قوَّ وفِيها: إباحُة الُمواَدَعِة إذا كانْت يف َمصلَحِة املس�لمنَي، وأمَّ
اِر ِمْن َغرِي ِجزَيٍة.  قاَل بعُض العلمِء: ال َيوُز حينِئٍذ ُمهاَدَنُة الكفَّ

�اِر إىل احِلي�اِد، وترِغيبِِهم يف كفِّ  وفِيه�ا: سياَس�ٌة رشعيَّ�ٌة عظيمٌة باس�تِدراِج بعِض الكفَّ
أيِديِم، وهذا ِمْن َمصَلحِة املسلمنَي؛ لَِئال َيَتِمَع مجيُع األعداِء عليِهم، وقد قيَل: إنَّه َدَخَل يف 

ُحكِم هِذِه اآليِة: بنُو ُخزاَعَة، وبنُو َبْكِر بِن َزْيٍد، وبنُو ُمدلٍِج، وبنُو ِهالِل بِن ُعَوْيِمر. 

وفِيها: أنَّ َمِن انَتَس�َب إىل قوٍم ِمْن أهِل الَعه�ِد، أو انَتَمى إليِهم، أو َدَخَل معهم باحِلْلِف، 
ِرْقها. واِلواِر، فإنَّ ُحْكَمه ُحْكُمهم يف الُمعاَهَدِة، ما َلْ َيْ

ُث�مَّ َذَكَر  َنوًعا ِمَن املنافقنَي يأُتوَن لِطَل�ِب األماِن، ُثمَّ َيغِدُروَن، وُيِعينوَن قوَمُهُم 
م، وُحْكِمِهم:  اَر عىل املؤمننَي، وهؤالِء ليُسوا ِمَِّن اسَتثنَى اهللُ؛ ولذلَك قاَل يف حاهِلِ الكفَّ

ۆئ   ۇئ       ۇئ   وئ   وئ               ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې      (
ی   ی   ی   ىئ   ىئ         ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ  

ی  جئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب(.
�ا املؤمن�وَن، َع�مَّ َقري�ٍب )ى( ِم�َن املنافِق�نَي )ى  ائ    )ې( ي�ا أيُّ

ائ( أي: يأَمنُ�وا ِقتاَلك�م بإظه�اِر إس�الِمِهم عنَدُك�م )ەئ  ەئ( أي: يأَمنُ�وا 
َبْط�َش قوِمِه�م ِبِم؛ وذلَك بإظهاِر الُكف�ِر عنَدُهم إذا َرَجُعوا إليِهم، َفُه�م يف الظَّاِهِر مَعُكم، 

ويف الباطِِن َمَع قوِمِهم املشِكنَي، كم قاَل : )  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  
ائ( ]البقرة: 4)[، وه�ؤالِء ُمَذْبَذُب�وَن، أرواُحُهم عنَدهم غالِي�ٌة، ولكنَّ عقوهَلُم عنَد 
ِك، وِقتاِل  أنفِس�ِهم رخيص�ٌة )وئ              وئ  ۇئ( كّل�م دعاُهم قوُمه�م )ۇئ      ۆئ( إىل الشِّ
املؤمن�نَي )ۆئ  ۈئ( واْنَتَكُس�وا، ورَجُع�وا إىل قوِمِه�م ُيقاتِلوَنكم َمَعُه�م، واْنََمُكوا يف 
َ اهللُ  ُحكَمُهم، وَحَسَم املوِقَف ِمنْهم،  ِة، وقد َبنيَّ َة َبعَد املرَّ ذلَك، وهَكذا َيْفعُلوَن املرَّ
لَح،  ُكوا ِقتاَلُك�م )ىئ  ىئ        ىئ( وَيطُلُبوا ِمنْكم الصُّ فق�ال: )ېئ  ېئ  ېئ( وَيرْتُ
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والُمهاَدَنَة )ی  ی( عْن َحربُِكم )ی( باألْسِ )ی  جئ   
ُوه�م، والثَِّق�ُف: هو احل�اِذُق، الفيُف، الَفطِ�ُن، وَثِقَف�ُه: َظِفَر بِِه،  حئ( أْينَ�م وجدتُّ
ًة  وأدَرَك�ُه )ىئ  يئ  جب  حب( أْي: َعىَل َأْخِذِه�ْم، َوَقْتِلِهْم )خب  مب( ُحجَّ
واِضح�ًة، وُبرهاًنا ظاِه�ًرا؛ وذلك لُِظهوِر عداَوِتِم، وانِكش�اِف أمِرِه�م، وإضاِرِهم بأهِل 

اإلسالِم.

وص�ّح ع�ن ُماهٍد ، يف قولِ�ه: )ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( قال: »ناٌس 
كاُن�وا يأُت�وَن إىل النبيِّ ، فُيس�ِلُموَن ِرياًء، ُث�مَّ َيرِجعوَن إىل ُقَرْيٍش، فرَيَتِكس�وَن يف 
األوثاِن، َيبَتُغوَن بذلَك أْن َيأَمنُوا هاُهنا، وهاُهنا، فأَمَر بِقتاهِلم، إْن َلْ َيعتِزُلوا، وُيصِلُحوا«))). 

وأْخ�َرَج ابُن أب حاتٍم بس�نٍد صحيٍح عن َقت�اَدَة يف قْولِه: )ې  ى  ى( 
قاَل: »حيًّا كانوا بتِهاَمَة، قالوا: يا َنبيَّ اهللِ، إنَّا ال ُنقاتُِلَك، وال ُنقاتُِل قوَمنا، فأراُدوا أْن يأَمنُوا 

رسوَل اهللِ، ويأَمنُوا قوَمُهم، فأَبى اهللُ ذلَك عليِهم«)2).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

تأييُد اهللِ للمؤمننَي، بإخباِرِهم باألموِر َقْبَل وُقوِعها، وَكْشِف بعِض بواطِِن أعداِئِهم هَلُم. 

الَمِة، وُيريُدوَن احلياَة، وَيكَرهوَن الَمْوَت.  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي َيِرُصوَن عىل السَّ

وفِيها: أنَّ ِمْن ِسمِت املنافِقنَي: حُماوَلَة إرضاِء مَجيِع األطراِف. 

وفِيها: وْصُف حاِل التََّذْبُذِب والَقَلِق، التي َيِعيُشها املنافُِق. 

وفِيها: َكش�ُف َمْكِر املنافِقنَي، وِخداِعِهم، بَتظاُهِرِهم باإليمِن أماَم املسِلمنَي، وانِغمِسِهم 
يف الُكفِر، إذا َرَجُعوا إىل قوِمِهم. 

ُة فِتنَِة املنافِقنَي؛ وذلَك لوُقوِعِهم َمنُكوِسنَي وُمنَْهِمكنَي فيها.  وفِيها: ِشدَّ

اَر َيْفتُِن بعُضُهم بعًضا.  وفِيها: أنَّ الكفَّ

))) تفسري الطبي )27/8(، تفسري ابن املنذر )827/2).
)2) تفسري ابن أب حاتم )029/3)).



(85

ِة.  َة َبعَد املرَّ وفِيها: أنَّ َمَرَدَة املنافِقنَي ُيعاِهدوَن، وَيغِدُروَن، املرَّ

وفِيها: أنَّ املنافِقنَي ُيظِهُروَن اإلس�الَم للمس�لمنَي، وُيظِهُروَن الُكفَر إذا َرَجُعوا لَِقوِمِهم، 
حتى كاَن الرجُل ِمنْهم يقوُل له قوُمُه -إذا َرَجَع ِمْن ِعنِد املس�لمنَي-: بمذا أس�َلْمَت؟ فيقوُل 

-ُمسَتهِزًئا-: »آَمنُْت بذا الِقرِد، وِبذا الَعقَرِب، والُخنُْفساِء«))). 

وفِيها: اختِباُر املنافقنَي، وَكشُف حقاِئِقهم، بالنََّظِر يف سريِتِم، وواِقِعهم. وامتِحاُنُم، بالنََّظِر 
يف ُسُلوِكِهم، كم يدلُّ عليه قوُله: )ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ        ىئ  ی  ی(. 

 ، م ُيقَتُلوَن يف كلِّ مكاٍن، يف ِحلٍّ وفِيها: أنَّ هذا النَّوَع ِمَن املنافِقنَي، إذا َثَبَتْت ِخياَنُتُهم، فإنَّ
أو َحَرٍم، وال ِعالَج هلم، وال َحلَّ َينَفُع معُهم، إال هذا. 

�لطاِن الُمبنِي، واملقصوُد بِِه يف اآلي�ِة: ُظُهوُر الَعداوِة،  اِمِغ بالسُّ ليِل الدَّ وفِيه�ا: َتس�ِميُة الدَّ
وانِكشاُف الُكفِر، وظهوُر الَغْدِر، واإلضاِر بأهِل اإلسالِم. 

ًعا باإلِذِن يف َقْتِلِه�م، وأخِذِهم، وَقَدًرا  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ُيَس�لُِّط املؤمننَي عىل املنافِق�نَي: رَشْ
عِب يف ُقلوِب أعداِئِهم.  كينِة، وجنوٍد ِمْن ِعنِده، وإلقاِء الرُّ بتأييِد املؤمننَي، بإنزاِل السَّ

وفِيه�ا: اختِصاُص هذا النَّ�وِع ِمَن املنافِقنَي بَمِزيٍد ِمَن التََّتبُّ�ِع، والتَّفتِيِش، والتَّنِقيِب، عن 
م، وأماِكنِهم، َمَع الفطاَنِة بم، والَحذاَقِة فيِهم، باملقارَنِة بِِجنِس املنافِقنَي الذيَن َقْبَلهم.  أحواهِلِ

وفِيها: َتنِويُع الُخطَِّة احلكيمِة يف معاَملِة املنافِقنَي، بَحَسِب الظُّروِف، واألحواِل. 

وفِيها: احِلرُص عىل َتييِز املنافِقنَي، ومعرَفتِِهم بعالماِتِم، وآياِتِم. 

خاَوِة، مع املنافِقنَي الغاِدِريَن.  وفِيها: أنَّه ال َماَل للِّنِي، والرَّ

�م، والبحُث يف أمِرِه�م، وَتَتبُُّع  �عُي يف َكش�ِف حاهِلِ وفِيه�ا: التَّحذي�ُر ِمَن املنافِقنَي، والسَّ
اِر.  َخفاياُهم، وعالقاِتِم، بالكفَّ

وفِيه�ا: أنَّ�ه ليَس كلُّ َم�ْن َطَلَب األماَن فهو ُمس�اِلٌ، وليَس كلُّ َمْن َطَل�َب األماَن ُيعطاُه، 
وليَس كلُّ َمْن ُأعَطى األماَن، ُيرَتُك دوَن َحَذٍر.

ا َذَكَر اهللُ  قتَل املنافِقنَي -وكاَن ِمَن الُمحَتَمِل أْن ُيقتَل مؤِمٌن َبريٌء التِباًس�ا  وَلمَّ

))) تفسري البغوي )2/)26).
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ا َذَكَر ُحكَم  َ  ُحكَم قتِل الَخَطأِ. وَلمَّ بالَخَط�أ؛ وذلك لَفاِء حاِل املنافِق�نَي- فقد بنيَّ
�ا َذَكَر َعالقَة  �اِر، واملنافِقنَي، فيم َس�َبَق، ناَس�َب أْن َيذُكَر ُحكَم قت�ِل املؤمننَي. وَلمَّ َقت�ِل الكفَّ

: املسلمنَي بَغرِيِهم، َذَكَر َعالَقَتُهم ببعِضِهُم البعض، فقاَل

)   ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ(.
 )ٱ  ٻ          ٻ( م�ا َينَبِغ�ي ل�ه، وال َيِلي�ُق ب�ه، وال َيِص�حُّ )ٻ  ٻ  پ( 

ِم )پ        پ( إال حالَة كونِِه ُمطًِئا يف َقتِلِه، والقتُل ثالثُة أنواٍع:  معُصوَم الدَّ

ِس. كنِي، والُمسدَّ األّوُل: َقتُل الَعْمِد: وهو َقصُد الَقتِل بم َيقُتُل غالًِبا، كالسِّ

ياراِت. الثَّان: قتُل الَخَطأِ: وهو القتُل بغرِي َقْصٍد، كَقتِلِه أثناَء َصْيٍد، أو يف حواِدِث السَّ

فِع،  الثَّالُث: ِش�بُه الَعْمِد: وهو أْن َيقِصَد إيذاَءُه بم ال َيقُتُل غالًبا، كالَعصا الفيفِة، والصَّ
واللَّطِم، فيموَت. 

خَص   )ڀ  ڀ   ڀ  ڀ( فقَصَد قتَل ُمِشٍك -َمَثاًل-، فأصاَب ُمسِلًم، أو ظنَّ الشَّ

ُمِشًكا، فَقَتَله، فباَن مسِلًم )ٺ  ٺ  ٺ( ألْجِل حقِّ اهللِ، فإنه ُيعتُِق عبًدا، مسِلًم، 
صغ�رًيا، أو كبرًيا، َذَك�ًرا، أو أنَثى، )ٺ  ٿ  ٿ         ٿ( هذا ح�قُّ أولياِء الَقتِيِل فيم 
ا َتُِب  َي إليهم دي�َة قتِل الَخَط�أِ، قال بعُض العل�مِء: إنَّ فاَت�م ِم�ْن َقِريبِِه�م، فَيِج�ُب أْن ُيؤدِّ
  َِقَض رسوُل اهلل« : نِن، عن ابِن مسعوٍد� أخاًس�ا؛ حلديِث أمحَد، وأهِل السُّ
يف ِدَي�ِة الَخَط�أِ عشي�َن بنَت َم�اٍض، وِعشيَن َبنِ�ي َماٍض ُذُك�وًرا، وعِشيَن بن�َت َلُبوٍن، 

وِعشيَن َجَذعًة، وِعِشيَن ِحّقة«))).

))) رواه أب�و داود )4545(، والرتم�ذي )386)(، والنس�ائي )4802(، وابن ماج�ة ))263(، وأمحد )4303(، 
وأعله أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وغريهم، بالوقف، انظر: السنن الكبى للبيهقي )32/8)).

�نَِة الثانيِة، وبنُت اللَُّبون، وابُن اللَُّبون: ما أتى عليه= وبِنُت الَمخاِض وابُن الَمخاِض مَن اإِلبِِل: ما َدخَل يف السَّ
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وقيل: َتُِب أرباًعا.

يَة فيه أثالٌث عىل العاِقَلِة؛ وذلك  ى: َعمَد الَخَطأِ-: فإنَّ الدِّ ا َقتُل ِش�بِه الَعمِد -وُيسمَّ وأمَّ
حيَحنْيِ ع�ن أب ُهَريَرَة  قال: اقَتَتلِت امَرأتاِن ِمْن ُهَذيٍل، فَرَمْت إحداُها  حلدي�ِث الصَّ
األخَرى بَحَجٍر، فَقَتَلْتها، وما يف بطنِها، فاخَتَصُموا إىل رسوِل اهللِ ، »فَقَض أنَّ ِدَيَة 

َجنِينِها ُغّرٌة: عبٌد، أو ولِيَدٌة، وَقَض أّن ِدَيَة املرأِة عل عاِقَلتِها«))).

ُل  ف�إذا كاَن الُمخطِ�ُئ يف الَقت�ِل: اإلماَم، أو ناِئَبه، كأم�رِي اليِش، فإنَّ َبْيَت امل�اِل َيَتحمَّ
ُقوا  ي�َة. وقوُل�ه : )ٿ      ٹ  ٹ( أي: إال أْن َيَتناَزَل أه�ُل الَميِِّت، وَيَتصدَّ الدِّ
�ا َتس�ُقُط، وال َيِ�ُب أداُؤها إليِه�م ِحينِئ�ٍذ )ٹ  ڤ( أي: املقت�وُل َخَطًأ  َي�ِة، فإنَّ بالدِّ

�اٍر يف داِر الَح�ْرِب، وَلْ ُيفاِرْقُه�م، وَلْ ُياِج�ْر )ڦ   )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( َيعي�ُش م�ع كفَّ

ڦ( أي: ه�ذا املقت�وُل، وَلْ َيعَلْم قاتُِله املس�لُم بذل�َك )ڦ  ڄ  ڄ( 
يُة: فَتس�ُقُط؛ ألنَّه ال وراثَة َبنْي  ا الدِّ َيِ�ُب عىل القاتِ�ِل أداُؤها؛ أداًء حِل�قِّ اهللِ ، وأمَّ
اٌر حماِربوَن، فكيَف ُنعطِيِهم ما َيس�َتِعينوَن بِِه  اِر؛ وألنَّ أهَله كفَّ املقتوِل املس�لِم، وأهِلِه الكفَّ
ا  اٍر )ڃ( يا أيُّ ع�ىل َحْربِنا؟ )ڄ  ڃ( أي: املقتوُل َخَطًأ )ڃ  ڃ( كفَّ
املؤمن�وَن )چ  چ( أي: َعْه�ٌد عىل َت�رِك الِقتاِل، وُمواَدع�ٌة، وِميثاٌق )چ( 
اٌة ُتعَط�ى )ڇ  ڇ( أي: أهِل  أي: فالواِج�ُب عىل قاتِِل�ِه حينِئٍذ ِدَيٌة )چ( مؤدَّ

اِر الُمعاَهديَن.  املقتوِل ِمَن الكفَّ

�نُة ِديَته، كم جاَء عند  واملقت�وُل إذا كاَن كاف�ًرا، ِمْن قوٍم بينَن�ا وَبْينَهم عهٌد، فقد َبيَّنَِت السُّ
أمحَد، والرتمذّي، أنَّ النبيَّ  قال: »ِدَيُة الكافِِر نِصُف ِدَيِة املسلِِم«)2). 

ياِت، َوَكَذلَِك الُمْسَتْأَمُن.  يِّ يف األُْروِش والدِّ مِّ وَذَهَب الَحنَِفيَُّة إىِل َتساِوي الُمْسِلِم والذِّ

نَِة الرابِعِة، والَجَذعة: ما اْستْكملت أربعة أعوام، ودخلت  ُة: ما دَخَلْت يف السَّ = سنتاِن، ودخل يف الثالثة، والِحقَّ
نِة الاِمسة. انظر: النهاية )228/4، 306(، املعجم الوسيط ))/3))(، فتح الباري ))/82)(، كشف  يف السَّ

املشكل ))/39(، مرقاة املفاتيح )2294/6)
))) رواه البخارّي )0)69(، ومسلم ))68)).

)2) رواه الرتمذي )3)4)(، وأمحد )6692(، وصححه حمققو املسند.
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�ا الَمُج�وِسُّ والُمعاَهُد  يِّ َع�ىَل النِّْصِف ِم�ْن ِدَيِة الُمْس�ِلِم. َأمَّ مِّ َوق�ال املالِِكيَّ�ُة: ِدَي�ُة الذِّ
: َفِفيِه ُثُلُث ُخُِس ِدَيِة الُمْسِلِم.  والُمْرَتدُّ

ُهْم َعىَل  �افِِعيَُّة: ُكلُّ َوق�ال الَحنابَِل�ُة: ُكل َه�ُؤالَِء َعىَل النِّْص�ِف ِمْن ِدَيِة الُمْس�ِلِم. َوقال الشَّ
الثُُّلِث ِمْن ِدَيِة الُمْسِلِم))).

 )ڇ  ڇ  ڍ( ع�ىل القاتِ�ِل أيًضا حِل�قِّ اهللِ  )ڌ  ڌ  ڎ( 

نْيِ  �اَرِة )ڎ  ڈ  ڈ( أي: عليه صياُم ش�هَرْيِن قمِريَّ رقَب�ًة ُيعتُِقها يف الكفَّ
�اراُت التِي  ُمتوالَِي�نْيِ وجوًب�ا، ال ُيفطِ�ُر فيه�م بغ�رِي ُع�ذٍر )ژ  ژ  ڑ( أي: هِذه الكفَّ
أْوَجَبها اهللُ عىل القاتِل: َتوَبٌة ِمن اهللِ عىَل ِعباِده، وَرمحٌة ِبم، وَتكفرٌي ملِا َعساُه أْن َيُصَل ِمنُهم، 
ِم�ن إهاٍل، وتقصرٍي، وعدِم اح�رتاٍز )ک   ک  ک( بأحواِل النَّاِس، والتَّعويضاِت، 

ُعه لِعباِدِه. اراِت )ک( فيم ُيَشِّ والكفَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 
تريُم َقتِل املسلِم أخاُه املسِلم. واملسلُم إذا فعَل ما ُيوِجُب قتَله -كالنَّفِس بالنَّفِس، والثَّيِب 

عيِة أْن يقُتَله، وإنَّم ذلك إىل اإلماِم، أو نائبِِه.  اِن، والتَّاِرِك لدينِِه- فليس ألَحٍد ِمْن آحاِد الرَّ الزَّ

ْن َقَتَل ُمسِلًم، وهو َيُظنُّه كافًِرا، وقد ُرِوي أنَّ ذلك كاَن سبَب نزوِل  وفِيها: َرْفُع اإلثِم عمَّ
ُبُه عىل  ه�ِذِه اآليِة، كم قال ُماهٌد وغرُيه: »َنَزَل�ْت يف عيَّاِش بِن أب َربيعَة، َقَتَل رجاًل كاَن ُيعذِّ
ا  ُجُل، َوهاَجَر، َوِعياٌش ال َيْش�ُعُر، َفَلمَّ �وَء، َفَأْس�َلَم َذلَِك الرَّ اإلس�الِم، َفَأْضَمَر َلُه َعيَّاٌش السُّ

ُه َعىَل ِدينِِه، َفَحَمَل عليه فقتله، فأنزل اهلل هذه اآلَيِة«))).  كاَن َيْوُم الَفْتِح َرآُه، َفَظنَّ َأنَّ

اَرِة.  قبِة الكافَِرِة يف الكفَّ وفِيها: أنَّه ال ُيِزُئ ِعتُق الرَّ

اَرُة الُمغلَّظُة.  وفِيها: أنَّ قتَل املؤِمِن -وإْن كاَن َخَطًأ- فإنَّه عظيٌم؛ ولذلَك ُجِعَلْت فِيِه هذِه الكفَّ

وَء.  وفِيها: اإلشارُة إىَل أنَّ َمْن أتَلَف َشيًئا، فإنَّه َيضَمنُُه، وَلْو َلْ يُكْن َقَصَد االعتداَء، والسُّ

ًقا، ومعلوٌم أنَّ  ى ذلَك َتَصدُّ َيِة؛ ألنَّ اهللَ س�مَّ وفِيه�ا: َن�ْدُب أهِل الَقتِيِل إىل التَّناُزِل َعِن الدِّ
دقَة ُمسَتَحبٌة.  الصَّ

))) املوسوعة الفقهية )05/3)).
)2) تفسري الطبي )32/9(، تفسري ابن أب حاتم )3/)03)(، تفسري ابِن َكثرٍي )373/2).
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اِر املحاِرب�نَي، وُيؤَخُذ هذا ِمْن قولِِه : )ٹ  ڤ            وفِيه�ا: عدُم جواِز إعاَنِة الكفَّ
َي�َة؛ وذل�ك أنَّ�ه ال  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ( وَلْ َيْذُك�ِر الدِّ

اُر املحاِربوَن، فَيسَتعينوَن ِبا عىَل ِقتاِل أهِل اإلْسالِم.  ُيعطاها أقاِرُبُه الكفَّ

ُم  اِر؛ وذلَك أنَّ قتيَلهم َلُه ِدَيٌة، ُتس�لَّ ويف اآلي�ِة: اح�رِتاُم املواثِيِق، والُمعاَهداِت، م�ع الكفَّ
إليِهم، َسواٌء كاَن مسِلًم، أو كافًِرا. 

اَرِة، حي�ُث َجَعَل هلم َمَْرًجا،  وفِيه�ا: رمح�ُة اهللِ  بغرِي القاِدريَن ع�ىل الِعْتِق يف الكفَّ
ياَم: هل َيُِب عليِه  ، وقد اختلَف العلمُء فيَمْن ال َيس�تطيُع الصِّ وهو صياُم ش�هَرْيِن متتابَِعنْيِ
اَرِة الظِّهاِر؟ فقاَل بعُضُهم: َيِ�ُب، وقال بعُضُهم: ال َيُِب؛  إطعاُم س�تِّنَي ِمس�كينًا، كم يف كفَّ

ألنَّ اهللَ َلْ َيْذُكْرُه، ولو كاَن واِجًبا َلَذَكَرُه))). 

وفِيه�ا: ِعَظُم ش�أِن اإليمِن، وأنَّ�ه َيْعِصُم َدَم صاحبِ�ِه، وكذلِك َيمنَُع ِم�ِن ارتِكاِب َكبريِة 
الَقتِل َعْمًدا. 

وفِيها: ُمراعاُة حقوِق اهللِ، وحقوِق العباِد. 

وفِيه�ا: أنَّ قت�َل الَخَط�أِ -وإْن َخال َع�ِن اإلثِم- ال َيُْل�و ِمَن التَّه�اُوِن، واإلهاِل، وعدِم 
الِعناَيِة. 

َيَة َيذَهُب با عاِقَلُة القاتِ�ِل إىل أهِل الَقتِيِل، وَيعِقلوَنا يف داِرِهم، وال يقاُل  وفِيه�ا: أنَّ الدِّ
هلم: َتعاَلُوا اسَتِلُموها. 

وفِيها: َتطِييُب الُقلوِب احلِزينِة. 

وفِيها: التَّعِويُض باملاِل عمَّ فاَت ِمَن النَّفِس. 

ياِت.  يعِة للَبْغضاِء، والَعداواِت، بتسِليِم التَّعِويِض، والدِّ وفِيها: َنْزُع الشَّ

يعِة، وقد جاَء تقديُره�ا بمئٍة ِمَن اإلبِ�ِل، وِمَن النَّقِد:  وفِيه�ا: ِعَظ�ُم ِقيمِة النَّف�ِس يف الشَّ

قاَل الش�يُخ ابُن ُعثيمني : »إذا كاَن ال َيس�تطيُع أْن يصوَم فال شَء َعليه؛ ألّن كفارَة القتِل ليَس فيها إالَّ عتُق   (((
« لقاء الباب املفتوح )07)/25( برتقيم الشاملة. َرقبٍة، أْو صياُم شْهرْيِن ُمتتابِعنْيِ
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م ِم�َن اإلبِِل، وأهِل  يع�ِة ألهِل الباِدَي�ِة، الذيَن ُجلُّ أمواهِلِ أل�ُف ِدين�اٍر، ويف هذا ُمراعاُة الشَّ
ا ارَتَفَعْت أثمُن  م ِمَن النَّقِد، وقد جاَء عن عم�َر : »أنَّه َلمَّ ِة، الذي�َن ُجلُّ أمواهِلِ احل�اِضَ
ِة اثنَي عَش ألَف ِدْرَهٍم،  َهِب ألَف ِديناٍر، وعىل أه�ِل الِفضَّ يَة عىل أهِل الذَّ اإلبِ�ِل، َف�َرَض الدِّ

اِء ألَفي شاٍة، وعىل أهِل الُحَلِل مائَتي ُحلٍَّة«))).  وعىل أهِل الَبَقِر مائَتي بقَرٍة، وعىل أهِل الشَّ

مِة، والَعهِد، نصُف ِدَيِة املسِلِم. ، وِدَيُة أهِل الذِّ َكِر الُحرِّ وِدَيُة املرأِة نِصُف ِدَيِة الذَّ

 . ارِة عنَد عدِم القدرِة عليها: فُهو ِصياُم شهَرْيِن ُمَتتابَعنْيِ وأما الَبَدُل عِن الكفَّ

َي�َة الواِجَبَة عىل  م الدِّ ل�وَن يف أمواهِلِ �م َيَتحمَّ وفِيه�ا: َتضاُم�ُن األقاِرِب َم�َع قريبِِهم، وأنَّ
صاحبِِهم. 

يعِة لكلِّ زماٍن، ومكاٍن، ف�إنَّ قوَله: )ڌ  ڌ  ڎ( أي:  ويف اآلي�ِة: صالحي�ُة الشَّ
يا بِ�ِه، وَمْن َلْ  رقب�ًة ُيعتُِقه�ا )ڎ  ڈ  ڈ( َيش�َمُل َم�ْن َلْ َيِْد مااًل َيش�رَتِ
يكْن َيمِلُك َرقبًة، ويش�مُل حالَة عدِم، أو ُندَرِة، وجوِد ِرقاٍب يف األرِض، كم يف زمانِنا هذا، 
ِة ِمَن  وبذا َيظَهُر -أيًضا- َكمُل ِعلِمِه  يف إحاَطتِِه بالُمس�تقبِل، وِعْلمه بم س�َيُمرُّ باألمَّ

األحواِل. 

يعِة، وِسَعُتها، يف تقديِمها للَبداِئِل.  وفِيها: ُمرونُة الشَّ

اِن، وهي األش�ُهُر عن�َد اهللِ، وصياُمُهم َيُِب أْن  ارِة ها َقَمِريَّ �هَرْيِن يف الكفَّ وفِيها: أنَّ الشَّ
، فَمْن َفَعَل:  يك�وَن ُمَتوالًِي�ا، بحيُث ال َيفِص�ُل َبنْي أيِّ يوَمنْيِ ِمنْه�م إفطاٌر بغرِي ُعذٍر رَشِع�يٍّ

اسَتْأَنَف، وأعاَد ِمَن البِداَيِة. 

وفِيها: َحثُّ املؤمننَي عىل االحتِياِط، واالنتِباِه، والتَّدِقيِق؛ حتَّى ال َيَقَع قتُل الَخَطأِ. 

وفِيها: أنَّ قتَل املسلِم عْن عْمٍد ُينايف اإليمَن. 

قاِب، حتَّى ص�اَر واِجًبا يف بعِض احل�االِت، كهِذِه  يع�ِة إىل إعتاِق الرِّ وفِيه�ا: َس�ْعُي الشَّ
َر أكُب َعَدٍد ِمنْها.  احلالِة؛ لِيَتحرَّ

))) رواه أبو داود )4542(، وقال ابُن القيم يف الزاد )25/5(: »ثبَت عن ُعمر«.
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َقبِة.  َ عِن النَّفِس بالرَّ وفِيها: التَّعبرُي َعِن الُكلِّ بالزِء، كم عبَّ

يِة بَس�محٍة، وُلط�ٍف؛ َجًبا لاطِِر  يعِة إىل ُحس�ِن األداِء، وتس�ليِم الدِّ وفِيه�ا: َنْدُب الشَّ
الُمصابنَِي. 

ٌق، له َثواٌب جِزي�ٌل، وُخصوًصا عندما  يِة ُمتص�دِّ َع والُمتناِزَل عن الدِّ وفِيه�ا: أنَّ الُمت�بِّ
يكوُن أولياُء القاتِِل، وَعَصَبُته، ِمَن الُفقراِء. 

دقِة، وهَو ِمْن مكاِرِم األخالِق.  وفِيها: َتسِميُة الَعفِو بالصَّ

ُر َرقبًة.  وفِيها: التَّجاُنُس يف الزاِء، فكم أنَّه َقَتَل رقبًة، فإنَّه ُيرِّ

يَة عىل العاِقَلِة،  نُة أنَّ الدِّ يَة إىل أهِل الَقتيِل، وقد َبيَّنِت السُّ ُم الدِّ واآليُة َلْ َتذُكْر َمِن الذي ُيسلِّ
م َيَتعاَقلوَن، وَيَتناَصوَن، فيم  وا بذلَك؛ ألنَّ وُه�م َعَصبُة القاتِِل، وقراَبُتُه ِمْن ِجهِة أبِيِه؛ ُس�مُّ
يِة عليِهم، ليَس ِمْن باِب تِميِلهم ِوزَر ما  َبْينَهم، وُيِعنُي بعُضهم بعًضا، ولذلَك فإنَّ َجْعَل الدِّ

َلْ َيفَعُلوُه، وإنَّم هو ِمْن باِب الُمعاَونِة، والتَّكاُفِل. 

يُة ع�ىل بيِت املاِل؛ ألنَّ املس�لمنَي -يف هذه احلالِة- ُهم  ف�إْن َلْ ُيوَج�ْد للقاتِِل عاقلٌة، فالدِّ
ا َترِجُع  يِة ِمنْه، فإنَّ عاقلُت�ُه، وبعُضه�م أولياُء بعٍض، فإذا اختلَّ بيُت املاِل، وَلْ ُيمِكْن أْخُذ الدِّ

عىل القاتِِل، فإْن َلْ َيسَتطِْع كانْت َدْينًا عليه))). 

ُذ ِمنْها َوصيَُّته، إْن  يَة كاملرِياِث، وُيقَض ِمنْها َدْيُن الَميِِّت، وُتنفَّ وَيْقَتِسُم َورَثُة الَمقتوِل الدِّ
كانْت له َوِصيٌَّة. 

َدقِة، كم قال يف أولياِء  اِر الُمعاَهديَن َلْ َيْذِكْر  أْمَر الصَّ ويف شأِن أهِل الَقتيِل ِمَن الكفَّ
اَر أهُل ُدنيا، حِريُصوَن كلَّ احِلرِص  الَقتِي�ِل املؤمننَي )ٿ      ٹ  ٹ(؛ وذلَك ألنَّ الكفَّ

رَهِم، ُثمَّ إنَّ َصَدقاِتِم ال ُتقَبُل لِكْفِرِهم، فليُسوا أهَل عبادٍة.  يناِر، والدِّ عىل الدِّ

ا  اِر الُمعاَهِديَن أنَّ يِة التي ُتعَطي ألهِل الَقتيِل ِمَن الكفَّ وَلْ َيْذُكْر  -أيًضا- يف الدِّ
�أِن، ُثمَّ إنَّه قد َيْصُعُب عىل عاِقلِة  )چ( إليِهم، فال ُيعاَمُلوَن ِمثَل املس�لمنَي يف هذا الشَّ

))) ُينظر ملِعِرفِة كالِم الُفقهاِء يف ذلِك، واْختاِلفهم فِيه: الَموسوعُة الِفقهيُة ))2/)93-9).
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ُق املقصوَد، وهو  القاتِِل املس�لِم، أْن َيذَهُبوا با إليِهم؛ فلذلك ُترَسُل وُتسلَُّم بأيِّ طريقٍة، ُتقِّ
 . أداُء احلقِّ

ويف قولِِه: )ژ  ژ  ڑ( هِذِه التَّوبُة ليَس�ْت ِمْن إثِم القتِل الَخَطأِ؛ ألنَّ اإلثَم مرفوٌع 
فِي�ِه، ك�م دلَّ علي�ه قوُل�ه : )ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ( ]البقرة: 286[، 
تِي الَخَطَأ، والنِّْس�ياَن، َوما اْس�ُتْكِرُهوا  وَكم دلَّ عليه قوُله : »إِنَّ اهللَ َتاَوَز ِل َعْن ُأمَّ
ِق، ولَكْي  ِة الَتَثبُِّت، والتَّحقُّ َعَلْي�ِه«)))، وإنَّم التَّوبُة ُهنا ِم�َن: التَّقصرِي، وَضْعِف االحرِتاِز، وِقلَّ

ًرا.  يكوَن املسلُم َبعَد ذلَك َيِقًظا، ُمتذكِّ

ويف اآليِة: َتربيُة النُّفوِس عىل االحتِياِط، وَتعويِض الُمصاِب، والُمش�اَرَكِة، والتَّعاُوِن يف 
أداِء الُحقوِق. 

يُة بمِل قاتِِل الَخَطأِ كلِّه،  يِة؛ حتَّى ال َتْذَهَب الدِّ وفِيه�ا: التَّضاُم�ُن َبنْي األقاِرِب يف أداِء الدِّ
َل ما ال ُيطِيُق.  أو َيَتحمَّ

ا كانْت ثقيلًة عىل النُّفوِس، َخَت�َم اهللُ اآليَة بقولِِه: )ک   ک   �اراِت َلمَّ وفِيه�ا: أنَّ الكفَّ
واِجِر،  اراِت، والزَّ ک( أي: بم ُيصِلُح ُنُفوَس عباِدِه )ک( فيم أَمَر بِِه ِمَن الكفَّ

فأطِيُعوُه.

ا حقُّ  ارُة؛ ألنَّ يُة َعِن القاتِِل، وال َتس�ُقُط الكفَّ وفِيه�ا: أنَّ أهَل الَقتيِل إذا َعَفْوا َتْس�قُط الدِّ
. ِاهلل

َيِة، التي هي حقُّ العباِد، وَبعَد  ه، عىل الدِّ اَرِة، التي ِهَي حقُّ َم اهللُ يف أوِل اآليِة ِذْكَر الكفَّ وقدَّ
َد القاتُِل يف  ارِة، وَلَعلَّ املقصوَد -واهللُ أعَل�ُم- أْن ال َيرَتدَّ ي�ِة عىل ِذْكِر الكفَّ َم ِذكَر الدِّ ذل�َك قدَّ
ا سُتدَفُع إىل قوٍم غرِي مسلمنَي، وهم الذيَن َبْينهم وَبنْي املسلمنَي  َدفِعها -يف احلالِة الثانيِة- ألنَّ
َعْه�ٌد، وِميث�اٌق، ويف هذا التَّقديِم، والتَّأخرِي -أيًضا- تأكيٌد ع�ىل ُحرمِة الَعهِد، واملِيثاِق، ولو 

اِر، ويف هذا ترغيٌب هلم يف اإلسالِم، وَتْبينٌي ملحاِسنِِه.  كاَن َمَع الكفَّ

))) رواه اب�ن ماج�ة )2045(، واحلاكم ))280(، والبيهقي )5094)(، وهو حديث مش�هور، صححه ابن حزم 
والعيني وغريها، وحسنه النووي وابن تيمية وغريها.
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يِة العظيَمِة، َمَع  ارِة الغِليظِة، والدِّ ا َذَكَر  ُحكَم َقتِل الَخَطأِ، وما فِيِه ِمَن الكفَّ وَلمَّ
ُد إزهاَق أرواِح النُّفوِس املعصومِة، وَينَتِهُك ُحرَمَتها،  َد  َمْن َيَتعمَّ أنَّه غرُي مقصوٍد، َتَوعَّ

 : وَيسِفُك َدَم املؤِمِن، فقاَل

ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ     (
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ(.

 )گ  گ  گ( ب�اهللِ، ورس�ولِِه )ڳ( قاِص�ًدا قتَله بم َيقُت�ُل غالًبا، 

ِس -َمَث�اًل-، وعاملًِا بكونِ�ِه مؤِمنًا، ولو َظنًّ�ا )ڳ( أي: القاتُل  �ْيِف، والُمس�دَّ كالسَّ
َيس�َتِحلَّ  َلْ  إْن  ُمكًث�ا َطوي�اًل  قتَل�ُه، وماِكًث�ا  إِن اس�َتَحلَّ  �ًدا  ُمؤبَّ )ڳ  ڳ  ڱ( 

)ڱ   ڱ  ڱ( وَس�ِخَط َس�َخًطا ش�ديًدا، وه�ذا َغَضٌب َيِلي�ُق بجاللِ�ِه، وَعَظَمتِِه 

)ں( َط�َرَدُه ِم�ْن رمَحتِ�ِه )ں  ڻ ( وَهيََّأ َل�ُه يف َجَهنََّم )ڻ  ڻ( ش�ديًدا، 

نِيِع. جزاًء عىل َعَمِلِه الشَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

�ديُد، والوعيُد األكيُد، ملَِْن َيقُتُل ِمؤِمنًا، قال ابُن العرّب : »َثَبَت النَّهُي  التَّحريُم الشَّ
؟ َفكيف بِالُمسلِم؟ فكيَف  ، والوعيُد يف ذلك، فكيف بقتِل اآلَدِميِّ عْن قتِل الَبهيَمِة بغرِي حقٍّ

الِح«))).  بالتَِّقيِّ الصَّ

ارٍة غ�رِي التَّوبِة؛ ولذل�َك َلْ َيْذُكِر  �َر بكفَّ وفِيه�ا: أنَّ القت�َل العم�َد إثُمُه أعظ�ُم ِمْن أْن ُيَكفَّ
ا قتُل ِش�بِه الَعمِد -وهو أْن َيعَتِدَي عىل إنس�اٍن بم ال َيقُتُل  �ارَة ِعتٍق، أو ِصياٍم، وأمَّ اهللُ ل�ه كفَّ
يَة  غ�رِي، والَوْكَزِة، فيُموت الَمْجني َعلْي�ِه)2)- فإنَّ الدِّ غالًب�ا، كالَعص�ا الفيفِة، والَحَجِر الصَّ
لٌة إىل ثالِث س�ننَي لَْمِعها، وهي يف قتِل الَعمِد، وِش�بِه الَعمِد  فيِه مغلَّظٌة عىل العاِقَلِة، مؤجَّ

سواٌء: ثالثوَن ِحّقًة، وثالثوَن َجَذعًة، وأربعوَن َخِلفًة، يف بطوِنا أوالُدها)3). 

))) فتح الباري )2)/89)).
)2) فالضُب مقصود، والقتُل غرُي مقصود، فُسمي ِشبه َعمد.

)3) املغني )373/8).



(9(

ا،  ويف اآليِة: شناعُة قتِل العمِد، وقد قال النبيُّ : »ال َيزاُل املؤِمُن ُمعنًِقا)))، صاحِلً
ما َلْ ُيِصْب دًما حراًما، فإذا أصاَب َدًما َحراًما َبلَّح)))«))).

ُل ما ُيقَض َبْيَ النَّاِس يوَم  وعِن ابِن مس�عوٍد  قال: قال رسوُل اهللِ : »أوَّ
ماِء«))). الِقيامِة يف الدِّ

ُج�ُل آِخًذا بَِيِد  وع�ن عبِداهللِ بِن مس�عوٍد  ، عِن النب�يِّ ، قال: »َيِيُء الرَّ
ُة َلَك،  ، َهذا َقَتَلنِي، َفَيُقوُل اهللُ َل�ُه: ِلَ َقَتْلَتُه؟ َفَيُقوُل: َقَتْلُتُه لَِتُكوَن الِعزَّ ُج�ِل، َفَيُق�وُل: يا َربِّ الرَّ
ُجِل، َفَيُق�وُل: إِنَّ َهذا َقَتَلنِي، َفَيُق�وُل اهللُ َلُه: ِلَ  ُج�ُل آِخًذا بَِيِد الرَّ �ا ل. َوَيِيُء الرَّ َفَيُق�وُل: َفإِنَّ

ا َلْيَسْت لُِفالٍن، َفَيُبوُء بِإِْثِمِه«)5). ُة لُِفالٍن، َفَيُقوُل: إِنَّ َقَتْلَتُه؟ َفَيُقوُل: لَِتُكوَن الِعزَّ

ِة  وكان اب�ُن عبَّ�اٍس  ال َيَرى أنَّ لقاتِل املؤِمِن َعْم�ًدا توبًة، والذي عليه مُجهوُر األمَّ
وا  -ِم�ْن َس�َلٍف، وَخَلٍف- أنَّ له َتوبًة، إذا أناَب، وَخَش�َع، وَخَضَع، وَعِم�َل صاحِلًا، واحَتجُّ

بقولِ�ِه : )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     
ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ( ]الفرقان: 68[، وقولِ�ِه : )ۀ  ۀ  
 ،]53 ]الزمر:  ڭ(  ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

وقولِِه : )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]النساء: 48[. 

ومَحَ�َل بعُضُهم هذه اآليَة ع�ىل أنَّ جزاَء القاتِِل -إْن جازاُه-، فه�و هذا املذكوُر يف اآليِة، 
ولكنَّه تَت الَمشيَئِة، واهللُ فِيِه باِلياِر. 

ه  وقال بعُض العلمِء: ُتوَزُن س�يِّئاُت القاتِِل-وِمنْها: الَقتُل- مع َحَس�ناتِِه، وللَمقتوِل حقُّ
يوَم القيامِة، وال َيس�ُقُط بالتَّوبِة، وقد يكوُن للقاتِِل حس�ناٌت كثريٌة، َيفضُل له ِمنْها ما َيدُخُل 
يََّة التَّوبِة  ُ أهِّ ُض اهللُ املقتوَل ِمْن عنِدِه، فَيُكفَّ عن ُمطالَبِة القاتِِل، وهذا ُيَبنيِّ بِِه النََّة، وقد ُيعوِّ

ًعا يف طاَعتِِه، ُمنَْبِسًطا يف َعَمِلِه. ))) َأْي: ُمْسِ
)2) أْي: َأْعيا واْنَقَطَع َعنُْه َذلَِك؛ لُِشْؤِم ما اْرَتَكَبُه ِمَن اإِلْثِم.

)3) رواه أبو داود )4270(، وصححه األلبان يف صحيح أب داود.
)4) رواه البخاري )6864(، ومسلم )678)).

)5) رواه النسائي )3997(، وصححه األلبان يف صحيح النسائي.
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ارِة، كم يف  َر بالكفَّ النَّص�وِح للقاتِِل، وقد ق�اَل بعُض العلمِء: إنَّ قتَل الَعمِد أعَظُم ِمْن أْن ُيكفَّ
ا أْوىَل  قت�ِل الَخَطأِ، فال س�بيَل إال التَّوبُة. وقال بعُضُهم: َتُِب عىل قاتِ�ِل الَعمِد الكفارُة، وأنَّ

ُهنا ِمْن قتِل الَخَطأِ. 

يَة  وَن َبنَي الِقص�اِص، أو الَعْف�ِو، أو أْن يأُخُذوا الدِّ �ا أولي�اُء املقتوِل َعم�ًدا: فُهم ُمريَّ وأمَّ
ًة، وثالث�وَن َجَذعًة، وأربع�وَن َخِلفًة، وقد أمج�َع العلمُء عىل أنَّ  املغلَّظ�َة أثالًث�ا: ثالثوَن ِحقَّ

ا يف ماِل الاِن.  العاقلَة ال َتِمُل ديَة الَعمِد، وأنَّ

نيا يف ُسورِة البقرِة.  َم ِذْكُر ُحكِمِه يف الدُّ وفِيها: ِذْكُر ُحكِم القاتِِل يف اآلخرِة، بعدما تقدَّ

وفِيها: َشناعُة وعيِد قاتِِل الَعمِد، فإنَّه مُجَِع عليه خسُة أموٍر: َجهنَُّم، وطوُل الُمكِث فيها، 
واإلعداُد الُمسبُق للعذاِب، َمَع الَغَضِب، واللَّعنِة. 

ماِء، والنَّظِر َقْبل اإلقداِم عىل إزهاِق األرواِح.  ويف اآليِة: وجوُب االحتِياِط يف الدِّ

يعِة  وفِيه�ا: أنَّ َدع�َوى اإلك�راِه ال ُتقَب�ُل يف قت�ِل املؤِم�ِن، واألص�ُل أنَّ األرواَح يف الشَّ
ُمَتساويٌة، فكيَف َيْفِدي نفَسه بَقتِل غرِيه؟ 

وفِيه�ا: أنَّ القت�َل َيَتناَف َمَع اإليمِن، ولكنَّه ال َينفي اإليمَن بالُكليَِّة، بمعنَى: أنَّ املس�ِلَم ال 
ِة َقُبوِل توبِة  يلَزُم أن َيصرَي كافًِرا إذا َقَتَل، لكن يكُفر إذا اس�َتَحلَّ قتَل أخيه املس�ِلِم، وِمْن أدلَّ

املسلِم إذا َقَتَل: حديُث اإلساِئيّل الذي َقَتَل مائَة نفٍس، ُثمَّ تاَب اهللُ عليِه))).

ِة؛ ولذلَك  وق�ْد كان عىل َبنِي إسائيَل ِم�َن اآلصاِر، واألغالِل، ما رَفَعُه اهللُ عْن هِذِه األمَّ
فهي أْوىَل بالتَّخِفيِف، وَقُبوِل التَّوبِة.

، والتََّثبُِّت،  ِ ا َذَكَر  التَّغِليَظ يف شأِن َدِم املسِلِم، وتريَم َسْفِكِه، أَمَر  بالتََّبنيُّ وَلمَّ
، ويوَجُد يف بعِض قباِئِل الُمِشكنَي َمْن قد  اِر، وذلَك أنَّ اإلس�الَم كاَن قد انَتَشَ يف قتاِل الكفَّ
ًرا عباَدُه  آَمَن، فقد َيُدُث أن يقُتَله بعُض املس�لمنَي، وُهم ال َيشُعُروَن، فقال  -حُمذِّ

الاِرجنَي للِجهاِد يف سبيِل اهللِ-: 

))) رواه البخاري )3470(، ومسلم )2766).
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ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ      (
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
ېې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ    

ى     ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ(.
سَبُب النُّزوِل:

�الُم  عن ابِن عبَّاٍس  قال: »كاَن رجٌل يف ُغنَيمٍة له، فَلِحَقه املس�لموَن، فقاَل: السَّ
عليُك�م، فَقَتُلوه، وأَخُذوا ُغنيَمَتُه، فنََزَل�ْت: )ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

ڭ(«))).
ويف رواي�ٍة: »َمرَّ َرُجٌل ِمْن َبنِي ُس�َلْيٍم َعىَل َنَفٍر ِمْن َأْصحاِب رس�وِل اهللِ  َوَمَعُه 
َذ ِمنُْكْم، َفقاُموا َفَقَتُلوُه، َوَأَخُذوا َغنََمُه،  َم َعَلْيُكْم إاِلَّ لَِيَتَعوَّ َم َعَلْيِهْم، قاُلوا: ما َسلَّ َغنٌَم َلُه، َفَسلَّ

َفَأَتْوا ِبا رس�وَل اهللِ ، َفَأْنَزَل اهللُ : )ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ(«))).

وَعْن عبِداهللِ ْبِن َأِب َحْدَرٍد  قاَل: »َبَعَثنا رسوُل اهللِ  إىِل إَِضَم)3)، َفَخَرْجُت 
ُم ْبُن َجثَّاَمَة ْبِن َقْيٍس، َفَخَرْجنا  ، َوحُمَلَّ يف َنَفٍر ِمَن الُمْسِلِمنَي، فِيِهْم َأُبو َقتاَدَة احلاِرُث ْبُن ِرْبِعيٍّ
َم َعَلْينا، َفَأْمَس�ْكنا َعنْ�ُه، َومَحََل َعَلْيِه  ، فَس�لَّ َحتَّ�ى إِذا ُكنَّا بَِبْطِن إَِضَم، َمرَّ بِنا عاِمٌر األَْش�َجِعيُّ
ا َقِدْمنا َعىَل رس�وِل اهللِ  ٍء كاَن َبْينَُه َوَبْينَُه، َوَأَخَذ َبِعرَيُه َوُمَتيَِّعُه، َفَلمَّ ُم ْبُن َجثَّاَمَة، َفَقَتَلُه بَِ�ْ حُمَلَّ

، َنَزَل فِين�ا الُق�ْرآُن: )ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ن�اُه الَخ�َبَ ، َوَأْخَبْ
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ  

ېې  ى     ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ(«)4).

))) رواه البخارّي ))459(، ومسلم )3025).
)2) رواه الرتمذي )3030(، وحّسنه، وأمحد )2023(، وإسناده جيد.

)3) اسُم موِضع شمل الَمدينِة.
)4) رواه اإلمام أمحد يف مسنده ))2388(، وقال حمّققو املسند: »إسناده حمتِمٌل للّتحسني«.
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ُق�وا ب�اهللِ، ورس�ولِِه، وَعِمُلوا بم ُأن�ِزَل )ہ    ہ  ہ    )ۀ   ۀ  ہ( وَصدَّ

ھ  ھ( وساَفْرُتم ِلهاِد أعداِء اهللِ، وإعالِء َكِلَمتِِه، وِدينِِه )ھ( أي: اطُلُبوا الَبياَن، 
ُع�وا )ھ  ے   ے   والتَّحِقي�َق، واليق�نَي، وَتَثبَُّت�وا، وال َتْعَجُل�وا، واحتاُط�وا، وال َتَتَسَّ
ۓ  ۓ   ڭ( وحيَّاُك�م بتحيَّ�ِة اإلس�الِم، وأظَهَر أنَّه َمَعُك�م. ويف قراءٍة: )ألَقى 
�َلَم( أي: اسَتْس�َلَم، وانقاَد َلُكم، وَلْ ُيقاتِْلُكم )ڭ  ڭ( فَتحُكُموَن عليِه  إليُكُم السَّ
؛ َخوًفا ِمَن القت�ِل، وَتقّيًة، وُماَدَعًة  �هادَتنْيِ �الَم، أو َذَكَر الشَّ بَِزيِف إس�الِمِه، وأنَّه ألَقى السَّ
الَغناِئ�ِم، واألم�واِل،  ِم�َن  )ۇ  ۇ  ۆ(  بقتِل�ِه  )ڭ( وَتطُلب�وَن 

واِل )ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ( وأرزاٌق وفريٌة، وثواٌب جزيٌل،  والَمتاِع الفاِن، سيِع الزَّ
، وال ُيَْص، فاطُلُبوها ِعن�َده . واملغانُِم مَجُع َمْغنٍَم: وهو ما ُيؤَخُذ ِمْن ماِل  ال ُيَع�دُّ
ِل اإلس�الِم، ُتُف�وَن ِدينَُك�م، وإيمَنُك�م،  . )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( يف أوَّ الَع�ُدوِّ
َل )ې( باإلس�الِم،  وقي�ل: كذلك كنُتم ِمْن َقْبُل: ُمِشكنَي )ۉ  ې( وَتَفضَّ
يِن، وعدِم الَخوِف )ې( ُكوُنوا عىل بياٍن، وَيقنٍي، فيم ُتقِدُموَن  واهِلداي�ِة، وإظهاِر الدِّ

َع يف الَقت�ِل )ى     ى  ائ        ائ  ەئ   ، واحَذُروا التَّسُّ علي�ه، وال تأُخُذوا بالظَّ�نِّ
ەئ( أي: َبصرًيا، وعِليًم، بأعملُِكم الظَّاِهَرِة، والباطِنَِة، وَخفاياُكم، وَنواياُكم، ويف هذا 

َتديٌد، ووعيٌد.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ماِء،  وصيَُّة الُمجاِهِديَن يف سبيِل اهللِ َقْبَل ُخروِجِهم، واحتياُط الُمجاهِديَن َقْبل إراَقِة الدِّ
ِ َقْبَل القتِل.  ووجوُب الَتَبنيُّ

وفِيه�ا: إجراُء أحكاِم النَّاِس عىل الظَّاِهِر، وع�دُم الطَّعِن يف نِيَّاِتِم بال َدلِيٍل، وتريُم َنْفِي 
ي، وتريُم اس�تِحالِل ِدماِء  ْن ظاِهُرُه اإليمُن، وتريُم الُحكِم عىل النَّاِس بالتََّش�هِّ اإلي�مِن َعمَّ

 . م، بال ُمبِيٍح رشعيٍّ النَّاِس، وأمواهِلِ

نيا.  وفِيها: تقديُم ما عنَد اهللِ، عىل ما يف الدُّ

وفِيها: َتذِكرُي املؤمننَي بمِضيِهم؛ حتَّى ال ُيصابوا بالُعْجِب. 
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اللِة، وما فِيها ِمَن النَّقِص.  وفِيها: ُمعاَلُة َبْغي النَّفِس، بتذِكرِيها بم كانْت عَلْيِه ِمَن الضَّ

وفِيها: امتِناُن اهللِ عىل املؤمننَي باهِلدايِة، واألمِن. 

خِصيَِّة القِديَمِة، وأنَّ األحقاَد تِمُل عىل ُماَوَزِة  وفِيها: َتْرُك االنِسياِق وراَء الَعداواِت الشَّ
ُحدوِد اهللِ. 

ماِء عنَد اهللِ.  وفِيها: ِعَظُم شأِن الدِّ

نيا َيقوُد إىل الَبغِي.  وفِيها: أنَّ الطََّمَع يف الدُّ

وفِيها: جواُز إخفاِء اإليمِن، ملَِْن َلْ َيْقِدْر عىل إظهاِرِه. 

�اٍر، وهذا ِمْن  وفِيه�ا: االحتِي�اُط للمؤمننَي الُمس�تضَعِفنَي، الذيَن َيعيُش�وَن َب�نْي قوٍم كفَّ
أس�باِب َمنِْع الِقت�اِل بالُحَدْيبَِيِة، كم ق�اَل : )ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ    ڇ   ڇ( ]الفتح: 25[. 

اِم.  ، واالتِّ وفِيها: أنَّ الَمغانَِم احلالَل، ُتغنِي عِن االستِيالِء عىل أمواِل النَّاِس بُسوِء الظَّنِّ

الِم.  وفِيها: َتعظيُم شأِن السَّ

وفِيها: أنَّه ليَس كلُّ َمْن ُوِجَد بأرِض الُكفِر فُهَو كافٌِر. 

نيا.  ِة، وِحرِصها عىل َمتاِع الَحياِة الدُّ وفِيها: مقاومُة رغبِة النَّفِس الُملحَّ

ُه َعَرًضا، والعاِرُض َيُزوُل، وال َيْثُبُت.  نيا زائٌل؛ ألنَّ اهللَ سمَّ وفِيها: أنَّ َمتاَع الدُّ

وفِيها: تأِديُب املجاِهِديَن بإصالِح نِيَّاِتِم. 

، والتََّثبُِّت.  ِ وفِيها: ُمعاَلُة االشتِباِه بالتََّبنيُّ

اِئِر.  وفِيها: أنَّ األحكاَم عىل النَّاِس ُتناُط بالظَّواِهِر، ال بالّتفتيِش عِن السَّ

ِعيفِة، قاَل الُعلمُء:  ماِء، واالستيالِء عىل األمواِل بالتَّأِويالِت الضَّ وفِيها: َتريُم َس�ْفِك الدِّ
»الَخَطُأ يف َتْرك أْلِف كافٍِر، أْهون ِمن الَخَطإ يف َسْفك حَمَْجَمٍة ِمن دم ُمْسِلٍم واِحٍد«))). 

))) كتاب الشفا للقاض عياض )277/2).
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ماِء؛ ولذلَك كاَن النبيُّ  إذا  يَُّة ش�عاِئر اإلس�الِم الظَّاهرِة يف ِحْفِظ الدِّ وفِيها: أهِّ
َغزا َقْوًما انَتَظَر: فإْن َسِمَع أذاًنا، وإال أغاَر َعَلْيِهم))). 

وفِيها: إفساُد احِلرِص عىل املاِل لِنِيَِّة اِلهاِد. 

ْزِق.  وفِيها: اللُّجوُء إىل اهللِ يف َطَلِب الرِّ

مِئِر.  اِئِر، والضَّ وفِيها: اطِّالُع اهللِ عىل السَّ

رِي يف األرِض، َغْزًوا يف سبيِل اهللِ.  وفِيها: َمُشوِعيُة السَّ

َة املسلمنَي يف َمْوِضِع  «، التي يعُل أصحاُبا عامَّ ِ دُّ عىل بِْدَعِة »التَّوقُِّف، والتََّبنيُّ وفِيها: الرَّ
، ال َيعنِي ذلَك  ِعيَّ َق الشَّ ، والتَّحقُّ َ ، ال َيُكُموَن عليِهم بإيمٍن، وال بُِكفٍر، َمَع أنَّ التََّبنيُّ ش�كٍّ

يَعُة بالُحكِم عىل النَّاِس بالظَّاِهِر.  إطالًقا، وقد جاَءِت الشَّ

وفِيه�ا: أنَّ َمْن َوَضَع نفَس�ُه َمْوِض�َع َخْصِمِه، كثرًيا ما َيعُذُرُه، وَتطِيُب نفُس�ُه له، أو َيِفُّ 
ْوِم ِتاَهه.  كثرٌي ِمَّا فيها ِمَن اللَّ

ِة املسلمِة.  وفِيها: َبثُّ الثِّقِة، واألماِن، َبنْي أفراِد األمَّ

َرها بم أعدَّ اهللُ لعباِده املّتقني.  وفِيها: أنَّ العبَد إذا َرَأى نفَسُه ماِئلًة إىل َهًوى، فعلْيِه أْن ُيَذكِّ

َر األمَر يف قولِِه: )ې(  ؛ تأكيًدا عليِه، كم َك�رَّ ِ وفِيه�ا: إع�ادُة األمِر بالواِجب املتعنيِّ
َتنْيِ يف اآليِة.  مرَّ

هاَدَتنْيِ َحُرَم َدُمُه، وماُلُه، وأهُلُه.  وفِيها: أنَّ الكافَِر إذا َنَطَق بالشَّ

بهِة.  وفِيها: َتريُم القتِل عىل الشُّ

واِب، واتِّضاِح األموِر.  شِد، والصَّ َ َيُقوُد إىل الرُّ وفِيها: أنَّ التََّبنيُّ

ُد يف َقتِلِه.  دَّ َ أمُرُه، فإنَّه ال ُيرَتَ وفِيها: أنَّ الكافَِر الُمحاِرَب إذا َتبنيَّ

))) رواه البخ�اري )0)6(، ومس�لم )382(، ولفظه عند البخاري: َعْن َأَنِس ْب�ِن مالٍِك: »َأنَّ النَّبِيَّ  كاَن 
إِذا َغزا بِنا َقْوًما، َلْ َيُكْن َيْغُزو بِنا َحتَّى ُيْصبَِح َوَينُْظَر: َفإِْن َسِمَع َأذاًنا َكفَّ َعنُْهْم، َوإِْن َلْ َيْسَمْع َأذاًنا َأغاَر َعَلْيِهْم«.
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، َيُِب الَكفُّ  �هاَدَتنْيِ �الِم، والشَّ وفِيها: أنَّ َمْن أظَهَر ش�يًئا ِمْن عالماِت اإلس�الِم، كالسَّ
َ ِمنْه ما ُيناِقُض ذلَك.  عنه، إىل أْن َيَتَبنيَّ

وفِيها: َتريُم االستِعجاِل يف إصداِر األحكاِم. 

ِم املؤمننَي، عمَّ يف أيِدي النَّاِس، إىل ما ِعنَد اهللِ.  ُف ِهَ وفِيها: َصْ

حابِة ، َمَع ُحبِِّه هَلُم. وفِيها: ُمعاَتَبُة اهللِ للصَّ

َ  فضَلُهم عىل القاِعِديَن، الذيَن َلْ  ا أوَص اهللُ الاِرجنَي للِجهاِد يف سبيِلِه، َبنيَّ وَلمَّ
: َيُرُجوا، فقاَل

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      (
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  
ڃ   ڃچ  چ  چ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   

چ  ڇ  ڇ(.
احِة،   )   ٱ  ٻ( يف الَفْض�ِل، واألجِر، والثَّ�واِب )ٻ  ٻ  ٻ( إيثاًرا للرَّ

�المِة )پ  پ  پ( بَذهاب أْبصاِرهم، وكذلِك أصحاُب الُعْذِر، ِمْن َمَرٍض، أو  والسَّ
ْت  ِر: ُهْم َأْهُل األَْعذاِر؛ إِْذ َقْد َأَضَّ َ ، ونحِو ذلك، قاَل الُعَلمُء: »َأْهُل الضَّ عاَهٍة، أو ِكَبِ ِسنٍّ

ِبِْم، َحتَّى َمنََعْتُهُم اِلهاَد«))). 

 )پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ( فه�ؤالِء الاِمُع�وَن َب�نْيَ اِله�اِد بامل�اِل، 

ا َنَزَلت:  والنَّف�ِس، َيفوُقوَن أولئَك ب�ال َرْيٍب، ويف الّصحيحنْيِ عن الَباِء ، ق�ال: »َلمَّ
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( دع�ا رس�وُل اهللِ  َزْيًدا، فَكَتَبه�ا، فجاَء ابُن أمِّ 

مكتوٍم فَشكا َضاَرَتُه)2)، فأنَزَل اهللُ: )پ  پ  پ(«))). 

))) تفسري القرطبي )342/5).
ه. )2) أي: َفْقَد َبَرِ

)3) رواه البخاري )4593(، ومسلم )898)).
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وعِن ابِن عبَّاٍس  قال: »)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( عْن َبْدٍر، والاِرُجوَن 
إىل بدٍر«))). 

 )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ( الذي�َن َخَرُجوا ُياِهدوَن بأْمواهِلم وأنُفِس�هم 

ِر، وأه�ِل األع�ذاِر )ٹ( ومنِزَل�ًة، ال  َ يف س�بِيل اهللِ )ٿ  ٹ( ِم�ْن ُأوِل ال�ضَّ
وا الهاَد  َيق�ُدُر َقْدَرها، وال َيعَلُم حقيَقَتها، إال َه�َو ؛ وذلك ألنَّ الاِرِجنَي بارَشُ
م -وإْن كانْت هَلُم نِيٌَّة َحَسنٌة-، لكنَُّهم  ِر: فإنَّ ا ُأوُلو الضَّ الَحِة، وأمَّ بأنُفِسِهم َمَع نِيَّتِِهم الصَّ
وا اِله�اَد بأنُفِس�ِهم؛ فلذلَك صاُروا أق�لَّ َمرَتَبًة، وقد ق�اَل النبيُّ  ألِب  َلْ ُيب�ارِشُ
س�عيٍد الُخدِريِّ : »وُأْخَرى، ُيرَفُع ِبا العبُد مائَة درجٍة يف اجلنَِّة، ما َبْي كلِّ َدَرَجَتْيِ 
�امِء واألرِض«قال: وما ِهَي يا رس�وَل اهللِ؟ قاَل: »اجلهاُد يف سبيِل اهللِ، اجلهاُد يف  كام َبْيَ السَّ

سبيِل اهللِ«))). 

 )ٹ( ِم�َن الُمجاِهِدي�َن، والقاِعِديَن الَمعُذوِري�َن )ڤ  ڤ  ڤ( أي: َوَعَدُهم 

بالنَِّة، وقد قال النبيُّ : »إِنَّ َأْقواًما بِالَمِدينَِة َخْلَفنا، ما َس�َلْكنا ِش�ْعًبا َوالَ واِدًيا، إاِلَّ 
َوُهْم َمَعنا فِيِه، َحَبَسُهُم الُعْذُر«))). 

�م، وأنُفِس�ِهم )ڦ  ڄ( ب�ال ُع�ْذٍر، وال   )ڦ  ڦ   ڦ( يف س�بيِلِه بأمواهِلِ

ه بقولِه: )ڃ  ڃ( ومناِزَل بعُضها  َ ٍر )ڄ  ڄ( وافًِرا، وثواًبا جِزياًل، ُثمَّ َفسَّ َضَ
ها  َف�ْوَق بعٍض، ِمْن َمن�اِزِل الكراَمِة، وقد قاَل النبيُّ : »إنَّ يف اجلنَِّة مائَة درجٍة، أعدَّ

امِء واألرِض«)4). َرجَتْيِ كام َبْيَ السَّ اهللُ للُمجاِهِديَن يف سبيِل اهللِ، ما َبْي الدَّ

وقاَل َقتاَدُة: »كاَن ُيقاُل: اإلس�الُم درجٌة، واهلجرُة يف اإلسالِم درجٌة، والهاُد يف اهِلجرة 
َدرجة، والقتُل يف الهاِد درجٌة«)5). 

))) رواه البخاري )3954).
)2) رواه مسلم )884)).

)3) رواه البخارّي )2838).

)4) رواه البخاري )2790).
)5) رواه الطبّي )97/9(، وابن أب حاتم )045/3)).
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 )ڃ( لُذُنوِبِ�م )ڃ( هل�م بنَعي�ِم النَّ�ِة )چ  چ  چ( لُذُن�وِب املؤمن�نَي 

)ڇ( ِبِم.

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

بياُن التَّفاُضِل يف َمراتِِب أهِل اإليمِن. 

وفيهام: فضُل منزلِة الهاِد يف سبيِل اهللِ. 

وفيهام: فضُل الَجْمِع يف الهاِد َبنْي النَّفِس، واملاِل. 

وفيهام: َرمحُة اهللِ بأهِل األعذاِر، وتفيُف األحكاِم عنُْهم. 

محِة، واملناِزِل الكريمِة.  وفيهام: إكراُم اهللِ ألهِل طاَعتِِه، وأنَّه مَجََع هلم َبنْيَ املغِفرِة، والرَّ

عيَِّة، بتذِكرِيِهم بمغفرِة  ي�َن يف الواِجباِت الشَّ وفيهام: اإلش�ارُة بفتِح الباِب أماَم الُمقرِّ
 . اهللِ، ورمحتِِه، كم َخَتَم بذلَك اآليَتنْيِ

وفيهام: َوْعُد اهللِ العظيِم ألهِل اإليمِن بجنَِّة النَّعيِم. 

احلاِت أثناَء تأِدَيتِها ال ُيلِغي فضَلُه.  وفيهام -مع التي قبلهام-: أنَّ َخَطَأ َمْن َيعمُل الصَّ

َر الداِئَم، كالعاَهِة، أو الُمؤقََّت، كالَمَرِض الذي ُيرَجى ِش�فاُؤه، كالُها  وفيهام: أنَّ الضَّ
ُعذٌر يف عدِم الُخروِج للِجهاِد. 

وفيه�ام: أنَّ أعىَل َمراتِِب اِلهاِد، ه�و: الُخروُج بالنَّفِس؛ لِقتاِل أعداِء اهللِ، وصاحُبها هو: 
ى َمْن أعاَن الُغزاَة  ى َمْن َحَبَسه الُعذُر ُماِهًدا، كم ال ُيسمَّ املجاِهُد يف األصِل؛ ولذلَك ال ُيسمَّ

بملِه ُماِهًدا، إذا َلْ َيُرْج للِجهاِد. 

ِر.  َ وفيهام: فضُل عبِداهللِ بِن أمِّ مكتوٍم ؛ فبِسَببِِه َنَزَل ُعْذُر اهللِ يف اآليِة ألُوِل الضَّ

َر  ُهم أيَن َيَضُعوَن ما تأخَّ وفيهام: ُنُزوُل بعِض اآليِة َبعَدها، وأنَّ النبيَّ  كان ُيِبُ
ُنُزوُله ِمنْها. 

وفيهام: اإلشادُة بالفاِضِل َمَع َعَدِم ِحرماِن الَمفُضوِل. 
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الِِح َتْقَتِض َمِزيًدا ِمَن الثَّواِب.  وفيهام: أنَّ زيادَة الَعَمِل الصَّ

َرجات،  َرَجُة واحدُة الدَّ َرَجُة: املِْرق�اُة، والدَّ رج�اِت عنَد اهللِ حقيقيٌَّة، والدَّ وفيه�ام: أنَّ الدَّ
َوِه�َي الطََّبق�اُت ِمَن الَمراتِ�ِب، ودرجاُت النَِّة ال َيعَل�ُم قدَرها إال اهللُ، فعن كع�ِب بِن ُمّرة 
، قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ : »َمْن َبَلَغ الَعُدوَّ بَِس�ْهٍم َرَفَعُه اهللُ بِِه َدَرَجًة«قاَل اْبُن 
َرَجَتْيِ  َك، َوَلكِْن ما َبْيَ الدَّ ا َلْيَسْت بَِعَتَبِة ُأمِّ َرَجُة؟ قاَل: »َأما إِنَّ اِم: يا رسوَل اهللِ، َوما الدَّ النَّحَّ

ِماَئُة عاٍم«))). 

: التَّنِكرُي للتَّعظِيِم، كم يف قولِِه: )َدَرَجًة( و)َدَرجاٍت(.  ويف اآليَتْيِ

َع  هِد يف الَخرِي، واالقتِداِء بَِمْن َسَبَقه؛ ولَِيرَتفَّ وفيهام: َحضُّ األدَنى عىل َعَدِم التَّفِريِط، والزُّ
َعِن انِحطاِط منِزلتِِه، ولَِيهتزَّ للِجهاِد، ويْرَغَب فيِه، ويف ذلَِك: َتِريُك النُّفوِس لِطَلِب املناِزِل 

العالِيِة. 

ْت نِيَُّتُه، وَتعلََّق قلُبُه باِلهاِد،  وفيهام: أنَّ العاِجَز عِن الطَّاعِة ال ُيَرم أجَرها، وأنَّ َمْن َصحَّ
كاَن َمَع الاِرجنَي يف األْجِر. 

وفيه�ام: التَّفري�ُق َب�نْي َمْن َقَعَد َع�ْن اِلهاِد لِنف�اٍق، وَمْن َقَعَد عن�ُه َتراِخًيا، وَتس�ِويًفا، أو 
اشتِغااًل بم ُهَو أدَنى. 

ا إذا  وفيه�ام: أنَّ الهاَد الَمذكوَر هو ما كاَن َف�ْرَض ِكفاَيٍة؛ ولذلَك ال َيأَثُم القاِعُد عنُْه، أمَّ
، فإنَّ القاِعَد بال ُعذٍر آثٌِم بال َرْيٍب، وِبذا يْظَهُر الَفرُق َبنْي ُحكِم الروِج إىل  صاَر َفرَض َعنْيٍ
ا، يأَثُم ُكلُّ قاِعٍد عنُْه  َبْدٍر، وَبنْي ُحكِم الروِج إىَل َغْزوِة َتُبوٍك -َمَثاًل-؛ فإنَّه كاَن استِنفاًرا عامًّ

بَِغرِي ُعْذٍر، بِخالِف الُخروِج يوَم َبدٍر. 

ني�ا، ال َيعنِي َتس�اِويِم يف اآلِخَرِة؛ فإنَّ  تَبِة يف الدُّ وفيه�ام: أنَّ َتس�اِوي الُمجاهدي�َن يف الرُّ
املجاِهِديَن-أيًض�ا- َدَرج�اٌت، وقد قاَل  يف آيٍة ُأخ�َرى: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب( 

]احلديد: 0)[. 

حه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة )304/4). ))) رواه النسائي )44)3(، وأمحد )8063)(، وصحَّ
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ًرا، سواًء كاَن: َمَرًضا، أو عاهًة، أو َشيخوَخًة؛ وذلَك ألنَّه  وفيهام: َتسِميُة الُعذِر املانِِع َضَ
َيُضُّ بصاِحبِِه، وُينِْقُصُه، حتَّى َيمنََعُه ِمَن اِلهاِد. 

َث نفَسُه بالَغْزِو،  وفيهام: أنَّه َينَبِغي عىل الَمعُذوِر يف الُخُروِج أن َيَتمنَّى الُخُروَج، وأْن ُيَدِّ
وأْن ال يكوَن َفِرًحا بُِعذِرِه، وُقُعوِدِه. 

ُل صاِحُبها َمنِزلَة  َن با َمقُدوُرها ِمَن الَقْوِل، أو الِفْعِل، ُينزَّ وفيهام: أنَّ النِّيََّة الاِزَمَة إذا اقرَتَ
الفاِعِل. 

ِق الفاِعِل، كنَْيِلِه  وفيهام: أنَّ اش�رتاَك الفاِعِل، واملعُذوِر، يف أصِل األجِر، ال َيمنَُع ِمْن َتَفوُّ
الُمضاَعَفَة يف األجِر دوَن اآلَخِر، وأنَّ َمْن بارَشَ الطَّاَعَة َيُفوُق َمْن َقَصَدها بالنِّيَِّة َفَقط. 

ٌل ِمَن  نيا له َث�واٌب ُمعجَّ نيا؛ ف�إنَّ الهاَد يف الدُّ وفيه�ام: ُعُل�وُّ فضِل اآلِخ�َرِة عىل فضِل الدُّ
َرجاِت،  ك�ِر الَحَس�ِن، ونحِو ذلَك، ولك�نَّ ثواَبه يف اآلِخ�َرِة يف: الدَّ النَّ�ِر، والَغنِيم�ِة، والذِّ

محِة، واملغِفَرِة، أعىَل، وأْعَظُم.  والَمناِزِل، والنَّعيِم، والرَّ

يَُّة َبْذِل املاِل يف الهاِد يف سبيِل اهللِ؛ ألنَّه ال َيتِمُّ إال بِِه.  وفيهام: أهِّ

احِلَِة.  الِِح؛ ألنَّه َيسَتِعنُي بِِه عىل األعمِل الصَّ الِِح للعبِدالصَّ وفيهام: فضُل املاِل الصَّ

بنَي األبراِر.  فِيعَة َتِليُق بأصحاِب األعمِل العظيمِة، واملقرَّ وفيهام: أنَّ املناِزَل الرَّ

َح  اًل، ُثمَّ َصَّ ُج يف االنتِقاِل عنَد التَّفِضي�ِل، والَمْدِح؛ فإنَّه َنَفى التَّس�ِوَيَة أوَّ وفيه�ام: التَّ�َدرُّ
رجاِت.  محِة، والدَّ رجِة، ُثمَّ انَتَقَل إىل التَّفِضيِل باملْغِفَرِة، والرَّ بتفِضيِل الدَّ

احِل�ِة -َمْهم اجَتَهَد يف الَعَمِل- فهو حُمتاٌج إىل مغفرِة ربِّه  وفيه�ام: أنَّ صاِحَب األعمِل الصَّ
 .

وفيهام: أنَّ النََّة ال ُتناُل إال برمحِة اهللِ، وأنَّ األعمَل سبٌب لدُخوهِلا، وليَسْت َثَمنًا هلا. 

 : ِر، وقد ورَد ِذكُر أمثَِلٍة ل�ه يف مواِضَع ُأخَرى، كقولِِه َ : إمج�اُل الضَّ ويف اآليَت�ْيِ
)ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ( ]الفتح: 7)[. 

�ِة الَقْص�ِد، وُحس�ِن النِّيَِّة، وأْن يك�وَن ِجهاُدُه�م َوْفَق  وفيه�ام: تذك�رُي املجاِهِدي�َن بصحَّ
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ا َتشَمُل األمَرْيِن.  يعِة، كم َيدلُّ عليِه قوُلُه: )ڀ  ڀ  ڀ( فإنَّ الشَّ

م- وألنَّه أهوُن  يَّتِ�ِه يف اِلهاِد -كم تقدَّ : تقدي�ُم املاِل عىل النَّفِس؛ وذلَك ألهِّ ويف اآليَت�ْيِ
ع�ىل اإلنس�اِن يف الغالِ�ِب، وألنَّ َنْف�َع امل�اِل يف بع�ِض املع�اِرِك قد َيك�وُن أكثَر ِم�َن اإلمداِد 

باألشخاِص.

ُه.  ويف قولِه: )ٱ  ٻ( بياُن أنَّ اإلسالَم ِديُن الَعْدِل، فُيعطِي كلَّ واحٍد ما َيسَتحقُّ

وفيهام: أنَّه ال فضَل أعظُم ِمَن النَِّة، كم ُيفيُدُه التَّعبرُي ب� )ڤ(؛ ألنَّه اس�ُم تفِضيٍل، 
ُمَؤنَُّث: األْحَسن، أي: ال أَحَسَن ِمنْها. 

احِلِة؛ حيُث َجَعَل إثاَبَتُهم عىل األعمِل  وفيهام: تكريُم اهللِ  ألصحاِب األعمِل الصَّ
اًل، وآِخ�ًرا، وهو الذي َفَتَح  ها العاِمُل، َم�َع أنَّ الفضَل َله  أوَّ ِمث�َل األُجَرِة التي َيس�تحقُّ

َة إال بِِه.  َق إليِه، وأمَكَن ِمنْه، وال َحْوَل وال ُقوَّ باَب الَخرِي، ودلَّ عليِه، َوَوفَّ

ُف درجاِت املجاِهِديَن؛ ألنَّ اهللَ أضاَفها إىل نفِسِه، فقال: )ڃ  ڃ(. وفيهام: رَشَ

ا  ا َذَكَر  ِرفعَة أهِل اِلهاِد، وَذَكَر حاَل القاِعِديَن عنُه بُِعذٍر، وبغرِي ُعذٍر. وَلمَّ وَلمَّ
اُر،  اِر متخلِّفنَي عِن اِلهاِد، وُربَّم َيستِفيُد ِمنْهم الكفَّ كاَن الباُقوَن ِمَن الُمس�لمنَي يف بالِد الكفَّ
�اِر؛ الختاِلِط هؤالِء املس�لمنَي ِبِم: فإنَّه  وَيكوُن�وَن عاِئًق�ا أم�اَم املجاِهِديَن يف َغْزِوِهم للكفَّ

َد هؤالِء القاِعِديَن عِن اهِلجَرِة، فقاَل:  توعَّ

)  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں(.
وأعواُن�ُه،  امل�وِت،  َمَل�ُك  أي:  )ڍ(  أرواَحُه�م  وَتقبِ�ُض   )ڇ  ڇ  ڍ( 

ُه: »َوْزُن َمَلٍك: َفَعٌل، ِم�َن الُمْلِك«. َوقاَل  واملالئك�ُة: واِحُدها َمَلٌك. قاَل اْبُن َكْيس�اَن َوَغ�رْيُ
ساَلُة، َفَأْصُلُه  َأُبو ُعَبْيَدَة: »ُهَو َمْفَعٌل ِمْن أَلََك إِذا َأْرَسَل«. واألَُلوَكُة، والَمْأَلَكُة، والَمْأُلَكُة: الرِّ

ُلوُه َفقاُلوا: َمَلَك))). َعىَل َهذا: َمْأَلٌك، ثّم َقَلُبوها َفقاُلوا: َمأْلٌَك، ُثمَّ َسهَّ

))) ينظر: تفسري القرطبي ))/262(، الصحاح )4/))6)(، لسان العرب )0)/394).
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 )ڌ  ڌ( بالبقاِء يف دياِر الُكفِر، وعدِم اهِلجرِة إىل داِر اإلس�الِم )ڎ( أي: 

املالئكُة -ُموبِِّخنَي هَلُم عنَد َقْبِض أرواِحِهم-: )ڎ  ڈ( يف أيِّ شٍء كنُتم ِمْن أمِر ِدينُِكم؟ 
أو ملِ�اذا كنُت�م يف ه�ذا الَمكاِن؟ وم�اذا كنُتم َتصنَع�وَن يف ِدياِر الُكف�ِر؟ )ژ( -ُمعَتِذريَن 
اِر، ال َنقِدُر  اعتِ�ذاًرا باطِاًل-: )ژ  ڑ  ڑ  ک( مقهوِريَن َمغُلوبِ�نَي يف أيِدي الكفَّ

ا عليِه�م-: )ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ع�ىَل اهِلج�رِة )ک( أي: الَمالِئك�ُة -ردًّ
ڳ( أي: ق�د كاَن هنالِ�َك أراٍض ُأخ�َرى َتس�َتطِيعوَن فيها إقام�َة ِدينُِكم، فِل�مذا َلْ ُتاِجُروا 

إليها؟ 

ِع: االنتِقاُل ِمْن بلِد الُكفِر إىل بلِد اإلسالِم.  ُك، ويف الشَّ ْ واهِلجَرُة يف اللُّغِة: الرتَّ

 )ڳ( أي: الُعص�اُة )ڱ( ومنِزهُلُ�م يف اآلِخ�َرِة، ال�ذي َي�ْأُووَن إليِه )ڱڱ  

ڱ  ں( أي: النَّاُر، َمرِجٌع َقبِيٌح، وَمَردٌّ ُمٍْز، والِعياُذ باهللِ.

سبُب النُّزوِل:

محِن أب األْس�َوِد، قاَل: ُقطَِع َعىَل َأْهِل الَمِدينَ�ِة َبْعٌث، فاْكُتتِْبُت فِيِه،  ع�ن حممِد بِن عبِدالرَّ
ِن اْبُن  ُتُه، َفنَهاِن َعْن َذلَِك َأَش�دَّ النَّْهِي، ُثمَّ قاَل: َأْخَبَ َفَلِقيُت ِعْكِرَمَة َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َفَأْخَبْ
ِكنَي، َعىَل َعْهِد  ِكنَي، ُيَكثُِّروَن َس�واَد الُمْشِ َعبَّاٍس: »َأنَّ ناًس�ا ِمَن الُمْس�ِلِمنَي كاُنوا َمَع الُمْشِ
ُب َفُيْقَتُل،  َمى بِِه، َفُيِصي�ُب َأَحَدُهْم َفَيْقُتُلُه، َأْو ُي�ْضَ �ْهُم َفرُيْ رس�وِل اهللِ ، َيْأِت السَّ

َفَأْنَزَل اهللُ: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ(«))). 

َة أسَلُموا، وكاُنوا َيسَتخفوَن باإلسالِم،  وعِن ابِن عبَّاٍس -أيًضا- قال: »كاَن قوٌم ِمْن أهِل مكَّ
فَأْخَرَجُه�ُم املِشكوَن َي�وَم َبْدٍر َمَعُهم، فُأِصي�َب َبعُضُهم، فقال املس�ِلموَن: كاَن أصحاُبنا هؤالِء 

مسِلمنَي، وُأكِرُهوا، فاسَتْغَفُروا هَلُم، فنََزَلْت: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ(«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

َتريُم تكثرِِي َسواِد املِشِكنَي، ووجوُب ِهجرِة القاِدريَن ِمَن املسلمنَي، ِمْن بالِد الُكفِر، إىل 

))) رواه البخارّي )4596).
)2) رواه الطبي )02/9)(، وابن أب حاتم )046/3)(، والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )450/8).
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باِلِد اإلس�الِم، ويف ذلَك ِحرماٌن للمِشكنَي ِمَن االس�تِفاَدِة ِمْن طاقاِت املسِلمنَي، واستفادٌة 
للمسلمنَي ِمْن طاقاِت إخواِنُِم املهاجريَن إليِهم، وإزالٌة للَحَرِج عِن الُمجاهديَن يف إغاَرِتِم 
ا ُتصبُِح داَر ُكفٍر خالَصة، وَينَْتِف�ُع املهاجروَن -أيًضا- بالثَّباِت عىل  ع�ىل ِدياِر املِشكنَي؛ ألنَّ

يِن.  ِدينِِهم، وإقاَمتِِهم لَشعاِئِر اإلسالِم الظَّاِهَرِة، وَنجاِتِم ِمَن الِفتنَِة يف الدِّ

عي�ِة، وأنَّ َترَكها -َمَع الُق�دَرِة عَليها-  ويف اآلي�ِة: أنَّ اهِلج�رَة ِمْن أعَظ�ِم الواجباِت الشَّ
َمعِصيٌة، وُظلٌم للنَّفِس. 

وفِيها: التَّحذيُر ِمْن ُسوِء الاِتَِة. 

لوَن بَقْبِض األرواِح.  وفِيها: أنَّ َمَلَك الَموِت َلُه أعواٌن ُموكَّ

وفِيه�ا: ِحواٌر َب�نْيَ َمالِئكِة الَموِت، والُعصاِة عنَد َموِتِم، وتوبِي�ٌخ هلُم، وِمْن ذلَك: َقْوُل 
ِبِم للوُجوِه، واألدباِر.  املالِئكِة: )ۋ  ۋ( ]األنعام: 93[، َمَع َضْ

وفِيها: أنَّ االحتِجاَج الباطَِل ال ُيغنِي َعْن صاِحبِه شيًئا، ِعنَدما َتِقُّ احلقاِئُق. 

وفِيها: أنَّه َيُِب عىل املسلِم الُخروُج ِمْن حاِل االستِضعاِف -إْن أْمَكنَُه-، وأنَّه ال َيُوُز له 
اِر، وهو َيسَتطِيُع الُخُروَج.  أْن َيبَقى َذلِياًل َمْقُهوًرا َتَت ُحكِم الكفَّ

اِر، وأنَّه ُيبِقي فيها  وفِيها: رمحُة اهللِ باملؤمننَي، حيُث َلْ َيَْعِل األرَض كلَّها َتَت ُحكِم الكفَّ
ما يكوُن َمْلَجًأ لعباِدِه، وَمنْجاًة، ومالًذا. 

، َمْهم َكُثَر عَدُدُهم، َبْل فيها ُمتََّس�ٌع للَمزيِد، وأقواٌت،  وفِيها: أنَّ األرَض ال َتِضيُق بالَبَشِ
وأرزاٌق. 

وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن ضاَقْت علي�ِه األم�وُر، َفَعَلْيِه بتغي�رِي الَمكاِن؛ ف�إنَّ اهللَ جاِعٌل ل�ه َفَرًجا، 
وَمَْرًجا. 

وفِيها: َوعيُد تاِرِكي اهِلجرِة القادريَن، بالنَّاِر يوَم الِقيامِة. 

اِر؛ حتَّى ال  وفِيه�ا: إعانُة الُمجاِهديَن بَرْفِع الَحَرِج عنُهم، بإخراِج إخواِنِم ِمْن َبنْيِ الكفَّ
يك�وَن يف ذل�َك َحَرٌج عليِهم إذا أغ�اُروا، وال َيتاُجوا إىل احتِياطاٍت ش�اّقة، وَتَوقٍّ ُمْكِلٍف؛ 
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اِر، وَتعيرٌي، إذا ُقتَِل بعُض املس�ِلمنَي بأيِدي إخواِنِم،  وحتَّى ال يكوَن عليِهم َتثِريٌب ِمَن الكفَّ
وُهم ال َيعلُموَن. 

ِة.  وفِيها: إبعاُد النَّفِس، واألهِل، عِن الَمَضَّ

وفِيه�ا: أنَّ ِكتمَن اإلس�الِم حاُل اضطِ�راٍر، ال اختِي�اٍر، واألصُل: أْن َيعَتزَّ املس�لُم بِدينِِه، 
َهَر بِِه.  وَيْ

اًل- يف اختِياِر مكاِن اإلقاَمِة.  يِن -أوَّ وفِيها: أنَّه ال ُبدَّ ِمْن ُمراعاِة مصلَحِة الدِّ

وفِيها: َتقديُم حَمبَِّة اهللِ، ورسولِِه، عىل حمبَِّة األهِل، واألرِض، والوطِن. 

ِة، ُيْفِض إىل املعصيِة، وَتْرِك ما أوَجَبُه اهللُ.  نيويَّ وفِيها: أنَّ احِلرَص عىل املاِل، واملصَلَحِة الدُّ

، والَهواِن.  لِّ وفِيها: النَّجاُة ِمَن الذُّ

وفِيها: ُسوُء خاِتَِة تاِرِك اهِلجرِة، وهو قاِدٌر عليها، ويف ُحكِمِه َتفِصيٌل: 

ِم، واملاِل.  ، حالُل الدَّ َق بداِر الُكفِر ُمتاًرا، حُماِرًبا للمسلمنَي، فهو ُمرَتدٌّ فَمْن حَلِ

وَمْن َبِقَي فيها ُمْكَرًها، ال ُياِرُب املسلمنَي، وال ُيِعنُي عليِهم، فال شَء عليِه، فإْن حاَرَب 
املسلمنَي فُهَو كافٌِر))). 

وَم�ِن اخت�اَر البقاَء يف ِدياِر الُكف�ِر، َمَع ُقدَرتِِه عىل اهِلجَرِة، وأخَفى إس�الَمه، فُهو عاٍص، 
ظاِلٌ لنفِسِه، ويف ُكْفِره ِخالٌف.

حاَبِة)2). وَلْ َيذُكْر علمُء اإلسالِم أمثاَل هؤالِء يف عداِد الصَّ

ا  �ا الُمرَت�دُّ ِمْن هؤالِء -إذا ماَت عىل ذل�ك-: فهو خالٌِد يف النَّاِر، ال َيْ�ُرُج ِمنْها، وأمَّ فأمَّ
ٌد بالنَّاِر، دوَن الُخُلوِد فيها.  العاِص ِمْن َهِذِه األقساِم: فُهَو ُمتوعَّ

قال الشيخ ابن باز : »وقد أمجَع ُعلمُء اإلسالِم عىل أّن َمن ظاهَر الكفاَر عىَل الُمسلمنَي، وساعَدُهم عليِهم   (((
بأّي نوٍع ِمن املساعدِة، فُهو كافٌر مثُلهم«. مموع فتاوى ابن باز ))/269).

ِة ما واَقُعوُه، َولَِعَدِم َتَع�نيُِّ َأَحِدِهْم بِاإِليمِن،  حاَبِة؛ لِِش�دَّ )2) ق�ال القرطب�ي : »َوإِنَّم ُأْضرَب َعْن ِذْكِرِهْم يف الصَّ
تِِه«. تفسري القرطبي )346/5). واْحتِمِل ِردَّ
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وفِيها: َتبشرُي املالئكِة للُعصاِة بالَعذاِب عنَد املوِت. 

 : وفِيها: أنَّ كلَّ َمْن ماَت َفَقِد استكَمَل ِرزَقُه، وأَجَلُه، وَعَمَلُه، كم ُيفيُد ذلَك قوُله
)ڍ( يف اآليِة))). 

وفِيه�ا: أنَّ إظه�اَر الُكفِر، واالس�تِخفاَء، جاِئٌز َتقّيًة، إْن َلْ يكْن للس�الِم دولٌة، وَلْ ُتكن 
اهِلجرُة)2). 

اِر، ولو كاَن ِمْن أبناِئِهم، وَبنِي ِجلَدِتِم.  وفِيها: أنَّه َيُرُم عىل املسلِم أْن يقاتَِل َمَع جيِش الكفَّ

ا َتْصَعُد، وَتنِْزُل،  ا َتْقبُِض، وَتَتكلَّ�ُم، وُتاَطُب، كم أنَّ وفِيها: أنَّ للمالِئكِة أجس�اًما، وأنَّ
 . ِّ ياطنِي هي ُقَوى الشَّ وَتكُتُب، وَتُسوُق، ِخالًفا مَلْن قاَل: إنَّ املالِئكَة هي ُقَوى الَخرِي، والشَّ

ها يف اآلي�ِة: )ڱ( مأخوذٌة ِم�َن الُجْهَمِة، وهي  وفِيه�ا: أنَّ النَّ�اَر ُمْظِلَم�ٌة، وقد س�مَّ
الظُّلَمُة)3). 

�ا قوُله: )ژ  ڑ   ، فأمَّ ، وبُم�راٍد عامٍّ وفِيه�ا: إط�الُق لف�ِظ األرِض بُمراٍد خاصٍّ
ا قوُل�ه: )ک  گ  گ  گ  گ( فاملقصوُد األرُض  ُة، وأمَّ ڑ  ک( فاملقص�وُد با مكَّ

اعِة. كلُّها، واهلجرُة ِمْن داِر الُكفِر إىل داِر اإلسالِم باقيٌة إىل قياِم السَّ

َد الذي�َن َلْ ُياِجُروا، َذَكَر ُحك�َم العاِجِزيَن  �ا َذَك�َر  وجوَب اهلج�رِة، وَتَوعَّ وَلمَّ
 : َعنْها، واسَتْثنَى ِمَن الوعيِد املستضَعِفنَي الذيَن ال َيقِدُروَن، فقاَل

))) وبي�اُن ذل�ك أن ُيقال: إن املالئكَة ال َتأِت لِقبِض أرواِحهم، حتى َيس�تكِملوا آجاهلَم وأرزاَقهم، وأعمهلَم، حينئٍذ 
يتوّفوَن�م، ق�ال : )وئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ        ۈئ    ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ     حئ   
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب          مب  ىب  يب  جت( ]األع�راف: 37[، ق�ال ابُن زيد وغرُيه: »)ُأوَلِئَك َيناهُلُْم َنِصيُبُهْم 
ِم�َن الِكت�اِب(: ِمَن األع�مِل، واألرزاِق، واألعمِر، فإذا َفنَِي هذا جاءْتُم رس�ُلنا يتوّفونم، وق�د فِرغوا ِمن هِذه 

األشياِء كلِّها«ورّجحه الطبيُّ  يف تفسرِيه )2)/4)4).
)2) كم قال : )ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ( ]آل عمران: 28[، قال الطبي: »إال أْن تُكونوا يف ُسلطاِنم، فتخافوُهم 
عىل أنفِسكم، فُتظِهروا هلُم الواليَة بألسنَتِكم، وُتضمروا هلم العداوَة، وال ُتشايعوُهم عىل ما ُهم عليه ِمن الكفِر، 

وال ُتعينوُهم عىل ُمسلم بِِفعٍل«. تفسري الطبي )3/6)3). 
�م: »َرِكّية َجَهنَّام«أي: بعي�دة القعر. انظر:  )3) هذا عىل قول، واملش�هوُر: أنا ُس�ميت جهنّ�م؛ لُبعد قعِرها، ِمن قوهِلِ

النهاية ))/323(، البحر املحيط )7/2)3(، زاد املسري ))/72)).
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)  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(.

َة، وِص�دِق انطباِق لفِظ   )ڻ  ڻ( حقيق�ًة؛ لَعْجِزِه�م عِن ال�روِج ِمْن مكَّ

االستِضعاِف عليِهم )ڻ  ڻ( الَعَجَزِة، وِمنْهم الذيَن َدعا هَلُم النبيُّ  بقولِِه: 
»الله�مَّ أْن�ِج عيَّاَش بَن أب ربيعَة، اللهمَّ أْنِج َس�َلمَة بَن ِهش�اٍم، اللهمَّ أْن�ِج الوليَد بَن الوليِد، 

اللهمَّ أْنِج الُمستضَعِفَي ِمَن املؤمنَي«))).

 )ۀ( كأمِّ الفضِل لبابِة، أمِّ عبِداهللِ بِن عبَّاس،  )ۀ( كعبِداهللِ بِن عبَّاٍس، 

ي ِمَن النِّساِء«))). ي ِمَن الُمْسَتْضَعِفنَي: َأنا ِمَن الِوْلداِن، َوُأمِّ وقد قاَل : »ُكنُْت َأنا َوُأمِّ

َكُر البالُِغ، والنِّس�اُء: مَجُْع امَرَأٍة -عىل غرْيِ اللَّْفِظ- وهي األنَثى  جاُل: مَجُْع رجٍل، وهو الذَّ والرِّ
كوِر، واإلن�اِث. )ہ  ہ  ہ( ق�ال ِعكِرمُة:  البالِغ�ُة، والِول�داُن: غرُي البالِِغنَي ِم�َن الذُّ
، أو عدِم نفقٍة، ونحِو َذلَك.  »ُنوًضا إىل املدينِة«)3)، وال َيقِدروَن عىل الُخُروِج مَلَرٍض، أو َقْهِر عدوٍّ
واحليل�ُة ِم�َن الَحْوِل، وهو الُقدرُة، والطَّاقٌة. )ہ  ھ  ھ( ق�ال ِعكرمُة وماِهد: »َطِريًقا 
م )ھ( العاِجزوَن الُمس�تضَعفوَن  دوَن َمْن َيدهلُُّ إىل املدينِة«)4). فال َيعِرفوَن الطَّريَق، وال َيِ

�ٌق، بمقَتَض َمنِِّه، وَكَرِم�ِه)5). )ۓ  ۓ     )ے  ے( وَعَس�ى ِم�َن اهللِ واجبٌة، ووع�ُدُه با ُمتحقِّ

ڭ( ويتج�اوَز، فال ُيؤاِخُذُهم ببقاِئِهم يف داِر الُكف�ِر )ڭ  ڭ  ۇ( كثرَي الَعفِو، والَمْحِو 
رِت، فال يفَضُح َمْن َغَفَر له يوَم القيامِة. نوِب )ۇ( كثرَي الَغفِر، والسَّ للذُّ

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

بياُن ُعذِر الَمعُذوِر. 

ِر.  وفيهام: أنَّ الواجَب َيسُقُط َمَع التَّعذُّ

))) رواه البخارّي )006)(، ومسلم )675).
)2) رواه البخاري )357)).

تفسري الطبي )9/)))).  (3(

)4) تفسري الطبي )9/)))).
ٌة«. َعٌة َمْرُجوَّ )5) قال أبو حيان يف البحر املحيط )3/)73(: »َعَسى ِمَن اهللِ واِجَبٌة، َوِمَن الَبَشِ ُمَتَوقَّ



(((

وفيهام: رمحُة اهللِ بالعاِجِز. 

وفيهام: ِذكُر الِولداِن، َمَع عدِم تكِليِفِهم رَشًعا؛ َقْصَد الُمبالغِة يف ش�أِن اهِلجرِة، وإذا كاَن 
هذا شأَن غرِي الُمكلَِّف، فكيَف بالُمكلَِّف القاِدِر عىل اهِلجَرِة؟ 

اِر، واهلجرِة ِمْن داِرِهم، َفَعَليه أْن َيفعَل ذلك،  وفيهام: أنَّ َمْن َوَجَد ِحيلًة للَهَرِب ِمَن الكفَّ
ُل ِمْن حاٍل إىل أخَرى،  ي الُمحتاُل بذلَك؛ ألنَّه َيَتحوَّ ، وُسمِّ ِّ واالحتياُل يكوُن يف الرِي، والشَّ

 . دوَن أن َيشُعَر به الَغرْيُ

وفيهام: أنَّ ما ال َيتِمُّ الواجُب إال بِِه، فهو واجٌب. 

جاِل يكوُن بالِعَلِل، واستضعاَف النِّساِء، والِولداِن، يكفي فيه  وفيهام: أنَّ اس�تضعاَف الرِّ
الَضْعُف الُمالِزُم هَلُم. 

ْت عليِه األبواُب.  وفيهام: أنَّ العاِجَز عِن املأموِر َمعذوٌر، إذا بَذَل ُجهَده، وانَسدَّ

وفيهام: ُسقوِط الوعيِد بسَبِب الَعْجِز. 

�فِر؛ لِغلَبِة  وفيه�ام: أنَّ الِعباداِت التي َتتاُج إىل َس�َفٍر، ال َتُِب إذا ُعِدمْت الُقدرُة عىل السَّ
َعدٍو، أو جهِل طريٍق، أو عدِم نفقٍة، ونحِو ذلك. 

ِة.  اِر بعَض املسلمنَي ِمَن اهلجرِة بالقوَّ وفيهام: العذُر باإلكراِه؛ وذلَك بِمنِْع الكفَّ

غاِر، َيُِب عليِهم أْن ُياِجُروا ِبِم -إذا اسَتطاُعوا-.  وفيهام: أنَّ القائمنَي عىل األوالِد الصِّ

ويف: ِذْك�ِر )ے( َقْبل العفِو، واملغفرِة، إش�ارٌة إىل أنَّ بعَض النَّ�اِس، قد يقوُم بالعمِل 
يِه حقَّ َتوفَِيتِِه.  الِِح، دوَن الوجِه املطلوِب الالِئِق، وال ُيوفِّ الصَّ

، والعمرِة، ِمْن رشوِط االستِطاعِة، يف حقِّ َمْن  َر دليٍل يف طريِق الَحجِّ : أنَّ َتَوفُّ ويف اآليَتْيِ
ال َيعِرُف الطَّريَق.

�ا كانِت اهلجرُة ثقيلًة ع�ىل النَّفِس، وفِيها ُمفارقُة الَوطِن، واملألوِف، وفِيها مصاعُب،  وَلمَّ
نيا،  َب فيها، وحثَّ عليها، وَذَك�َر فائدَتا يف الدُّ �يطاُن، فإنَّ�ه  رغَّ هُلا الشَّ ، قد ُيوِّ وَمش�اقٌّ

: واآلخرِة، فقاَل



(((

)  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی(.

 )ۈ  ۈ( يف األرِض، وَيرَتْل عن بلِد املِشكنَي إىل بلِد املسلمنَي )ٴۇ  ۋ  ۋ( 

يف س�بيِل طاعتِِه، وطل�ِب َمرضاتِِه )ۅ  ۅ  ۉ( أي: الت�ي هاَجَر إليها )ۉ  ې( 
اُب. )ې(  غ�اُم: هو الرتُّ ُن في�ه، وُيرِغُم به أُنوَف أعداِئِه، والرَّ أي: أمنً�ا، وملج�ًأ، َيَتحصَّ
زِق، وِغنً�ى، وفض�اًل ِم�َن اهللِ )ې  ى  ى  ائ( يف داِر الُكفِر )ائ(  أي: يف ال�رِّ
اًل )ەئ  ەئ  وئ( طاعًة هل�م )وئ  ۇئ  ۇئ( أثناَء الطَّري�ِق، َقْبل أْن  ت�اِرًكا، ومتح�وِّ
َيِص�َل َمقص�َدُه )ۆئ  ۆئ  ۈئ( وَثَب�َت، وُكتَِب )ۈئ  ېئ( عن�َده ، أوَجَبُه عىل 
اًل ِمنْه، وَكَرًما )ېئ  ىئ  ىئ( ملِا َحَص�َل ِمَن التَّقصرِي يف الُخروِج )ىئ(  نفِس�ِه تفضُّ

بإكمِل أجِر اهلجرِة لصاِحبِها، وَتْتِميِمها. 

َسبُب النُّزوِل: 

ع�ِن ابِن عبَّ�اٍس  قال: »َخَرَج َضْم�َرُة ْبُن ُجنُْدٍب ِم�ْن َبْيتِِه ُمهاِجًرا، َفق�اَل أِلَْهِلِه: 
ِك�نَي، إىِل رس�وِل اهللِ ، َف�مَت يف الطَِّريِق  امْحُِل�ون، َفَأْخِرُج�ون ِم�ْن َأْرِض الُمْشِ

َقْب�َل َأْن َيِص�َل إىِل النَّبِ�يِّ ، َفنَ�َزَل الَوْح�ُي: )ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ...( اآلية«))). 

اِم  قاَل: »هاَجَر خالُِد ْبُن ِحزاٍم إىِل َأْرِض الَحَبَشِة، َفنَِهَشْتُه َحيٌَّة  َبرْي ْبِن الَعوَّ وعِن الزُّ
يف الطَِّريِق، َفمَت، َفنََزَلْت فِيِه: )ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ...( اآلية«)2).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

َضُه اهللُ خرًيا ِمنُْه.  أنَّ َمْن َتَرَك شيًئا هللِ عوَّ

))) رواه الطبان يف املعجم الكبري )709))(، وأبو يعىل يف مس�نده )2679(، وقال اهليثمّي يف املجمع )0/7)): 
»رجاُله ثقاٌت« وله طرق.

)2) رواه ابن أب حاتم يف تفسريه )050/3)(، وأبو نعيم يف املعرفة )2465(، وقال األلبان: »إسناده حسن، رجاله 
ثق�ات، وال تع�ارض بني ه�ذا احلديث، وحديث ابن عباس؛ ألن�ه من املمكن أن تتعدد أس�باب النزول« انتهى 

باختصار من الصحيحة )667/7).



(((

نيا.  اًل يف الدُّ وفِيها: أنَّ للَحَسناِت ثواًبا ُمعجَّ

زِق.  وفِيها: الَجْمُع للُمهاِجِر َبنْي األمِن، وَسَعِة الرِّ

وفِيها: إغاَظُة املشكنَي باهلجرِة، وندُمُهم، إذا َرَأْوا َمْن َخَرَج ِمن َبنْيِ أظُهِرِهم، وقد صاَر 
له شأٌن، وَعْيٌش َحَسٌن. 

وفِيها: مِحايُة اهللِ ألولِياِئِه، وإغناُؤُهم ِمْن فضِلِه. 

وفِيها: أنَّ العبَد ُيدِرُك أجَرُه كاِماًل، إذا َصَدقْت نيَُّته، وَلْو َلْ َيكَتِمْل عمُلُه، وأنَّ الَموَت ال 
الِِح، الذي ُقبَِض عليه صاِحُبُه.  ُينِقُص ثواَب العمِل الصَّ

وفِيها: أنَّ األعمَل بالنيَّاِت، وأنَّ لُكلِّ امرٍئ ما َنَوى. 

الِِح َيثُب�ُت لصاِحبِِه، حتى ل�و كاَن يف َغرِي اهلجرِة، كس�فِر  �فِر الصَّ وفِيه�ا: أنَّ ث�واَب السَّ
، والعمَرِة، والهاِد، وسَفِر التَّوبِة، كم يف حديِث قاتِِل املائِة))).  الَحجِّ

وفِيها: َتنشيُط الُمستضَعفنَي، والُمْحَبطِنَي. 

ه عنها، وتويِلِه ملصاِعبِها.  يطاِن للعبِد يف طريِق اهلجرِة، وصدِّ وفِيها: ُمعالُة قعوِد الشَّ

وفِيها: أنَّ بعَد الُعِس ُيًسا. 

وفِيها: أنَّ اهللَ إذا َضِمَن شيًئا، فإنَّه ال َيِضيُع. 

نيا، واآلخرِة.  وفِيها: أنَّ َمْن َعِمَل ملرضاِة اهللِ، أفَلَح يف الدُّ

ِط.  َق له ِمَن اهللِ جواُب الشَّ ِط إذا َحَصَل ِمَن العبِد، َتقَّ وفِيها: أنَّ فِعَل الشَّ

ويف قوله: )ۉ  ې( إشارٌة إىل أنَّه سَيجَتِمُع للنبيِّ  ِمْن أصحابِِه الكثريوَن 
، وَمنََعٌة.  يف داِر اهلجرِة، وسيكوُن ِمْن وراِء ذلَك ِعزٌّ

َنُه عليِه،  وفِيه�ا: صعوب�ُة أْن يرُتَك اإلنس�اُن بيَتُه، وَيُجَرُه، ولِك�ْن َمْن َفَعَل ذل�َك هللِ، هوَّ
َضُه أفضَل ِمنُْه.  َله، وعوَّ وسهَّ

ألّن هؤالِء وأمثاهلَم َخرجوا يف سبيِل اهللِ.  (((



(((

وفِيها: أنَّ املوَت َيلَحُق اإلنساَن فيدِرُكُه، وينِزُل بِِه. 

ا ق�اَل: )ائ  ەئ  ەئ  وئ( ق�ال َبْعَدها:  وفِيه�ا: أنَّ األج�َر ِم�َن اهللِ فقط؛ فإنَّه لمَّ
)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( وَلْ َيُقْل: عىل اهللِ، ورسولِِه. 

ا َبَذَل العبُد َعَماًل واِحًدا، وهو  وفِيه�ا: أنَّ فضَل اهللِ عىل العبِد أكثُر ِمْن َعَم�ِل العبِد، ولمَّ
�َعُة، فضاًل عن  ، وليَس واِح�ًدا، وها الُمراَغُم، والسَّ ني�ا ثواَبنْيِ اهلج�رُة، جع�َل اهللُ له يف الدُّ

ثواِب اآلخرِة. 

َضُه اهللُ  �فِر، ووحَش�َة الطَّريِق، يف س�بيِل اهللِ، َعوَّ ، وُغرَبَة السَّ لَّ َل الذُّ مَّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َتَ
ِة والَمنَعِة.  ، والقوَّ بالِعزِّ

َع يف عمٍل صالٍح، ُثمَّ أدَرَكُه املوُت، ُيكَتُب له ما َنَوى، فلو كاَن خاِرًجا  وفِيها: أنَّ َمْن رَشَ
الِة، فمَت يف الطَّريِق، أو ذاهًبا لطلِب العلِم، فأدَرَكُه املوُت، َتمَّ له أجُر صالتِِه، وطلبِِه.  للصَّ

 . ِوفِيها: فضُل ترِك ما َيمِلُكه اإلنساُن، والتَّخلِّ عنه، هلل

وفِيها: مأخٌذ لبعِض أهِل الِعلِم، الذيَن قالوا: إنَّ َمْن َخَرَج للجهاِد يف سبيِل اهللِ، فمَت يف 
الطَّريِق، ُيعَطى نصيُبُه ِمَن الَغنيمِة، قياًسا عىل األجِر. 

وفِيها: َتْرُك البيِت، والبلِد؛ فراًرا من بيئِة املعصيِة ِجهاًرا، إىل أماكِن الطَّاعِة هللِ، ورسولِِه. 

وفِيها: حثُّ املسلمنَي عىل ُمفارقِة املشِكنَي. 

وفِيها: أنَّ البداِئَل يف أماكِن اهلجرِة كثريٌة؛ لقولِِه: )ۉ  ې(. 

ويف: َتنِك�رِي لفظ�ِة )ې( يف اآلي�ِة دليٌل ع�ىل ُعُموِمها، أي: س�َيِجُد َس�َعًة يف الَعْيِش، 
يِن، ويف  والَمس�كِن، وَس�َعًة، ورحاَب�َة صدٍر، عن�د َمْن ياِج�ُر إليهم، وَس�َعًة يف إظه�اِر الدِّ

ماالِت الَبْذِل، والَعطاِء للسالِم، وغرِي ذلك. 

.(((
 اِر، كم َفَعَل ُصَهْيٌب وتقتض اآليُة: ُلزوَم اهلجرِة، ولو ببذِل ماٍل، أو التَّنازِل عنه للكفَّ

))) رواه احلاك�م يف املس�تدرك )5706(، وصحح�ه، ووافقه الذهبي، وصححه األلبان يف التعليق عىل فقه الس�رية 
)ص67)).
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�يطاُن يف نفِس  ُمه الشَّ وفِيه�ا: اش�تمُل اهلجرِة عىل مصالَِح كث�ريٍة، خالًفا ملِا يوِهُه وُيضخِّ
املهاِجِر ِمَن املفاِسِد. 

وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن هاَجَر فس�اَءْت حاُله، فإنَّ ذلك قد يكوُن ِمْن فس�اِد نيَّتِِه؛ ألنَّ وعَد اهللِ ال 
، ونحِو ذلَك.  يتخلَُّف، فيِجُب تصحيُح النيَِّة، وأْن ال ُياجَر للنُّزَهِة، أو لتحِصيِل نْفٍع دنَيويٍّ

وفِيه�ا: م�ا َنَقَله القرُطبيُّ عن اإلماِم مال�ٍك أنَّه قال: »هذه اآليُة داّل�ٌة عىل أنَّه ليَس ألحٍد 
 .(((» لُف، وُيعَمُل فيها بغرِي احلقِّ الُمقاُم بأرٍض ُيَسبُّ فيها السَّ

ِه، فيؤَخُذ ِمنْها: تري�ُم االنتقاِل ِمْن بالِد  ِء َنٌْي عن ِض�دِّ وِم�َن القواِع�ِد: أنَّ األمَر بال�َّ
اإلسالِم، والطَّاعِة، إىل بالِد الُكفِر، واملعصيِة)2).

ا  �فِر. وَلمَّ الِة يف السَّ ا َذَكَر  َس�َفَر الهاِد، واهلجرِة، أتَبَع ذلَك ببياِن ُحكِم الصَّ وَلمَّ
الِة فيها،  ، َذَك�َر  تفيَفه عىل عباِدِه بَق�ْرِ الصَّ كانِت األس�فاُر ال َتُْلو ِمَن الَمش�اقِّ

 : فقاَل

جت    يب   ىب    مب       خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی    ی     (
حت  ختمت  ىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج(.

فِر   )  ی   ی  جئ( أي: سافرُتم فيها للَغزِو، أو التِّجارِة، أو غرِيِها، وُيطَلُق عىل السَّ

ُب األَْرَض بِِرْجَلْي�ِه َوَعص�اُه، َأْو بَِقواِئ�ِم راِحَلتِِه، َكم  ضٌب يف األرِض؛ ألنَّ املس�افَِر َي�ْضِ
بِيُل الَمْطُروُق.  َبا بِاملِْطَرَقِة، َوِمنُْه: الطَِّريُق، َأْي: السَّ ُه َضَ ُيقاُل: َطَرَق األَْرَض: إِذا َمرَّ ِبا، َكَأنَّ

: ض�دُّ   )حئ  مئ  ىئ( أي: ال إث�َم، وال َح�َرَج )يئ  جب  حب  خب( الَق�ْرُ

، وهي  َء، أي: جعلُتُه َقِصرًيا، واملعنَى: أْن ُتَصلُّوا الرباعيََّة ركعَتنْيِ ُت ال�َّ ، وُيقاُل: َقَرْ الَمدِّ
ُضوا  ، والِعشاِء. )مب      ىب( وَخِشيُتم )يب  جت   حت  خت( َيَتعرَّ صالُة الظُّهِر، والَعْرِ

وَنكم به عن ِدينُِكم.  لكم بم َتكَرُهوَنه ِمْن ِقتاٍل، وغرِيه، َيصدُّ

))) تفسري القرطبي )348/5).
)2) هذا هو األصُل، وقد يتخّلُف الُحكُم بِه يف بعِض األْحواِل؛ للحاجِة، أِو الضورِة.
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الِة، وإنَّم َخَرَج  وهذه الملُة -وإْن كانْت رَشطيًَّة- فإنَّ الوَف ليَس رَشًطا لَِقْرِ الصَّ
َم�َرَج الغالِِب حنَي ُنزوِل اآليِة، فإنَّ أس�فاَر املؤمننَي َبع�َد اهلجرِة، كاَنت يف الغالِِب مَوفًة، 
ِة: أنَّ النبيَّ  َقَرَ يف ح�اِل األمِن؛ فَعن حارثَة بِن وهٍب  �نِة النبويَّ َر بالسُّ وق�د تقرَّ
«)))، واألحاديُث يف  ، قال: »َصلَّ بِنا النَّبِيُّ  -آَمَن ما كاَن- بِِمنًى َرْكَعَتْيِ

هذا كثريٌة. 

َوَعْن َيْعىَل بِن ُأميََّة، قال: سألُت عمَر بَن الطَّاِب، قلت: )حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت(، فق�د أِم�َن النَّ�اُس؟ فق�ال ل عم�ُر: َعِجب�ُت ِمَّا 
َق اهللُ با عليُكم،  َعِجبَت ِمنْه، فس�ألُت رسوَل اهللِ  عن ذلَك، فقال: »َصَدقٌة َتَصدَّ

فاْقَبُلوا َصَدَقَتُه«))).

 )ىت    يت  جث         مث   ىث  يث( أي: أصح�اَب ع�داوٍة ظاه�رٍة، وكراهيٍة ش�ديدٍة 

ِز. للمؤمننَي، وهذا التعليُل لتأكيِد أخِذ الَحَذِر، والتَّحرُّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ه بع�ُض العلمِء بأس�فاِر الطَّاع�ِة، وأضاَف  �الِة يف كلِّ َس�َفٍر، وخصَّ إباح�ُة َق�ْرِ الصَّ
�َفَر املباَح، وقال بعُضهم: يف كلِّ َس�َفٍر، حتى َس�َفر املعصيِة، واستثنَى مجهوُر  بعُضُهم السَّ
ُص بُرخصِة اهللِ، َمْن ُيسافُِر  ، وَيرَتخَّ خَصِة، وقاُلوا: كيَف َيْقُرُ العلمِء َسَفَر املعصيِة ِمَن الرُّ

يف معِصَيتِِه؟ 

ويف اآلي�ِة: أنَّ م�ا َخ�َرَج َم�َرَج الغالِِب ع�ىل حادثٍة معين�ٍة، فإنَّه ال مفهوَم ل�ه، أي: ليَس 
ُة بالَقْرِ يف حاِل األمِن أيًضا.  نُة النبويَّ فِر، وقد تواَتَرِت السُّ ًطا للَقْرِ يف السَّ الوُف رَشْ

 . ويف اآليِة: َقُبوُل ُرَخِص اهللِ ، وأنَّ صدقاِت ربِّ العاملنَي علينا ال ُتردُّ

هم عْن ِدينِِهم.  اَر ال يزالوَن َيْسَعْوَن يف إنزاِل األَذى باملؤمننَي، وصدِّ وفِيها: أنَّ الكفَّ

الِة عىل اطمئناٍن، ما أْمَكَن.  وفِيها: إقامُة الصَّ

))) رواه البخاري )083)(، ومسلم )696).
)2) رواه مسلم )686).
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�ِة، واخَتَلُفوا يف جواِز اإلتاِم،  �فِر جائٌز، وهذا بإمجاِع األمَّ الِة يف السَّ وفِيه�ا: أنَّ َقْرَ الصَّ
، وهذا ظاهُر  فذه�َب بعُضُه�م إىل أنَّ الَق�ْرَ واجٌب، وقال المه�وُر: إنَّ الَقْرَ ُمس�تَحبٌّ
َخ�ِص ال فيم يكوُن  اآلي�ِة؛ لقولِ�ِه يف مطَلِعه�ا: )حئ  مئ  ىئ( وهذا ُيس�َتعَمُل يف الرُّ

 .(((
 َُّحْتًم، كم قاَل البغوي

�فِر، ومالزمَة النبيِّ  لذلَك يف  الِة يف السَّ وفِيها: أّن إزالَة الَحَرِج عْن َقْرِ الصَّ
مجيِع أس�فاِرِه، ي�دلُّ عىل أنَّه أفض�ُل، واهللُ  ُيِبُّ أْن ُتؤَتى ُرَخُصُه، ك�م ُيِبُّ أْن ُتؤَتى 

َعزاِئُمُه. 

لواِت  ويف اآلي�ِة: أنَّ لفظ�َة )حب( تفي�ُد التَّبعيَض؛ لُيعَل�َم بذلَك أنَّ الَقْرَ لبع�ِض الصَّ
بُح؛ حتى ال َتِصرَي ركعًة واحِدًة، وال ُتقَرُ املغرُب؛  املفروضاِت، ال لَِميِعها، فال ُتقَرُ الصُّ

لِئال َتِصرَي َشفًعا؛ فإنا ِوتُر النَّهاِر. 

فَر  َفُر، وهذا َيْشَمُل السَّ ِب يف األرِض، وهو السَّ الِة عنَد الضَّ ويف اآليِة: أنَّ القَر يف الصَّ
يف الَبْحِر والوِّ أيًضا. 

خَصِة.  َة، والَخوَف، مناِسٌب للرُّ وفِيها: أنَّ املشقَّ

الَة ال ُترَتُك أبًدا، مهم كاَن احلاُل.  وفِيها: أنَّ الصَّ

تِِهم  اِر للمؤمن�نَي ظاِهرٌة، وليَس�ْت بِخفيٍَّة، فمتى َق�َدُروا عىل أذيَّ وفِيه�ا: أنَّ ع�داوَة الكفَّ
َفَعُلوا. 

ويف اآليِة: دليٌل عىل تأكيِد صالِة المعِة. 

الِة يف كلِّ َس�َفٍر، مهم كانْت مس�اَفُتُه، ف�م داَم ُيطَلُق عليه أنَّه  وفِيه�ا: دليٌل عىل َقْرِ الصَّ
، وقد اختل�َف العلمُء يف أقلِّ�ِه، فقال بعُضُهم: َمس�رية يوٍم، وقال  َس�َفٌر، فيج�وُز في�ِه الَقْرُ
بعُضُهم مس�رية أربعِة ُبُرٍد، وهي س�تَّة عَش فرَس�ًخا، وتقِديُرها باملقاِيي�ِس احلاليَِّة بنحٍو ِمْن 

ثمننَِي كيلو مرًتا، وُيرَجُع إىل التَّحديِد إذا اضَطَرَب الُعْرُف.

))) تفسري البغوي )275/2).
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وَفِهَم بعُض العلامِء: أنَّ الَقْرَ َقراِن: َقْرُ َعَدٍد، وَقْرُ صفٍة، فَقْرُ الَعَدِد معروٌف، 
ا  �َف يف َهيئتِها، وكيِفيَّتِها، وَقْرُ الَعدِد ال ُيش�رتُط في�ِه الَخوُف، وأمَّ ف�ِة: أن ُيفِّ وَق�ْرُ الصِّ
كعاِت، ويكوُن ِمْن  فِة: فُيش�رتُط فيِه الَخوُف. فالَقُر -إَذْن- يكوُن ِم�ْن عدِد الرَّ َق�ْرُ الصِّ

الِة، كم دلَّ عليه قوُلُه: )يئ  جب  حب  خب(.  هيئاِت الصَّ

، ويف  ُل ُمَمَلُه، فقد بيَّنْت كيَف يكوُن الَقْرُ ُ القرآَن، وُتفصِّ �نََّة الِفْعليََّة ُتبنيِّ وفِيها: أنَّ السُّ
أيِّ َصَلواٍت يكوُن، وأنَّ الَخوَف ليَس بشٍط. 

اُر ِمَن الُمواالِة.  وفِيها: التَّحذيُر ِمَن االغرِتاِر بم ُيْبِديه الكفَّ

�اِر للمفاج�أِة، واالنِقضاِض، وعدُم تطوي�ِل العبادِة؛  وفِيه�ا: ع�دُم إعطاِء الُفرصِة للكفَّ
ُمراعاًة لذلَك. 

الَة ُتقاُم عىل أكمِل اهليئاِت، وأتِّها، َعَدًدا،  فُر، والَخوُف، فإنَّ الصَّ وفِيها: أنَّه إذا زاَل السَّ
وكيفيًَّة. 

وفِيها: أنَّ اسَم الفاِعِل أبلُغ يف الّداللِة عىل املعنَى، والتَّشبُِّع ِمنْه، والَعراَقِة فيِه، ِمْن إضاَفِة 
الِفْع�ِل إىل االس�ِم املوص�وِل، فقوُله: )ىت    يت( أش�دُّ يف بي�اِن الُكفِر ِم�ْن: )إّن الذيَن 

كفُروا(. 

م.  اِر للمسلمنَي تؤدِّي إىل ِقتاهِلِ وفِيها: أنَّ عداوَة الكفَّ

وِمْن فوائِد اآليِة: بياُن ِعَظِم َقْدِر الّصالِة، وَلْو جاَز إسقاُطها يف حاٍل، لكاَن احلاُل املذكوُر 
اَر َيرَتبَّصوَن باملسلمنَي، فقد ُيِغريوَن عليِهم  يف اآليِة َأْوىَل األحواِل بأْن َتسُقَط فِيها؛ إذ إنَّ الكفَّ
الِة؛ لَِئال َيُِدوا فرصًة،  اِر أثناَء الصَّ �الِة، ولِذلَك أَمَر  بأخِذ الَحَذِر ِمْن الكفَّ ح�اَل الصَّ

 : ٍة، فقاَل فيأُخذوا املسلمنَي عىل حنِي ِغرَّ

ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ           ٱ      (
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ    ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ  
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ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ(.
 )ٱ  ٻ( ي�ا حمم�ُد --، وُكّل أم�رٍي للجي�ِش ِم�ْن َبع�ِده )ٻ( يف 

أصحابِ�َك، ومجاعِة املؤمننَي، ُش�هوًدا َتافوَن الَع�ُدوَّ )ٻ  ٻ  پ( أردَت أْن 
، ولَتِقِف  �الَة مجاعًة، إماًما هل�م )پ  پ   پ( فاجَعْلهم طائفَت�نْيِ ُتقي�َم بم الصَّ
كع�َة األوىَل، وَتك�ون الطَّائف�ُة األُخرى بإزاِء  الطَّائف�ُة األوىَل وراَءَك؛ لُِيَصلُّ�وا )ڀ( الرَّ

؛ لَيحرسوا إخواَنُم. وهذه الكيفيَُّة فيم إذا كاَن الَعدوُّ يف غرِي ِجهِة الِقبَلِة )ڀ   العدوِّ
، والس�تِعمهِلا عن�َد احلاَجِة )ڀ  ٺ(  ڀ( َيِمُلوه�ا احتياًطا، وإرهاًبا للَعدوِّ
أي: الطَّائف�ُة األوىَل القائم�ُة مع�َك، إذا أتُّ�وا ركعَتُه�م بَس�ْجَدَتْيها -وقي�ل: إذا أكَمُل�وا 
صالَتُ�م- فارُقوَك، وتقوُم أنَت ُمنتظِ�ًرا. )ٺ   ٺ  ٺ( ويأُخُذوا مواِقَع 
الطَّائف�ِة التي كانْت َتُرُس، ويقوُموا مكاَنُ�م ُمقابَِل الَعدوِّ )ٿ  ٿ  ٿ( 
وه�ي الطَّائف�ُة التي كاَنْت َت�ُرُس )ٿ  ٹ( أي: ركعَتُهم األوىَل )ٹ  ٹ( يف 
ركَعتِ�َك الثانيِة، ُثمَّ تِلُس أنت ُمنتظًِرا هَلُم؛ لُِتس�لِّم ِبِم )ٹ  ڤ( احتِياَطهم، 

الِة، ِمَّا ُيمِكُن مَحُلُه فيها )ڤ  ڦ    وانتِباَهُهم، وَيَقَظَتُهم )ڤ( أي: َمَعُهم يف الصَّ
ڦ( تنَّ�ى أعداُؤكم )ڦ  ڦ( َتنْش�ِغلوَن )ڄ  ڄ( التي تقاتُِلَونم 
�فِر، والِقتاِل )ڄ    ڃ  ڃ  ڃ( َيِمُلوَن  با )ڄ( ما َتتاُجوَنُه يف السَّ
الِة، فُيِصيبوَن ِمنْكم َمقَتَلًة. والَمْيُل: هو الُعُدوُل  عليُكم، وَيجُموَن، وأنتم مش�ُغولوَن بالصَّ
ع�ِن الَوَس�ِط إىل الطَّ�َرِف، والُمراُد هنا: َعْن معس�َكِرِهم إىل جيِش�ُكم. )چ  چ( أي: 

�ا املؤمنوَن، واملجاِه�دوَن )چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ   ال َح�َرَج، وال إث�َم )چ( يا أيُّ
�الَح )ڍ  ڌ     ڌ( فَيثُق�ُل عليُك�م الَحْم�ُل )ڎ   ڍ( ألنَّ�ه َيب�لُّ الثِّي�اَب، والسِّ
ڎ  ڈ( وَترُتُك�وا مَحْله�ا يف هذه احلالِة للُعذِر )ژ  ژ( احرتس�وا 

ك�م، أن يِميل�وا عليكم، وأْنتم عنُه�م غافُل�وَن )ڑ  ک  ک( وَهيَّأ )ک      ِم�ْن عدوِّ
ک  گ( شديًدا، ُيانوَن بِِه، وُيَذلُّوَن.
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َسبُب النُّزوِل:

َرِقيِّ  قاَل: »ُكنَّا َمَع رس�وِل اهللِ  بُِعْس�فاَن، فاْس�َتْقَبَلنا  َعْن َأِب َعيَّاٍش الزُّ
  ُِكوَن، َعَلْيِهْم خالُِد ْبُن الَولِيِد، َوُهْم َبْينَنا َوَبنْيَ الِقْبَلِة، َفَصىلَّ بِنا رس�وُل اهلل الُمْشِ
َتُْم، ُثمَّ قاُلوا: َت�ْأِت َعَلْيِهُم اآلَن َصالٌة، ِهَي  الظُّْه�َر، َفقاُلوا: َقْد كاُنوا َع�ىَل حاٍل َلْو َأَصْبنا ِغرَّ
 : يُل  ِبَِذِه اآلياِت َب�نْيَ الظُّْهِر والَعْرِ َأَح�بُّ إَِلْيِه�ْم ِمْن َأْبناِئِهْم َوَأْنُفِس�ِهْم، َفنََزَل ِجْبِ
  ِْت، َفَأَمَرُه�ْم رس�وُل اهلل )ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ(، َفَح�َضَ

، ُث�مَّ َرَكَع َفَرَكْعن�ا مَجِيًعا، ُثمَّ َرَفَع َفَرَفْعن�ا مَجِيًعا، ُثمَّ  نْيِ �الَح، َفَصَفْفن�ا َخْلَفُه َصفَّ َفَأَخ�ُذوا السِّ
ا َسَجُدوا َوقاُموا  ِذي َيِليِه، واآلَخُروَن ِقياٌم َيْرسوَنُْم، َفَلمَّ فِّ الَّ َسَجَد النَّبِيُّ  بِالصَّ
َم َهُؤالِء إىِل َمص�افِّ َهُؤالِء، َوجاَء َهُؤالِء إىِل  َجَل�َس اآلَخُروَن َفَس�َجُدوا يف َمكاِنِْم، ُثمَّ َتَقدَّ
  َُّمص�افِّ َه�ُؤالِء، ُثمَّ َرَكَع َفَرَكُع�وا مَجِيًعا، ُثمَّ َرَف�َع َفَرَفُعوا مَجِيًعا، ُثمَّ َس�َجَد النَّبِي
ا َجَلَس َجَلَس اآلَخُروَن، َفَسَجُدوا، ُثمَّ  ِذي َيِليِه، واآلَخُروَن ِقياٌم َيْرسوَنُْم، َفَلمَّ فُّ الَّ والصَّ

َف.  َم َعَلْيِهْم، ُثمَّ اْنَرَ َسلَّ

ًة بَِأْرِض َبنِي ُسَلْيٍم«))). ًة بُِعْسفاَن، َوَمرَّ : َمرَّ َتنْيِ ها رسوُل اهللِ  َمرَّ َفَصالَّ

وَع�ِن اْب�ِن ُعَمَر )( ، قاَل: »َصىلَّ رس�وُل اهللِ  َصالَة الَخ�ْوِف بِإِْحَدى 
ُفوا َوقاُموا يف َمقاِم َأْصحاِبِْم،  ، ُثمَّ اْنَرَ اِئَف�ُة األُْخَرى ُمواِجَهُة الَعُدوِّ اِئَفَت�نْيِ َرْكَعًة، والطَّ الطَّ
َم النَّبِيُّ  ، َوج�اَء ُأوَلِئَك، ُث�مَّ َصىلَّ ِبِ�ِم النَّبِيُّ  َرْكَع�ًة، ُثمَّ َس�لَّ ُمْقبِِل�نَي َع�ىَل الَع�ُدوِّ

، ُثمَّ َقَض َهُؤالِء َرْكَعًة، َوَهُؤالِء َرْكَعًة«)2).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

نيا بأيِدي املؤمننَي.  اَر يف الدُّ ُب الكفَّ أنَّ اهللَ ُيعذِّ

وفِيها: ِذكُر اهللِ عىل ُكلِّ حاٍل. 

))) رواه أب�و داود )236)(، واإلم�ام أمح�د )6580)(، وصح�ح إس�ناده ابن كثري يف تفس�ريه )2/)40(، وجّود 
احلافظ إسناده يف اإلصابة )245/7).

)2) رواه البخارّي )942(، ومسلم )839( -واّللفُظ له-.



(((

الِة، حتَّى يف أشدِّ األحواِل.  وفِيها: عدُم َترِك الصَّ

وفِيه�ا: وج�وُب ص�الِة المع�ِة عن�َد اإلم�كاِن، وأنَّ ص�الَة المع�ِة يف الَح�َضِ أْوىَل 
بالُوجوِب. 

وفِيه�ا: ُوجوُب صالِة الَجمع�ِة عىَل األعياِن؛ لقولِ�ِه: )پ  پ   پ  ڀ(، 
وَقولِ�ِه: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ(؛ ألّن�ا َل�ْو كان�ْت َفرَض 
ا ُأِمَرت الطائفُة الثاني�ُة بالصالِة مَجاعًة، َدّل هذا عىَل أّنا  كفاي�ٍة الْكُتِف�َى بالطائَفِة األُوىَل، فَلمَّ

واجبٌة عىَل األْعياِن. 

الِة.  وفِيها: اهتِمُم أمرِي الَجيِش بإقاَمِة الصَّ

الِة، ومصلحَة اِلهاِد.  وفِيها: الَجْمُع َبنْيَ مصالِِح العباداِت، فراَعى ُهنا مصلحَة الصَّ

وفِيها: ُحسُن التَّدبرِي يف تقِسيِم الَجيِش، وتوِزيِعِه. 

ِف العبادِة، والمعِة، واالئتِمِم باإلماِم.  وفِيها: الَعْدُل َبنْيَ طاِئَفَتِي الَجيِش يف رَشَ

اِر باستِمراٍر.  وفِيها: الَحَذُر ِمَن الكفَّ

الِح يف حاِل الَخَطِر أْوىَل وأوجُب ِمْن َوضِعِه.  وفِيها: أنَّ مَحَْل السِّ

الِة.  وفِيها: ِحراسُة املؤمننَي إلخواِنِم يف الصَّ

 . ِف احِلراسِة عىل الطَّائَفَتنْيِ وفِيها: توِزيُع رَشَ

الِة إذا نالْتُه الطَّائفُة األوىَل وراَء اإلماِم، فقد ناَلْت  َف التَّكبرِي يف افتتاِح الصَّ وفِيها: أنَّ رَشَ
َف اختتاِمها بالتَّسِليِم وراَءُه.  الطَّائفُة الثانيُة رَشَ

اِر عىل اقتِناِص الُفرصِة؛ للنَْيِل ِمَن املسلمنَي.  وفِيها: ِحرُص الكفَّ

الِح.  وفِيها: التَّحِذيُر ِمَن الَغْفلِة عِن السِّ

َفِر.  وفِيها: األخُذ باألسباِب يف تهيِز الَمتاِع للِجهاِد، والسَّ

وفِيها: ُخطورُة االنِقضاِض، والُمباغتِة، وُعنُرِ الَمفاجأِة. 



(((

وفِيها: اإلعداُد لميِع االحتِمالِت. 

 . وفِيها: إغالُق الّثغراِت التي ُيمِكُن أْن يأِتَ ِمنْها الَعُدوُّ

اِر، والَحْيلولُة َبْينهم وَبنْي ما َيشَتُهوَن، وَيَتَمنَّْوَن.  وفِيها: تفويُت الُفرصِة عىل الكفَّ

وفِيها: أنَّ الَمَطَر كم يكوُن ِمنْه َرمحٌة، كذلك قد يكوُن ِمنْه أًذى. 

ِة.  وفِيها: رمحُة اهللِ باملؤمننَي يف حاِل املرِض، واملشقَّ

وفِيها: تفيُف ربِّ العاملنَي، وترِخيُصه لعباِدِه يف حاِل الُعذِر. 

الِح للُعذِر، ال ُيسِقُط وجوَب الَحَذِر.  وفِيها: أنَّ وضَع السِّ

نيا، بتس�ِليِط عباِدِه عليِهم ِلهاِدِهم، ويف اآلخرِة ُيينُُهم  اَر يف الدُّ وفِيها: أنَّ اهللَ ُينُي الكفَّ
أشدَّ الَهواِن بعذاِب النَّاِر. 

دٌة، ُتناِس�ُب اختالَف األحواِل،  وفِيه�ا: ِذْكُر نوٍع ِمْن ص�الِة الَخْوِف، وهي هيئاٌت متعدِّ
َيتاُر ِمنْها اإلماُم ما ُيناِسُب الظَّرَف والَوْضَع الذي عليِه املسلمنَي. 

يعِة يف أحكاِمها، وُمالَءَمُتها لميِع األحوال، فحتَّى يف حاِل االلتِحاِم،  وفِيها: ُمُرونُة الشَّ
�الُة باإليمِء، ولو إىل غرِي الِقبَلِة، ولو َمَع  والُمس�اَيَفِة، ودخوِل بعِضِهم يف بعٍض، تكوُن الصَّ

الَعَمِل الكثرِي. 

هِن يف حاِل الُعذِر.  الَة َتِصحُّ مع انِشغاِل الذِّ وفِيها: أنَّ الصَّ

كَعَتنْيِ بوقٍت، يف صالِة  وفِيها: اغتِفاُر الَمِ�، واحلركِة، وتبديِل املواِقِع، والفصِل َبنْي الرَّ
الَخوِف. 

ويف سبِب نزوِل اآليِة:

اِر بعباداِت املس�لمنَي، وسعُيهم للنّْيِل ِمنْهم أثناَء قياِمِهم بالعباَدِة، ومعرفُتهم  معرفُة الكفَّ
بَمنْزلِة صالِة الَعْرِ عنَدُهم، وقد كانوا ُيريدوَن االنِقضاَض عىل املسلمنَي يف صالِة الظُّهِر، 
اِر َغَرَضه�م، وَنَزَل جبيُل  َت اهللُ عىل الكفَّ ُلوه إىل ص�الِة الَعِر، فف�وَّ �ا فاُت�م ذلِك أجَّ فلمَّ
ا َنَزَلْت  واياُت ع�ىل أنَّ ِت الرِّ ، وقد دلَّ  بآي�ِة ص�الِة الَخوِف ه�ِذِه َبنْي الظُّهِر، والَع�ْرِ



(((

 ، قاِع يف ُعْس�فاَن ِجهَة َنْجٍد، وذلَك َبعَد َغ�زوِة الَخندِق -يف َقوِل الُبخاريِّ يف َغ�ْزَوِة ذاِت الرِّ
 . َيْت فيها ِهَي َصالة الَعْرِ َل صالٍة ُصلِّ وغرِيه- وأنَّ أوَّ

ويف اآلي�ِة: اجت�مُع املس�لمنَي عىل إماٍم واِحٍد يف ص�الِة الوِف، مع ما يف ذل�َك ِمْن َكثَرِة 
احلركِة؛ وذلَك ألنَّه أوَقُع للَهْيبِة يف قلوِب أعداِئِهم.

اِر، وعىل َم�ْرًأى ِمنْهم، ويف هذا دعوٌة  وفِيه�ا: بياُن َعَظمِة التَّشيِع اإلس�الِميِّ أم�اَم الكفَّ
عظيمٌة هلم باألفعاِل َمَع األقواِل. 

ع�ِة، يف القتاِل، كم َي�دلُّ عليه قوُله:  ِة، والسُّ ِي: الُقوَّ وفِيه�ا: التَّنبي�ُه للَجْمِع َبنْيَ ُعن�ُرَ
)ڃ  ڃ(. 

الِح، والثاِن  َم  أخَذ الَحَذِر عىل أخِذ السِّ ، وقد قدَّ وفِيها: ِذْكُر الاصِّ َبعَد العامِّ
الِح َنْوٌع ِمَن الَحَذِر.  ِل، فإنَّ أخَذ السِّ داخٌل يف األوَّ

اِر، ملُِباَغَتِة املسلمنَي.  وفِيها: َتريُم َتْرِك الُفرصِة للكفَّ

وفِيها: أنَّه ال َوْهَن، وال َضْعَف، أماَم األعداِء. 

ِة الظُّهوِر، وجودِة املْظَهِر، أماَم الَعُدوِّ يف املعركِة.  وفِيها: الِعنايُة بقوَّ

الِة َخْلِف النبيِّ ، وأنَّ إمامَة غرِيِه -يف تلَك احلاِل- َلْ َتُكْن  وفِيه�ا: فضيلُة الصَّ
لَِتُقوَم َمقاَم إماَمتِِه. 

جوِد؛ ألنَّه أفضُل أركاِنا.  الِة بالسُّ وفِيها: التَّعبرُي عن الصَّ

وفِيه�ا: أنَّ ع�ىل اإلماِم أْن َيتاَر ِم�ْن كيفيَّاِت ص�الِة الَخوِف، ما هو أبل�ُغ يف االحتِياِط، 
 . ِظ ِمَن الَعُدوِّ واحِلراسِة، والتَّحفُّ

وفِيها: أنَّ صالَة الَخوِف صحيحٌة، وال َيُِب قضاُؤها يف حاِل األمِن. 

الِة، وِمْن ذل�ك: مَحُْلُه  وفِيه�ا: أنَّ ع�ىل الُمَص�لِّ أْن يأُخَذ ب�م يِزيُد ِم�ْن ُطَمأنِينتِ�ِه يف الصَّ
الِح فيها ِعنَد الَخوِف.  للسِّ

 . وفِيها: جواُز الِقتاِل للُمصلِّ



(((

وفِيه�ا: زيادُة الَح�َذِر يف األوقاِت الَحِرجِة، كم يك�وُن وقَت تبِديِل الفريَق�نْيِ ملَِواِقِعِهم، 
الَح، يف آِخِرها؛ َتنبيًها عىل استمراِر أخِذ  ِل اآليِة، والَحَذَر، والسِّ �الَح يف أوَّ وقد َذَكَر اهللُ السِّ

الَحَذِر، وعدِم الَكَسِل عنه إىل ِنايِة الَمعَرَكِة. 

وفِيها: التَّثبِيُت النَّفِسُّ والتَّطِمنُي القلبيُّ للمؤمننَي، بأنَّ اهللَ قد َكَتَب الَهواَن عىل أعداِئِهم، 
ويف هذا بِشارٌة عظيمٌة هلُم. 

الِة: قواًل باأللفاِظ املعروفِة، وفِْعاًل بإقاَمِة أركاِنا، وواِجباِتا، وَتِقيِق  وفِيه�ا: إقامُة الصَّ
وطِها.  رُشُ

اٍت؛  َرت »الُم«األمِر يف هذه اآليِة س�تَّ مرَّ وفِيه�ا: َتعظيُم الِعناي�ِة باملأُموِر بِِه، وقد َتَك�رَّ
َداللًة عىل منزلِة أواِمِر اهللِ، وُمراعاِتا. 

وفِيها: َمسؤوليَُّة اإلماِم عن الُمصلِّنَي، وجواُز انِفراِد املأُمومنَي َعِن اإلماِم للحاَجِة، وهذا 
كَعَة الثانِيَة  �الِة، وِمْن ذلَك -أيًض�ا-: أنَّ الرَّ ِمَّ�ا خالَف�ْت فيِه ص�الُة الَخوِف املألوَف يف الصَّ

أطوُل ِمَن األوىَل، وإتياَن املأموِم بم َبِقَي ِمْن صالتِِه َقْبل تسليِم اإلماِم. 

وفِيها: مِحايُة ُظهوِر املسلمنَي، وأنَّ املوِقَع الصحيَح للِحراسِة يف صالِة الَخوِف: أْن يكوَن 
شوا عليِهم.  اُس َخْلَف الُمصلِّنَي؛ وذلك حتَّى ال ُيَشوِّ الُحرَّ

وفِيها: جواُز إقاَمِة مجاَعَتنْيِ يف مكاٍن واحٍد؛ للحاجِة. 

ُر به صالُة الوِف مجاعًة، هو ثالثُة أشخاٍص، عىل الكيفيَِّة الوارَدِة  وفِيها: أنَّ أقلَّ ما ُيَتصوَّ
يف اآليِة، ومعنى الطَّاِئفِة يف اللُّغِة يشَمُل الواِحَد فأكَثر))).

  الِة أمًرا مشوًعا، والوُف ال َيمنَُع ِمنْه، أوَص به ا كاَن ِذْكُر اهللِ ُعقيَب الصَّ وَلمَّ
�ا كاَن الَخوُف يف مواجهِة الَع�ُدوِّ يف املعركِة حال�ًة مؤقَتًة، تُزوُل  يف احل�االِت املختِلَف�ِة. وَلمَّ
لِم األخَرى، نبََّه  إىل عودِة  ، أو َذهابِِه، وأوقاِت السِّ بانِقضاِء املعرَكِة، وهزيمِة العُدوِّ

: الِة إىل حاهِلا املعروِف، َبعَد َزواِل الَخوِف العاِرِض، فقال الصَّ

ْم الَخْوُف،  اِئَفُة ُتْطَل�ُق َعىَل الَكثرِِي والَقِليِل، َحتَّى َعىَل الواِحِد، َفَلْو كاُنوا َثالَثًة َوَوَقَع هلَُ ))) ق�اَل احلافُظ : »والطَّ
ُر يف َصالِة الَخْوِف مَجاَعًة«.  َ اآلَخُر، َوُهَو َأَقلُّ ما ُيَتَصوَّ َ بِواِحٍد، َوَيُْرَس واِحٌد، ُثمَّ ُيَصلِّ ج�اَز أِلََحِدِه�ْم َأْن ُيَصلِّ

فتح الباري )2/)43).
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)   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  
ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ(.

يُت�م صالَة الَخوِف ع�ىل كيِفيَّتِه�ا، وَفَرغُتم ِمنْها.   )گ  گ  ڳ( أي: ف�إذا أدَّ

ويأِت الَقضاُء يف القرآِن واللُّغِة بمعنَى اإلتاِم، كم قال : )ٱ  ٻ  ٻ( 
الِة،  َعها لكم َبْعَد الصَّ ]فصلت: 2)[. )ڳ  ڳ( وال َتنَْس�ْوا ِذكَرُه باأللفاِظ التي رَشَ

تكمياًل هلا، وزيادًة يف الثَّواِب )ڳ  ڱ( يف احلاالِت املختلفِة، يف حاِل ِقياِمُكم، وحاِل 
، أو  ُقُعوِدُك�م )ڱ   ڱ( أي: ُمضطِجِعنَي، س�واًء كاَن باللَّي�ِل، أو النَّهاِر، يف الَبِّ

، أو العالنِيِة )ں   ِّ ِة، أو اِلراِح، واملرِض، يف السِّ حَّ ، يف الصِّ �فِر، أو الَحَضِ الَبحِر، يف السَّ
ں( وَذَه�َب الَخوُف عنُكم، وأِمنُْت�م )ڻ  ڻ( أي: عىل هيَئتِها الُمعتاَدِة، 
  ِوطِها، كامل�ًة )ڻ    ۀ     ۀ( يف ُحكِم اهلل وُقوُم�وا بأركاِنا، وواجباِتا، ورُشُ

ًتا بأوقاٍت ُمعيَّنٍة. ًدا عليهم، ومؤقَّ )ہ  ہ  ہ            ہ( َفرًضا ُمؤكَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد:
ي القلَب، وُيعِل اهِلَمَم، وَيتاُجُه املجاِهُدوَن.  الُمداومُة عىل ِذكِر اهللِ، وأنَّه ُيقوِّ

الِة.  كِر َبعَد الصَّ وفِيها: عدُم َترِك الذِّ

كُر.  ي قلَبه، وجسَده، وهذا ِمَّا يْفَعُلُه الذِّ وفِيها: أنَّ املجاِهَد َيتاُج إىل ما ُيقوِّ

لِم َأْوىَل، وال ُيوَجُد ُعذٌر َيمنُع  ْكَر إذا ُأِمَر بِِه يف حاِل الَحرِب، َففي حاِل السِّ وفِيها: أنَّ الذِّ
العبَد ِمن ِذكِر اهللِ.

لواِت عىل أوقاِت اليوِم، واللَّيلِة، بحيُث يكوُن الُمسِلُم ُمتَّصاًل بربِّه يف  وفِيها: توزيُع الصَّ
األوقاِت املختلفِة، عىل َمداِر اللَّيِل، والنَّهاِر. 

ا ال ُتقَبُل يف َغرِي أوقاِتا.  لواِت الَخْمِس، وأنَّ ليُل عىل فرضيَِّة الصَّ وفِيها: الدَّ

، والتَّقِصرِي يف الَخرِي.  ِّ وفِيها: ُمقاومُة الَغْفلِة التي َتِمُل عىل الشَّ

�نُّة؛ فإنَّه َلْ َيْذُكْر يف هذه اآليِة -وال يف غرِيها-  ُلها السُّ وفِيها: أنَّ يف القرآِن ُمَمالٌت ُتفصِّ
نِّة.  لواِت الَخمِس، بدايًة، وِنايًة، وإنَّم َوَرَد تديُدها يف السُّ َتديَد أوقاِت الصَّ
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الِة أْن َيبَقى جالًِسا، وخصوًصا عنَد احلاجِة.  وفِيها: أنَّه ال ُيشرتُط إلناِء أذكاِر ما َبعَد الصَّ

اًل، ُثمَّ  �الَة ال ُتطَلُب ِمْن َغرِي املؤمننَي، فالكافُِر -َمَثاًل- ال ُبدَّ أن ُيْس�ِلَم أوَّ وفِيه�ا: أنَّ الصَّ
الِة، وُهم -َمَع كوِنِم ُماَطبوَن بُفُروِع اإلسالِم- لكنَُّهم ال ُيؤَمروَن وُيلَزُموَن ِبا  ُيؤَمُر بالصَّ

اًل، ُثمَّ ُيؤَمروَن بِالقياِم بالواِجباِت.  خوِل يف اإلسالِم أوَّ حاَل ُكفِرِهم، َبْل يؤَمروَن بالدُّ

وفِيها: َمظهٌر لَوْحدِة املسلمنَي يف صالِتِم، يف وقٍت واحٍد، يف اإلقِليِم الواِحِد. 

َخِص إذا زاَلْت، عاَدِت العباداُت إىل صفاِتا األصليَِّة.  وفِيها: أنَّ أسباَب الرُّ

اِر.  كَر َيُبُ انشغاَل القلِب، والَبَدِن، بُمراَغَمِة الكفَّ وفِيها: أنَّ الذِّ

ِه.  وفِيها: أنَّ اإلنساَن يف حالِة الَخوِف، أحوُج ما يكوُن إىل َتثبِيِت قلبِِه، بِذْكِر ربِّ

الِة.  وفِيها: ِعَظُم َقْدِر الصَّ

وفِيها: أنَّ ِذْكَر اهللِ ِحصٌن َحصنٌي ِمَن األعداِء. 

لِة باهللِ.  وفِيها: تعميُم أحواِل اإلنساِن بالصِّ

وفِيها: بياُن َمراتِِب األحواِل يف إقاَمِة العباَدِة.

عًة عىل  وفِيها: إبعاُد املس�لِم عِن الَغفَلِة، واإلهاِل، ونِسياِن الِعباداِت، بَفْرِضها عليِه ُموزَّ
األوقاِت، ُكلَّم َخَرَج وقٌت، َدَخَل وْقٌت. 

كُر.  الُة، والذِّ نُُه إال الصَّ وفِيها: أنَّ الَخوَف ُيوِجُب قلًقا يف القلِب، ال ُيسكِّ

ِه.  وفِيها: مِحايُة املسلِم ِمْن ُكلِّ ما ُيضِعُفُه عن ُمقاومِة َعُدوِّ

ٍة، فُيقاُل له: َبْل  ُد رياضٍة بدنيٍَّة، وأعمٍل ُصوريَّ الَة مرَّ ويف اآلي�ِة: َردٌّ ع�ىل َمْن َزَعَم أنَّ الصَّ
ِهَي عبادٌة قلبيٌَّة، وِصلٌة َبنْي العبِد وربِّه، َمَع كوِنا ُتؤدَّى بالَجَسِد، واألعضاِء. 

تيِب يف  �الِة بقولِ�ه: )ہ            ہ(: دليٌل عىل وج�وِب الرتَّ ويف وصِف�ِه  للصَّ
قضاِء الَفواِئِت. 

ا َتِضيُع. ْ هلا أوقاٌت معلومٌة ُتؤدَّى فيها، فإنَّ وفِيها: إشارٌة إىَل أنَّ األعمَل إذا َلْ ُيعنيَّ

َتُهم  ا َذَكَر  بعَض األحكاِم، التي َيتاُجها املجاهدوَن يف س�بيِلِه، وَش�َحَذ ِهَّ وَلمَّ
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�الِة ل�ه يف حاِل الَخ�وِف، حثَّ املؤمن�نَي عىل ُمواَصل�ِة جهاِدِه�م، وَطَلِب  بِِذك�ِرِه َبع�َد الصَّ
ُل  ُلوَن علي�ه، َبْينَم َيَتحمَّ أعداِئِه�م، فإنَّ أولئ�َك األعداَء أجدُر بالَخْوِف، وال َم�وىَل هَلُم َيَتوكَّ

: املؤمنوَن آالَمُهم؛ َرجاَء ثواِب َمْوالُهم، فقال

ۇ                  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ    ھ     (
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې(.

ُكم،   )ھ  ھ( ال َتْضُعُفوا، وال َتْقُعُدوا، وتكَسلوا ) ھ  ے  ے( يف طَلِب عدوِّ

عوَن ِمْن  �ِد )ۓ  ڭ  ڭ( وَتَتوجَّ صُّ واللَّح�اِق بِِه، والُعُثوِر علي�ِه، والُقُعوِد له، والرتَّ
ع�وَن ِم�ْن ِجراِحِهم ُهم أيًضا،  ِجراِحُك�م )ڭ  ڭ  ۇ                 ۇ( أي: َيَتوجَّ
وَمَع ذلَك َيطُلُبونُكم، فال َتَتواَنْوا أنُتم يف َطَلبِِهم، والَفْرُق كبرٌي َبْينكم وَبْينهم؛ فإنَّكم ُتطِيعوَن 
ُك�م )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( وَتَتِس�بوَن األج�َر والثَّ�واَب  ربَُّك�م يف ابتِغ�اِء عدوِّ
هادِة، فَيِجُب  ِل، وَتنَتظِروَن ِمْن ربِّكم موُعوَده بالنَِّر، أِو الشَّ عنَده، عىل هذا اِلهاِد والتَّحمُّ
أْن تكوُنوا أرَغَب ِمنُْهم يف الَحْرِب، وأصَبَ عليها، وأكَثَر إقداًما، وُجرَأًة، وأنُتم َتَرْوَن املوَت 
 ، ، والَجِلِّ َمغنَ�ًم، وُه�م َيَرْوَن�ُه َمْغَرًم�ا. )ۅ  ۉ  ۉ( باملاِض، والُمس�تقَبِل، والَخف�يِّ
ودقاِئ�ِق األم�وِر، يف س�اِئِر األحواِل، واِس�َع الِعلِم بكلِّ شٍء )ې( ق�د أْحَكَم خلَقُه، 

َعه، وله احِلكمُة البالِغُة يف َقضاِئِه، وَقَدِرِه. ورَشْ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

اِر، ومطاَرَدِتِم، وُمالحَقتِِهم.  َتشجيُع املسلمنَي عىل ِجهاِد الكفَّ

َتُه الُمهامَجََة، والُمطاَرَدَة، َتش�َتدُّ  ِة، والُمتابع�ِة، يف الهاِد، وَمْن َجَعَل ِهَّ وفِيه�ا: َبْذُل الُقوَّ
ُتُه.  فاَع فَحْسب: فَكثرًيا ما َتُوُر ُقواُه، وَتضُعُف ِهَّ ا الذي َيلَتِزُم الدِّ عزيمُتُه، وأمَّ

وفِيه�ا: أنَّ اس�تِواَء النَّاِس يف احلالِة الظَّاهرِة، ال َيعنِي اس�تواَءُهم يف احلال�ِة الباطِنَِة، فقد 
ضا،  ُيصاُب ش�خصاِن بُمصيبٍة واحدٍة، والفاِرُق َبنْي ما يف َقْلَبْيِهم ِمَن اإليمِن، والُكفِر، والرِّ
�ِب، والَجَزِع، ورجاِء اآلخرِة، والتَّكذيِب بالَبْع�ِث، والطَّمِع يف ثواِب اهللِ،  �َخِط، والصَّ والسَّ

مِء، واألرِض.  نيا، أعظُم ِمَّا َبنْي السَّ واحِلْرِص عىل الدُّ
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ُل األَلِ يف إكمِل الهاِد.  وفِيها: َتمُّ

ِل، والُمصاَبَرِة،  ِة التَّحمُّ ِة، والتَّجلُِّد، وِشدَّ ِة، والِعزَّ اِر بَمظَهِر الُقوَّ وفِيها: الظُّهوُر أماَم الكفَّ
ِة البأِس، واالستِعداِد، والنَّفرِي، وطوِل النََّفِس، والُقدرِة عىل الَبْذِل، والُمواَصلِة.  وُقوَّ

ِل، ِمَّْن َيْكُفُر  �ِب، والتَّحمُّ اَر اآلخرَة، أقدُر عىل الصَّ وفِيه�ا: أنَّ َمْن َيرُج�و ثواَب اهللِ، والدَّ
بذلَك. 

وفِيه�ا: الَعالق�ُة َبنْي التَّوحيِد، وَبنْي رج�اِء الثَّواِب، والقدرِة، عىل االحتِس�اِب، وأنَّ َمْن 
آَمَن باهللِ فهو أصُب يف الَحْرِب، وأثَبُت فيها، وأكثُر قدرًة عىل ُمواَصَلتِها. 

�هاَدِة، َيْدَف�ُع إىل الَمِزيِد ِمَن  وفِيه�ا: أنَّ رج�اَء الثَّ�واِب، وَموُعوِد اهللِ بالنَّ�ِر، وأجِر الشَّ
ِب، والثَّباِت، بخالِف اليأِس ِمن َهذا، والّتكذيِب بِِه.  الصَّ

ج�اِء، وقد َذَك�َر العلمُء: أنَّ َم�ْن َفَعَل  الِِح عن�َد الُمؤِمِن بالرَّ وفِيه�ا: اق�رِتاُن الَعَم�ِل الصَّ
يِّئِة ُيغلُِّب جانَِب الَخوِف.  جاِء، وَمْن َفَعل السَّ الَحَسنََة، ُيَغلُِّب جانَِب الرَّ

�هادِة ل�ه بذلك، وإنَّم ُيرَجى له  وفِيها: عدُم الَجزِم ألحٍد ِمْن قتىَل املس�لمنَي بالنَِّة، والشَّ
الثَّواُب، وُحْسُن العاِقَبِة، وال ُيْقَطُع َلُه))). 

وفِيه�ا: أنَّ الكاف�َر إذا كاَن َيص�ِبُ ع�ىل العمِل، وهو ع�ىل الباطِِل، فإنَّ أه�َل اإليمِن َأْوىَل 
 . ِب، وُهْم عىل الَحقِّ بالصَّ

، َتُصُل بِِه َرهَبٌة عظيمٌة يف ُقُلوِبِم.  وفِيها: أنَّ الباِدَئ بالَغْزِو، والُمسَتِمرَّ يف َطَلِب الَعُدوِّ

ِب آثاِرِهم.  وفِيها: َتشجيُع نفوِس املؤمننَي عىل ُمطاردِة األعداِء، وَتَعقُّ

هم قاِئًم بالَحْرِب.  وفِيها: أنَّه ال راحَة للمجاهِديَن يف سبيِل اهللِ، ما داَم عدوُّ

فاِع، َبل الُهُجوُم والتََّتبُُّع  ، والدِّ دِّ وفِيها: أنَّ املس�لمنَي ليَس ِمْن ش�أِنِم االقتصاُر عىل الصَّ
-أيًضا- ِمن شأِنِم. 

اِر.  ِة ِضدَّ الكفَّ وفِيها: النَّشاُط يف متابعِة األعمِل العسكريَّ

))) ُيستثنَى ِمن ذلك: َمن َشهَد َله الشُع بالنّة.
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اُر: َفُهم ضاِئع�وَن، ال َموىَل هَلُم، وال  ا الكفَّ ه�ٌة إىل اهللِ، وأمَّ وفِيه�ا: أنَّ نف�َس املؤمِن ُمتوجِّ
َيرَتِقبوَن شيًئا َبعَد الَممِت. 

وفِيها: َتنِشيُط النُّفوِس، باستِحضاِر األجِر، والثَّواِب. 

فِع؛ ُجْبنًا، وإرضاًء  وفِيها: األمُر بجهاِد الطَّلِب، ِخالًفا ملَِْن َقَرَ جهاَد املس�لمنَي عىل الدَّ
للكفار. 

وفِيها: وعُد اهللِ للمسلمنَي بالنَِّر، وهذا ِمَّا َيرُجوَنُه. 

نيا.  وفِيها: أنَّ املسلمنَي ال ُيقاتِلوَن ِمْن أجِل الدُّ

وفِيها: إشاعُة األمِل يف نفوِس املجاهِديَن. 

وفِيها: اقرِتاُن ِعلِم اهللِ بِحْكَمتِِه. 

وفِيه�ا: َتَتبُّ�ُع مه�وداِت املِشك�نَي؛ إلبطاهِل�ا، وق�د تك�وُن ُش�ُبهاٍت، فَيتِ�مُّ تفنِيُدها، أو 
ي هلا، أو أبواًق�ا دعاِئيًَّة، فيتِمُّ  ادِّع�اءاٍت، فَيتِ�مُّ الّردُّ علْيه�ا، أو جهوًدا إعالميًَّة، فيتِ�مُّ التَّصدِّ
َل الكفاُر ِمْن أجِل  ها، وأنَّ م�ا َتمَّ إس�كاُتا، وإغالُقه�ا، أو هجمٍت، واعتداءاٍت، فيتِمُّ صدُّ
ذل�َك، ِمْن َكدِّ األذه�اِن، ومَجِع األمواِل، ووضِع الُخَطِط، وإقامِة املش�اِريِع، وَس�َهِرِهم ِمْن 

هم، ومتاَبَعتِِهم: ال ُبدَّ أْن ُيقاَبَل بأكثَر ِمنْه ِمْن أهِل اإليمِن.  أجِل ذلَك، وَصْبِ

، بحيُث  وفِيه�ا: ِح�رُص املؤمننَي عىَل أْن َيعي�َش أعداُؤُهم يف َقَلٍق داِئٍم، وَخْوٍف ُمس�تمرٍّ
َيَسبوَن كلَّ صيحٍة عليِهم. 

ٍة ِمْن ِجراٍح، وَنحِوها. وفِيها: وجوُب الهاِد، وأنَّه ال َيسُقُط بِحُصوِل َمضَّ

اِر، واملنافق�نَي، وما يلَزُم لذلَك ِمْن بياِن األحواِل،  َح  بجهاِد الكفَّ �ا صَّ وَلمَّ
ِهم. وحيُث  عاَد للتَّذكرِي بُخطورِة املنافقنَي، وخياَنتِِهم؛ تأكيًدا عىل خَطِرِهم، وعظيِم رَشِّ
 ، ، فقد أَمَر اهللُ نبيَّ�ه  ببياِن احلقِّ �اَر، واملنافِِق�نَي، َيس�َعْوَن لَِطْمِس احل�قِّ إنَّ الكفَّ
اِر ِمْن اس�تِْئصالِِه، والَقضاِء  وَمنْ�ِع املنافقنَي ِمْن َطْمِس�ِه، وتغي�رِيِه، َبعَدما أَمَر بَمنْ�ِع الكفَّ

 : عليِه، فقاَل
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)  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ(.

سبُب النُّزوِل:

ِه َقتادَة ب�ِن النُّعمِن، ، قال: »كاَن  ع�ن عاصِم بِن ُعَمَر ب�ِن قتاَدَة، عن أبيِه، َعْن َجدِّ
، َوكاَن ُبَش�رْيٌ َرُج�اًل ُمنافًِقا، َيُقوُل  ٌ ، َوُمَبشِّ ، َوُبَش�رْيٌ ٍق: بِْشٌ َأْه�ُل َبْي�ٍت ِمنَّا ُيقاُل هَلُْم: َبنُو ُأَبرْيِ
�ْعَر، َيُْجو بِِه َأْصحاَب رس�وِل اهللِ ، ُث�مَّ َينَْحُلُه َبْعَض الَعَرِب، ُث�مَّ َيُقوُل: قاَل  الشِّ
ْعَر، قاُلوا: واهللِ ما َيُقوُل  ُفالٌن َكذا َوَكذا، َفإِذا َسِمَع َأْصحاُب رسوِل اهللِ  َذلَِك الشِّ
ِق قاهَلا، قاَل: َوكاُنوا َأْهَل  ُجُل، َوقاُلوا: اْبُن األَُبرْيِ ْعَر إاِلَّ َهذا الَخبِيُث، َأْو َكم قاَل الرَّ َهذا الشِّ
ِعرُي،  َبْيِت حاَجٍة َوفاَقٍة، يف الاِهِليَِّة واإِلْسالِم، َوكاَن النَّاُس إِنَّم َطعاُمُهْم بِالَمِدينَِة التَّْمُر والشَّ
ُجُل  ْرَم�ِك)2)، اْبتاَع الرَّ �اِم ِمَن الدَّ ُج�ُل إِذا كاَن َل�ُه َيس�اٌر َفَقِدَمْت ضافَِطٌة))) ِمَن الشَّ َوكاَن الرَّ
اِم،  ِعرُي، َفَقِدَمْت ضافَِطٌة ِمَن الشَّ ا الِعياُل: َفإِنَّم َطعاُمُهُم التَّْمُر والشَّ ِمنْها، َفَخصَّ ِبا َنْفَسُه، َوَأمَّ
َبٍة)3) َلُه، َويف الَمْشَبِة ِس�الٌح،  ْرَمِك، َفَجَعَلُه يف َمْشَ �ي ِرفاَعُة ْبُن َزْيٍد مِحْاًل ِمَن الدَّ فاْبت�اَع َعمِّ
ا  الُح، َفَلمَّ ِت الَبْيِت، َفنُِقَبْت الَمْشَبُة، َوُأِخَذ الطَّعاُم والسِّ َوِدْرٌع، َوَسْيٌف، َفُعِدَي َعَلْيِه ِمْن َتْ
َبُتنا،  ُه َقْد ُعِدَي َعَلْينا يف َلْيَلتِنا َهِذِه، َفنُِقَبْت َمْشَ ي ِرفاَعُة، َفقاَل: يا اْبَن َأِخي إِنَّ َأْصَبَح َأتاِن َعمِّ
ٍق  اِر َوَس�َأْلنا، َفِقيَل َلنا: َق�ْد َرَأْينا َبنِي ُأَبرْيِ ْس�نا يف الدَّ َفُذِه�َب بَِطعاِمنا َوِس�الِحنا. قاَل: َفَتَحسَّ
ْيَل�ِة، َوال َنَرى -فِي�م َنَرى- إاِلَّ َعىَل َبْع�ِض َطعاِمُكْم. ق�اَل: َوكاَن َبنُو  اْس�َتْوَقُدوا يف َه�ِذِه اللَّ
اِر-: واهللِ ما ُنَرى صاِحَبُكْم إاِلَّ َلبِيَد ْبَن َس�ْهٍل -َرُجٌل ِمنَّا  ٍق قاُلوا -َوَنْحُن َنْس�َأُل يف الدَّ ُأَبرْيِ
ُق؟! َفواهللِ َلُيخالَِطنَُّكْم َهذا  َط َسْيَفُه َوقاَل: َأنا َأْسِ ا َسِمَع َلبِيٌد اْخرَتَ َلُه َصالٌح َوإِْسالٌم-، َفَلمَّ
ُجُل، َفم َأْنَت بِصاِحبِها، َفَس�َأْلنا يف  ا الرَّ َقَة، قاُلوا: إَِلْيَك َعنْها َأيُّ ِ �ْيُف، َأْو َلُتَبيِّنُنَّ َهِذِه السَّ السَّ
  ِي: يا اْبَن َأِخي َلْو َأَتْيَت رسوَل اهلل ُْم َأْصحاُبا، َفقاَل ِل َعمِّ اِر، َحتَّى َلْ َنُشكَّ َأنَّ الدَّ
َفَذَك�ْرَت َذلِ�َك َلُه، قاَل َقت�اَدُة: َفَأَتْيُت رس�وَل اهللِ ، َفُقْلُت: إِنَّ َأْهَل َبْي�ٍت ِمنَّا َأْهَل 

))) أي: قافلة.
)2) هو الّدقيق النقّي.

)3) أي: ُغرفة.
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وا  دُّ َبًة َلُه، َوَأَخُذوا ِس�الَحُه َوَطعاَمُه، َفْلرَيُ ي ِرفاَعَة ْبِن َزْيٍد، َفنََقُبوا َمْشَ َجفاٍء، َعَمُدوا إىِل َعمِّ
ا الطَّعاُم: َفال حاَجَة َلنا فِيِه. َفقاَل النَّبِيُّ : »َسآُمُر يف َذلَِك«.  َعَلْينا ِسالَحنا، َفَأمَّ

ٍق َأَتْوا َرُجاًل ِمنُْهْم ُيقاُل َلُه: ُأَسرْيُ ْبُن ُعْرَوَة، َفَكلَُّموُه يف َذلَِك، فاْجَتَمَع  ا َسِمَع َبنُو ُأَبرْيِ َفَلمَّ
ُه َعَمدا إىِل َأْهِل  اِر، َفقاُلوا: يا رس�وَل اهللِ إِنَّ َقت�اَدَة ْبَن النُّْعمِن َوَعمَّ يف َذلِ�َك ناٌس ِمْن َأْهِل الدَّ
َقِة ِمْن َغرْيِ َبيِّنٍَة َوال َثَب�ٍت، قاَل َقتاَدُة: َفَأَتْيُت  ِ َبْيٍت ِمنَّا، َأْهِل إِْس�الٍم َوَص�الٍح، َيْرُموَنُْم بِالسَّ
ْمُت�ُه، َفقاَل: »َعَمْدَت إىِل َأْه�ِل َبْيٍت، ُذكَِر ِمنُْهْم إِْس�الٌم َوَصالٌح،  رس�وَل اهللِ  َفَكلَّ
َق�ِة َعَل َغْيِ َثَبٍت َوَبيِّنَ�ٍة؟!«. قاَل: َفَرَجْعُت، َوَل�َوِدْدُت َأنِّ َخَرْجُت ِمْن َبْعِض  ِ َتْرِميِه�ْم بِالسَّ
ي ِرفاَع�ُة، َفقاَل: يا اْب�َن َأِخي ما  م�اِل، َوَلْ ُأَكلِّ�ْم رس�وَل اهللِ  يف َذلِ�َك، َفَأتاِن َعمِّ
ُتُه بِم قاَل ِل رس�وُل اهللِ ، َفقاَل: اهللُ الُمْس�َتعاُن، َفَلْم َيْلَبْث َأْن َنَزَل  َصنَْعَت؟ َفَأْخَبْ

ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ          ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى   ى      ې   )ې   الُق�ْرآُن: 
ق )ٱ  ٻ( أي: ِمَّا قلَت لقت�اَدَة )ٻ  ٻ  پ         ۈئ  ۈئ( بنِ�ي ُأَب�رْيِ
ٹ                 ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ  
قولِ�ِه:  إىل  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( 
)ڻ( أي: َل�ْو اس�َتْغَفُروا اهللَ َلَغَف�َر هل�م )ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ( 

إىل قولِ�ِه: )( قوهلُم لَلبِيٍد )ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( إىل قولِِه: )ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ(.

ا  ه إىل ِرفاَعَة. فق�ال قتاَدُة: َلمَّ �الِح فردَّ �ا َنَزَل القرآُن، أَتى رس�وُل اهللِ  بالسِّ فلمَّ
�الِح، وكان َش�يًخا، قد َعش�ا -أو َعس�ا- يف الاِهليَِّة، وكنُت ُأَرى إسالُمه  ي بالسِّ أَتْيُت عمِّ
�الِح، قال: يا ابَن أِخي، هو يف َس�بيِل اهللِ. فَعَرْفُت أنَّ إس�الَمُه كان  ا أَتْيُتُه بالسِّ َمدُخواًل، فَلمَّ
َق ُبَش�رٌي باملِشكنَي، فنَزَل عىل ُس�الَفَة بنِت س�عِد، فأْنزَل اهللُ  ا َن�زَل القرآُن حَلِ َصِحيًح�ا، فلمَّ

: )ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
ڑ    ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ  
�ا َن�زَل َعىل ُس�الَفَة، َرماها  ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ( فلمَّ
�اُن بُن ثابٍت بأبياٍت ِمْن ِش�ْعِرِه، فأخ�َذْت َرْحَلُه، فَوَضَعْتُه عىل رأِس�ها، ُثمَّ َخَرَجْت بِه،  َحسَّ



(((

اَن؟! ما ُكنَْت َتأتِينِي بِخرٍي«))). َفَرَمْت بِِه يف األْبَطِح، ُثمَّ قالْت: أْهَدْيَت ِل ِشْعَر َحسَّ

ِل )ى(  ِل، والُمن�زَّ  )ې  ې( ه�ذا التَّعظي�ُم بأس�لوِب الَجم�ِع؛ لِعَظَم�ِة الُمن�زِّ

َي بذلَك؛ ألنَّه مكت�وٌب، ومموٌع يف  ي�ا حممُد -- )ى( ه�و القرآُن، ُس�مِّ
اللَّ�ْوِح املحفوِظ، وكذلك؛ ألنَّ�ه مكتوٌب بأيِدي املالئكِة، ك�م يف قولِِه : )ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک( ]عبس:2)-
6)[، وكذل�ك؛ ف�إنَّ الَبَشَ َيكتُبوَنُه، وأصُل الَكْتِب: الَجْم�ُع؛ الجتمِع الُحروِف والَكِلمِت. 

نً�ا للح�قِّ يف أخب�اِرِه، وأحكاِم�ِه )ائ   ەئ    �ا ِم�ْن عن�ِد اهللِ، ُمتضمِّ )ائ( أي: حقًّ

م )وئ         وئ  ۇئ(  ەئ( ألج�ِل أْن تفِصَل َبْينَهم يف ُخُصوماِتِم، ولبي�اِن أحكاِم أعمهِلِ
ب�م َأْوَحى بِ�ِه إليَك، وعلََّمَك، وب�م أدَّى إليِه اجتهاُدَك، واس�تِنْباُطَك )ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ق،  ۈئ( أي: ال تُك�ْن ُمدافًِع�ا عنُهم، وُم�اِداًل، وِمْن هؤالِء الائنِ�نَي: ُطْعَمُة بُن ُأَبرْيِ
قِة )ٱ  ٻ(  ِ ن�ِب، والسَّ ، وَمْن َمَع�ُه، فال ُتدافِْع عن ه�ؤالِء الُمتَّهِمنَي بالذَّ وُبَش�رْيٌ
ن�ِب، والتَّج�اوَز عن�ُه )ٻ  ٻ  پ        پ  پ( أي: كثرَي  اطُل�ْب َمغفرَته، وَس�رْتَ الذَّ

مَحَُه. محِة ملَِِن اسرَتْ املغِفَرِة ملَِِن اسَتغَفَرُه، وكثرَي الرَّ

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد:

 . َِّنَزَل ِمَن احلق ، أنَّ القرآَن َحقٌّ

اَم، والُقضاَة؛ للَفْصِل َبنْي النَّ�اِس، وللُحكِم عىل األعمِل  وفيه�ام: أنَّ القرآَن ُيِعنُي الُح�كَّ
ِة، والُبطالِن.  حَّ بالصِّ

وفيه�ام: أنَّ�ه َي�وُز للنب�يِّ  أْن َيَتِه�َد يف َفص�ِل الَقض�اِء، والنِّ�زاِع، وق�د ق�ال 
تِِه ِمْن  َن بُِحجَّ ، َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُك�وَن َأحْلَ َتِصُموَن إَِلَّ ُك�ْم َتْ ، َوإِنَّ : »إِنَّ�ام َأنا َبَشٌ
َبْعٍض، َوَأْقِضَ َلُه َعَل َنْحِو ما َأْسَمُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيًئا َفاَل َيْأُخْذ، َفإِنَّام َأْقَطُع 

َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر«))). 

))) رواه الرتمذي )3036(، واحلاكم )64)8(، وحسنه األلبان يف صحيح الرتمذي.
)2) رواه البخاري )6967(، ومسلم )3)7)).



(((

�ارقنَي، وموعظٌة  فاِع عِن الاِئن�نَي، وتريُم التِمِس األعذاِر للسَّ وفيه�ام: عدُم ج�واِز الدِّ
وتذكرٌي للُمحاِمنَي. 

َعى عليه، وأنَّ  ِعي، أو الُمدَّ ؛ اغرِتاًرا بفصاَح�ِة الُمدَّ ي احلقِّ رِّ وفيه�ام: ع�دُم التَّهاوِن يف َتَ
 . ُة َجَدِل أحِد الَخْصَمنْيِ َذَر ِمْن أْن َتأُخَذُه ُقوَّ عىل القاِض أْن َيْ

 . وفيهام: ُعُلوُّ اهللِ  عىل َخْلِقِه؛ ألنَّ النُّزوَل ال يكوُن إالَّ ِمْن ُعُلوٍّ

حاَبُة.  ، الذي أمَجَع عليِه الصَّ وفيهام: جواُز كتابِة القرآِن، وَيُِب أْن يكوَن بالّرسِم الُعثمِنِّ

فاُع عِن الُمجِرِمنَي.  وفيهام: أنَّه ال َيوُز للُمحاِمي تَولِّ قضايا الُمبطِِلنَي، والدِّ

وفيهام: أنَّ النبيَّ  ال َيْعَلُم الَغْيَب. 

ى، وَيَتَأنَّى، يف ُحْكِمِه.  وفيهام: أنَّه َيُِب عىل احلاِكِم أْن َيَتحرَّ

س�الِة، فال  نِب ِمَن األنبياِء، ولكْن بم ال ُيالُِف ُمقَتَض تبِليِغ الرِّ وفيه�ام: ج�واُز وقوِع الذَّ
ُيمِكُن لنبيٍّ أْن َيْكِذَب -َمَثاًل-. 

َم َبنْي َيَدي َفْتواه االستِغفاَر؛  واسَتنَْبَط بعُض العلمِء ِمَن اآليِة: أنَّه ينَبِغي عىل الُمفتِي أْن يقدِّ
وُل َبنْيَ اإلنساِن،  نوَب َتُ لقولِِه : )ائ( ُثمَّ قال: )ٱ  ٻ( وألنَّ الذُّ

 . واِب، والتَّوفيِق للَحقِّ وَبنْي معرفِة الصَّ

ا عندها.  وفيهام: تأثرُي الكالِم عىل النُّفوِس، بم َيْقِلُب احلقَّ باطِاًل والباطَِل حقًّ

 . ِد ِمْن أنَّه صاحُب حقٍّ ْوا قضيَة شخٍص، إال َبعَد التَّأكُّ وفيهام: أنَّه ال َيوُز للُمحاِمنَي أْن َيَتَولَّ

ِة.  قُة، وَجْحُد العاِريَّ ِ وفيهام: ذمُّ اليانِة، وِمنْها: السَّ

وفيهام: َتْفويٌض ِمَن اهللِ  ألهِل الِعلِم بالُحكِم َبنْيَ النَّاِس، وتَولِّ الَقضاِء. 

وفيهام: دليٌل عىل إثباِت النَّظِر والِقياِس للُمجَتِهِد. 

َلَم�ِة، وقال مالُك بُن ِديناٍر: »َكَفى بالَمْرِء  فاِع عِن الظَّ وفيهام: وجوُب االس�تِغفاِر ِمَن الدِّ
خيانًة أْن يكوَن أمينًا للَخَونِة«))). 

ِة، والظُّهوِر، َبْينَُهم.  ؤيِة، بجاِمِع الُقوَّ وفيهام: تسميُة الِعلِم بالرُّ

))) رواه أمحد يف الزهد )ص262(، والبيهقي يف الشعب )8984(، وأبو نعيم يف احللية )373/2).



(((

وفيه�ام: أنَّ�ه ال َيوُز ألحٍد أْن يقوَل: »َقَضْيُت بم أراِن اهللُ«؛ فإنَّ اهللَ  َلْ َيَْعْل ذلَك 
 . إال لنَبِيِّه

فاَع عِن الباطِل ِمْن عالماِت املنافِقنَي. وفيهام: أنَّ الدِّ

ْن َوَقَعْت ِمنْ�ُه خيانٌة ُعُموًما، أْتَبَع ذل�َك بالنَّهِي َعِن  ف�اِع َعمَّ �ا َنَ�ى  عِن الدِّ وَلمَّ
-؛ فقاَل  َرْت ِمنْه -وهذا أْس�َوُأ، وأش�دُّ �َد اليانَة، وتكرَّ �ْن َتَعمَّ �ِة، والُمجاَدَل�ِة، َعمَّ الَمحاجَّ

 :

)  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  
ٹ  ٹ(.

 )ڀ  ڀ( ي�ا حمم�ُد -- وهذا َيش�َمُل كلَّ مؤِمٍن، والُمجاَدَل�ُة: عىل َوْزِن 

، فأكثَر، واملعنَ�ى: ال ُتناِزْع، وال  ُمفاَعل�ٍة، ِم�َن الَجَدِل، وه�و َيْقَتِض االش�رِتاَك َبنْيَ َطَرَف�نْيِ
ُتاِص�ْم، وال ُتدافِ�ْع )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( أي: َيُوُنوَن�ا، واالختِي�اُن: ه�و 
ِد للخيان�ِة؛ ألنَّ هؤالِء  يغ�ُة معنَى التَّكلُّ�ِف، والتقصُّ ِم�ُل هِذِه الصِّ الُمباَلَغ�ُة يف اليان�ِة، َوَتْ

ٍة، وإصاٍر. وخيانُة النَّفِس: ارتكاُب ما َيُضُّ با )ٺ  ٿ  ٿ   املنافقنَي َيُوُنوَن أنفَس�ُهم بش�دَّ
ُرها  ُدها، وُيَكرِّ ٿ( وَنْفُي املحبَِّة َيْقَتِض الُبْغَض )ٿ  ٹ                ٹ( كثرَي اِليانِة، َيَتعمَّ

)ٹ( كثرَي الوقوِع يف اإلثِم.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

التَّحذي�ُر ِمَن خيان�ِة النَّفِس، وخيانِة الَغرِي، وأنَّ املعصيَة -وَل�ْو كانِت اعتداًء عىل الَغرِي- 
اًل.  فيها خياَنُة الُمعَتِدي لنفِسِه أوَّ

اًنا(، و )أثيًم(، ِمْن  وفِيها: ُبغُض اهللِ  ملَِِن اعتاَد اليانَة، وَوَلَغ يف اآلثاِم؛ فإنَّ )خوَّ
ِصَيِغ الُمبالغِة، وُيؤَخُذ باملفهوِم: أنَّ اهللَ  ُيِبُّ أهَل األمانِة، واالستقامِة. 

ِة كلِّها.  ويف اآلية: أنَّ األصَل يف َنِْي النبيِّ  عِن الّ�ِء، أنَّه َنٌْي لألمَّ

فاُع عِن الظََّلمِة، وحماولُة إقناِع النَّاِس بِباَءِتِم.  وفِيها: أنَّه ال َيوُز الدِّ
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وفِيه�ا: أنَّ َنَْي النبيِّ  عْن شٍء، ال َيس�تلِزُم وقوَعُه ِمنْ�ه، وقد يكوُن املقصوُد: 
تِذيَرُه، وتِذيَر غرِيِه. 

نِب.  وفِيها: بياُن َخطِيئِة اإلصاِر عىل الذَّ

وفِيها: أنَّ خيانَة الَغرْيِ ِهَي يف احلقيقِة خيانٌة للنَّفِس؛ ألنَّ س�وَء العاقبِة سَيعوُد عليها، وما 
َة كالَجَسِد الواِحِد.  خاَن مسِلٌم أخاه، إال كاَن قد خاَن نفَسه؛ ألنَّ األمَّ

وفِيها: أنَّ خيانَة املسلمنَي َبواٌر، وَمْهَلكٌة. 

وفِيها: تريُم ارتكاِب ما َيُضُّ بالَغرِي. 

ٍة.  ِل مرَّ وفِيها: أنَّ َمِن افَتَضَح بسيِّئٍة، فإنَّ هلا عنَده أخواٍت؛ ألنَّ اهللَ ال َيْفَضُح عبَدُه ِمْن أوَّ
ْقُت َقْبَلها؟ َفقاَل َلُه  َعْن َأَنِس ْبِن مالٍِك قاَل: ُأِتَ ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب بِساِرٍق، َفقاَل: وَاهللِ ما َسَ

ِل َذْنٍب«))). ُعَمُر: »َكَذْبت، َوَربِّ ُعَمَر، ما َأَخَذ اهللُ عبًدا ِعنَْد َأوَّ

َر  وفِيه�ا: اس�تعمُل ِصيغِة الُمبالغ�ِة يف التَّنِفرِي ِمَن الُمِرِّ عىل اِليان�ِة، واإلثِم، الذي َتَكرَّ
ى خاِئنًا،  ا َم�ْن َوَقَع ِمنْه ذلَك عىل س�بيِل الَغْفَلِة، وعدِم الَقْصِد: فال ُيس�مَّ وقوُعُه�م ِمنْ�ُه، فأمَّ

وال آثًِم. 

يِء، وُيؤَخُذ هذا باملفهوِم.  ، والَبِ وفِيها: جواُز الُمجادَلِة عْن صاِحِب احلقِّ

، وهو  دِّ وفِيه�ا: َتعلي�ُل النَّهِي الوارِد يف اآليِة بنَْفِي الَمحبَِّة، وال�ذي ُيؤَخُذ ِمنْه إثباُت الضِّ
َخُط.  الُبْغُض، والسَّ

وفِيها: أنَّه ال َيوُز إعانُة املذنِب، واآلثِِم، والُمعَتِدي. 

فاَع عِن الاِئِن ُيؤدِّي إىل َتِرئتِِه، وَتْكراِر وقوِع اليانِة ِمنْه.  وفِيها: أنَّ الدِّ

، أو  ْن َوَقَع ِمنْه ذنٌب، َيس�توِجُب عقوبًة، ِمْن َحدٍّ اُفُع َعمَّ وفِيها: أنَّه ال َيوُز للُمحاِمي الرتَّ
تعِزيٍر. 

))) رواه اب�ُن ح�زم يف الُمحىّل )2)/64(، وصححه، وقال احلافُظ اب�ُن حجر يف إتاف املهرة )2)/2))(: »رواه 
ابُن وهب يف جامعه، وهو موقوٌف، حكُمه الرفُع، كتبُته لصحة سنده«.
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وفِيه�ا: أنَّ ُمنازع�َة الَغ�رِي بالقوِل إلقناِع�ِه: إْن كان�ْت يف احلقِّ فهي َخ�رٌي، وإْن كانْت يف 
 . الباطِِل فِهَي رَشٌّ

ُّ ببعِض النَّاِس إىل أْن َيَتكلََّف اإلثَم، وَيِمَل نفَسُه عليِه مَحْاًل.  وفِيها: أنَّه قد َيبُلُغ الشَّ

َة اليانِة ترِجُع عىل صاِحبِها.  وفِيها: أنَّ َمَضَّ

ا مراتُِب متفاوتٌة،  وفِيها: أنَّ اليانَة ِمَن اآلثاِم التي ُتْغِري صاحَبها؛ لَِيَقَع فيها ِمراًرا، وأنَّ
وأنَّ ِمَن النَّاِس َمْن تكوُن اليانُة ِصفًة ُمالِزمًة له. 

وفِيها: أنَّ َمْن أعاَن الاِئَن، أْو جاَدَل عنُه، فقِد اشرتَك معُه يف اإلثِم. 

ا نوٌع ِمنْه، فاإلثُم أعمُّ ِمَن اِليانِة.  وفِيها: أنَّ اليانَة سبٌب للوقوِع يف اإلثِم، كم أنَّ

ِد ُحبِّ الظُّهوِر عليِه، ف�إنَّ اِلداَل ُيَقسِّ  وفِيه�ا: التَّنبي�ُه عىل َش�هوِة ُماراِة الَخْصِم، ملِج�رَّ
القلَب، وُيوِقُع يف اإلثِم؛ ولذلك ال ُيؤَتى ِمنْه إال ما كاَن حمموًدا، كاِلداِل املشوِط باألدِب، 

ِل إىل احلقِّ واألرَجِح، يف مساِئِل الِعلِم.  بِنيَِّة التَّوصُّ

وفِيها: أنَّ املنافقنَي يتحاَلُف بعُضُهم َمَع بعٍض، وُيدافُِع بعُضُهم عْن َبعٍض، كم َتدلُّ عليِه 
اآليُة، وسبُب ُنُزوهِلا. 

وفِيها: شاهٌد لقولِِه : )ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( ]املائدة: 2[. 

نوِب، وِمْن عالم�اِت الكبريِة: ميُء النُّصوِص بنَْفِي حمبَِّة  وفِيه�ا: أنَّ اليانَة ِمْن كباِئِر الذُّ
ِؤ ِمَن  اهللِ ع�ْن صاِحبِها، وه�ذا كاللَّعنِة، والَغَضِب، وِحرم�اِن النَِّة، والتَّوُعِد بالنَّ�اِر، والتَّبُّ

الفاِعِل، وَنْفِي اإليمِن عنُه، ونحِو ذلَك.

ُق�وا، ووَضُعوا الَم�ُسوَق يف بيِت  ا َسَ �ا َذَك�َر  خيانَة بع�ِض املنافق�نَي، َلمَّ وَلمَّ
: عىل فِْعِلِهم، َوَوَعَظُهم، فقال  َبِريٍء، َوبََّخُهم

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     (
ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ(.

 )ڤ  ڤ  ڤ( أي: َيْس�َترِتوَن ِم�َن النَّ�اِس، وُيُف�وَن عمَلُه�م عنُْهم؛ لَِئال 
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  ُر )ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( أي: ال َيس�َترِتوَن وال َيس�َتْحُيوَن ِمنْ�ُه َيْلَح�َق ِبِ�ُم ال�ضَّ
ِلٌع عليِهم، عليٌم ِبِم، َيراُهم، وَيْقِدُر عليِهم، وَمَع ذلَك ال َياُفوَنُه )ڄ   )ڦ  ڄ( ُمطَّ

يِل )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( أي: ما ُيغِضُبُه، وُيْبِغُضُه،  ڄ( يتآَم�روَن، وُيدبِّ�روَن يف اللَّ
م،  اِم األبرياِء، وغرِي ذلِك )چ   چ  چ  ڇ  ڇ( حافًظا ألعمهِلِ قِة، واتِّ ِ ِمَن السَّ

م، ال َيَْفى عليِه شٌء ِمْن شأِنِم. سميًعا ألقواهِلِ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

بياُن بعِض ما كاَن عليِه املنافقوَن ِمْن َقبيِح األفعاِل، وبياُن َمْكِرِهم باللَّيِل. 

وفِيها: أنَّ ِمْن شأِن الُمفِسِديَن: التَّواُطَؤ باللَّيِل، عىل ما ُينَشُ يف النَّهاِر ِمَن اإلفساِد. 

�وِء؛ لُِيْمِعنوا في�ِه فِكَرُهم،  وفِيه�ا: اس�تعانُة األرشاِر بالظَّ�الِم، عىل التَّخطِي�ِط لِفْعِل السُّ
يطاِن، بعيًدا َعْن أنظاِر النَّاِس.  وَيسَتعِمُلوا وقَت َصفاِء األذهاِن يف طاعِة الشَّ

وفِيها: أنَّ ِمْن شأِن املنافِِق: االستخفاَء، والتَّواِري. 

وفِيها: فساُد حياِء َمْن َيْسَتِحي ِمَن النَّاِس، وال َيسَتِحي ِمَن اهللِ. 

وفِيه�ا: أنَّ ضعَف اليقنِي بِرقابِة اهللِ ، ي�ؤدِّي إىل ارتكاِب اآلثاِم، وأنَّ َمْن َقِوَيْت 
ُمراَقَبُتُه لربِّه، وإيمُنُه باطِّالِع اهللِ عليِه، َيْمَتنُِع عِن املعصيِة. 

وفِيها: أنَّ اهللَ أحقُّ أْن ُيسَتْحيا ِمنُْه ِمَن النَّاِس. 

ا َمعيَُّة النُّرِة، والتَّأييِد:  وفِيها: َمعيَُّة اهللِ للعباِد ُعُموًما، وهي َمعيَُّة الِعلِم، واإلحاَطِة، أمَّ
ٌة باملؤمننَي.  فِهَي خاصَّ

مِء، وهذا  وفِيها: أنَّ الَمعيََّة ال َتْسَتلِزُم االلتِصاَق، فُيقاُل: الَقَمُر َمَع الُمسافِِر، وهو يف السَّ
نا  -وَلُه الَمَثُل األعىَل- هو َمَعنا، َمَع استِواِئِه عىل عرِشِه، َفْوَق َسمواتِِه،  يف األرِض، فَربُّ

غرُي متَّصٍل بالَخلِق، باِئٌن عنُْهم، وهذا كقولِِه : )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]احلديد: 4[. 

، والَمِعيَِّة، فهو َمَعنا َحقيقًة، َيس�َمُع م�ا نقوُل، وَيَرى ما َنْفَعُل، لكنَّه  وال ُمناف�اَة َبنْي الُعُلوِّ
َفْوَقنا، وهو الَعِلُّ األعىَل. 
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وَن -يف سبيِل ذلَك-  م ُمستِعدُّ ويف اآليِة: ِحرُص املنافقنَي عىل عدِم افتِضاِح أمِرِهم، وأنَّ
اُم األبِرياِء.  الرتكاِب أنواِع الظُّلِم، وِمنْها: اتِّ

َظ بم ُيْس�ِخُطُه  وفِيه�ا: أنَّ�ه َيُِب ع�ىل العبِدالتَّقيُُّد بم َيرضاُه اهللُ ِم�َن األقواِل، وأْن ال َيَتلفَّ
 علْيه. 

م.  وفِيها: تديُد العباِد، بإخباِرِهم بإحاَطتِِه  بأعمهِلِ

وفِيها: أنَّ األحواَل القبيحَة حَمَلُّ َغَضِب الربِّ َجلَّ وَعال. 

َة الُمجتمِع الُمسِلِم، َتِمُل الُمفِسِديَن عىل َتْرِك الُمجاَهَرِة.  وفِيها: أنَّ قوَّ

ى َعَماًل.  وفِيها: أنَّ قوَل اللِّساِن ُيسمَّ

وفِيها: ذمُّ َمْن تكوُن مافُة الَخْلِق عنَدُه، أعظَم ِمْن مافِة اهللِ. 

ُل الع�اِص، وال ُيعاِجُلُه بالُعُقوبِة، َبْل َيِعُظه،  وفِيه�ا: ِحْلُم اهللِ ، وأنَّه كثرًيا ما ُيؤجِّ
 . وَيعِرُض عليِه التَّوبَة، وَيْدُعوُه إىل احلقِّ

ضا هللِ. وفِيها: إثباُت ِصفِة الرِّ

ه. وِر ِضدَّ ، كخياَنتِِه، وُبتانِِه، وشهاَدِة الزُّ يِة إىل الَغرْيِ ُة إثِم املعصيِة الُمَتعدِّ وفِيها: شدَّ

�ا َذَكَر اهللُ  جريم�َة املنافقنَي، وكاَن بعُض أقاِرِبِم، وقوِمِهم، ِمَن املس�لمنَي  وَلمَّ
فاِع-:  ُينافُِح عنُْهم، قاَل  -داِعًيا املؤمننَي إىَل الَكفِّ َعْن هذا الدِّ

)  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ(.

نَي ِمَن املؤمن�نَي، واملعنى:   )ڇ  ڍ( ه�ا: حرُف تنبي�ٍه، والطاُب لق�وٍم خاصِّ

انَتبُِه�وا ي�ا َم�ْن َتُذبُّ�وَن، وُتدافِع�وَن، عِن املنافِق�نَي، فق�د )ڍ( خَاْصمُت�م، وداَفْعُتم 
)ڌ( ع�ن ه�ؤالِء الَخَوَنِة، وحاَوْلُت�م َتِبَئَتهم )ڌ  ڎ  ڎ( والت�ي ُيمِكُن أْن 

َي�ُروَج فيه�ا الباطِ�ُل، وَيْقبَله بعُض النَّ�اِس، بُزخُرِف الق�وِل، والبي�اِن، والفصاَحِة )ڈ  
اِئُر  ًة )ڑ      ڑ( عنَدما َتظَهُر السَّ ڈ  ژ  ژ( وهو العليُم بأحواِل الَخْلِق كافَّ



((9

ُهم  )ک  ک  ک  ک  گ( أي: َم�ْن ه�و ال�ذي َيَتَوالُهم، وُيدافُِع عنُْه�م، وَينُْرُ

، جواُبُه: ال أَحَد سُيجاِدُل، ويكوُن َوكياًل َعنُْهم. حينِئٍذ؟ وهذا استفهاٌم إنكاِريٌّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ِب، ملَِْن ُهَو ِمنُْهم، أو لِصاِحبِهم، إذا كاَن ُمِرًما.  َتنبيُه املؤمننَِي إىَل عدِم جواِز التَّعصُّ

فاِع عنُه؛ لَِئال َيَتمَدى.  ِه عْن ُظلِمِه، وعدِم جواِز الدِّ وفِيها: ُنرُة الظَّاِلِ بَكفِّ

نيا، ويكوُن صاحَب إقناٍع، وفصاحٍة،  وفِيها: أنَّ الُمجادَل بالباطِل قد َيْغِلُب يف احلياِة الدُّ
تِِه؛ لُيوِهَم خالَف احلقيقِة، ولكنَّه يوَم القيامِة َيفِقُد كلَّ قدرٍة  َتسَتميُل النُّفوَس، ويلحُن بُحجَّ

عىل ذلَك. 

فاَع عْن غرِيِه.  وفِيها: أنَّ كلَّ إنساٍن -يوَم القيامِة- مشغوٌل بنفِسِه، فال َيستطِيُع الدِّ

يِن، وظهوَر احلقاِئِق، َيمنَُع ِمَن التَّالُعِب.  وفِيها: أنَّ َكشَف الَمسُتوِر يوَم الدِّ

وفِيها: أنَّ اهللَ ال َتَفى عليِه خافِيٌة. 

وفِيها: َتريُم َنِر الظَّاِلِ بالباطِِل. 

وفِيها: َتريُم الِوكاَلِة إذا كاَن فيها َتدبرُِي أموِر الظَّاِلِ، والقياُم بِشؤونِِه. 

نيا، ال ُييُز للمحكوِم له أْن يأُخَذ بِِه، إذا كاَن ِخالًفا  وفِيها: إيمٌء إىل أنَّ ُحكَم احلاِكِم يف الدُّ
 . للحقِّ

يِن.  ُه، وَلْو يوَم الدِّ وفِيها: أنَّ اهللَ وكيُل املظلوِم، َينُرُ

وفِيها: الَحثُّ عىل التَّوُكِل عىل اهللِ، والثِّقُة يف ِحْفظِِه، وِكفاَيتِِه، ومِحاَيتِِه. 

وفِيها: َتريُم اِلداِل، للتَّعميِة عىل الُقضاِة. 

وفِيها: أنَّ اهللَ نِعَم الوكيِل، و»الوكيُل« ِمْن أس�مِئِه ، فهَو الكايِف، والُمَتَولِّ لميِع 
ُض إليه تدبرُِي أموِر عباِده، فالَخْلُق واألمُر ُكلُّه َلُه. األموِر، املفوَّ

ا اهللُ : فإنَّه -كم قاَل يف كتابِِه-: )ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   وفِيها: أنَّ ِوكالَة الَبَشِ ناقصٌة، أمَّ
ٿ( ]األنعام: 02)[، فهو َرِقيٌب عىل كلِّ شٍء، وحافٌِظ عىل كلِّ أحٍد. 



((0

نيا.  مٌة عىل ُمراعاِة الدُّ وفِيها: أنَّ ُمراعاَة اآلِخرِة ُمقدَّ

وفِيها: الوعُظ والتَّذكرُي بيوِم القيامِة. 

وفِيها: ذمُّ الَجَدِل بالباطِِل، وهو يف اللُّغِة: بمعنَى الَفْتِل، وُيقاُل: رجٌل َمْدوٌل، أي: قويُّ 
ِة، التي ُيدافُِع با اإلنساُن عن نفِسِه، أو عْن غرِيِه. وقيل:  البِنَْيِة. فمعنى اِلداِل: َتقِويُة الُحجَّ
َي ما َبنْيَ الَخْصَم�نْيِ مادلًة؛ ألّن كلَّ واحٍد ِمنُْهم ُيِريُد أْن  الَجدالُة: هي وجُه األرِض، وُس�مِّ

اًل، أي: َمطُروًحا عىل الَجدالِة، وهَي األرُض.  ُيلِقَي صاحَبُه عليها. وُيقاُل: تركُتُه ُمدَّ

وفِيها: أنَّ موِقَف الظَّاِلِ يكوُن ُمِْزًيا يوَم القيامِة، وَلْن َيَِد أحًدا ُيدافُِع عنُْه. 

ا الُممِكنُة: فِهَي االعتِمُد  وفِيها: الَفرُق َبنْيَ الِوكالِة الُمْمِكنِة َبنْيَ العباِد، والُمسَتحيلِة، فأمَّ
ِة، فيم َيس�تطِيُع الَبَشُ  فاِع، والُمناَصَ ع�ىل الَغرِي يف َقضاِء احلاجاِت، وَتصيِل املصالِِح، والدِّ
: فهي  ا الِوكالُة الُمستحيَلُة يف حقِّ الَبَشِ مٌة يف الباطِِل. وأمَّ ، حُمرَّ القياَم بِِه، وهي جائزٌة يف احلقِّ
قيِب عىل كلِّ  الت�ي يكوُن فيها الوكي�ُل بمعنى الكايف ِمْن كلِّ شٍء، والكافِِل لكلِّ شٍء، والرَّ

 . ِشٍء، واحلافِِظ لميِع األموِر، والقاِئِم بكلِّ املخلوقاِت، وليَس هذا إال هلل

ُلُه- يف  َل�ُه يوَم القيام�ِة، ويكوُن -ُه�َو وُمَوكِّ ُأ ِمَّْن َوكَّ وفِيه�ا: أنَّ الوكي�َل بالباطِ�ِل س�َيَتَبَّ
َموِقِف العاِجِز.

َبُهم يف التَّوبِة  ا َوَعَظ اهللُ  العباَد، بِذْكِر الَمعاِد، وَعْجِزِهم التَّامِّ يوَم القيامِة، رغَّ وَلمَّ
 : نوِب، وحثَُّهم عىل ذلَك، فقاَل ِمَن الذُّ

ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ     (
ڻ  ڻ(.

َي سوًءا؛ ألّن عاِمَله َيسوؤُه ما َيلقاُه ِمَن العقوبِة،   )گ  گ   ڳ( َعماًل سّيًئا، وُسمِّ

ولَكْوِن الَعمِل يف نفِسِه سيًِّئا، غرَي َحَسٍن. )ڳ  ڳ  ڳ( بمعصيٍة، َتَتصُّ بِِه، َبْينَه وَبنْيَ 
ِك. )ڱ  ڱ  ڱ(  ِك، وُظلُم النَّفِس بال�شِّ ن�ُب دوَن الشِّ �وُء: هو الذَّ �ِه، وقيَل: السُّ ربِّ
�وِء، والظُّل�ِم )ڱ  ں( حقيقُة الِفع�ِل: »َوَجَد«:  َيطُل�ُب مغفرَت�ُه بتوبٍة صادقٍة ِمَن السُّ
�ُد، ِمن َكْوِن ربِّ�ه )ں( كثرَي  ُق، ويتأكَّ ِء، وُمش�اهدُتُه، والُمراُد: س�يتحقَّ الظَّف�ُر بال��َّ



(((

ء س�رتَته فقد غَفرَته، ومنْه: املِْغفُر،  نِب، َمَع التَّجاُوِز َعنْه، وكلُّ َشْ املغفرِة، والَغْفُر: َس�رْتُ الذَّ
محِة، ورمحُة اهللِ  �رُت، والِوقايُة. )ڻ( عظي�َم الرَّ الذي َيْلَبُس�ُه الُمقاتِ�ُل، فَيحُصُل بِِه السَّ

ٌة بجميِع الَخلِق، وخاّصة باملؤِمننَي. عامَّ

ق�ال اب�ُن عبَّاٍس  يف هِذِه اآليِة: »أخ�َبَ اهللُ عباَدُه بِحْلِمِه، وَعْفِوِه، وَكَرِمِه، وَس�َعِة 
رمحتِ�ِه، ومغفرتِِه، فَم�ْن أذَنَب ذنًبا -صغرًيا كان، أو كب�رًيا-، )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

مواِت، واألرِض، والباِل«))). ں   ڻ( وَلْو كانْت ذنوُبه أعظَم ِمَن السَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

اِر، واملنافِقنَي.  دعوُة مجيِع الُعصاِة إىل التَّوبِة، حتى الكفَّ

نَب، َمْهم َعُظَم.  وفِيها: أنَّ اهللَ يغِفُر الذَّ

ي، س�واٌء َظَلَم العاِص فيِه نفَس�ُه َفَقط، أو  نَب الالزَم، والُمتعدِّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ يغِف�ُر الذَّ
أساَء إىل غرِيِه)2). 

جاِء يف التَّوب�ِة، َمَع تويِفِه بعاقَبِة عمِلِه،  وفِيه�ا: احل�ثُّ عىَل َتديِث العاِص بأحاديِث الرَّ
 : ك�م يف ه�ِذِه اآليِة، واآليِة الت�ي تِليها، وكم يف الَجْم�ِع َبنْيَ هذه اآليِة، وَب�نْي قولِِه

)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النساء: 23)[. 

ا، غف�وًرا، رحيًم، وقد جاءِت امرأٌة إىل  اِدَق، َلْن يعِدَم ربًّ وفِيه�ا: أنَّ التَّائ�َب، النَّاِدَم، الصَّ
ا َوَلَدْت َقَتَل�ْت َوَلَدها!  ٍل ، فس�ألْتُه عِن ام�رأٍة َفَجَرْت فَحبَل�ْت، فَلمَّ عب�ِداهللِ بِن ُمَغفَّ
َفْت، وه�ي َتْبِكي، فدعاها، ُث�مَّ قاَل: »ما  �ٍل: »ما هَلا؟ هَل�ا النَّاُر!«فانَرَ ق�ال عب�ُداهللِ بُن ُمَغفَّ

َأَرى أم�َرِك إال أَحَد أْمَريِن: )گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں   ڻ(«، فَمَسَحْت عينَها، ُثمَّ َمَضْت))). 

))) رواه الطبّي )96/9)(، وابن أب حاتم )442/2(، والاللكائي يف رشح اعتقاد أهل السنة )24/6))).
)2) ق�اَل ابُن عثيمنَي  يف تفِس�رِي اآليِة: »)گ  گ   ڳ( أي: ما َيس�وُء غ�رَيه )ڳ  ڳ  ڳ( َيعني: 

باملعاِص؛ ألّن الَمعاِص ُظلٌم للنّفس«. تفسري سورة النّساء )94/2)).
)3) رواه الطبي )59/9)).



(((

رت توب�ُة العبِد، وَلْو تاَب يف آِخ�ِر ُعمِرِه، ولكنَّ  نَب، وَلْو تأخَّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ يغِف�ُر الذَّ
َن ِمَن التَّوبِة، وتأخرُي التَّوب�ِة هو بِذاتِِه ذنٌب،  التَّأِخ�رَي خط�رٌي؛ ألنَّه قد َيموُت َقْب�َل أْن َيَتمكَّ
، َيستغِفُر  نِب بُوُضوٍء سابٍِغ، وركَعَتنْيِ غيُب يف إْتباِع الذَّ َيسَتحقُّ التَّوبَة ِمنْه، ولذلَك َوَرَد الرتَّ
اهللَ فيه�م ِم�ْن ذنبِِه، فع�ْن أب َبكٍر  قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ : »ما ِمْن ُمْس�لٍِم 
ْنِب، إاِلَّ َغَف�َر َلُه«َوَقَرَأ  ، ُثمَّ َيْس�َتْغِفُر اهللَ لَِذلَِك الذَّ ُأ، َفُيَص�لِّ َرْكَعَتْيِ ُيْذنِ�ُب َذْنًبا، ُث�مَّ َيَتَوضَّ

)گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     : هاَت�نْيِ اآلَيَت�نْيِ
عمران:  ]آل  ڄ(  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ          )ڤ    ،]((0 ]النساء:  ڻ( 

.(((](35

نِب، وَذهاِب داِعيِه،  اِدَق، َيُِد أَثَر التَّوبِة يف نفِس�ِه، ِمْن َكراهيتِِه للذَّ وفِيها: أنَّ التَّاِئَب الصَّ
ِق لِعَمِلها.  احلِة، والتَّشوُّ غبِة يف األعمِل الصَّ محِة، بالرَّ وَيُِد أَثَر الرَّ

وفِيها: بياُن الَمخَرِج ِمَن الَورطاِت. 

ادقِة.  ُد بَقُبوِل التَّوبِة الصَّ وفِيها: َوْعُد اهللِ املؤكَّ

ِد التَّجاوِز َعْن ذنبِِه، وأنه ُيؤتِيِه ِمْن رمَحتِِه َبعَد  وفِيه�ا: َك�َرُم اهللِ بإعطاِء التَّائِب أكثَر ِمْن مرَّ
مغِفَرتِِه. 

وفِيها: أنَّه ال َينَفُع االستغفاُر َمَع اإلصاِر؛ وذلَك ألنَّ التَّعبرَي بقولِه: )ڱ  ڱ  ڱ( 
يَِّة.  ، أي: أنَّه َتَرَك الذنَب، وأقَلَع عنه بالُكلِّ َيدلُّ عىل فاصٍل تامٍّ

 ، َِف فيها بم َيشاُء، وإنَّم هي ِملٌك هلل وفِيها: أنَّ نفَس العبِد ليسْت ِمْلًكا له، لِيترَّ
َجَعَله�ا أمان�ًة عنَد العب�ِد، وأَمَرُه فيها بأواِم�َر، وَناُه َعن َن�واٍه، ال ُبدَّ له ِمَن االس�تِجابِة فيها 

لالِِقها، ومالِِكها. 

محِة، وَتيَئُتهم للُمس�تغِفِريَن التَّائبِ�نَي، وأنَّ َنْيَلُهم قريٌب  وفِيه�ا: إعداُد اهللِ للمغفرِة، والرَّ
ملَِْن تاَب. 

))) رواه أمح�د )47( -واللف�ظ ل�ه- وأب�و داود ))52)(، والرتم�ذي )406(، وحس�نه، وكذا حس�نه ابن كثري يف 
تفسريه )24/2)(، واحلافظ يف الفتح )))/98).



(((

�وَء باملغفرِة،  ن�وِب، رحيًم بالِعباِد، ويقابُِل السُّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  ال َي�زاُل غفوًرا للذُّ
محِة، ملَِِن اسَتْغَفَرُه، وإليه أناَب.  والظُّلَم بالرَّ

ِة، بَس�رْتِ ذن�وِب تاِئبِيها، وع�دِم َفْضِحهم، وق�د كان َبنُو  وفِيه�ا: نِعم�ُة اهللِ عىل هِذِه األمَّ
باِح، كم َرَوى ابُن َجريٍر  إسائيَل إذا أذَنَب أحُدُهم يف الَمس�اِء، َحَصَلْت له الَفِضيحُة يف الصَّ
ع�ن عبِداهللِ بِن مس�عوٍد ، قال: »كاَن بنُو إسائيَل إذا أص�اَب أحُدُهم ذنًبا، أصَبَح قد 
ُكتَِب كفارُة ذلَك الذنِب عىل بابِِه، وإذا أصاب البوُل شيًئا منه، َقَرضه باملِقراِض«فقاَل رجٌل: 
لقد آَتى اهللُ بنِي إسائيَل خرًيا، فقال ابُن مسعوٍد : »ما آتاُكُم اهللُ خرٌي ِمَّا آتاُهم«ُثمَّ تال 

هذه اآليَة: )گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ( ))). 

اِس�ُع َبنْي املعِصيِة، واالس�تغفاِر، وما يؤدِّي إلي�ه كلٌّ ِمنْهم، كم َيُدلُّ  وفِيها: التَّفاوُت الشَّ
عليه التَّعبرُي ب� )ڱ(. 

وفِيها: إمكاُن استدراِك املذنِِب ملِا فاَت، وترّقيِه يف الَكمِل َبعَد َتقصرِيِه، وُظلِمِه لنفِسِه. 

وفِيها: أنَّ التَّائَب الصادَق ينعُم بِمغِفرِة اهللِ، ورمَحتِه. 

وفِيها: أنَّ ألسمِء اهللِ  وصفاتِِه، َمعاٍن وآثاًرا. 

ُق هذا إال بإعاَدِة احلقِّ له، أو التَّحلُِّل ِمنْه. عوُة إىل التَّوبِة ِمْن ُظلِم الَغرِي، وال َيتحقَّ وفِيها: الدَّ

َر؛ لقولِِه: )گ( و )ڳ( فُكّلم أساَء،  نِب، ولو َتَكرَّ وفِيها: أنَّ التوبَة َتِصحُّ ِمَن الذَّ
وتاَب، تاَب اهللُ علْيِه. 

ا لنفِسِه.  وفِيها: أنَّ اإلنساَن قد يكوُن عُدوًّ

وطِه، قال احلافُِظ  �ق رُشُ قُّ وفِيها: أنَّ االس�تغفاَر ال يكوُن باللِّس�اِن فق�ط، بل ال ُبدَّ من َتَ
ْنِب كالتَّالُعِب«)2). : »ااِلْستِْغفاُر بِاللِّساِن َمَع التََّلبُِّس بِالذَّ

))) رواه الطبّي يف تفس�ريه )95/9)(، وإس�ناُده صحيح. وقال املاوردّي يف تفس�ريه ))/424(: »س�ّهل اهللُ عىل 
ه�ِذه األم�ِة ما َش�ّدد عىل َبني إسائيَل، إْذ كان�وا إذا أذَنَب الواحُد منُه�م أصَبَح َمكتوًبا عىَل بابِه ِم�ن كفاَرِة ذنبِه: 

اجَدْع أنَفك، اجدْع ُأذَنك، وَنحو َذلك، فُجعل االستغفاُر. وهذا قوُل ابِن مسعوٍد، وعطاِء بِن أب َرباح«.
)2) فتح الباري )))/99).



(((

َق وَرَمى َبريًئا بِذِه اآليِة.  وفِيها: َتذكرُي َمْن َسَ

وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن مَجَ�َع َب�نَي ُظلِم�ِه لنفِس�ِه، وُظلِم�ِه لِغ�رِيِه، َفَعَلْيِه االس�تزادُة ِم�َن التَّوبِة، 
واالستغفاِر. 

ُقُه. ويف قوله: )ڱ  ں  ں   ڻ(: تعجيُل وقوِع املأموِل، وَتقُّ

 : ِهيِب؛ لَتكَتِمَل املوعظُة، فقال غيَب أتَبَعُه بِذْكِر الرتَّ ا َذَكَر اهللُ  الرتَّ وَلمَّ

)  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے(.

ى فِيِه العاِمُل َجْلَب منَفَعٍة، وقد   )ڻ  ڻ( أي: َيعَمْل، والَكْس�ُب: هو ما َيَتح�رَّ

ٌة عليه )ۀ( أي: ذنًبا، وَيشَمُل  ُيسَتعَمُل فيم َيُظنُّ اإلنساُن أنَّه َينفُعُه، وهو يف احلقيقِة َمَضَّ
ًة ِمَن اإلثِم، وما َيَتس�بَُّب في�ِه، كأْن يكوَن داالًّ  غاِئَر، وَيش�َمُل م�ا َفَعَلُه ُمبارَشَ الكباِئ�َر، والصَّ
نِب-  أو ُمِعينً�ا علي�ِه )ۀ  ہ  ہ  ہ( ال عىل غرِيِه، واملعنى: أنَّ�ه -بارتكابِِه للذَّ
َيُضُّ نفَس�ُه وحَدها )ھ  ھ  ھ( أي: بم يف ُقلوِب النَّاِس، وبم َيكِس�بوَنُه ِمْن أقواٍل، 
وأفعاٍل، وبم َلَدْيم ِمَن التَّوبِة، أو اإلصاِر )ھ( بالَِغ احِلكَمِة، وِمْن ذلَك: أنَّ ِحكَمَتُه 

ِمَل نفٌس ِوْزَر نفٍس ُأخَرى، وال َيُضَّ املذنُب إال نفَسُه. اقَتَضْت أْن ال َتْ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

وباُل اآلثاِم عىل ُنفوِس كاِسبِيها. 

وفِيها: ِحكمُة اهللِ  يف القضاِء َبنْيَ عباِدِه. 

ا.  يئاِت، وَيزَرُع، وَيُصُد، رَشًّ وفِيها: أنَّ ِمَن النَّاِس َمْن َيْكَتِسُب السَّ

وفِيها: أنَّ النَّفَس ُتاَسُب عىل ما َعِمَلْت، ال عىل ما َعِمَلُه اآلَخروَن. 

وفِيه�ا: أنَّ الَكْس�َب -كم يك�وُن يف الَخرِي، كم يف قولِ�ِه : )ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    
، كم يف َقولِ�ِه: )ڃ   ڃ  ڃ  چ(  ِّ ڄ( ]األنعام: 58)[- فَكذلِ�َك َيك�وُن يف ال�شَّ

]األنعام: 20)[، وكم يف هِذِه اآليِة. 

ن�وِب، ِمَن الَعم�ِد، والَخَطأِ،  وفِيه�ا: ِعل�ُم اهللِ  بأح�واِل العباِد عنَد اكتِس�اِب الذُّ
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�وِء، والُجرأِة، واالس�تِخفاِف،  ارِة بالسُّ والِعْل�ِم، والَجْه�ِل، والَخ�ْوِف، وَغَلَبِة النَّف�ِس األمَّ
واالستِهاَنِة، وغرِي ذلِك. 

 : ن�ِب -صغ�رًيا كاَن، أو كب�رًيا- َيعوُد عىل فاِعِل�ِه، كم قاَل َر الذَّ وفِيه�ا: أنَّ َضَ
)ک  ک  ک  ک  گ  گ( ]الزلزلة: 8[، وِمَّ�ا َيْغُف�ُل عنه َكث�رٌي ِمَن النَّاِس: أنَّ 

نوَب كم تكوُن يف  ، وعَدَم اإلن�كاِر علْيِهم، ِمن الّذنوب، وأنَّ الذُّ �كوَت َعْن ُذنوِب الَغرْيِ السُّ
ِك.  الِفعِل، كذلك تكوُن يف الرَتْ

وفِيها: ِعلُم اهللِ  بجميِع ما َيكِسُب العباُد. 

وفِيها: َوْضُعُه  األش�ياَء يف مواِضِعها الالِئقِة ِبا، فال ُيعاِقُب َبِريًئا، وال ُيؤاِخُذ أحًدا 
َق، إذا َلْ َتْكِف َحَسناُته، إلعطاِء  َب، وَشَتَم، وَسَ بَذْنِب غرِيِه، فَلْو قاَل قائٌل: فم باُل َمْن َضَ
َمْن َظَلَمُهم يوَم القياَمِة، فإنَّه ُيَمُل عليِه ِمْن س�يِّئاِتِم، وهو َلْ َيْكِس�ْبها؟ فالواُب: أنَّه مَحََلها 
يٍء إثَم غرِيِه، وإنَّم ُهَو  ، فليَس يف هذا َتِمياًل ل�َبِ ، ال بغرِي حقٍّ بَعَمِل�ِه، ومَحَ�َل إثَم غرِيِه بحقٍّ
ِة، والُمجازاِة؛ ولذلك ال َيِمُل ِمْن س�يِّئاِتِم  َتميُل الظَّاِلِ آثاَم الَمظُلوِمنَي، ِمْن باِب الُمقاصَّ

إال بَقْدِر ما َبِقَي عليِه ِمْن أداِء ُحُقوِقِهم. 

ًة؛ ولذلك ال َيوُز التَّعبرُي بِِه يف  وفِيها: أنَّ الَكس�َب: َعَمُل ما َيِْلُب منفعًة، أو َيدَفُع َمَضَّ
 . ِحقِّ اهلل

يِّئاِت، وَيستِفيُد ِمنْها، وهذا ظاِهُر األمِر هَلُم يف  وفِيها: أنَّ بعَض النَّاِس َيَرى أنَّه َينَتِفُع بالسَّ
�اِرُق، والغاِصُب، واللَّذِة التي َيُِدها  ُلُه السَّ نيا، كَكْس�ِب تارِة الَخمِر، واملاِل الذي ُيَصِّ الدُّ
اِن، ولكنَّه�ا يف حقيقِة األمِر وباٌل عىل العب�ِد يف ُدنياُه -وإْن َلْ َيش�ُعْر بذلَك- ويف آِخَرتِِه  ال�زَّ

-وإْن َلْ ُيؤِمْن بذلَك-. 

نيا واآلخرِة، ِم�َن الَفِضيحِة، والَمهانِة، َبنْيَ  وفِيه�ا: عاقب�ُة َمْن َجِهَل عواقَب اآلثاِم يف الدُّ
نيا، واحِلرماِن ِم�َن التَّوفِيِق، وِضيِق  ل�ِة يف الدُّ ، والتَّعِزي�ِر، والُعقوبِة الُمَعجَّ النَّ�اِس، أو الَح�دِّ

اعِة.  َزِخ، ُثمَّ َبعَد قياِم السَّ َلِة يف الَبْ دِر، ونحِو ذلَك، أو الُعُقوباِت الُمؤجَّ الصَّ

وفِيها: أنَّ العاِص ال َيُضُّ اهللَ شيًئا، كم أنَّ الطَّاِئَع ال ينَفُع اهللَ شيًئا. 
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نوِب ُعُقوباٍت ُمعيَّنًة عنَد ربِّ العامَلنَِي، وِمْن عدلِِه : أْن ال ُيعاِقَب  وفِيها: أنَّ للذُّ
أحًدا أكثَر ِمَن العقوبِة النَّاشئِة عْن َذْنبِِه. 

وفِيها: أنَّ ِمْن ِعْلِم اهللِ ، وِحكَمتِِه: التَّفاُوَت يف عقوباِت الُمذنِبنَِي، بَِحَسِب ُذُنوِبِم 
م عنَد ارتِكاِبا. وأحواهِلِ

ي إىل الَغرِي، َمَع بياِن  �ا َذَكَر  اإلثَم الالِزَم للنَّفِس، أتَبَعُه بِذْك�ِر اإلثِم الُمَتعدِّ وَلمَّ
 : ُحكِمِه، وعاِقَبتِِه، فقاَل

)  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ(.

غريُة، وقيل: ما كاَن عْن  ْف، وَيْعَمْل )ۓ( قيل: هَي الصَّ  )ے  ۓ( َيْق�رَتِ

نُب املتع�ّدي إىل الَغرِي،  َخَط�أٍ، وقيَل: ما َيْفَعُلُه العاِص باس�تِخفاٍف، واس�تِهانٍة، وقيَل: الذَّ
وقي�َل بالعْك�ِس )ڭ   ڭ( قي�َل: ُهَو الَكب�ريُة، وقيَل: م�ا كاَن عْن عْمٍد، وقي�َل: هو الِفعُل 
ي، وقي�َل بالعْكِس. وقي�َل: الَخطيئُة واإلثُم  ن�ُب الُمَتعدِّ الُمبطِّ�ُئ عِن الثَّ�واِب، وقيَل: الذَّ
م؛ ألنَّه  بمعن�ى واحٍد، لكْن إذا اجَتَمعا يف ِس�ياٍق واحٍد، فيكوُن التَّفري�ُق َبْينَهم بنْحِو ما َتقدَّ

لي�َس يف الق�رآِن َتكراٌر ال فاِئ�َدَة ِمنُْه، واألصُل يف الَعْط�ِف: أّنه َيقَت�ِضَ الُمغاَيرَة )ڭ  ڭ  
مُي: هو الَقْذُف، ويف األمثاِل: »َرَمْتنِي بداِئها واْنَس�لَّت«)))،  ۇ( أي: َيْبَهُت، وَيتَِّهُم، والرَّ
ويف التَّنِزي�ِل احلكيِم )ڑ  ڑ  ک( ]النور: 4[، ف�كأنَّ الفاِعَل ُهنا َينِزُع اإلثَم َعْن 
يُء: الُمتََّهُم  نفِس�ِه، وَيْرِمي بِِه )ۇ( أي: س�املًِا ِمْن تل�َك الَخطِيئِة، وذلك اإلثِم، وال�َبِ
ْن�ِب، َوَلْ ُيْذنِْب )ۆ  ۆ( أي: َكلََّف نفَس�ُه بَحْمِل ِوزٍر )ۈ( وهو الَكِذُب  بِالذَّ
 ، ُ َهُش، والتَّحريُّ اُمُهم بم َلْ َيفَعُلوه، والُبهتاُن: مأُخوٌذ ِمَن الَبهِت، وهو: الدَّ عىل األبرياِء، واتِّ
ِم�ْن َفظاع�ِة ما ُيرَمى بِ�ِه َكِذًبا، وقد قاَل  يف َحديِث الِغيب�ِة: »إِْن كاَن فِيِه ما َتُقوُل، 

تَُّه«)2). َفَقِد اْغَتْبَتُه، َوإِْن َلْ َيُكْن فِيِه، َفَقْد َبَ

 )ۈ  ٴۇ( ذنًبا واِضًحا، ال َخفاَء فِيِه، والتَّنِكرُي هنا؛ لِتهويِل األمِر، وَتفظِيِعِه.

))) هَو َمَثٌل ُيضُب يف َتعيرِي الّرجِل صاِحَبه بِعْيٍب ُهو فِيه. انُظر: كتاب األمثال البن َسالم )ص0)).
)2) رواه مسلم )2589).
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

اِم األبرياِء بِِه.  نِب، واتِّ شناعُة الَجمِع َبنْيَ ارتكاِب الذَّ

َق�ِة، واليمنِي الكاِذَب�ِة، أو َجْعِل  ِ ق، ِمَن الَجمِع َب�نْيَ السَّ وفِيه�ا: ُس�وُء ما َفَعَل�ُه َبنُو ُأَب�رْيِ
الَمُسوِق يف َبيِت َبِريٍء؛ لُِيتََّهَم بِِه. 

وفِيه�ا: ثَِق�ُل األوزاِر، واآلث�اِم، ع�ىل ُظُهوِر فاِعِليها، وش�ناعُة وُس�وُء عاقب�ِة أصحاِب 

الَخطاي�ا، ق�اَل : )ں  ڻ   ڻ( ]البقرة: )8[، وق�اَل : )ۋ    

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]نوح: 25[. 

ِه إىل اهللِ  باالس�تغفاِر،  نِب، واإلصاَر عليِه، ُيَبطُِّئ َعن التَّوجُّ َد الذَّ وفِيها: أنَّ َتَعمُّ
والتَّوبِة. 

يِّئاِت.  ِد عىل ارتكاِب السَّ وفِيها: ُخطورُة التَّعوُّ

وفِيها: احتياُل الظَّاملنَي، واملنافِِقنَي؛ لرتويِج الَكِذِب، وإلصاِق التُّهَمِة باألبرياِء. 

هَش�ِة، ِمَّا ُرُموا  ِة، والدَّ وفِيها: وجوُب ُنرِة األبرياِء، وُخصوًصا عنَدما َيَقُعوَن يف الَحرْيَ
بِِه. 

وفِيه�ا: ش�ناعُة الُبهتاِن؛ ألنَّه ارتكاُب إث�ٍم، ورْمُي البيِء بِفْعِلِه، وَتِبَئ�ُة النَّفِس الكاِذَبِة 
الاطَِئ�ِة، والتَّس�بُُّب يف ُظل�ِم الَغرِي، وُربَّم إيق�اُع عقوبٍة عليِه، أْو وقوُع النَّ�اِس فيِه، وتلِويُث 

ُسْمَعتِِه. 

ِد بالّشِك،  اِدِق بالَك�ِذِب، واألمنِي باِليان�ِة، والُموحِّ اِم الصَّ وفِيه�ا: الُجرُم العظِي�ُم باتِّ
 ، والَعِفي�ِف بالفاِحَش�ِة، والُمخِلِص بالنِّف�اِق، والُمراءاِة، وَرمِي الُمسَتْمس�ِك بِدينِ�ِه بالُغُلوِّ

ِد.  والتََّشدُّ

نوِب.  وفِيها -مع اآليتي قبلها-: ِذْكُر أحواِل الُعصاِة، وأنواِع الذُّ

ِد،  �ّيئاِت َتَتضاَعُف بَحَس�ِب إيذاِئها، وَم�َدى ُبُلوِغها يف اإلس�اَءِة، والتَّعمُّ وفِيه�ا: أنَّ السَّ
وبَحَسَب حاِل الُمؤِذي، والُمؤَذى. 
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وفِيها: َتويُل أفعاِل الُمجرمنَي؛ وعًظا هَلُم، ولعلَُّهم َيشُعُروَن بُجرِم ما َفَعُلوُه. 

َبِة.  وفِيها: ذمُّ الَكِذِب، ودخوُلُه يف اآلثاِم الُمَركَّ

حابِة، كَلبيِد بِن َس�ْهٍل  يف هِذِه  َِم ُظلًم، وُبتاًنا، ِمَن الصَّ َئُة القرآِن ملَِِن اتُّ وفِيها: َتْبِ
ِة اإلفِك. ِة، وعاِئشَة  يف ِقصَّ الِقصَّ

 ، نعمَتَه عىل نبيِّه َ َر، وَنَى، وأَمَر، َبنيَّ ا َوَعَظ  يف ِذْكِر اليانِة، وحذَّ وَلمَّ
غِم ِمْن حُماولِة َم�ْن أراَد ذلَك، فقاَل  �واِب، بالرَّ ، وُمانَبِة الصَّ يف ِعصَمتِ�ِه ل�ه ِمْن ُمالَف�ِة احلقِّ

:

ى   ى   ې      ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      (

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئەئ   ائ     ائ  

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ(.

 )ۋ   ۅ  ۅ( الفض�ُل: العط�اُء الواِس�ُع، فل�وال فض�ُل اهللِ، وإحس�اُنُه، ونْعمُت�ه 

ِة، والتَّأيي�ِد بالِعصمِة، وإحاطتَِك ِعل�ًم، بم ُيبيُِّتوَنه  )ۉ( ي�ا حمم�ٌد -- بالنُّبوَّ

ِمْن ُس�وٍء )ۉ( ب�َك، ببياِن حقيق�ِة الواِقِع، وما علي�ِه الَق�ْوُم: )ې( وَقَصَدْت 
)ې( أي: مجاعٌة )ې( أي: ِمَن الاِئننَِي )ې     ى( عِن الُحكِم العاِدِل، 

الِل، فإّن الّضالَل َنوعاِن: َض�الٌل يف الِعلِم، وهو الَجهُل  واملخاصم�ُة عِن الُمبطِ�ِل ِمن الضَّ
  بالَحّق، وضالٌل يف الَعمِل، وُهو الَعمُل بغرِي ما رَشَع اهللُ، وقْد َحفَظ اهللُ رس�وَله
ِم�َن الّض�الِل كلِّ�ه )ى  ائ  ائ    ەئ( بس�َبِب تعاُوِنِ�م عىل اإلث�ِم، والُعْدواِن، 
اِم  فاِع عِن الاِئِن، والتَّحاُيِل التِّ ، والدِّ وِر، والُبهتاِن، وبُمحاوَلتِِهم إخفاَء احلقِّ وَش�هادِة الزُّ
�عِي يف إخفاِء احلقيق�ِة، وإرادِة التَّلبِيِس والتَّدلِيِس ع�ىل النبيِّ ، َفِوْزُر  ، والسَّ الّغ�رْيِ
ه عىل بيِّنٍة.  هذا كلِّه عليِهم، وهَلُم ُسوُء العاِقَبِة. وُيقاُل: َضلَّ الطَّريَق، أي: تاَه، وَلْ يكْن َسرْيُ

ِل   )وئ  وئ  ۇئ    ۇئ( ألنَّ اهللَ َعَصَمَك ِمْن ذلَك، وُكنَت قد َعِمْلَت بالظَّاِهِر يف أوَّ

اًل، و )ِمْن( زائدٌة؛ لتأِكيِد النَّفِي،  َك اجتهاُدَك أوَّ األم�ِر، ُث�مَّ َنَزَل الَوْحُي ببياِن احلقيقِة، فال َيُضُّ
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وَنَك ش�يًئا ُمطلًقا))). )ۆئ  ۈئ  ۈئ   فقوُله: )ۇئ    ۇئ( يفيد الُعموَم، فاملعنَى: ال َيُضُّ
يِن،  نََّة )ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی( ِمْن أموِر الدِّ ېئ( أي: القرآَن )ېئ( أي: السُّ

لنَي، واآلِخِريَن، وَخفيَّاِت األم�وِر، وهذا كقولِِه : )ٱ  ٻ  ٻ    وأخب�اِر األوَّ
ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ( ]الشورى: 52[، وكقولِِه : )ٹ  ٹ                
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ( ]القصص: 86[، وكقولِ�ِه : )  ڌ           

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ( ]العنكبوت: 48[. 

ًة، وَخْتَم النَّبيِّنَي بِِه،   )ی  ی  جئ  حئ  مئ( وهذا َيْشمُل: إرساَله للنَّاِس كافَّ

. وخصاِئَصُه، وَشمِئَلُه، وكلَّ ما آتاُه اهللُ ِمْن أنواِع الفضِل والنِّعمِة

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

، والَفْهَم للَمس�اِئِل، والَقضايا،  ِمنَُّة اهللِ  عىل نبيِِّه ، وأنَّ التَّس�ديَد للحقِّ
والِعل�َم باألح�كاِم، هو ِمنٌَّة ِمنْه ، َتس�تلِزُم ُش�كًرا ِم�ْن أهِل الِعل�ِم، والقضاِء، فال 

ُيصاُبوَن بُِعْجٍب، أْو ُغُروٌر. 

الِل، والظُّلِم.  وفِيها: اللُّجوُء إىل اهللِ ؛ للِعصمِة ِمَن الضَّ

واِب.  ، والصَّ وفِيها: أنَّه ال َيستطيُع أحٌد اإلضاَر بالنبيِّ  يف معِرفِة احلقِّ

وفِيه�ا: أَثُر الق�رآِن، والَوْحِي، عىل النب�يِّ ، والنَّقلُة العظيم�ُة التي َحَصَلْت له 
بإنزالِِه عليِه. 

َة إال اهللُ، فال ُتكَتَسُب برياضٍة، وال تعليٍم.  وفِيها: أنَّه ال َيَُب النبوَّ

، وال َيِزيُغ عنُه.  نَة، فال َيِضلُّ عِن احلقِّ َبَع الكتاَب، والسُّ وفِيها: أنَّ َمِن اتَّ

))) ق�اَل اب�ُن ُعثيمنَي : »)ِمْن( هذه: زائ�دٌة إعراًبا، وزائدٌة للمعنَ�ى، والزيادُة يف اإلْعراِب: ُه�و أّنه َلو ُحذفت 
الس�تقاَم الكالُم، فَلو كاَن يف َغرِي القرآِن وِقيل: ما َيّضوَنَك َش�يًئا: َلصّح الكالُم، وهي زائدٌة ِمن حيُث املعنَى، 
َيعن�ي: َتزي�ُد يف الَمعنَ�ى؛ ألّن احلروَف الزائ�دَة ِم�ن أدواِت التوكيِد، فِهي تؤك�ُد املعنَى، وهِلذا َنق�وُل: إّن قوَله: 
ا يف الُعموِم، ك� )ال( النَّافية  )َشْيًئا( هنا: َنكرٌة يف ِسياِق النفِي، فُتفيد العموَم، فإذا َدخَلت عليها: )ِمْن( كاَنت َنصًّ

للِجنس«. تفسري سورة النساء )207/2 -208). 
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َب هَلُم.  وفِيها: إفشاُل اهللِ ملؤاَمراِت املنافِقنَي، وَكْيِد َمْن َتَعصَّ

وفِيه�ا: أنَّ اِل�داَل بالباطِ�ِل، واس�تعمَل ُزخ�ُرِف الَق�ْوِل، قد ُيِض�لُّ احلاِكَم ع�ْن معِرفِة 
 . واِب، والقضاِء باحلقِّ الصَّ

وفِيها: أنَّ املنافِقنَي َيْسَعْوَن للتَّلبِيِس، والتَّدلِيِس، والتَّشِويِش، عىل أهِل الِعلِم، كم قال يف 
اآليِة األُخَرى: )پ  پ  پ( ]التوبة: 48[. 

الِل يف الَعَمِل، وهو  ، وِمَن الضَّ الِل يف الِعلِم، وهو الَجْهُل باحلقِّ وفِيها: التَّحذيُر ِمَن الضَّ
اإلتياُن بم ال ُيِبُُّه اهللُ ِمنُْه. 

وفِيها: أنَّ الَكْيَد بالباطِِل َيِيُق بصاِحبِِه. 

اِم  فاِع عْن الاِئننَِي، واتِّ وفِيها: التَّحذيُر ِمَن التَّعاُوِن عىل اإلثِم، والُعدواِن، بُمحاولِة الدِّ
األبرياِء. 

وفِيها: التَّنِويُه بمكاَنِة النبيِّ ، ومنزَلتِِه العالِيِة. 

ُه غرُي  وفِيه�ا: أنَّ احلاِك�َم إذا َقَض باجتِهاِدِه -وهو أه�ٌل لالجتهاِد- وأَخ�َذ بالظَّاِهِر، فإنَّ
َمُلوٍم، وال آثٍِم. 

وفِيها: انِفراُد اهللِ  بِعلِم َخفايا األموِر. 

م َيِزيُغ�وَن، وَيِضلُّوَن، إذا َلْ يأِتِم  وفِيه�ا: أنَّ الَبَشَ -َمْه�م ُأوُتوا ِمَن الُقّوِة، والِعلِم- فإنَّ
ِمَن اهللِ َتسِديٌد، وتوفِيٌق، وتفِهيٌم، وتعليٌم. 

ِّ َيعوُد عىل صاِحبِِه.  وفِيها: أنَّ َوباَل الشَّ

وفِيها: أنَّ الِعلَم أرشُف الفضاِئِل. 

ِم، هو فضٌل عظيٌم  وفِيه�ا: أنَّ التَّوفيَق لِِفعِل ما يبُّ�ه اهللُ، والِعصَمَة مِن الوقوِع يِف الُمحرَّ
 . ِِمَن اهلل

هم.  وفِيها: َسعُي املنافِقنَي الستِصداِر األحكاِم لِصاحِلِ

ِة باحِلكمِة.  نَِّة النبويَّ وفِيها: َتسميُة السُّ
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نََّة َوحٌي كالقرآِن.  وفِيها: أنَّ السُّ

تِِه، بفضِل اهللِ عليِهم؛ لِيْشُكُروه.  وفِيها: َتذكرُي النبيِّ ، وأمَّ

ِه.  ُه بفضِلِه، وَكفاُه غائلَة عدوِّ وفِيها: ِعنايُة اهللِ  بنبيِِّه ؛ إْذ توالَّ

وفِيها: أنَّ اهللَ  صاحُب الفضِل عىل كلِّ الَخْلِق. 

يَُّة َمعرفِة حقيقِة الواِقِع، والّسْعي يف إدراِك َخبايا األموِر، َقْبل إصداِر األحكاِم.  وفِيها: أهِّ

يِن، وِعَلِل األحكاِم.  يَُّة فِقِه َمقاِصِد الدِّ وفِيها: أهِّ

َد الَعطاِء فقط.  ائُد، وليَس مرَّ وفِيها: أن فضَل اهللِ  عظيٌم، والَفْضُل: هو الَعطاُء الزَّ

ِة.  محِة الاصَّ ويف اآليِة: إثباُت الرَّ

وفِيها: أنَّ النبيَّ  حُمتاٌج لفضِل اهللِ، ورمَحتِِه. 

ُ هلم احلقَّ َبعَد  ُل عىل َمْن يش�اُء ِمْن أه�ِل الِعلِم، والُحكِم، فُيبنيِّ وفِيها: أنَّ اهللَ  َيتفضَّ
ُر انِكشاَفُه هَلُم، أو ُيلِقيِه يف أنُفِسِهم، وُيْلِهُمُهم  أْن كانوا َيَرْون غرَيه، وقد يكوُن ذلَك بأمٍر ُيقدِّ

ُم عليِه، ونحِو ذلَك.  َ هلم َمْن َيُدهلُّ اُه، أو أْن ُيَيسِّ إيَّ

وفِيها: أنَّ عىل اإلنساِن -وُخصوًصا يف َموِقِع الَقضاِء، والُحكِم- أْن ال َيْغرَتَّ بظاِهِر احلاِل. 

وفِيه�ا: َتس�ِميُة القرآِن بالكتاِب؛ وذل�َك ألنَّه مكتوٌب يف اللَّوِح املحف�وِظ، ويف ُصُحِف 
املالئكِة، ويف املصاِحِف التي بأيِدينا. 

َمُه ما َلْ َيُكْن َيعَلُمه ِمْن  وفِيها: أنَّ مصدَر ِعلِم النبيِّ  هو ِمَن اهللِ ، فقد علَّ
َمُه كلَّ شٍء، كَغْيِب الُمستقَبِل ُمفّصاًل.  َقْبُل، وال َيلَزُم أْن يكوَن قد علَّ

وفِيها: ِعصمُة النبيِّ  ِمْن كلِّ َكْيٍد، وَمْكٍر.

�ا َفَض�َح اهللُ  املنافِق�نَي يف ه�ِذِه اآلياِت، وَذَك�َر َتْبييَتُهم باللَّيِل م�ا ال َيْرَض  وَلمَّ
، وَحثَّ  ِّ َر  ِمَن التَّناِج�ي بالشَّ ِم�َن الَقْوِل، واس�تِْساَرُهم فيم َبْينَه�م بالباطِِل، حذَّ
عباَده املؤمننَي عىل التَّناِجي بالَخرِي، واإلخالِص يف ذلك، وَوَعَدهم عليِه أجًرا عظيًم، فقاَل 

:
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)  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(.

ا رَشٌّ  �ا ال فائدَة فيِه، وإمَّ قوُل�ُه )ٻ    ٻ( ال: نافي�ٌة للِجنِْس)))، وإذا لَ َيُكن فِيه خرٌي، فإمَّ
وَن بِ�ِه ِمَن احلدي�ِث. والنَّجَوى: هي  وَم�ّضٌة حَمض�ٌة. )ٻ  ٻ  پ  پ( م�ا ُيِسُّ
اإلساُر باحلدي�ِث، أو هي اإلساُر يف التَّدبرِِي، وقي�َل: النّجَوى: ِمَن النَّجَوُة: وهَي ما ارَتفَع 
يْت بذلَك؛ النِفراِدها ع�مَّ َحْوهَل�ا، فالُمتناُجوَن َينَف�ِردوَن باحلِديِث دوَن  ِم�ن األْرِض، ُس�مِّ
َم�ن ِس�واُهم، ومعنى اآليِة: ال َخ�رْيَ يف َكثرٍي ِمَّا َيَتناَجى بِِه هؤالِء، وه�ذا احرِتاٌز عِن الَقليِل، 
الذي قْد ُيوَجُد فيِه َخرْيٌ )پ( َتناِجي )پ  ڀ   ڀ( التَّنكرُي للتَّعِميِم، واملعنى: َصَدقٍة 
ُع، وَتعاَرَف  واجب�ٍة، أو مندوب�ٍة، قليلٍة، أو كثريٍة، ونحِو ذلَك )ڀ  ڀ( م�ا َعَرَفُه الشَّ
دقِة، واإلصالِح، َفُهَو َمَع ما  ، وأن�واِع الرِي، َفُهَو أعمُّ ِمَن الصَّ علي�ِه النَّاُس، ِمْن أصناِف البِّ

، ومَع ما َبعَده ِمْن باِب َعْطِف الاصِّ عىل العامِّ )ٺ   َقْبله ِمْن باِب َعطِف العامِّ عىل الاصِّ
ٺ( إزالِة الفساِد، والَعداوِة )ٺ  ٺ( عنَد وقوِع الُمشاحنِة، والُمعاداِة َبْينَهم، 
�اَر، وقاَل بعُضُهم: إنَّ الُمراَد: املس�لموَن  ٌة، تش�َمُل املس�لمنَي، والكفَّ ولفظُة: )النَّاِس( عامَّ

وقولِ�ِه:   ،]( ]األنفال:  ٺ(  ڀ   ڀ   ڀ    )ڀ    : كقولِ�ِه  �ة،  خاصَّ
)ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ( ]احلجرات: 0)[، وق�د َوَرَد يف موض�وِع هِذِه اآليِة 

-أيًض�ا- قوُلُه : )ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ     ۆ   ۈ( ]املجادلة: 9[. 

ُث�مَّ َن�َدَب  إىل اإلخ�الِص يف ه�ِذِه األع�مِل الصاحل�ِة، فق�ال: )ٿ  ٿ  
دقِة، واملعروِف، واإلصالِح، ويف استعمِل اسِم اإلشارِة  ٿ( ما َسَبَق ِمَن األمِر بالصَّ
للَبعي�ِد )ٿ( بياٌن لِرفعِة منزلِة هِذِه األعمِل )ٹ  ٹ  ٹ( طلًبا لِِرضوانِِه، 
ال ِري�اًء، وُس�معًة )ٹ  ڤ( ُنعطِيِه يف اآلخ�رِة )ڤ  ڤ( وثواًبا جزياًل عىل 

َعَمِلِه.

))) وُتس�ّمى -أيًضا- ال الّتبئة؛ لَتبئِة أفراِد النِس عْن ُحكم الَخِب. وِهي تَتّص بِذه الّتس�ميِة؛ لقوِة ِداللتِها عىل 
النفِي الُمؤكِد، أكَثر ِمن غرِيها ِمن أدواِت النّفِي األُْخرى.
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

 . ِّ ، والشَّ ِع للَخرْيِ بياُن الشَّ

، وَتشِجيُع النَّاِس عليِه.  وفِيها: الَحثُّ عىل األمِر بالَخرْيِ

وفِيها: فضُل اإلخالِص، وما يؤدِّي إليِه ِمْن ُحُصوِل صاحبِِه عىل األجِر العظيِم. 

ِّ ِمْن طبيعِة املنافقنَي، وقد ق�اَل اهللُ  َعنُْهم: )ڌ  ڌ   ڎ    وفِيه�ا: أنَّ التَّناِج�ي بالشَّ
گ(  گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ       
]املجادلة: 8[، وق�د َحَص�َل ذلَك ِمَن اليهوِد، واملنافقنَي؛ إلدخاِل الُحْزِن عىل املؤمننَي، وحيُث 

يبِة يف مقاِصِد الُمَتناِج�نَي؛ فهي -لذلَك- غالبٌة عىل أهِل الّرَيِب،  إنَّ النَّج�َوى َتبَعُث عىل الرِّ
بهاِت.  والشُّ

وِء ال َخرْيَ فِيِه.  وفِيها: أنَّ َمْن َيَتناَجى بالسُّ

َدقُة عىل النَّف�ِس، بِحْفظِها حقوَق اهللِ،  دقِة، وِمنْها: الصَّ وفِيه�ا: األمُر بجميِع أن�واِع الصَّ
، بالَب�َدِن باِلْدَمِة، وبالنِّعم�ِة باملاِل، وبالقلِب  دقُة عىل الَغرْيِ وَمنِْعه�ا ِم�ْن ُمالفِة أم�ِرِه، والصَّ

دقُة بالِعلِم، والاِه، وَنحِو ذلَك.  ، وكذلَك الصَّ ، وإراَدِة الَخرْيِ بُِحْسِن الظَّنِّ

وفِيها: الَحثُّ عىل الُمبادرِة إىل عمِل الَخرِي؛ َخشيَة فواتِِه، أو الَعجِز عنُه. 

يِة النَّفِع ُعُموًما.  وفِيها: فضُل اإلصالِح َبنْي النَّاِس، واألعمِل الُمتعدِّ

 . وفِيها: أنَّه َينبِغي عىل العبِد أْن َيقِصَد وجَه اهللِ يف كلِّ وقٍت، ويف كلِّ عمٍل ِمْن أعمِل البِّ

وفِيها: أنَّ َمْن أَمَر بخرٍي حُمَتِسًبا يؤَجُر، َسواٌء َظهرْت نتيجُة عمِلِه، أم ال. 

، واالْعتناُء ِبِم ِمْن َبنْيِ أعمِل البِّ ُعُموًما.  وفِيها: فضُل َبْذِل املاِل، وإزالِة َفساِد ذاِت الَبنْيِ

َدقِة. وفِيها: فضُل َبْذِل املحبوِب، كاملاِل يف الصَّ

وفِيها: الَحثُّ عىل َدعوِة النَّاِس لِفعِل الرِي، وَترِغيُبِهم فِيِه، ومَحُْلِهم عليِه. 

ُف الَعَمِل بالِعْلِم.  وفِيها: رَشَ
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وفِيها: رعايُة أحواِل القلِب يف األعمِل، وتصفيُة النُّفوِس عِن االلتِفاِت إىل ما ِس�َوى اهللِ 
، عنَد عمِل الرِي. 

�وِء،  ِة؛ ملِا َيش�َتِمُل عليِه كثرٌي ِمنْها ِمَن السُّ يَّ وفِيه�ا: الَحَذُر ِمَّ�ا يكوُن يف االجتِمعاِت السِّ
، وبالَصِب.  ا تكوُن حممودًة إذا صاَر فيها التَّواِص بالَحقِّ وأنَّ

وفِيها: احلثُّ عىل َعَدِم إظهاِر الِعباداِت، التي ُيَشُع اإلساُر ِبا، كاإلنفاِق يف سبيِل اهللِ، 
ْقنا، وساَعْدنا، وَمنَْحنا.  م: َتَصدَّ وعدِم التَّريِح با، كقوهِلِ

ِّ َعنُْهم،  دقِة، وَدْفِع الضُّ يِة بَجْلِب املنفعِة للُمسلمنَي، كالصَّ وفِيها: فضُل املصلحِة الُمتعدِّ
كاإلصالِح َبنْي الُمتخاِصَمنْي. 

يَن؛ إْذ إنَّ نجواُهم كثرِيا م�ا َيغِلُب عليها  وفِيه�ا: أْخ�ُذ الَحْيط�ِة، والَحَذِر، ِم�َن الُمَتس�ارِّ
، وقد قال : »اإِلْثُم ما حاَك يف َصْدِرَك، وَكِرهَت أْن َيطَّلَِع عليِه النَّاُس«))).  ُّ الشَّ

م�اِء، واألعراِض،  وفِيه�ا: فض�ُل اإلص�الِح َب�نْي النَّ�اِس؛ ملِا ي�ؤدِّي إليِه ِم�ْن ِحف�ِظ الدِّ
واألمواِل. 

احل�ِة، وابتِغ�اُء الوس�يلِة إليِه ِبا، كم ج�اَء يف اآليِة  ُب إىل اهللِ باألع�مِل الصَّ وفِيه�ا: التَّق�رُّ
األخَرى: )ڭ  ڭ   ۇ( ]املائدة: 35[. 

وفِيها: أنَّ العمَل الليَل ال َينَتِفُع بِِه صاِحُبُه، إال إذا كاَن خالًِصا هلل. 

تِِه يف عمِل ال�رِي، وأنَّ كث�رًيا ِمْن أعمِل ال�بِّ َتتاُج إىل  وفِيه�ا: تش�اُوُر املؤم�ِن َم�َع خاصَّ
َتعاُوٍن، وال َيستطِيُع الواِحُد أْن َيقوَم با بُمفَرِدِه. 

وفِيها: ُمراعاُة أحواِل الباطِِن، عنَد أعمِل الظَّاِهِر. 

ٌة، أو ُس�لطاٌن، عىل اس�تعمِل مكانتِِه يف األمِر بالَخرِي، ومَحِْل النَّاِس  وفِيها: َحثُّ َمْن له ُقوَّ
عليِه. 

ُة َمْن َيَتسبَُّب بِفعِل الَغرِي للَخرِي.  وفِيها: َخرْييَّ

رواه مسلم )2553).  (((
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وفِيه�ا: فضُل الَجمِع َبنْي ه�ِذِه األعمِل الثَّالثِة املذكورِة يف اآلي�ِة، وَيُصُل األجُر َلْو أَمَر 
بواِحَدٍة ِمنْها، ولكنَّ أجَر الاِمِع َبْينَها أعَظُم. 

وِر، وإيقاِع الُحزِن يف  وفِيها: مِحايُة الُمجَتمِع اإلسالميِّ ِمْن تدبرِي اِلياناِت، وإخفاِء الشُّ
ُنفوِس أفراِدِه، وذلك بَمنِْع النَّجَوى وتريِمها، إال يف الَخرِي. 

وفِيه�ا: الَحَذُر ِمَّ�ا ال فائدَة فيِه، كبع�ِض التَّناِجي، وُفُضوِل الكالِم الُمب�اِح، فإنَّ األموَر 
ُة املؤمِن َتسَعى إىل فِْعِل ما فِيِه َخرٌي، وَتْرِك  ا ال َلُه وال عليِه، وِهَّ ، وإمَّ ا رَشٌّ ا َخرٌي، وإمَّ ثالثٌة: إمَّ

ما ِسَوى ذلَك. 

وفِيها: أنَّ األصَل: اإلعالُن، واإلفصاُح، والُمصارحُة، بالرِي، فال ُيلَجُأ فيِه إىل التَّناِجي، 
إال إذا َغَلَبِت املصلحُة. 

مٌة عىل الُعزَلِة.  وفِيها: أنَّ الُخلَطَة بالرِي ُمقدَّ

ِء َنٌْي  ِه، واألمَر بال�َّ ِء إثباٌت لِضدِّ وفِيها: اإلش�ارُة إىل مفهوِم الُمخالفِة، وأنَّ َنْفَي ال�َّ
ِه.  عْن ِضدِّ

وفِيها: التَّحذيُر ِمْن آفاِت اللِّساِن. 

ا س�بٌب يف: َتزكيِة املاِل، وَنْفِع اآلَخِري�َن، وَتطهرِي النَّفِس ِمَن  دقِة؛ ألنَّ وفِيه�ا: فضُل الصَّ
 . حِّ الشُّ

وفِيها: أنَّ األمَر باملعروِف، إذا َلْ ُيقَرْن بِِه النَّهُي َعِن الُمنَكِر، َدَخَل فِيِه النَّهُي عِن الُمنَكِر؛ 
 . ِّ ِك الشَّ ألنَّ َترَك الَمنهيَّاِت ِمَن املعروِف، وال َيتِمُّ فِعُل الرِي، إال برَتْ

 . وفِيها: فضُل التَّواِص باحلقِّ

ا أشقُّ ِمْن ِجهِة ما فِيها ِمْن َبْذِل املحبوِب الذي  دقِة عىل اإلصالِح؛ ألنَّ وفِيها: َتقديُم الصَّ
ُق بِِه النَّفُس.  َتَتعلَّ

ِة، واحِلرُص ع�ىل اإلصالِح َبنْيَ  �عُي يف التَّألي�ِف َبنْي ُقلوِب املس�لمنَي بامل�ودَّ وفِيه�ا: السَّ
الُمتخاِصَمنْي. 
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ِة.  وفِيها: الَجمُع َبنْي إيصاِل املنفعِة، وإزالِة الَمَضَّ

وفِيها: الثَّناُء عىل اآلِمِر بالَخرِي، والفاِعِل له، واملنزلُة األعىَل ملَِْن مَجََع َبْينَُهم. 

وفِيه�ا: فضيل�ُة االس�تِجابِة لألمِر بِفْعِل الَخ�رياِت، وأنَّ ال�ذي َيفَعُله�ا وُيوِقُعها له أجٌر 
خوِل.  يَن، فإنَّ الفاِعَل أْحَرى بالدُّ عظيٌم، واآلمُر بالرِي إذا َدَخَل يف ُزمَرِة الَخريِّ

نيا إذا َحَصَل لفاِعِل الرِي، فإنَّه ال ُينِقُص ِمْن أجِرِه يف اآلخَرِة ش�يًئا،  وفِيه�ا: أنَّ جزاَء الدُّ
ما داَم قِد ابَتَغى َمرضاَة اهللِ. 

نيا أحق�ُر ِمْن أْن يكوَن جزاُء  وفِيه�ا: َحثُّ املؤمننَي ع�ىل َطَلِب الزاِء يف اآلخرِة؛ ألنَّ الدُّ
اهللِ حمصوًرا فِيها.

َع، وَفَعَل الَخرياِت، أتَبَعُه  بِذْكِر  ا َبنيَّ  العاقبَة الَحَس�نَة ملَِْن واَفَق ال�شَّ وَلمَّ
َد  ا َوَعَد أهَل الرِي، َتَوعَّ َع، وَخَرَج عْن س�بيِل املؤمننَي. وَلمَّ �ديِد ملَِْن خالَف الشَّ العقاِب الشَّ

 : فقاَل ، ِّ أهَل الشَّ

)  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ(.

�قِّ وُهَو  �قاُق: ه�و اِل�الُف َم�َع الع�داوِة، َوَأْصُلُه ِمَن الشِّ  )ڦ   ڦ  ڦ( الشِّ

، َغرْيِ ِش�قِّ صاِحبِ�ِه، واملعنى: أنَّ َمْن ُيالِف  الانِ�ُب، فكَأنَّ ُكلَّ واِحٍد ِمَن املختلفنْيِ يف ِش�قٍّ
 ، النب�يَّ ، وُيظِه�ْر ل�ه الَع�داوَة )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( واتََّض�َح ل�ه احل�قُّ
ُة، وَظَهَر له َطريُق اهِلداي�ِة )ڃ  ڃ   ڃ  چ( وُهو َطريُقُهم،  وقاَم�ْت علي�ه الُحجَّ
الِل الذي اختاَرُه، بأْن  ا، للضَّ يف َعقاِئِدهم وأعمهِل�م: )چ  چ  چ( َنجعْلُه والًيا، وُمبارِشً
َكه )ڇ  ڇ( أي: ُنْدِخْل�ه النَّاَر يف اآلخرِة؛  ُنخ�لِّ َبْينَه وَبْينَه، وُنع�ِرَض َعنْه، وَنرْتُ

ق فِيها )ڇ   ڍ( أي: َقُبَحْت مأًوى َلُه، وَمْرِجًعا. فَيحرَتِ

َق،  �ا ارتدَّ عِن اإلس�الِم َبعَدما ناَف�َق، وَسَ ق، َلمَّ م أنَّ اآلي�َة نزَلْت يف اب�ِن ُأَبرْيِ وق�د تق�دَّ
َة. والَتَحَق باملشكنَي يف مكَّ
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

يعِة،  ا يكوُن فيِه غرَي ِش�قِّ الشَّ �ِد الُمخاَلفِة لشيعِة اهللِ، وأنَّ َمِن اختاَر ِش�قًّ ُخط�ورُة تعمُّ
وطريِقها، فالويُل َلُه. 

باِع النبيِّ ، وعدِم الُخروِج عْن َهْدِيِه.  وفِيها: وجوُب اتِّ

ٌة عِن اإلسالِم، وأنَّ الُمفاَرَقَة الكاملَة  وفِيها: أنَّ الُمخاَلفَة والُمعاداَة للنبيِّ ، ِردَّ
ِة.  يعِة، وسلوَك طريٍق غرِي َطريِقها، ُكفٌر أكُب، وخروٌج عِن املِلَّ للشَّ

 . وفِيها: َشناعُة الُمخاَلفِة َبعَد اتِّضاِح احلقِّ

وفِيه�ا: ُس�وُء عاقبِة َمْن عاَن�َد النبيَّ ، ون�اَوَأُه، َبعَدم�ا َظَهَرْت ل�ه املعجزاُت، 
واآلياُت الداّلُة عىل ِصدِقِه. 

وفِيها: التَّحذيُر ِمَن الروِج عْن مجاعِة املس�لمنَي، وأنَّ الطَّريَق التي س�اَر فيها املؤمنوَن، 
 . ٌة، وحقٌّ َتها، وسالَمَتها ِمْن كلِّ ُسوِء، هي ُحجَّ واعَتَقُدوا صحَّ

�بيِل عىل االعتِق�اداِت، واألفعاِل، وس�بيُل كلِّ َق�ْوٍم: َطريَقُتُهم التي  وفِيه�ا: إط�الُق السَّ
َيسُلُكوَنا 

�بيَل: ُهَو الطريُق  ِل عنها؛ ألنَّ السَّ وفِيه�ا: ُمالزمُة طريق�ِة النبيِّ ، وَعدُم التَّحوُّ
الُِك؛ لَِيبُلَغ إىل َقصِدِه.  اّلذي ُيالِزُمُه السَّ

َبَع سبيَل الكافِريَن.  وفِيها: أنَّ َمْن خاَلَف سبيَل املؤمننَي، فقِد اتَّ

ُة، واتَّفَق علمُؤها  ُة املحمديَّ وفِيه�ا: دليٌل عىل ُحجيَّ�ِة اإلمجاِع، وأنَّ ما اجتمَعْت عليِه األمَّ
، خارٌج عن س�بيِل  ، ش�اذٌّ علي�ِه، فإنَّ الِعصمَة له مضموَنٌة، فمن خاَلَفه َبعَد ذلَك، فهو ضالٌّ
افعيُّ  َل َمِن احَتجَّ بِذِه اآليِة عىل ُحجيَِّة اإلمجاِع، هو اإلماُم الشَّ أهِل اإلسالِم، وقد قيَل: إنَّ أوَّ

، وأنَّه اسَتعَرَض القرآَن ِمراًرا؛ لَِيِصَل إىل دليِل ذلَك يف هذه اآليِة))). 

))) انظ�ر: التب�رة للش�ريازي )ص349(، البه�ان إلم�ام احلرم�ني ))/)26(، التقرير والتحري�ر البن املوقت 
)85/3(، تفسري ابِن َكثرٍي )3/2)4).
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ْن خاَلَف سبيَل املؤمننَي، وُمازاُتُه عىل عمِلِه ِمْن ِجنِسِه،  وفِيها: إعراُض اهللِ  عمَّ
 : َيَتوىلَّ اهللُ عن�ه، ومن َتَوىلَّ عن�ه َخَذَلُه َفَهَلَك، وه�ذا كقولِِه ، فك�م َت�َوىلَّ عِن احل�قِّ

)ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ( ]الصف: 5[. 

وفِيها: أنَّ َمْن َخَرَج عِن الُهَدى، َلْ يكْن له طريٌق يوَم القيامِة، إال إىل النَّاِر، ال َيُِد عنها 
ًف�ا، وس�ُيْحبُِط اهللُ عمَل�ُه، كم يف قولِ�ِه : )ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   َمْرِ
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]حممد: 

 .]32

�ا َمْن َحَصَلْت َل�ُه ُمالفٌة  يَِّة لِديِن اإلس�الِم، فأمَّ ويف ه�ذه اآلي�ِة: ُخط�ورُة الُمخاَلفِة الكلِّ
باِع  بمعصيٍة؛ لَغَلبِة َشهوٍة، أو َهًوى، مع اعتِقاِدِه بوجوِب ُسُلوِك سبيِل املؤمننَي، ووجوِب اتِّ

رسوِل اهللِ : فإنَّه ال َيْكُفُر، وذنُبُه تَت مشيئِة اهللِ. 

وفِيها: وجوُب ُمواالِة مجاعِة املسلمنَي، وعدُم االنشقاِق َعنْهم؛ ألنَّ َمْن َشذَّ َشذَّ يف النَّاِر، 
وَمْن فاَرَق المعَة شًبا فمَت، فِميَتُتُه جاهليٌَّة، كم جاَء يف النُُّصوِص))). 

 ، ُّوفِيه�ا: أنَّ المع�َة رمحٌة، والُفرقَة عذاٌب، والمعُة: هي م�ا كاَن عليِه النبي
وأصحاُبُه، والتَّابِعوَن هَلُم بإحساٍن. 

�نَِّة  باِع الِفرقِة النَّاجي�ِة، والطَّائفِة املنصوَرِة، أهِل السُّ وفِيه�ا: أنَّ�ه ال َنجاة ِمَن النَّ�اِر إال باتِّ
ُذوِذ َعنُْهم.  والمعة، قواًل، وعماًل، واعتقاًدا، وعدِم الشُّ

ويف اآليِة: وعيٌد ِمَن اهللِ  ملَِْن خاَلَف أصحاَب النبيِّ ، وناَبَذُهم، وَتَرَك 
االقتِداَء ِبِم. 

ويف اآليِة: تريُم ُمالفِة اإلمجاِع يف َمساِئِل احلالِل، والَحراِم، وغرِيها. 

ُب ِمن الباطِ�ِل، وقوُلُه يف اآلي�ِة: )چ( أصُلُه ِمَن  وفِيه�ا: أنَّ االبتِع�اَد ع�ِن احلقِّ ُيق�رِّ
، وهو الُقرُب.  الَوْلِ

))) روى البخ�اري )43)7(، ومس�لم )849)( َع�ِن اْبِن َعبَّاٍس  قاَل: قاَل النَّبِ�يُّ : »َمْن َرَأى ِمْن 
ا َفَيُموُت، إاِلَّ ماَت ِميَتًة جاِهلِيًَّة«. ُه َلْيَس َأَحٌد ُيفاِرُق الَجامَعَة ِشْبً ؛ َفإِنَّ َأِمِيِه َشْيًئا َفَكِرَهُه َفْلَيْصِبْ
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، تقوُل: َصَلْيَت الّ�َء: َشَوْيته،  ُّ ْلَ بالنَّاِر، وهو: ال�َّ وفِيها: أنَّ ِمْن عقوباِت اآلخرِة: الصَّ
ُة.  اُة الَمْصِليَُّة: ِهَي الَمْشِويَّ والشَّ

وفِيه�ا: الوعي�ُد ملَِ�ْن خاَل�َف النبيَّ  يف حياتِ�ِه، أو َبع�َد َمْوتِِه، كم ُيفي�ُدُه الفعُل 
املضاِرُع: )ڦ(. 

ُة، وَمْن َلْ َيبُلْغُه البياُن.  وفِيها: أنَّ التَّهديَد بالوعيِد ال َيَتناَوُل َمْن َلْ ُتَقْم عليِه الُحجَّ

َمُه،  باَعُه، وتعلُّ يِن، وعدُم التِباِسِه، وأنَّه ظاِهٌر غايَة الظُّهوِر، ملَِْن أراَد اتِّ وفِيها: وضوُح الدِّ
والعَمَل بِِه. 

ا ال َتَتِمُع عىل َضالَلٍة.  ِة، بأنَّ ِة الُمحمديَّ وفِيها: كرامُة اهللِ  لألمَّ

�يطاُن َعَمَل�ُه، فيْلَزُم الباطِ�َل، وُيقاِرُنُه؛  ُن له الشَّ ِة، ُيَزيِّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن خاَلَف إمج�اَع األمَّ
لَيسَتِمرَّ عليِه، فَيْصىَل النَّاَر يوَم القياَمِة. 

وفِيها: أنَّ َمْن عاَدى النبيَّ ، واملؤمننَي، َفَقَد َواليَة اهللِ. 

، وأعَرَض َعنْه، أعَظُم ذنًبا ِمَن الاِهِل بِِه.  وفِيها: أنَّ َمْن َعَرَف احلقَّ

نيا الُمباحِة لي�َس بمذُموٍم، كَمِن  َبَع غرَي س�بيِل املؤمننَي يف مصالِ�ِح الدُّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ِن اتَّ
َبَع ِمَن املس�لمنَي س�بيَل يوِد َخْيَب يف ِغراَسِة النَّخيِل، أو بِناِء الُحُصوِن، وطريقَة الُفرِس يف  اتَّ
اِر اليوَم يف املاِلحِة  َبَع طريق�َة الكفَّ الُح�ُروِب بَِحْفِر الناِدِق، واس�تِعمِل الَمنَْجنِيِق، وَكَمِن اتَّ

َمَِة احلاُسوبيَِّة، وأساليِب اإلحصاِء، ونحِو ذلَك.  رِي، وُطُرِق الَبْ ِة، أو َتنظيِم السَّ الَجويَّ

ينيَِّة.  باِعِهم يف طراِئِقِهُم الدِّ اِر، واتِّ وفِيها: َتريُم التَّشبُِّه بالكفَّ

يَن َعِن اإلس�الِم، وأنَّ ما َفَعَلُه بعُض العرِب ِمْن ُمفارقِة س�بيِل  وفِيها: بياُن ضالِل املرتدِّ
املؤمننَي جريمٌة عظيمٌة، اقَتَضْت ُمناَبَذَتُم. 

ي�ِن ال يكوُن إال بالِعْلِم بِ�ِه، والَعَمِل، وقد َتمَّ هذا بم ج�اَء بِِه النبيُّ  وفِيه�ا: أنَّ اكتِ�مَل الدِّ
َغُه، وامَتَثَلُه، وقد ساَر عىل ذلَك املؤمنوَن يف نقِله، والعمِل بِه.   ِمَن الَوحِي، وَبلَّ

ِمِه.  ويف اآليِة: أنَّ الاِهَل بالُحكِم ُيعَذُر يف ُماَلَفتِِه، لكنَّه ال ُيعَذُر يف التَّقِصرِي يف َتَعلُّ
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 . ِباًعا لرسوِل اهلل وفِيها: أنَّ اإلنساَن ُكلَّم كاَن أقَوى إيمًنا، كاَن أقَوى اتِّ

باِع النبيِّ ، يف أْقوالِه، وأْفعالِه.  وفِيها: فضُل اتِّ

نَِّة.  وفِيها: أنَّ اإلمجاَع دليٌل، كنُصوِص الكتاِب، والسُّ

ي ِمَن النَّاِر. باَع النبيِّ ، وسبيِل املؤمننَي، ُينَجِّ وفِيها: أنَّ اتِّ

َق باملشك�نَي، وماَت عىل  ، وحَلِ �ا كاَن املنافِ�ُق ال�ذي َنَزَلْت بش�أنِِه اآلياُت، قد ارَت�دَّ وَلمَّ
َ  أنَّه ال ُيغَفُر له، وال ألمثالِِه، وأّن الُمشَك أَضلُّ الَخلِق، ال َيغفُر اهللُ َلُه، إْن  ِك، َبنيَّ الشِّ

 : ماَت َعىَل رِشِكه، فقال

)  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ(.

يف  واإلرشاَك  بوبي�ِة،  الرُّ يف  اإلرشاَك  َيش�مُل:  وَه�ذا  ژ(  ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   )ڌ    

ِك�ِه، وماَت عليه،  ف�اِت، وإذا أَصَّ الُمِشُك عىل رِشْ األُلوِهي�ِة، واإلرشاَك يف األس�مِء والصِّ
نوِب )ک     وَلْ َيُت�ْب ِمنْ�ُه، فإنَّ اهللَ ال َيْغِفُر َل�ُه الَبتَّ�َة. )ژ  ڑ  ڑ   ک( أي: ِمَن الذُّ
َب عليِه )گ   ِك، وإْن ش�اَء ع�ذَّ ک( فه�و  باِلي�اِر، فإْن ش�اَء تاَوَز َعمَّ دوَن الشِّ
، وتاَه، وابَتَعَد، وَس�َلَك غرَي  ِك: )گ  ڳ( عِن احلقِّ گ  گ( ب�أيِّ َنْوٍع ِمْن أنواِع الشِّ
ها  واِب ابتِعاًدا كبرًيا، وأهَلَك نفَسُه، وَخِسَ شِد )ڳ  ڳ( أي: ابَتَعَد عِن الصَّ سبيِل الرُّ

نيا، واآلخَرِة. يف الدُّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َر الوعيَد بعدِم املغفرِة.  ، وَكرَّ َتنْيِ ورِة مرَّ َر ِمنُْه يف هِذِه السُّ ِك باهللِ، وقد حذَّ ُخطورُة الشِّ

ِك، َسواء كاَن رِشَك األنداِد، أو رِشَك املحبَِّة، أو رِشَك  وفِيها: التَّحذيُر ِمْن مجيِع أنواِع الشِّ
ُك األصَغُر، والَخِفّي، ال ُبدَّ ِم�َن التَّوبِة ِمنُْهم؛ لَِتحُصَل  ع�اِء، أو غرَي ذلِك، وكذلَك ال�شِّ الدُّ

املغفَرُة. 

َد اهللَ، وَلْ ُيِشْك بِِه، فقِد اهَتَدى.  وفِيها: أنَّ َمْن َوحَّ
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اِمعنَي، وتأِكيًدا عىل ُخُطوَرتِِه.  ِك؛ لِيكوَن أرَسَخ يف ُنُفوِس السَّ وفِيها: َتْكراُر التَّحِذيِر ِمَن الشِّ

َك جهٌل عظيٌم باهللِ، وَكِذٌب عليِه.  وفِيها: أنَّ الشِّ

؛ ألنَّ عنَدُهم شيًئا ِمْن  ِك ِمَن املعاِص أقرُب أْن ُيراِجَع أصحاُبا احلقَّ وفِيها: أنَّ غرَي الشِّ
يَِّة.  رأِس ماٍل َيرِجعوَن إليِه، وهو التَّوحيُد، بِخالِف الُمِشك، فإنَّه ُمفِلٌس بالُكلِّ

وفِيها: َذمُّ ما كاَن عليِه ُمِشُكو العرِب ِمْن ُدعاِء غرِي اهللِ، وس�يأِت -يف اآليِة التَّاليِة- ِذْكُر 
عاِء يف الِعبادِة.  ِك يف هِذِه اآليِة، وضُب الَمَثِل عليِه، بِشِك الدُّ تفسرِي الشِّ

يِك هللِ -كم أنَّه افرتاٌء عظيٌم -كم يف آيِة النِّساِء األوىَل- فُهَو كذلَك  عاَء الشَّ وفِيها: أنَّ ادِّ
ِء َبنْيَ اثننَْيِ  ُك يف اللُّغِة: لفٌظ َيُدلُّ عىل اقتِس�اِم ال��َّ ض�الٌل بعي�ٌد -كم يف ه�ِذِه اآليِة- والشِّ
ِك: أْن َتْعِدَل  َفُه ش�يُخ اإلس�الِم، فقاَل: »وأصُل الشِّ فأكَثَر، دوَن أْن ينَفِرَد بِِه واحٌد، وقد عرَّ
ه وح�َدُه«))). وقال ابُن القيِّ�ِم يف تعريفه: »هو أْن  ب�اهللِ  ملوقاتِ�ِه يف بعِض ما َيس�َتحقُّ

ُيَْعَل هللِ ِعْداًل بغرِيِه، يف اللَّفِظ، أِو الَقْصِد، أو االعتِقاِد«)2). 

ُك بعُضُه أشدُّ ِمْن بعٍض، وِمنه ما َيتعلَُّق بذاِت املعبوِد، وأسمِئِه، وصفاتِِه، وأفعالِِه،  والشِّ
ٌك يف الِعباَدِة، واأللوهيَِّة.  بوبيَِّة، ومنُه ما َيتعلَُّق بعباَدتِِه، وُمعاَمَلتِِه، وهذا رِشْ وهذا رشٌك يف الرُّ

فوَن فِي�ِه، أو االعتقاُد بأنَّ أرواَح  ِك: االعتق�اُد بأنَّ للَكْوِن أقطاًبا، َيَترَّ وِم�ْن ُصَوِر الشِّ
ُف يف العب�اِد، وكذل�َك: طاع�ُة أَح�ٍد ِم�ْن دوِن اهللِ يف التَّحلي�ِل، والتَّحِريِم،  األولي�اِء َتَت�رَّ

 . واألحكاِم، وأيًضا: ُدعاُء غرِي اهللِ، واالستغاَثُة بِِه يف َطَلِب َنْفٍع، أو َدْفِع ُضٍّ

ِك.  ويف اآليِة: أنَّ مغفرَة الّذنوِب مقيَّدٌة بمشيئِة اهللِ، فيم َعدا الشِّ

جوُع إىل احلقِّ أْصَعَب.  الُل أْبَعَد، كاَن الرُّ وفِيها: أنَّه ُكلَّم كاَن الضَّ

وفِيها: أنَّه ُيرَجى للعاِص ِمَن التَّوبِة، ما ال ُيرَجى للُمِشِك. 

ِد يف النَّاِر.  وفِيها: أنَّ َمْن ماَت عىل الُكفِر، فقِد استحقَّ الوعيَد بالُخُلوِد الُمؤبَّ

))) االستقامة ))/344).
)2) إعالم املوقعني ))/252).
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َك ظلٌم عظيٌم، وَمرَتٌع َوِخيٌم، ال َينُْجو ِمنُْه صاِحُبُه إال باإلقالِع الكاِمِل،  وفِيه�ا: أنَّ ال�شِّ
َدِة، والتَّوِحيِد الالِِص.  والتَّوبِة الُمؤكَّ

َك ال ُيمِكُن الالُص ِمْن َتبَِعتِِه، وعاِقَبتِِه، بَغرِي َتوَبٍة، وَتوِحيٍد.  وفِيها: أنَّ الشِّ

ِك وأنواِعِه؛ حتَّى ال َيَقَع فِيِه.  وفِيها: أنَّ عىل العبِد أْن َيَتِهَد يف معرفِة الشِّ

، كم قاَل : )چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   وفِيه�ا: أنَّ هالَك الُمِشِك أَبِديٌّ
ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]املائدة: 72[. 

َك أعَظُم َذْنٍب.  وفِيها: أنَّ التَّوحيَد أعَظُم معروٍف، وأعَظُم ِعبادٍة، كم أنَّ الشِّ

وفِيه�ا: أنَّ الُغف�راَن الُمَعلَّ�َق باملش�يَئِة يف النُّصوِص األخ�َرى، مقيٌَّد بم يف ه�ِذِه اآليِة ِمْن 
ِك باهللِ.  نوِب ِسَوى الشِّ ُغفراِن الذُّ

وفِيها: أنَّ ِمَن الَمغفرِة ما هو جاِئٌز، وِمنْها ما هو ُمَْتنٌِع، وِهَي ِملٌك هللِ ، يُمّن با عىَل 
ْن َيشاُء.  َمْن َيشاُء، وَيْمنَُعها َعمَّ

يَن، حتَّى قاَل عنها ع�لٌّ : »ما يف الُقرآِن آيٌة  ويف ه�ذه اآليِة: رجاٌء عظي�ٌم للُمَقرِّ
أحبُّ إلَّ ِمْن هِذِه اآلَية«))). 

ا، وال  ي املخلوَق -الذي ال َيْمِلُك َضًّ ديُد، ملَِْن ُيَسوِّ الُل البعيُد، والُقبُح الشَّ وفِيها: الضَّ
ى َمْن َلُه الَكمُل الُمطَلُق، والِغنَى  َنفًعا- بالالِِق -الذي ُهَو عىل كلِّ شٍء قديٌر- وكيَف ُيسوَّ

، بَِمْن ُهَو َضعيٌف، َجُهوٌل، َعُجوٌل؟!  التَّامُّ

ِك ِمْن غرِي توَبٍة، وقد اس�تَدلَّ بِذِه اآليِة  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ق�د َيغِفُر بعَض الّذنوِب دوَن الشِّ
ِك،  َم�ْن َذَه�َب إىل أنَّ َقْتَل النَّفِس ق�ْد َيغِفُرُه اهللُ؛ وذلَك ألنَّه -َمَع أّنه كب�ريٌة- لكنَُّه دوَن الشِّ

لقولِِه : )ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک(. 

ِك؛ فإنَّ َكثرًيا ِمَن  ِة ِمْن َخَطِر الشِّ عاِة إىل اهللِ أْن َيَتِهُدوا يف تذي�ِر األمَّ وفِيه�ا: أنَّ ع�ىل الدُّ
ِة ُيِشكوَن، دوَن إدراِك معنَى هِذِه اآليِة.  العامَّ

))) رواه الرتمذي )3037(، وقال: »حسن غريب«، وضعفه األلبان يف ضعيف الرتمذي.
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ِك، وذلَك بَتغِلي�ِظ ُعُقوَبتِِه بالتَّخِليِد  يِة للُكفِر، والشِّ يعِة لألب�واِب املؤدِّ وفِيها: َس�دُّ الشَّ
ِك.  األبديِّ يف النَّاِر، ولو كاَنِت املغفرُة توُز بال إيمٍن، لكاَن ذلَك ِمَّا َيفَتُح باَب الشِّ

ِك، فإذا ُفِقَد أحُدُها اْنَتَفِت املغفرُة.  وفِيها: أنَّ املغفرَة مقيَّدٌة باملشيئِة، وعدِم الشِّ

ديَن ال ُيلَّدوَن يف النَّاِر.  نَِّة: أنَّ ُعصاَة املوحِّ ويف اآليِة: إثباُت مذهِب أهِل السُّ

وفِيها: الردُّ عىل الواِرِج، والُمعتِزلِة، الذين قاُلوا بتخِليِد أصحاِب الكباِئِر يف النَّاِر. 

اِر، فُيقاُل هلم:  ويف اآلي�ِة: الردُّ عىل الُمرِجئِة، الذين َجَعُلوا آياِت الوعيِد مصوصًة بالكفَّ
�نَِّة: فقد  ا أهُل السُّ ًدا، وأمَّ ُب وَل�ْو كاَن موحِّ نِب، فس�ُيعذَّ إنَّ�ه إذا َلْ َيَش�أِ املغفرَة لصاِحِب الذَّ
ُب ِمَن املؤمننَي الُعصاِة،  وا آياِت الوعيِد بالَكَفَرِة، وبَِمْن َسَبَق يف ِعْلِمِه  أنَّه ُيعذَّ َخصُّ
، وبَِمْن َس�َبَق يف ِعلِم اهللِ  أنَّه َيْعُفو َعنُْه ِمْن ُعصاِة  وا آياِت الوعِد باملؤِمِن الّتِقيِّ وَخصُّ

املؤمننَي. 

ِك َحَسناٌت.  وفِيها: أنَّه ال َينَْفُع َمَع الشِّ

ويف إظه�اِر اس�ِم الَجالَل�ِة يف قولِ�ِه: )گ  گ(: زيادُة َتقبِي�ٍح، وَتفظِي�ٍع، للمِشِك، 
هيِب.  وإظهاُر املهاَبِة، والرتَّ

وفِيها: أنَّ َتسويَة الالِق باملخلوِق َقْدٌح يف َربِّ العاملنَي؛ ولذلَك ال َيْغِفُرُه اهللُ.

ِك، وكاَن املنافقوَن الذيَن َنَزَلْت فِيِهم اآلياُت  َر  تذيًرا شديًدا ِمَن الشِّ ا َحذَّ وَلمَّ
: ماذا كاُنوا َيفَعُلوَن يف رِشِكِهم، فقاَل  ابِقُة ِمْن ُمِشِكي العرِب، َذَكَر السَّ

)  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ(.
�م كان�وا يف عبادِتِم   )ڱ( نافي�ٌة بمعنَ�ى »م�ا« )ڱ( َيعب�دوَن؛ وذل�َك ألنَّ

عاُء ه�و الطَّل�ُب )ڱ  ڱ( أي: ِم�ْن دوِن اهللِ،  لألوث�اِن َيدُعوَن�ا عن�َد احلاج�ِة، والدُّ
م َجعُلوها  واملعنَى: ما َيعبدوَن ِمْن دوِن اهللِ )ں        ں( أي: أصناًما، وأوثاًنا؛ وذلك ألنَّ
نوَن تلَك األصناِم بالُحِلِّ  عىل صورِة املالئكِة، وكانوا َيعتِقدوَن أنَّ املالئكَة بناُت اهللِ، وُيزيِّ
ى، وَمناَة، ويقولوَن:  وَنا بأس�مِء اإلناِث، فيقولوَن: الالَت، والُعزَّ كالنِّس�اِء، وكانوا ُيس�مُّ
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بُون�ا إىل اهللِ ُزلَف�ى، وَثَب�َت عن ُأَبِّ ب�ِن َكْعٍب  أنَّه قال: »َم�َع كلِّ َصنٍَم  َنعبُدُه�م لِيقرِّ
ِجنِّيٌَّة«))).

وقي�َل: املعنَ�ى: ما َيعبدوَن إال ش�يًئا ِمثَل اإلناِث، ال َيدَفُع عْن نفِس�ِه، فكي�َف َيدَفُع عْن 
ه�م اّل�ذي ُيري�ُد  َغ�رِيِه؟ )ڻ  ڻ( أي: م�ا َيدُع�وَن )  ڻ    ڻ( وُه�و عُدوُّ
ًدا، بالًِغا الغايَة يف  إهالَكهم، وَيس�َعى يف َذلك بُكلِّ ما َيقِدُر علْيِه )ۀ( أي: عاتًِيا، ُمتمرِّ
ٌد  يطاَن ُمتجرِّ ُد؛ وذلَك ألنَّ الشَّ ِّ والفساِد، وهو مشتقٌّ ِمَن الَمْرِد، وهو الَمالَسُة، والتَّجرُّ الشَّ
جرُة  ، واألْمَرُد يف اللُّغِة: الذي ال َش�ْعَر عىل وجِهه، والشَّ ِّ َد نفَس�ُه للشَّ ، وقد َجرَّ عن كلِّ َخرْيٍ
  مَل�ُة الَم�ْرداُء: الت�ي ل ُتنبِْت ش�يًئا، وإنَّ�م َوَصَفُهم الَم�ْرداُء: الت�ي ب�ال َوَرٍق، والرَّ
َن هل�م ِعبادَة األصناِم فأطاُعوُه،  ِك فأرَشُكوا، وَزيَّ �يطاِن؛ ألنَّ إبليَس َأَمَرُهم بالشِّ بعب�ادِة الشَّ
�يطاِن  وَعَبُدوه�ا، فيك�وُن رِشُكُهم باألصناِم رِشَك طاع�ٍة، ويف زمانِنا هذا صاَرْت ِعبادُة الشَّ
ِعب�ادًة ُمب�ارشًة، فَيعُبُدوَنه، ويْدعوَنه باس�ِمِه صاحًة، فص�اَرْت ديانًة هلا ُطُق�وٌس، ومعابُِد، 

يطاِن. ٌة، يأِت با ُعبَّاُد الشَّ وأفعاٌل، ورُموٌز، وألواٌن، وموسيَقى خاصَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ا مَجاداٌت ال َتْدَفُع عْن نفِسها.  بياُن حقيقِة األصناِم، وأنَّ

عاُء يكوُن  �يطاِن، وأنَّ الطَّاعَة َتِصُل لدرج�ِة الِعبادِة، وكذل�ك الدُّ وفِيه�ا: ذمُّ ِعب�ادِة الشَّ
عبادًة أيًضا. 

وفِيها: َفس�اُد عقي�دِة َعَرِب الاِهليَِّة، الذيَن كانوا َيَعُل�وَن يف كلِّ حيٍّ ِمْن أحياِئِهم َصنًَم 
وَنه: »ُأنَثى بنِي فالٍن«.  َيعُبُدوَنه، ويسمُّ

ُذوُه ِمْن هِذِه الَجمداِت، التي ال  وفِيها: َتبِكيُت اهللِ مُلِشِكي العرِب، وتوبِيُخُهم عىل ما اتَّ
، وال ُتْغنِي عنُْهم شيًئا.  َتسَمُع، وال ُتبِرُ

ِك، والُكفِر، كان عابًدا َلُه.  يطاَن يف الشِّ وفِيها: أنَّ َمْن أطاَع الشَّ

))) رواه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املس�ند ))23)2(، وقال احلافظ يف الفتح )257/8(: »رواته ثقات«، وحس�نه 
حمققو املسند.
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�ياطنَي م�َرَدٌة، وقد ج�اَء يف احلديِث، يف فْض�ِل رمضاَن: »َوُتَغلُّ فِي�ِه َمَرَدُة  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
ياطِِي«)))، وُيقاُل يف الَمِريِد: هو البالُِغ يف الُعدواِن والُعتوِّ غاَيَتُه، فإذا ُقلنا: إنَّ )ۀ(  الشَّ
�ا صفٌة مقيَّدٌة، فَينَقِس�ُم  صف�ٌة كاِش�فٌة، فيك�وُن املعنى: أنَّ كلَّ ش�يطاٍن َمِري�ٌد، وإذا ُقلنا: إنَّ
ياطِنَي، الُعتاَة، األقِوياَء، وال  ياطِنُي -حينَِئٍذ- إىل مَرَدٍة، وغرِي َمَرَدٍة، ويكوُن املَرَدُة ُهم الشَّ الشَّ

شكَّ أنَّ إبليَس شيطاٌن َمِريٌد؛ ألنَّه رأُسُهم. 

، ويف هذا َوصاٌة  نَّ بحاجٍة إىل َم�ْن ُيدافُِع عنهنَّ وفِيه�ا: اإلش�ارُة إىَل َضعِف اإلناِث، وأنَّ
: الَيتِيِم، والَمْرَأِة«))).  ِعيَفْيِ ُج َحقَّ الضَّ ، ويف احلديِث: »اللُهمَّ إِنِّ ُأَحرِّ جاِل ِبنَّ للرِّ

ويف اآليِة: َضعُف ُعُقوِل الُمِشكنَي. 

وفِيه�ا: إش�ارٌة إىل تالُع�ِب أهِل الاِهليَِّة بأس�مِء اهللِ، وفس�اِد اعتِقاِدِه�م يف مالِئكِة اهللِ، 
ا كبرًيا-  ثًة ِمْن أس�مِء اهللِ -تعاىل اهللُ عمَّ قاُلوه ُعُلوًّ وا ألصناِمِهم أس�مَء مؤنَّ م اش�تقُّ فقيَل: إنَّ
ى ُمؤنَُّث: »العزيِز«، وَمناُة مؤنَُّث:  َت ِمْن َلفِظ الَجالَلِة: »اهللِ«، والُعزَّ وا الالَّ م اشتقُّ فقيل: إنَّ

»َمنَّاِن«. 

وفِيه�ا: أنَّ الَج�مداِت ُتؤنَُّث، وقال الَحَس�ُن: »اإلناُث: كلُّ شٍء ميِّ�ٍت، ليَس فيِه روٌح، 
خشبٌة يابسٌة، أو حَجٌر يابٌِس«)3). 

ِك، والُكف�ِر، كم قاَل  �يطاِن ق�د تك�وُن بطاعتِِه في�م َأَمَر ِم�َن ال�شِّ وفِيه�ا: أنَّ عب�ادَة الشَّ
: )ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ( 
]األنعام: )2)[، وكقوِل إبراهيَم ألبِيِه: )ک  ک  ک  گ( ]مريم: 44[، أي: ال ُتطِْعُه. 

ًة، كم قاَل  عن  ِف َنْوٍع ِمْن أنواِع العبادِة له ُمب�ارَشَ �يطاِن ب�َرْ وق�د تكوُن عبادُة الشَّ
ُمِشِكي العرِب: ) ٿ    ٿ         ٿ  ٹ( ]سبأ: )4[، وِمْن ذلَك: اس�تعاَذُتُم واستِجاَرُتُم 

يطاِن. ِبِم عنَد النُّزوِل يف الواِدي، وكم َوَقَع يف زمانِنا هذا ِمْن ُطُقوِس عبادِة الشَّ

))) رواه النسائي )06)2(، وصححه األلبان يف صحيح النسائي.
)2) رواه ابن ماجة )3678(، وأمحد )9666(، وصححه البوصريي يف الزوائد )03/4)).

)3) تفسري الطبي )208/9).
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، واإلغواِء،  ِّ َ  ماذا َأنَزَل بإبليَس ِمْن َغَضبِِه، وم�اذا َعَزَم عليِه إبليُس ِمَن الشَّ ُث�مَّ بنيَّ
: فقاَل

)  ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے(.
 )ہ  ہ( ه�ذا َخ�َبٌ ِمنْه  بأنَّه َطَرَد إبليَس، وأبَعَدُه عْن رمَحتِِه، وأبَعَدُه عن 

كلِّ َخ�رٍي، كم ق�اَل : )ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ( ]ص: 78[، وأخَبَ -أيًضا- بأنَّ 
علْيِه لعنَة الالِعننَِي له ِمَن أهِل الّسمِء واألرِض، َفقال : )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
ڦ   ڦ( ]احلجر: 35[))) ، )ہ( أي: إبليُس -بعَدما َلَعنَُه اهللُ-: )ھ( االتِّاُذ: 
ًة )ھ  ھ(  ه�و أْخُذ شٍء ع�ىل ِجهِة االختِصاِص، أي: َيَعُلُهم له، وِم�ْن أتباِعِه خاصَّ
ًرا، وُمعيَّنًا، قيَل:  الذي�َن َخَلْقَتُهم )ھ( أي: َحظًّا، وَقْس�ًم )ے( أي: معُلوًما ُمقدَّ
 ، يطاِن، وواحٌد هللِ)2)، والَفْرُض يف اللُّغِة: ُهَو الَحزُّ ِمْن كلِّ ألٍف تِْسُعمئٌة وتِسٌع وتِسعوَن للشَّ

، وُيسْيطُِر عىل ُنُفوِسِهم. والَقْطُع، واملعنى: أنَّ إبليَس سَيْسَتهِوي وُيغِوي طائفًة ِمَن الثََّقَلنْيِ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َسَخُط اهللِ عىل إبليَس. 

ُد، أنَّه سيتَِّخُذ أتباًعا ِمْن خلِق اهللِ.  وفِيها: َقَسُم إبليَس املؤكَّ

وفِيها: التَّش�نِيُع عىل ُعبَّاِد إبليَس، الذيَن َيعبدوَنُه، وهو عدوٌّ هَلُم، يس�َعى يف إغواِئِهم، قد 
، فكيَف َيعبدوَنُه؟! وكيَف ُيطِيعوَنُه؟!  ِّ م، وإيقاِعِهم يف الشَّ َأَخَذ الَعْهَد عىل نفِسِه بإضالهِلِ

وفِيه�ا: إذالُل اهللِ إلبليَس بَلْعنِِه، وقد ق�ال يف اآليِة األخَرى: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( 
]األعراف: 3)[. 

، كم جاَء يف اآليِة  ِّ �ا أصَبَح َملُعوًنا-، ص�اَر ُيريُد الَمزيَد ِمَن ال�شَّ وفِيه�ا: أنَّ إبلي�َس -لمَّ
األخَرى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ( ]األعراف: 6)[. 

))) ق�ال اب�ُن ال�وزّي : »قال املف�ّسون: معناه: َيلعنَُك أهُل الس�مِء واألرِض إىِل يوِم احِلس�اِب«. زاد املس�ري 
.(534/2(

)2) تفسري ابن أب حاتم )069/4)(، تفسري القرطبي )388/5).
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ِهم عن سبيِل اهللِ.  تِِه، وسعُيه يف صدِّ يَّ وفِيها: ُكرُه إبليَس آلَدَم، وذرِّ

، وتس�ِخرِيِهم، ولكنَّ البَش عنَدُه�م إراَدٌة،  وفِيه�ا: أنَّ إلبلي�َس الُق�درَة عىل فِتنَِة الَب�َشِ
وُقدرٌة، عىل ُماَهَدتِِه -َلْو أراُدوا-. 

�يطاَن ِمْن َبنِ�ي آدَم، فهَو ِمْن َنِصيِب إبلي�َس املعلوِم، وحظِِّه  وفِيه�ا: أنَّ كلَّ َمْن أطاَع الشَّ
املقُسوِم. 

يطاَن قِد اسَتَحقَّ اللَّعنَة.  ويف اآليِة: دليٌل عىل أنَّ الشَّ

جيَم ال َيسَتطِيُع إغواَء مجيِع النَّاِس، وأنَّ هنالَِك ِعباًدا ُمَلِصنَي هللِ،  يطاَن الرَّ وفِيها: أنَّ الشَّ
ال ُسلطاَن إلبليَس عليِهم. 

ا جاَء إبليُس إىل رس�وِل اهللِ  بِش�هاٍب ِمْن ناٍر؛  وفِيه�ا: ج�واُز َلْعِن إبليَس، ولمَّ
اٍت، ُثمَّ قاَل:  ، قال : »َأُعوُذ بِ�اهللِ ِمنَْك« َثالَث َم�رَّ لِيجَعَل�ه يف وجِه�ِه، وهو ُيَص�لِّ
ُن  ِه، والتَّحصُّ َع لنا االس�تعاَذُة باهللِ ِمْن رَشِّ اٍت))). وقد رُشِ ِة« َثالَث َمرَّ »َأْلَعنَُك بِلعنَِة اهللِ التَّامَّ

نا.  منْه، باإلكثاِر ِمْن ِذْكِر ربِّ

�يطاِن قوُلُه:  ا، وقد ج�اَء يف آيٍة ُأخَرى ع�ِن الشَّ وفِيه�ا: أنَّ ع�َدَد أتب�اِع إبلي�َس كثرٌي ج�دًّ
)ں   ں  ڻ     ڻ( ]اإلساء: 62[، وأيًض�ا قوُلُه: )ڑ  ڑ  ک   ک    

ک  ک  گ( ]احلجر:40-39[.

م، وليس  ، والِفتنِة، والفس�اِد؛ إله�الِك الِعباِد، وإضالهِلِ ِّ وفِيه�ا: انمُك إبليَس بنَْشِ الشَّ
ا عىل بني آدَم، بل َيُعمُّ النَّ أيًض�ا؛ ألنَّه قال: )ھ  ھ(، ول يُقْل: ِمْن بنِي  ه�ذا ُمقَت�ِرً

آَدَم.

يطاَن َيُقوُل، وَيْفَعُل.   وفِيها: إثباُت أنَّ الشَّ

تِِه. يَّ ا ناَل ِمْن آَدَم ما ناَل-؛ َطِمَع يف إغواِء ُذرِّ وفِيها: أنَّ إبليَس -َلمَّ

اِذ َنصيٍب عظيٍم  ا َذَكَر  ماذا أراَد إبليُس أْن َيفَعَلُه يف الَبَشِ عىل وجِه الُعُموِم، باتِّ وَلمَّ

))) رواه مسلم )542).
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ِمنْهم، َذَكَر  َبعَد ذلَك ماذا َسَيْفَعُل إبليُس يف الِعباِد عىل وجِه التَّفِصيِل، فقال -عىل 
لِسانِِه-:

ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ     (
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې(.
اِط الُمستِقيِم، وَيفَتُح عليِهم   )ۓ( أي: عن َطريِق اهِلدايِة، فَيحِرُفُهم عِن الرِّ

أب�واَب البَِدِع، والعقاِئِد الباطَِلِة )ۓ( أي: س�َأِعُدُهم باألم�اِنّ الكاِذَبِة، وُألِقيها يف 
ُقُلوِبِ�م؛ لِيكوَن ِمنْها احِل�ْرُص، وطوُل األمِل، وها ُخُلقاِن َمْذُموم�اِن، َمِن اتََّصَف ِبِم َنِسَ 
، واإلياِء )ڭ(  نيا، وَتَرَك التَّوبَة )ڭ( بالتَّزينِيِ اآلخ�َرَة، وَغِرَق يف الدُّ
�قُّ )ڭ  ڭ( كالَبحاِئِر ِمَن اإلبِِل، الت�ي كاُنوا َيقَطُعوَن  الَبْت�ُك: هو الَقْطُع، والشَّ
ل، وَنحو  مَّ ا واِس�ًعا؛ َتييًزا هَلا، لُترَتَك، فال ُترَكب، وال ُتَلب، وال ُتَ وَنا َش�قًّ آذاَنا، أو َيُش�قُّ
ذل�َك، وهذا ِمْن َس�ِخيِف أع�مِل الاِهليَِّة )ۇ   ۇ  ۆ  ۆ( س�واٌء تغيرُي 
ص�ورٍة أو تغي�رُي صفٍة لَْل�ِق اهللِ، كِخصاِء الَعبي�ِد، وَقْطِع اآلذاِن، وَوْش�ِم الُجُل�وِد، وورْشِ 
�عِر، واإلزالُة كنََمِص احلاِجِب.  األس�ناِن، وس�واٌء بإضاَفٍة، أو إزالٍة، فاإلضاَفُة كَوْصِل الشَّ
ُه، وَيرَض بأْن يكوَن  ا له َيَت�والَّ )ۈ  ٴۇ( أي: َيَْع�ل )ۋ  ۋ( أي: ن�اِصً

بِح )ې  ې(  ًيا علي�ِه )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( الُخساُن: ضدُّ الرِّ ُمَتولِّ
نيا، واآلخَرِة، بَتضِييِع رأِس مالِِه، وهو الِفطَرُة التي َفَطَر اهللُ النَّاَس عليها، وغرِي  ظاِهًرا يف الدُّ

يِن، التي َيِضيُع بَتْضِييِعها األجُر، والثَّواُب، عنَد ربِّ العاملنَي. ذلَك ِمْن أحكاِم الدِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

 . أنَّ إلبليَس ُخطًَّة، َومنَهًجا َمرسوًما، ذا أعمٍل، ومهاّم، يف إضالِل الَبَشِ

ُن هلم قباِئَح األفعاِل.  يطاَن َيتالَعُب بأتباِعِه، فُيضلُُّهم، وُيزيِّ وفِيها: أنَّ الشَّ

احلِة، وُطُرِق الَخرِي، بالتَّس�ِويِف،  �يطاَن َيِرُف أولياَءُه عِن األع�مِل الصَّ وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
واألماِنّ الكاِذَبِة، ِمْن ُطوِل ُعُمٍر، وُبُلوِغ َوَطٍر، ونحِو ذلَك. 
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ى إىل ِخْلَقِة  ْلَقِة أنُفِس�ِهم، َبْل َيَتع�دَّ وفِيه�ا: أنَّ رشَّ إبلي�َس ال َيقَتِرُ عىل تش�ويِه الَبَشِ ِلِ
املخلوقاِت األُخَرى. 

، بحيُث ال َيش�ُكُر  جوِع إىل احلقِّ ُف إبلي�َس للنَّاِس عِن التَّوب�ِة، والنََّدِم، والرُّ وفِيه�ا: َصْ
ُم.  أكثُرُهم ربَّ

ِك، بَجْع�ِل دواّب معيَّنٍة حُمّرَرًة لألصناِم، هلا عالماٌت  وفِيها: َتكميُل إبليَس لش�عاِئِر الشِّ
ُب با إىل غرِي اهللِ، وُتسّيُب للطَّواِغيِت.  ُتعَرُف با، وُيَتَقرَّ

وفِيها: الَحَذُر ِمْن َمكاِئِد إبليَس يف َتغيرِي َخْلِق اهللِ -وما أكَثَرها يف هِذِه األياِم- كاِلراحاِت 
ِة، التي فيها َتصغرٌي، وتكبرٌي، وَنْفٌخ، وَتبييٌض، وَتسِمرٌي.  يَزِريَّ التَّجِميليَِّة، والعمليَّاِت اللِّ

وفِيه�ا: َس�عُي إبليَس لتغي�رِي ِدي�ِن اهللِ ، والتَّوحيِد الذي أَمَر ب�ِه ، وإيقاِع 
كيَّاِت.  ْ النَّاِس يف البَِدِع، والشِّ

، كَوْسِمها يف وجِهها.  وابِّ وفِيها: النَّهُي عن تشويِه الدَّ

ِع، كاِلتاِن، وَثْقِب آذاِن النِّساِء؛ لِوْضِع  وفِيها: أنَّ األخَذ ِمَن اِلْلَقِة ال يوُز إال بإذِن الشَّ
ِن، وإخصاِء الَغنَِم؛ لَِيطِيَب حَلُْمها، ونحِو ذلَك، وما ال فائدَة فيِه، وال مصَلَحَة،  ، والتََّزيُّ الُحِلِّ

فإنَّه اعتداٌء يف األخِذ، والَقْطِع، وَتشِويٌه للِخلَقِة األصِليَِّة. 

وفِيها: أنَّ َخسارَة اآلخرِة ال َجْبَ هلا، وال استدراَك لفاِئتِها. 

وفِيها: اجتهاُد إبليَس يف إغواِء َبنِي آَدَم. 

غاِئِر.  يطاَن َيَتِهُد يف إيقاِع الِعباِد يف الكباِئِر، والصَّ وفِيها: أنَّ الشَّ

الِل  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ق�د أحَس�َن كلَّ شٍء َخَلَق�ُه، وَجَعَل�ه كاِم�اًل بِفطَرتِ�ِه، ُث�مَّ أه�ُل الضَّ
�يطاِن، وِمْن  ُيفِس�ُدوَن ما َخَل�َق اهللُ، وُيدِخُلوَن عليِه النَّقَص بُس�وِء َتدبرِِيِهم، وطاَعتِِهم للشَّ
ذل�َك: َحْل�ُق َش�عِر رأِس املرأِة، وإزال�ُة حاِجَبْيها، والَوْش�ُم ع�ىل اِلْلِد، وغرُيه ِم�َن األموِر 
ْيِن،  ، والَخدَّ َفَتنْيِ ، أو َتكبرِِيِها، وعمليَّاِت ش�دِّ الوجِه، ونفِخ الشَّ الاِرِجيَِّة، كَتصِغرِي الثَّدَينْيِ
واألجف�اِن، والَجْبهِة، ونحِو ذل�َك، وأيًضا: التَّالُعب باهِلرُموناِت، وَنح�و ذلَك ِمَن التَّغيرِي 

، الذي َينْعِكُس عىل الاِرِج.  اِخِلِّ الدَّ
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حيحنِي عن ابِن َمسعوٍد  ي إىل َلْعِن َمْن أطاَعُه، ويف الصَّ �يطاِن َيْسِ وفِيها: أنَّ َلْعَن اهللِ للشَّ
صاِت، والُمَتَفلِّجاِت لِْلُحْسِن،   أنَّه قاَل: »َلَعَن اهللُ الواِشامِت، والُمْسَتْوِشامِت، والُمَتنَمِّ

اِت َخْلَق اهللِ «ماِل الَ َأْلَعُن َمْن َلَعَن النَّبِيُّ ، َوُهَو يف ِكتاِب اهللِ: )ڻ   الُمَغيِّ
ڻ  ڻ  ڻ( ]احلش: 7[ ))). 

�يطاَن ال َيزاُل باإلنس�اِن حتَّ�ى َتَْتلَّ َلَدي�ِه القناعُة، وال َي�ْرَض بِخلَقِة اهللِ  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
، فرُييُد أْن ُيدِخَل التَّحِسنَي -بَِزْعِمِه- عىل ِخلَقتِِه، فَيقوُم بِذِه التَّغيرياِت للِخْلقِة. 

ينِة، كالُكحِل، واحلنَّ�اِء، وليَس ِمْن ذلَك: عملياُت إزالِة  وال َيْدُخ�ُل يف ذلَك: أصباُغ الزِّ
اِء الِوالَدِة، أو  ِر، والتَّشِويِه، نتيجَة حاِدٍث، أو ُحُروٍق، أو إزالُة َتشِويٍه ِمْن َجرَّ َ الَعْيِب، والضَّ
، أو َفْصِل  اِئدِة، أو َشقِّ اإلصَبَعنْيِ الُملَتِحَمنْيِ ، ونحُو ذلَك، كإزالِة اإلصَبِع الزَّ َخَلٍل هرُموِنٍّ
ًرا  �َفِة األْرَنبِيَِّة، ونحِو ذلَك ِمَن الُعُيوِب التي ُتَس�بُِّب َضَ ، أو َرْتِق الشَّ الَجنِينَ�نْيِ الُملَتِصَق�نْيِ

ا، أو نفِسيًّا.  َجَسِديًّ

يطاِن: إيقاَع الِعباِد يف التَّدلِيِس، واِلداِع للَغرِي، وَتَشبَُّع َمْن َيتَّبُِعُه  وفِيها: أنَّ ِمْن ُس�ُبِل الشَّ
بم َلْ ُيعطِِه اهللُ، َيْفَعُلُه ُزوًرا، وُغروًرا. 

ٌم، ُموِجٌب للَّعِن، وأنَّه ِمَن الكباِئِر.  وفِيها: أنَّ تغيرَي َخْلِق اهللِ حُمرَّ

ى بتغي�رِي اِلنِْس: إْن كاَن الَمقصوُد بِِه القل�َب الكاِمَل ِمْن َذَكٍر  وفِيه�ا: أنَّ عملياِت ما ُيس�مَّ
كوَرِة، إىل ُأنَثى واضحِة األُنوثِة، أِو العْكس: فهو حراٌم، وكبريٌة، وملعوٌن َمْن َفَعَلُه. واِضِح الذُّ

ا ُمعالُة الُخنَْثى بم ُيظِهُر َنوَعه، وُيبيِّنُه: فإنَّه جاِئٌز، ال يدُخُل يف التَّحريِم.  وأمَّ

�يطاِن للَعَمِل، َيقِلُبُه -يف َنَظِر صاِحبِِه- ِمْن سٍء إىل َحَس�ٍن، كم قاَل  وفِيها: أنَّ َتزينَي الشَّ
�يطاَن ُيفِسُد  اهللُ : )ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ( ]فاطر: 8[، ولِذلَك فإنَّ الشَّ

ليَم.  وَق السَّ الِفطَرَة، والذَّ

وفِيها: التَّحذيُر ِمَن األماِنّ الكاِذَبِة، والَخياالِت التي ال تكوُن، واالس�تِغراِق يف التَّفِكرِي 
فيم ال ُيمِكُن وُقوُعه؛ ألنَّه َمضَيَعٌة للوقٍت، واألماِنّ رأُس أمواِل الَمفالِيِس. 

))) رواه البخارّي ))593( -واللفظ له-، ومسلم )25)2).



(7(

�يطاَن َيِرُف النَّاَس َعِن الِعباداِت الَمشوعِة، كالَهْدِي إىل البيِت احلراِم،  وفِيها: أنَّ الشَّ
ِب إىل  �واِئِب لألصن�اِم، والتَّقرُّ ِكيَّ�ٍة باطلٍة، كَتس�ِييِب السَّ وإش�عاِرِه، وتِيي�ِزِه، إىل أع�مٍل رِشْ

، فال ُترَكُب، وال ُتؤَكُل، وال ُتَلُب، وال ُيَزُّ ُصوُفها.  وابِّ األوثاِن، بَتعطِيِل الدَّ

وَنه، وهؤالِء  بوَن ِمنْه، وُيطِيُعوَنه، وَينُرُ �يطاِن، َيُلوَنُه، وَيقرَتِ وفِيها: أنَّ ِمَن النَّاِس أولياَء للشَّ
ي�ِن، كم قاَل  يف كتابِ�ِه: )ڑ  ڑ   ک  ک   ُأ ِمنْهم يوَم الدِّ ؤوَن ِمنْ�ه وَيَتبَّ الذي�َن َيَت�بَّ
ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  
ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  

ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( ]إبراهيم: 22[. 

وفِيها: أنَّ أخَسَ الُخْسان: اتباُع الشْيطاِن. 

يطاِن: الَوْسَوَسَة باألباطِيِل.  وفِيها: أنَّ ِمْن طريقِة الشَّ

�يطاَن َيِع�ُد النَّ�اَس باألماِنّ الكاِذَب�ِة، كم ق�ال آلَدَم : )ڱ  ڱ   وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
م س�يدُخُلوَن يف  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ(، وِم�ْن ذل�َك: ما ُيمنِّ�ى بِِه الُعصاَة، ِمْن أنَّ

فاَعِة، والَمِشيئِة، وأنَّ هَلُُم املغفرَة، والنََّة.  الشَّ

ِك،  يطاِن لِتغيرِي فِطَرِة النَّاِس التي َفَطَرُهُم اهللُ عليها، ِمَن التَّوِحيِد إىل الشِّ وفِيها: َسْعُي الشَّ
. كِّ وِمَن الَيقنِي إىل الشَّ

، أخَبَ  وَبع�َد أْن أخ�َبَ  ع�مَّ َع�َزَم علي�ِه إبليُس ِم�ْن ُخُطواتِ�ِه يف إضالِل الَب�َشِ
: ا، والزاَل َيْفَعُلُه، فقال  أنَّ إبليَس قد َفَعَل ذلَك حقًّ

)   ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ(.
ياَس�ِة، َوَأْن ال َبْعَث، َوال ِعق�اَب، وَنحِو ذلِك ِمْن   )ى( أي: بامل�اِل، وال�اِه، والرِّ

ِل نِس�اِئِهم، إذا  أباطِيِله، وَيِعُدُهم -أْيًضا- بالَفْقِر، إذا أنَفُقوا، وبالَقْتِل، وُيْتِم أوالِدِهم، وَتَرمُّ
جاَهُدوا، وبأَلِ الُغربِة والُمعاناِة، إذا هاَجُروا، ونحِو ذلَك، ِمْن ُقُعوِده يف طريِق كلِّ َمْن ُيِريُد 

خرًيا، كم أخَبَ عنه  بقولِِه: )ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک( ]األعراف: 6)-7)[، وذلَك بَوْسَوَستِِه إليِهم، وَتاُيِله عَلْيِهم. 
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نيا َمقاِصَدُهم.   )ى( بأْن ُيلِقَي يف ُقُلوِبِم أنَّه َس�َتُطوُل أعمُرُهم، وَيناُلوَن ِمَن الدُّ

وَن بِ�ِه، وال َيمِلكوَن�ُه، فَيخَدُعُه�م،  )ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ( أي: باطِ�اًل، َيغ�رتُّ

ِدَي�م، والُغُروُر: ما رأيَت له ظاِهًرا ُتِبُُّه، وفِي�ِه باطٌِن مكروٌه، أْو َمهوٌل، وِمْن  وُيغِريِ�م؛ لرُِيْ
يطاِن: الَغُروُر. أسمِء الشَّ

ويف اآلية ِمَن الفوائِد:

يطاِن يف الَجْمِع َبنْيَ الُوُعوِد الباطَِلِة، واألماِنّ الكاِذَبِة.  بياُن طريقِة الشَّ

يطاَن ال َيزاُل يقوُم بذلَك، دوَن ُفتوٍر، أْو َمَلٍل.  وفِيها: أنَّ الشَّ

�يطاَن ُيمنِّي أولياَءُه، بأنَّه س�تكوُن هَلُم الَغَلبُة، والُعُلوُّ يف األرِض، وَتِصيُل  وفِيها: أنَّ الشَّ
املاِل، والَمناِصِب. 

َبُعوا  وفِيها: تنبيُه الِعباِد إىل الُمفاَجَأِة الُمؤملَِِة، والَخطِريِة، التي ُيمِكُن أْن َتُصَل هَلُم، إذا اتَّ
وَن عىل طاعتِِه،  ُن هَلُم با، ما َيَعُلُهم َيس�َتمرُّ �يطاَن يف أمانِّي�ِه، ووعوِدِه، فإنَّه ال َي�زاُل ُيزيِّ الشَّ
نيا املوعوِد، فَبْينَ�م ُهم يف الَغفَل�ِة، إْذ جاَءُهم الَمْوُت،  وه�م َيُلُم�وَن بالُوصوِل إىل مت�اِع الدُّ

اُب، واْنَكشَف احلاُل.  َفَذَهَب السَّ

�يطاِن مَلحُبوب�اِت النَّف�ِس يف إغ�واِء صاِحبِه�ا، فال َي�زاُل ُيلِقي يف  وفِيه�ا: اس�تِغالُل الشَّ
ماِت-، َحَص�َل لَك كذا -ِم�َن املحبوباِت،  قل�ِب العب�ِد: أنَّ�ك إذا َفَعْلَت ك�ذا -ِم�َن الُمحرَّ
ُل ذلَك: َوْسَوس�ُتُه لألَبَوْيِن، بم َوَعَدُه�م بِِه ومنَّاُهم ِمَن الُخْلِد، وُمْلٍك  والَمرُغوباِت-، وأوَّ

ال َيْبىَل. 

�يطاِن، وهَو يِعُدُهم  وفِيها: َحش�ُد إبليَس للنَّاِس يف ُمعس�َكِرِه؛ لِيقوُموا بنَُرِة ِحْزِب الشَّ
ِة، والاِه، واملناِصِب.  بالقوَّ

ِة، إذا فاَرَقْتُه وعوُد إبليَس، َس�واء  ، والَحْسَ وفِيه�ا: التَّنبيُه عىل م�ا َيُصُل للعبِد ِمَن الَغمِّ
ِه للحساِب يف اآلخَرِة.  نيا، أو بِإفضاِئِه إىل ربِّ ِبزيمِة الباطِِل يف الدُّ

، وَيِعُدُهم باملنفعِة إذا َفَعُلوُه، وَيِرُف النَّاَس عِن  َّ ُن للنَّاِس الشَّ �يطاَن ُيزيِّ وفِيها: أنَّ الشَّ
الَخرِي، وَيِعُدُهم بوُقوِع املكُروِه إذا َفَعُلوُه. 
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الِح، بالتَّخويِف ِمْن نتاِئِجِه، وبالتَّس�ِويِف،  �يطاِن للعباِد عِن العمِل الصَّ وفِيها: َتْثبِيُط الشَّ
والَكَسِل. 

، وما ُيِري�ُد أْن ُيوِقَعُه�م فِيِه،  وفِيه�ا: إمج�اٌل لِوس�اِئِل إبليَس الت�ي َيس�َتعِمُلها َمَع الَب�َشِ
، والَبَطِر، والَفَرِح، والُعْج�ِب، والَفْخِر، والظُّلِم، والَبْغِي،  ِمْث�ل: الَيأِس، والُقنُ�وِط، واألرَشِ
 ، �كِّ ، والَجَدِل، واملِراِء، والشَّ �حِّ �َفه، والُبخِل، والشُّ والُجُح�وِد، والَعَجلِة، والطَّْيِش، والسَّ

والنِّفاِق، والَجْهِل، والَغْفَلِة، والَهَلِع، والَجَزِع، والطُّغياِن، واالفتِتاِن، وغرِيها. 

ِه، وااللتِجاِء إليِه، واالستِعاذِة بِِه ِمنْه،  �يطاِن بطاعِة ربِّ َي ِمَن الشَّ وفِيها: أنَّ عىل العبِدالتَّوقِّ
�يطاِن، وَكْش�ِف ُمطَّطاتِ�ِه، والَحَذِر ِم�ْن مصاِئِدِه. وِمْن مصنَّف�اِت العلمِء يف  وبُمخالفِة الشَّ

 . و»إغاَثُة الّلهفاِن«البِن القيِِّم ، ذلَك: »تلبيُس إبليَس«البِن الَجْوِزيِّ

- وهو  �يطاُن -يقوُم بالُغروِر -بَض�مِّ الَغنْيِ - وهو الشَّ وفِيه�ا: أنَّ الَغ�روَر -بَفتِح الَغ�نْيِ
َتصويُر الَوْهِم عىل أنَّه حقيقٌة، فهو ظاِهٌر ُيغِري، وباطٌِل ُيرِدي. 

نيا  ُم في�م َيناُلُه الِعباُد يف الدُّ �يطاَن ال َيمِلُك الَمصاِئَر، واألقداَر، وال َيَتحكَّ وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
ِمَن املحبوِب، أو ما َيُدُث هَلُم ِمَن الَمْكُروِه. 

وفِيها: أنَّ عىل العبِد أْن َيس�َتحِضَ ِذْكَر الَموِت، وإمكاَن وقوِعِه يف كلِّ حنٍي، وَيس�َأَل اهللَ 
 . يطاِن ُمراَدُه، باستِعمِل الُوُعوِد، واألماِنّ ِه؛ حتَّى َيقَطَع عىل الشَّ ِمْن فضِلِه، وُيعلَِّق قلَبُه بربِّ

�م طريقا إبليَس  �يطاِن؛ فإنَّ وفِيه�ا: التَّحذي�ُر ِمَن الواطِ�ِر الفاِس�َدِة، ووعوِد أولياِء الشَّ
لِوصوِل التَّزِينِي إىل اإلنساِن. 

ُصُل هَلُم، وأنَّ ما َيُصُل  يطاَن كثرًيا ما َيِعُد أولياَءه أموًرا ال َيناُلوَنا، وال َتْ وفِيها: أنَّ الشَّ
�يطاِن، وثانًيا: أنَّه َوباٌل عليِهم، ِمْن  اًل-: َقَدٌر ِمَن اهللِ، ال ِمَن الشَّ هَلُ�م ِمَّا َوَعَدُه�م بِِه َفُهَو -أوَّ

ِجَهِة كونِِه َمْكًرا واستِْدراًجا ِمَن اهللِ هلؤالِء األرشاِر. 

نيا، فنَِسَ اآلخَرَة، واسَتْغَرَق  يطاِن، وأمانِّيِه، طاَل أمُلُه يف الدُّ وفِيها: أنَّ َمِن اغرَتَّ بَوْعِد الشَّ
واِجُر، أْو َتنَفُعُه الَمواِعُظ، فيأتِيِه أجُلُه عىل ِحنِي  ُر فِيِه الزَّ يف َتِصيِل هِذِه الفانيِة، فال َيكاُد ُتؤثِّ

َبْغَتٍة، وَغْفَلٍة، َفَيْلَقى اهلالَك، والَبواَر، والَخساَر.
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عداِء الذيَن َيعُصوَنُه،  يطاَن، وحاَل السُّ ُثمَّ َذَكَر  حاَل األشِقياِء الذيَن َيتَّبِعوَن الشَّ
: وُيطِيعوَن اهللَ، فقاَل

)   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   

ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ(.

َبُع�وا ُخُطواتِ�ِه )ۆئ( َمس�َكنُُهم،  �يطاِن، واتَّ  )ۇئ( أي: الذي�َن انق�اُدوا للشَّ

وَمنِزهُلُم، وَمرِجُعُهم، وَمِصرُيُهم )ۆئ( وهو ِمْن أسمِء النَّاِر، ُمشتقٌّ ِمَن الُجْهَمِة، وهو 
ا َقِعريٌة س�وداُء))). )ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( أي: ال  َيْت بذلَك؛ ألنَّ �واُد الُمظِلُم، ُس�مِّ السَّ
وَن إليِه ِمنْها، َبْل َيَتس�اَقُطوَن فيه�ا، وَيَتهاَفُتوَن، بال َخالٍص،  َيِ�دوَن َمعِداًل، وال َمْهَرًبا، َيِفرُّ
وال َمناٍص )ٱ  ٻ( باهللِ، ورسولِِه )ٻ  ٻ( فَفَعُلوا املأموراِت، 
واْجتنَب�وا الَمنِْهيَّاِت )ٻ( يوَم القيامِة )پ( وبس�اتنَي عظيمًة )پ( 
َتِسيُل )پ  پ( ِمْن تِت أشجاِرها، وُقُصوِرها )ڀ( ِمَن املاِء، واللَّبِن، والَخمِر، 

والَعَس�ِل )ڀ  ڀ( ماِكث�نَي، ال ُيَرُجوَن ِمنْها )ڀ( بال ِناي�ٍة، وال انِقضاٍء )ٺ   
ٺ( َذَك�َر ه�ذا يف ُمقابِِل َوعِد إبليَس، ولكنَّ َوع�َدُه  ِصدٌق ال َيَتخلَُّف )ٺ( 

، واملعنى: ال أحَد أصدُق قواًل ِمَن  ًدا )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( االس�تفهاُم تقريِريٌّ مؤكَّ
ا، ووفاًء بالَوعِد. اهللِ، وال أحَد أصدُق ِمنُه َخَبً

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد:

يطاَن، بُحسِن الَمآِب ملَِْن َعصاُه.  ُمقابلُة سوِء املصرِي ملَِْن أطاَع الشَّ

يطاِن.  وفيهام: تديُد أولياِء الشَّ

يطاِن ِمَن الُبعِد عِن احلقِّ والَخرِي، كم ُيفَهُم ِمْن ُوروِد  وفيهام: إشارٌة إىل ما َعَليِه أولياُء الشَّ
اسِم اإلشارِة للَبعيِد: )ۇئ(.

هذا عىَل قول، واملشهوُر: أنّا ُسميت َجهنَّم؛ لُِبعد قعِرها، وقْد تقّدم ذلك.  (((
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وفيه�ام: أنَّه ال َمهَرَب، وال َملَجَأ، ملَِ�ْن َدَخَل النَّاَر، والَمِحيُص: ِمْن حاَص َيِيص َحْيًصا 
وُحيوًصا، أي: َعَدَل، وحاَد. 

وفيهام: طريقُة القرآِن يف َتعِقيِب اإلنذاِر بالبِشاَرِة، والَوِعيِد بالَوْعِد. 

نيا.  وفيهام: أنَّ الَجزاَء يف اآلخَرِة مبنيٌّ عىل ما تكوُن عليِه النَّفُس يف الدُّ

وفيه�ام: أنَّ الق�رآَن َمثاِن، ُتثنَّى فِيِه املعاِن، فيأِت الوعُد، والوعي�ُد، وِذْكُر املؤمننَي، وِذْكُر 
ِهيُب، وهكذا.  ِغيُب، والرتَّ اِر، وِذْكُر النَِّة، وِذْكُر النَّاِر، والتَّبِشرُي، واإلنذاُر، والرتَّ الكفَّ

وفيهام: أنَّه ال َيكفي اإليمُن بالقلِب، حتَّى ُيضاَف إليِه الَعَمُل. 

وفيه�ام: أنَّ�ه ال َيكفي الَعَمُل وال ُينِْجي، إال إذا كاَن صاحلًا، وهو الالُِص هللِ، صواًبا عىل 
سنَِّة رسوِل اهللِ.

احلِة، وَكثرَتا، سبٌب عظيٌم لُدخوِل النَِّة.  َع األعمِل الصَّ وفيهام: أنَّ َتنوُّ

َع يف أموٍر  وفيه�ام: التَّحذيُر ِمَن اإلرشاِك، والبِدعِة؛ ولذلك ال ُب�دَّ أْن ُتوافَِق العبادُة الشَّ
ستٍَّة، وِهَي: 

، َلْ ُتقَبْل. . ) الَة يف الَحَضِ بُب: فلو َقَرَ الصَّ السَّ

اجِلن�ُس: ف�ال ُتِزُئ -َمَثاًل- التَّضحي�ُة بالَفَرِس، َمَع أنَّه ح�الُل األكِل؛ ألنَّه ليَس ِمْن . )
بيَمِة األنعاِم.

الَقْدُر: فَلْو صىلَّ َخًسا يف الظُّهِر َعمًدا، َلْ ُتقَبْل.. )

الِة، ل ُتقَبْل.. ) اليئُة: فَلْو َسَجَد َقْبَل أْن َيرَكَع يف الصَّ

ماُن: فَلْو صىلَّ َقْبَل الوقِت، َلْ ُتقَبْل.. 5 الزَّ

املكاُن: فَلو اعَتَكَف يف غرِي املسِجِد، ل ُيقَبْل. . 6

َع.  فال يكوُن الَعَمُل صاحلًا إال إذا واَفَق الشَّ

�نِي«يف قولِِه:  : التَّحقي�ُق والتَّقري�ُب لَوع�ِد اهللِ، كم ُيفَهُم ِم�َن اإلتياِن ب�»السِّ ويف اآليَت�ْيِ
)ٻ(.
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وفيه�ام: إثب�اُت الَق�ْوِل هللِ ، وُه�و  َيَتكلَّ�ُم بِح�رٍف، وَص�ْوٍت، ب�ال ُماَثَل�ٍة 
للمخلوِقنَي. 

دِق.  وفيهام: وصُف اهللِ  بالصِّ

محَن.  َبَع الرَّ يطاَن، واتَّ وفيهام: جزاُء َمْن َعص الشَّ

دُق يف الَوعِد.  وفيهام: الصِّ

اِدِق ألولِياِئِه.  يطانِيَِّة الكاِذَبِة لُقَرناِئِه، بَوعِد اهللِ الصَّ وفيهام: ُمعاَرضُة املواِعيِد الشَّ

وفيهام: أنَّ َوعَد اهللِ واِقٌع -ال حَمالَة-. 

الَِح، ها ِمفتاُح النَِّة، وسبُب ُدخوهِلا.  اِدَق، والَعَمَل الصَّ وفيهام: أنَّ اإليمَن الصَّ

دِق يف الَقْوِل، واحلديِث، والَوعِد.  وفيهام: وجوُب الصِّ

ا أضاَف الَوعَد إىل نفِس�ِه فقال:  �داِت لِزيادِة َيقنِي العب�اِد؛ فإنَّه َلمَّ وفيه�ام: اس�تعمُل املؤكِّ
 ، َده ب� )ٺ( وهذا تأِكيٌد ثاٍن، ُثمَّ أَتى باالستِفهاِم التَّقِريِريِّ )ٺ   ٺ( صاَر تأِكيًدا، ُثمَّ أكَّ

وهذا تأِكيٌد ثالٌث.

ُة األِحبَّاِء، وَمساَءُة األعداِء، بِذْكِر الَوعِد، والَوِعيِد.  وفيهام: َمسَّ

وفيهام: الردُّ عىل َمْن قاَل بأنَّ املعِصيَة ال َتُضُّ َمَع اإليمِن. 

ُة يف النَِّة.  وفيهام: َسعاَدُة املؤمننَي األبِديَّ

�يطاِن  وفيهام: أنَّ اهللَ عىل كلِّ شٍء قديٌر، فهو قاِدٌر عىل أْن ُيعطَِي ما َوَعَد بِِه، بِخالِف الشَّ
الذي َيِعُد فُيْخِلف. 

وفيهام: أنَّ اإلخباَر عن إيصاِل املنافِِع َقْبَل وُقوِعها -وهذا تعريُف الَوعِد- َيِزيُد الَحمَس 
احِلِة.  لألعمِل الصَّ

�يطاِن املوافِقِة هِلََوى النَّف�ِس، يكوُن باإليمِن الاِزِم  وفيه�ام: أنَّ ُمواجهَة العبِد لُِوعوِد الشَّ
بَِوعِد اهللِ.
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ا  ، وال بالتَّمنِّي. وَلمَّ ، َبنيَّ  أنَّ الَفْوَز، والنَّجاَة، ليَس بالتَّحلِّ ا َذَكَر جزاَء الَفريَقنْيِ وَلمَّ
َ  أنَّه ليَس  ، َبنيَّ َعى كلٌّ ِمنْهم أنَّ�ه عىل احلقِّ َتفاَخ�َر بع�ُض أهِل الِكتاِب فيم َبْينَهم، وادَّ
كلُّ َمِن ادَّعى احلقَّ ُمِصيًبا، وأنَّ املس�أَلَة ليَس�ْت َدعَوى باِل ُبرهاٍن، وإنَّم هي قوٌل طّيٌب، وَعَمٌل 

: ُه، وُيجاِزيِه عليِه، فقال وِء سُيعاِقُبُه ربُّ صالٌِح، ُيثِيُب اهللُ فاِعَلُه، وأنَّ صاِحَب السُّ

)  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ(.

 )ٹ( أْي: ليَس األمُر، والفوُز، والّتزكيُة )ڤ( مَجُع ُأمنِّيٍة، وهَي ما َيرَغُب بِِه 

اإلنس�اُن، وَيش�َتِهيِه، وَيَتخيَُّلُه واِقًعا، وهو ليَس بواِقٍع )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ِمَن 
اليهوِد، والنَّصاَرى، قال قتاَدُة : »ُذِكَر لنا: أنَّ املس�لمنَي وأهَل الِكتاِب افَتَخُروا، فقال 
أهُل الِكتاِب: َنبِيُّنا َقْبَل َنبِيُِّكم، وِكتاُبنا َقْبَل ِكتابُِكم، فنحُن َأْوىَل باهللِ ِمنُْكم. وقاَل الُمسلموَن: 
نح�ُن َأْوىَل ب�اهللِ ِمنُْكم، نبيُّنا خاَتُم النَّبيِّنَي، وكتاُبنا َيْقِض ع�ىل الُكُتِب التي كاَنْت َقْبَله، فأنَزَل 
قولِ�ه:  إىل  ڄ(  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        )ٹ   اهللُ: 
)ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱ(، فأْفَل�َج 

َة املسلمنَي، عىل َمْن ناَوَأُهم ِمْن أهِل األدياِن«))). اهللُ ُحجَّ

ُك، ق�ال ابُن عبَّاٍس  �وُء: الشِّ �ا كاَن-. وقيَل: السُّ  )ڦ  ڦ  ڄ( أْي: َيرَتِك�ْب ذنًب�ا -أيًّ

ا بُمصيبٍة  وُء«)2). )ڄ  ڄ( ُيجاَز عَليِه، إذا لَْ َيُتْب ِمنْه، إمَّ َز بِِه، وهو السُّ ْك ُيْ : »َمْن ُيْشِ
ِة، أو ِمْن أه�ِل الِكتاِب، وقد َرَوى  ني�ا، أو ب�م ُيِصيُب�ُه َبعَد الَموِت، س�واًء كاَن ِمْن هِذِه األمَّ يف الدُّ
ا َنَزَلْت هِذِه اآلي�ُة: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ(  ُمس�لٌم  ع�ن أب ُهَريَرَة ، ق�اَل: »لمَّ
َش�قَّ ذل�َك عىل الُمس�ِلمنَي، وَبَلَغْت ِمنُْه�م َمْبَلًغا ش�ِديًدا، فقاَل رس�وُل اهللِ : »قاِرُبوا، 

وَكَة ُيشاُكها«))).  ارًة، حتَّى النَّكبَة ُينَكُبها، أو الشَّ ُدوا، َففي كلِّ ما ُيصاُب بِِه املسلُِم كفَّ وَسدِّ

�اِك، َوَأِب صالٍِح،  حَّ وٍق، والضَّ ، َوَم�ْسُ يِّ �دِّ ))) تفس�ري الط�بّي )229/9(. وقال ابُن َكث�ري: »َوَكذا ُرِوَي َعِن السُّ
ِهْم« تفسري ابِن َكثرٍي )7/2)4). َوَغرْيِ

تفسري الطبي )239/9).  (2(
)3) رواه مسلم )2574).
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�وِء )ڃ( أي: لنفِس�ِه )ڃ  ڃ  چ( ِمّْن ِسواُه  وقوله: )ڄ  ڃ( أي: عامُل السُّ
ُه، وَيْدَفُع عنُه املساوئ، قال ابُن عبَّاٍس  )چ( يتوىلَّ أمَرُه، وَمصاحِلَُه )چ  چ( َينُْرُ

: »إال أْن َيُتوَب َقْبل موتِه، فَيُتوَب اهللُ عليِه«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائد:

ذمُّ أهِل الكتاِب ِمْن أصحاِب األماِنِّ الباطَِلِة، الذيَن وَصَفُهم اهللُ بقولِِه: )ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ( ]البقرة: 78[، وِم�ْن أمانِيِِّهُم الباطَلِة التي 
ن�ا اهللُ عنْه�ا: قوهُلُ�م: )ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ( ]البقرة: )))[،  أخَبَ

وقوهُلُ�م: )ٻ  ٻ  پ  پ( ]املائدة: 8)[، وقوهُلُ�م: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  
ڎ( ]البقرة: 80[. 

نوِب،  ارًة للذُّ َة، كفَّ وفِيها: أنَّ ِمْن رمحِة اهللِ : أْن َجَعَل الَمصاِئَب النَّفسيََّة، والَجَسديَّ
وِء.  وَعَمِل السُّ

نيا، أو يف اآلِخَرِة، وقْد يكوُن فيِهم مًعا.  يِّئاِت يكوُن يف الدُّ وفِيها: أنَّ الزاَء عىل السَّ

نيا، فُهَو ُذو حظٍّ عظيٍم.  َلْت له ُعقوبُة سيِّئاتِِه يف الدُّ وفِيها: أنَّ كلَّ َمْن ُعجِّ

 . وفِيها: قضاُء اهللِ  َبنْيَ الُمتناِزِعنَي يف احلقِّ

ٌر ِمَن اهللِ  وفِيها: أنَّ الزاَء يوَم القيامِة ليَس تابًِعا ألماِنِّ النَّاِس، وُمشَتَهياِتِم، َبْل هو ُمقدَّ
م.  بَحَسِب أعمهِلِ

 . ِعنَد اهلل ، أِن، واألمِر، يف مسألِة الزاِء، والثَّواِب، واحلقِّ وفِيها: َتوِضيُح الشَّ

وفِيها: َذمُّ األماِنِّ الباطَلِة. 

وفِيها: أنَّ الَخْلَق يوَم القيامِة يكوُنوَن أشدَّ ما يكوُنوَن حاَجًة إىل الَمْوىَل، والنَّصرِي. 

الُِح.  وفِيها: أّن العبَد إّنم َينَفُعه -يوَم الِقيامِة- إيمُنُه، وعَمُلُه الصَّ

اِر، واملِشِكنَي.  يُِّب أماِنَّ الكفَّ ُق أماِنَّ املؤمننَي إذا َعَبُدوُه، وأطاُعوُه، وُيَ وفِيها: أنَّ اهللَ ُيقِّ

))) رواه الطبّي )239/9). 
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َدَة ال ُتقَبُل بَغرِي َتصِديٍق باألفعاِل.  عاَوى املجرَّ وفِيها: أنَّ الدَّ

ج�اَء يكوُن َمَعُه َخْوٌف، وَعَمٌل،  جاِء، والتَّمنِّي، فإنَّ الرَّ ُ الَفرُق َبنْيَ الرَّ وب�ِذِه اآلي�ِة: َيَتبنيَّ
ا التَّمنِّي: فهو َطَمٌع، وَتِييُل َنْفٍس، بال َخوٍف، وال َعَمٍل))).  وأمَّ

وفِيها: ردٌّ عىل الُمرِجَئِة الذيَن َيقوُلوَن: ال َيُضُّ َمَع اإليمِن َذْنٌب. 

 . ِد األماِنِّ وفِيها: أنَّ ِسلَعَة اهللِ الغالِيَة، ال ُتناُل بمَجرَّ

ُقُه.  َد االنتِساِب إىل ِديِن اإلسالِم ال َيكِفي، إذا َلْ َيُكْن ُهناَك أعمٌل ُتصدِّ وفِيها: أنَّ ُمرَّ

وِء الذي َعِمُلوُه. وِء، وأنَّ جزاَءُهم َيَتفاَوُت بَحَسِب السُّ وفِيها: تفاوُت عاِمِل السُّ

وفِيها: َكفُّ النُّفوِس عن االسرِتس�اِل يف األم�اِنِّ الباطَِلِة، واألوهاِم، والياالِت التي ال 
ُتِفيُد.

وفِيها: الَعْدُل يف الُحْكِم َبنْيَ املسِلمنَي، وأهِل الِكتاِب.

ِد َدْعواُه. َعى شيًئا، َحَصَل له بمجرَّ وفِيها: أنَّه ليَس كلُّ َمِن ادَّ

وفِيه�ا: أنَّ�ه ال َينُْرُ أحٌد أحًدا، إذا جاَء بأُس اهللِ، وال ُي�رُي أحٌد أحًدا ِمْن عذاِب اهللِ إذا 
َنَزَل.

ِد التَّوحي�ِد يف الَقْل�ِب، دوَن الِقياِم  وفِيه�ا: ال�ردُّ ع�ىل َمْن َزَع�َم حص�وَل النَّج�اِة بمج�رَّ
ماِت.  بالتَّكالِيِف، والواِجباِت، واالنتهاِء عِن الُمحرَّ

وَء.  وفِيها: تديُد اهللِ ملَِْن َعِمَل السُّ

، فالُحدوُد  راٌت، فإذا كاَن�ْت ُعُقوبًة رشعيًَّة كالَح�دِّ ني�ا ُمكفِّ وفِيه�ا: أنَّ الُعُقوب�اِت يف الدُّ
ُكوا بِاهللِ َشْيًئا، َوالَ  ارٌة أِلصحاِبا، وقد قاَل  ألْصحابِِه: »بايُِعوِن َعَل َأْن الَ ُتْشِ كفَّ

جاُء َيُكوُن  ، وااِلْجتِهاِد. والرَّ ق�اَل ابُن القّيم : »التََّمنَِّي َيُكوُن َمَع الَكَس�ِل، َوال َيْس�ُلُك بِصاِحبِِه َطِريَق اِل�دِّ  (((
ُل: َكحاِل َمْن َيَتَمنَّى َأْن َيُكوَن َلُه َأْرٌض، َيْبُذُرها، َوَيْأُخُذ َزْرَعها، والثَّاِن:  ِل. فاألَوَّ َمَع َبْذِل الُجْهِد، َوُحْسِن التََّوكُّ
جاَء ال َيِصحُّ إاِلَّ َمَع  ْرِع، َوهِلَذا َأمْجَُع�وا َعىَل َأنَّ الرَّ َكحاِل َمْن َيُش�قُّ َأْرَض�ُه، َوَيْفَلُحها، َوَيْبُذُرها، َوَيْرُجو ُطُلوَع الزَّ

الَعَمِل«. مدارج السالكني )37/2).
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وَنُه َبْيَ َأْيِديُكْم َوَأْرُجلُِكْم، َوالَ  ُقوا، َوالَ َتْزُنوا، َوالَ َتْقُتُلوا َأْوالََدُكْم، َوالَ َتْأُتوا بُِبْهتاٍن َتْفَتُ َتْسِ
َتْعُص�وا يف َمْع�ُروٍف، َفَم�ْن َوَف ِمنُْكْم َفَأْجُرُه َعَل اهللِ، َوَمْن َأصاَب ِمْن َذلَِك َش�ْيًئا َفُعوِقَب يف 

اَرٌة َلُه...« احلديث ))). ْنيا َفُهَو َكفَّ الدُّ

�ًة كالَم�َرِض، والَفْق�ِر، واألَلِ النَّفِسِّ ِم�َن الُهُم�وِم، والُغُموِم،  وإذا كاَن�ْت ُعُقوب�ًة َقَدِريَّ
�يئاِت، وقد ال َيكِفي، فَيناُله ما َيناُله يف اآلخرِة، إال أْن  واألحزاِن، فقد َيْكفي هذا لِتكِفرِي السَّ

َيْعُفَو اهللُ عنُه بِرمحتِه. 

�يئُة ال  �وِء؛ فالسَّ وفِيه�ا: َع�ْدُل اهللِ ؛ فإنَّ�ه ال ُي�اِزي أحًدا بأكث�َر ِمَّا َعِمَل ِمَن السُّ
ُتضاَع�ُف، وَتْبَقى واحَدًة، ولكْن ُتضاَعُف الَحَس�نَُة بَعِش أمثاهِل�ا، إىل أضعاٍف كثريٍة، فويٌل 

ملَِْن َغَلَبْت آحاُدُه َعَشاتِِه.

: جزاَء الُمِسِء َتِذيًرا، أعَقَبُه بِذْكِر جزاِء الُمحِسِن َتبِشرًيا، فقال  ا َذَكَر وَلمَّ

ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ      (

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک(.

الِ�َح رَشٌط   )ڇ   ڇ( أداُة رَشٍط، وفِْع�ُل رَشٍط؛ لِبي�اِن أنَّ اإلي�مَن والَعَم�َل الصَّ

احِلاِت، وهذا  لُِدُخ�وِل النَّ�ِة )ڇ  ڍ( قي�ل: )ڇ( للتَّبِعيِض، أي: بع�َض الصَّ
احلاِت؛ ولِذلك قال  البعُض داخٌل فيِه الواجباُت، وال َيسَتطِيُع كلُّ مكلٍَّف أْن َيعَمَل كلَّ الصَّ

ٍء َفْأُتوا ِمنُْه ما اْسَتَطْعُتْم«)2).  : »َفإِذا َأَمْرُتُكْم بَِشْ

وقي�ل: )ڇ( بيانِيَّ�ٌة، أي: لِبي�اِن ِجنْ�ِس الَعَم�ِل الُمبهِم يف قولِ�ِه: )ڇ   ڇ(، 
احلاِت. فَشُط ُدخوِل النَِّة: أْن َيُقوَم العاِمُل بِفْعِل الصَّ

ا  َفَة؛ ألنَّ احل�ُة، فَحَذَف الَمْوصوَف، وأْبَق�ى الصِّ احل�اِت: األعمُل الصَّ والَمقُص�وُد بالصَّ
: اإلخالُص هللِ، والُمتاَبَعُة لرسوِل اهللِ  َطنْيِ الُِح: ُهَو كلُّ عَمٍل مَجََع رَشْ َتُدلُّ عليِه. والَعَمُل الصَّ
ُ العاِمَل،  . )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( تفصي�ٌل َبعَد إمجاٍل؛ ألنَّ )ڍ( بيانِيٌَّة، ُتَبنيِّ

))) رواه البخارّي )8)(، ومسلم )709)).
)2) رواه البخاري )7288(، ومسلم )337)).
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ج�اُل، والنِّس�اُء. )ڎ  ڈ( الملُة حاليَّ�ٌة، والُمراُد:  ُك يف الثَّواِب الرِّ ولِبي�اِن أنَّ�ه َيش�رَتِ
ًقا باهللِ، ورس�ولِِه، ورَشِع�ِه، وثوابِِه،  بي�اُن ح�اِل العاِم�ِل عنَد الَعَم�ِل، وُهَو أْن يك�وَن ُمصدِّ

موِقنً�ا بذلَِك، قاِئمٌة يف قلبِِه أركاُن اإلي�مِن. )ڈ( العاِمُلوَن، والعاِمالُت )ژ  
ژ( ج�زاًء، وثواًبا )ڑ  ڑ( وال ُينَقُصوَن )ک( النُّقَرُة: ِهَي النُّقَطُة يف َظْهِر 

َن�واِة التَّمِر، ويف اآليِة األخ�َرى: )ے  ے  ۓ( ]اإلساء: )7[، وهو الَخْيُط الذي يف 
ِقيُق الذي َيُك�وُن عليها، وبِكلِّ  �ا الِقْطِمرُي: َفُهَو الِغش�اُء الرَّ ِش�قِّ النَّواِة ِم�ْن ِجَهِة بطنِها. وأمَّ
َب اهللُ َمَثاًل يف الُقرآِن، واملعنى املقصوُد بالتَّمثِيِل يف هِذِه اآليِة: أنَّ  واحٍد ِمْن هِذِه الثَّالثِة َضَ

احِلِة شيًئا، قلياًل، وال كثرًيا، وَلْو َقْدَر ُنقَرِة النَّواِة.  اهللَ ال َيظِلُم أصحاَب األعمِل الصَّ

ويف هذه اآليِة ِمَن الفوائد:

 . احلِة بالنَِّة لِكال اِلنَْسنْيِ الثَّواُب الكاِمُل عىل األعمِل الصَّ

الِح يف الَعَمِل؛ لِدُخوِل النَِّة.  وفِيها: اشرِتاُط اإليمِن والصَّ

احِلاِت.  وفِيها: أنَّ اإلنساَن ال َيستطِيُع أْن َيعَمَل مجيَع الصَّ

جاَل، والنِّساَء، فيِه َسواٌء.  وفِيها: أنَّ األصَل يف الثَّواِب: أنَّ الرِّ

وفِيها: أنَّ الكافَِر ال َيسَتفيُد ِمْن أعمِل الَخرْيِ والِبِّ شيًئا يف اآلخَرِة، فَلْن َيدُخَل النََّة كافٌِر 
غرُي مؤِمٍن. 

الِِح، كم َيُدلُّ عليِه اإلتياُن باْس�ِم اإلشارِة  وفِيها: َتعظِيُم ش�أِن أهِل اإليمِن، والَعَمِل الصَّ
للَبعيِد: )ڈ( وهذا إظهاٌر يف َموِضِع اإلضمِر؛ ألنَّ اس�َم اإلش�اَرِة ِمْن باِب األس�مِء 

الظَّاِهَرِة، والَمقُصوُد: بياُن ُعُلوِّ َمرَتَبِة هؤالِء. 

احِلاِت، فأوَجَب  م َلْن ُيطِيُقوا أْن َيعَمُلوا مجيَع الصَّ وفِيه�ا: َرمحُة اهللِ بعباِدِه؛ حيُث َعِلَم أنَّ
َوعَدُه ملَِْن َعِمَل ما أطاَق ِمنْها، وَلْ َيِرْمُه ِمَن الفضِل بسَبِب َعجِزِه. 

احلاِت ُمستحبَّاٍت، ليَسْت بِواِجَبٍة.  وفِيها: أنَّ ِمَن الصَّ

وفِيه�ا: ِذْك�ُر ُدُخوِل النَّ�ِة؛ ثواًبا، وج�زاًء، ويف اآليِة األخ�َرى: )ې  ې  ى  ى  
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ائ  ائ       ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی( ]غافر: 40[، ويف سورِة النَّحِل: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( 

]النحل: 97[، ويف سورِة آِل ِعمراَن قال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]آل عمران: 95)[. 

َكَر، واألنَثى، إذا اسَتَويا يف  ويف اآليِة: أنَّ املرأَة غرُي حَمرومٍة ِمَن الفضِل، واألجِر، وأنَّ الذَّ
الَعَمِل، استَويا يف األجِر. 

وفِيها: أنَّ اهللَ ال ُيكلُِّف نفًسا إال ُوْسَعها. 

ْت  َ ْ له طاعٌة، َتَيسَّ احلِة، وتعّدِدها، وأنَّ َمْن َلْ َتَتيسَّ وفِيه�ا: احلثُّ عىل َتنِويِع األعمِل الصَّ
ٌ ملِا ُخِلَق له.  َلُه أخَرى، وكلٌّ ُمَيسَّ

ليُل ِمْن  ج�اِل يف التَّكالِيِف، ويف األجِر، إال م�ا َدلَّ عليِه الدَّ وفِيها: أنَّ النِّس�اَء َش�قاِئُق الرِّ
جاِل.  َتِصيِص أعمٍل ُمعيَّنٍة بالرِّ

، وفضُلُه عليِه�م، وأنَّه ال َيْبخُس أحًدا ش�يًئا، بل  وفِيه�ا: َع�ْدُل اهللِ  َبنْيَ اِلنَْس�نْيِ
يِزيُدُه ِمْن عنِدِه بالُمضاَعَفِة. 

وفِيها -مع التي قبلها-: أنَّ اهللَ ال َيظِلُم العبَد، ال يف ِزياَدِة الِعقاِب، وال يف َنقِص الثَّواِب. 

وفِيه�ا: فضُل اإليمِن، واإلخالِص هللِ، والُمتاَبعِة لرس�وِل اهللِ ، حيُث ُجِعَلِت 
النَُّة َجزاًء ملَِْن مَجََع هِذِه الثَّالَثَة. 

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ أوَج�َب عىل نفِس�ِه ع�دَم الظُّلِم، ال ألنَّه غرُي ق�اِدٍر عليِه، ولِك�ْن ألنَّ هذا 
َب أهَل َس�امواتِِه، وأهَل أْرِضِه،  ما ش�اَءُه بِحكَمتِ�ِه، وَعْدلِِه، قال : »َل�ْو أنَّ اهللَ َعذَّ

م«))).  َبُم وُهَو غُي ظاِلٍ َلُ َلَعذَّ

ِب األمثاِل هَلُم.  وفِيها: اإلتياُن بم َيعِرُفُه الُمخاَطبوَن ِمَن األموِر الَمحُسوَسِة هَلُم، عنَد َضْ

))) رواه أبو داود )4699(، وابن ماجة )77(، وأمحد )589)2(، وصححه ابن القيم يف شفاء العليل )ص3))).
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ُل  ا الرُي املعجَّ احِل�ِة، وأمَّ وفِيه�ا: أنَّ ال�زاَء األُخَرويَّ هو األص�ُل يف ثواِب األعمِل الصَّ
ُم  اَر ثواَب أعمهِلِ ، والفاِجُر، وُيعطِ�ي اهللُ الكفَّ ُك في�ِه املؤمُن، والكافُِر، والَبُّ نيا: فَيش�رَتِ يف الدُّ
نيا، حتَّى إذا واَفْوُه يوَم القيامِة َلْ َيُِدوا شيًئا، َبْل يَعُل اهللُ أعمهَلُم هباًء َمنُْثوًرا.  ِة يف الدُّ الَخرْييَّ

وفِيها: َتوبِيٌخ ِضمنِيٌّ للَعَرِب، فيم كاُنوا َيفعُلوَنُه ِمْن إهالِك إناثِِهم بالَوْأِد.

الِِح َمَع اإليمِن، أْتَبَعُه بِذْكِر فض�ِل إتقاِن الَعَمِل َمَع  �ا َذَكَر  فضَل العم�ِل الصَّ وَلمَّ
: اإلخالِص؛ ارتِقاًء بَِمِم العباِد، وحثًّا هلم عىل ُبُلوِغ َمرَتَبِة اإلحساِن، فقال

)  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  

ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ(.

 )ک   ک  گ( أي: ال أَح�َد أحَس�ُن َمنهًج�ا، وطريق�ًة )گ  گ  گ( 

ِه�ِه، وِعباَدتِِه. وأخَبَ بالوجِه عِن النَّْفِس؛ ألنَّه أرشُف األعضاِء )ڳ(  أي: أخَل�َص يف َتَوجُّ
 ، يعِة، ُمتابٌِع للنَّبي وح�َدُه، وَلْ َيْقِصْد أحًدا غرَيه َمَعُه )ڳ  ڳ( ُموافٌِق للشَّ

واِب يف أعملِِه. )ڳ( معطوٌف عىل أس�َلَم )ڱ   فيك�ون قد مَجََع َبنْيَ اإلخالِص، والصَّ
ڱ( طريَقَتُه، وِدينَُه )ڱ( احلنِيُف يف اللُّغِة: املاِئُل، واملعنى هنا: ماِئاًل عِن الَوثنيَِّة، 

َة  َبعوا ملَّ ، وعىل رأِس هؤالِء الذيَن أخَلُصوا، واتَّ يِن احلقِّ واألدياِن الباطلِة، إىل التَّوحيِد، والدِّ
س�الِة،  إبراهيَم: حممٌد ، وَمْن َمَعُه. )ں  ں  ڻ          ڻ( أي: َصفيًّا له بالرِّ

ُة أعىَل َدَرجاِت املحبَِّة.  ِة، والَخِليُل: ُذو الَمحبَِّة الالَِصِة، والُخلَّ والنُّبوَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائد:

َتصحي�ُح الظَّاِهِر بُمتاَبَعِة النبيِّ ، وتصحي�ُح الباطِِن باإلخالِص، وأنَّ َمْن قاَم 
بذلَك فقد ناَل حمبََّة اهللِ. 

احِلَِة.  وفِيها: فضُل اإلحساِن، وإتقاِن األعمِل الصَّ

باِعِه�م لَدع�َوِة إبراهي�َم اللي�ِل، ك�م قاَل  وفِيه�ا: فض�ُل النب�يِّ  وأتباِع�ِه؛ باتِّ
: )ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑ( ]النحل: 23)[. 
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وفِيه�ا: َفضُل إبراهيَم ، وكان َمقُب�واًل عنَد مجيِع األَُمِم، حتَّى اليهود، والنَّصاَرى، 
وكاَن ُمِشُكو العرِب َيفَتِخروَن باالنتِس�اِب إليِه؛ ولذلَك فإنَّ إيراَد ِذْكِر إبراهيَم الليِل ُمِهمٌّ 

يف دعوِة أصحاِب املَِلِل األخَرى. 

وفِيها: وجوُب اإلسالِم بإخالِص الوجِه هللِ، وعدِم ابتِغاِء أحٍد يف العمِل غرَي اهللِ. 

وفِيها: التَّحلِّ بأحسِن األخالِق، والَفضاِئِل. 

ِه الَقلِب بإسالِم الَوْجِه.  وفِيها: التَّعبرُي عن َتَوجُّ

ِك استقامٌة.  وفِيها: أنَّ الَمْيَل عِن الشِّ

 . باُع َمْن َسَلَف يف احلقِّ وفِيها: اتِّ

وفِيها: تأكيُد رشاِئِع األنبياِء عىل بعِضها البعِض. 

وفِيها: أنَّ أعَظَم ما كاَن عنَد إبراهيَم الليِل  هو التَّوحيُد، واإلحساُن. 

وفِيها: أنَّ اهللَ َيصَطفي ِمْن َخْلِقِه َمْن يشاُء، وَيَْعُل هَلُم ِمَن الَمنِزَلِة يف املحبَِّة ما َيشاُء. 

ِه جلَّ وَعال، وكذلَِك نبيُّنا  فِيعُة التي كاَن عليها الليُل ، عنْد ربِّ وفِيه�ا: الَمنزلُة الرَّ
َذ إبراهيَم َخلِيال«))).  َذِن َخلِيال، َكام اتَّ َ ، القاِئُل: »إنَّ اهللَ  َقِد اتَّ

يِن هللِ وحَدُه، وكاَن ُعَمُر  يقوُل: »اللُهمَّ اْجَعْل َعَمِل صاحِلًا،  وفِيه�ا: إخالُص الدِّ
َعْل أِلََحٍد فِيِه َشْيًئا«)2).  واْجَعْلُه َلَك خالًِصا، َوال َتْ

وفِيها -مع التي قبلها-: ِذْكُر الَمراتِِب الثَّالثِة العظيمِة: اإلسالِم، واإليمِن، واإلحساِن. 

وفِيها: فضُل الَحنِيِفيَِّة، والَحنَُف يف اللُّغِة: هو الَمْيُل، ويف اإِلسالم: الَمْيُل إَِلْيِه، واإِلقامُة 
ِحيُح الَمْيل إىِل اإِلسالم، الثابُت َعَلْيِه. َعىَل َعْقِده. والَحنِيف: الصَّ

اِحُب الُمالِزُم، الذي  ِة، والَخلي�ُل: ُهَو الصَّ ِة: وهَي َصفاُء الَمَودَّ وفِيه�ا: ُعُلوُّ مرَتَبِة الُخلَّ
ًة.  َلْت نفَسُه حمبَُّة صاِحبِِه، وخاَلَطْتها ُماَلَطًة تامَّ لَّ َتَ

))) رواه مسلم )532).
رواه اإلمام أمحد يف الزهد )ص97).   (2(
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وفِيها: َفضُل اإلسالِم عىل ساِئِر األدياِن. 

ِل اإلشارُة بقولِِه  ِة الَعَمِل، فإىَل األوَّ ِة االعتِقاِد، وصحَّ وفِيها: أنَّ اإلس�الَم َمْبنِيٌّ عىل صحَّ
: )گ  گ  ڳ(، وإىل الثَّاِن اإلشارُة بقولِِه : )ڳ  ڳ(. 

وفِيها: وجوُب االنِقياِد واالستِسالم والُخُضوِع هللِ. 

وفِيها: َذمُّ َمْن كاَن َوْجُهُه وقصُدُه لِغرِي اهللِ. 

وفِيها: الَجمُع َبنْيَ إسالِم الَوجِه، وإحساِن الَعَمِل. 

، الذي هو ِديُن مجيِع األنبِياِء.  وفِيها: ِذكُر اإلسالِم العامِّ

وفِيها: اإلشارُة إىَل أنَّ رشيعَة حممٍد  ُتشبُِه رشيَعَة إبراهيَم ، وقد كاَن ِمْن 
 . الُة إىل الكعَبِة، والطَّواُف ِبا، ومناِسُك الَحجِّ رشيعِة إبراهيَم : الصَّ

ُة ِمَن الَكمِل.  وفِيها: اإلشارُة إىَل ُمنَتَهى ما َتبُلُغُه النفُس الَبَشيَّ

ُه إىل اهللِ وحَدُه يف َطَلِب احلاجاِت.  وفِيها: التَّوجُّ

وفِيها: إثباُت ِصفِة الَمحبَِّة هللِ، والردُّ عىل َمْن َنَفى ذلَك.

 َ �ورِة أنواًع�ا ِمَن األمِر، والنَّهِي، والَوع�ِد، والَوِعيِد، َبنيَّ �ا َذَكَر  يف هِذِه السُّ وَلمَّ
 َك�مَل ُقدَرتِ�ِه، وكمَل ِعْلِم�ِه؛ لَيُدلَّ عىل وج�وِب طاَعتِِه، وأنَّ اهللَ ق�اِدٌر عىل َتِقيِق 
َ أنَّ ذلَك لِطاَعتِِه، ال حِلاَجتِِه إليِه،  اَذُه إبراهيَم َخِلياًل، َبنيَّ ا َذَكَر اتِّ الَوعِد، وإنفاِذ الَوِعيِد. وَلمَّ

: وأنَّه ُمسَتْغٍن عْن مَجِيِع الَخْلِق، فقاَل

)  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ(.

 )ڻ( ال�الُم الُم املِْلِك، واالختِصاِص ) ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( أي: مْلُكُهم 

�مواِت،  ُ قدَرَتُه، وِغناُه، وَيش�َمُل كلَّ َمْن َيعِقُل، وما ال َيعِقُل، يف السَّ خ�اصٌّ بِ�ِه، وهذا ُيَب�نيِّ
ُف فِيِه�م، ال رادَّ ملِا َقَض، وال  واألرِض، فالَجمي�ُع ِمْلُك�ُه، وَعبِي�ُدُه، وَخْلُقُه، وه�و الُمَترِّ
، والُمس�تقَبَل، فالِفعُل  ُيس�َأُل َعمَّ َيفَعُل. )ھ  ھ( وهذا َيش�َمُل املاِض، واحلاِضَ
م�اِن. )ھ  ے    ے( إحاط�َة الِعْل�ِم، والُقدَرِة،  الل�ِة ع�ىل الزَّ )كاَن( ُهن�ا َمن�ُزوُع الدَّ
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والَقْهِر، فِعلُمُه نافٌِذ يف مجيِع املخُلوقاِت، ال َتَْفى عليِه خافِيٌة ِمْن ُش�ُؤوِن العباِد، وال َيعُزُب 
�مواِت، وَنفذْت َمش�يئُته وُقدرُته  ٍة يف األرِض، وال يف السَّ وال َيِغي�ُب َع�ْن ِعلِم�ِه ِمثق�اُل َذرَّ
ه وَقهِره كلَّ  بجمي�ِع املوج�وداِت، ووِس�عْت رمحُته أه�َل األرِض والس�مواِت، وَقه�َر بِع�زِّ

َملوق، ودانْت له مجيُع األشياِء.

ويف اآليِة ِمَن الفوائد:

�مواِت، وم�ا يف األرِض، ِمل�ٌك هللِ ، ُمَتصٌّ بِِه، لي�َس لَِغرِيِه فيِه  أنَّ كلَّ م�ا يف السَّ
رِشٌك، وال َنِصيٌب. 

وفِيه�ا: ُش�ُموُل ُمل�ِك اهللِ  للعاِق�ِل، وغ�رِي العاِق�ِل، ولألش�خاِص، واألعي�اِن، 
واألوصاِف. 

وفِيها: أنَّ هللِ إحاطَة الَقهِر، والتَّسِخرِي، وإحاَطَة الِعلِم، والتَّدبرِِي. 

ُد َلُه شٌء يف  ٌة، وُمستقَبَلٌة، وأنَّ اهللَ ال َيَتجدَّ وفِيها: أنَّ إحاَطَة اهللِ  سابَِقٌة، وحاِضَ
ُد هَلُم أموٌر، َلْ َيُكوُنوا َيعِرُفوَنا.  الِعْلِم، كم َيُدُث للنَّاِس، الذيَن َيعَلُموَن َبعَد َجهٍل، وَتَتجدَّ

ا األرُض: َفَق�ْد أفَرَدها يف اآلي�ِة؛ ألنَّ الُمراَد با  �مواِت ذواُت َع�َدٍد، وأمَّ وفِيه�ا: أنَّ السَّ
مواِت، لِقولِِه : )ىئ  يئ    جب   حب   ا َعَدُدها: فِهَي َس�ْبُع أرِضنَي، كالسَّ اِلنُْس، وأمَّ
ا ِمَن األَْرِض ُظْلام،  خب  مب  ىب  يب( ]الطالق: 2)[، ويف احلدي�ِث: »َم�ِن اْقَتَطَع ِش�ْبً

اُه َيْوَم الِقياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضَي«))).  َقُه اهللُ إِيَّ َطوَّ

يًطا بكلِّ شٍء،  وفِيها: َدعوُة العباِد إىل الَخْوِف ِمنْه ، وَخْش�َيتِِه؛ ألنَّه إذا كاَن حُمِ
ُه، وال َيُرَج َعْن ُحكِمِه.  وال َتَْفى عليِه خافِيٌة، فكيَف ُيعَص؟ َفَعىَل العبِد أْن ُيراِقَب ربَّ

  ُمسَتِحقٌّ وحَدُه إلسالِم الَوْجِه َلُه، وأنَّه  وفِيها -مع التي قبلها-: أنَّه
َء، فإنَّه غنِ�يٌّ َعنْهم، غرُي حُمت�اٍج إليِه�م، وأنَّ أولياَءُه ال  �اِذِه أولي�اَء ِمْن َخْلِق�ِه، وأِخالَّ َم�َع اتِّ

تِِه، وُمْلِكِه.  َيُرُجوَن عن عبوِديَّ

))) رواه البخارّي )98)3(، ومسلم )0)6)).
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وفِيها: َهْيمنُة اهللِ  عىل الَكْوِن. 

: فال َيس�َتطِيعوَن  ا الَبَشُ يٌط باألش�ياِء ِمْن مَجيِع ِجهاِتا، وأمَّ وفِيها: أنَّ ِعلَم اهللِ  حُمِ
اإلحاطَة باألشياِء، ال ِعْلًم، وال ُرؤَيًة، وَكْم َخِفَيْت -وَتَْفى- عليِهم كثرٌي ِمَن األموِر. 

، مع َعَدِم حاَجتِِه إليها، واستِغناِئِه التامِّ عنها، وأنَّ  وفِيها: أنَّ ُمْلَك اهللِ  لألشياِء تامٌّ
ُه عىل َخْلِقِه))).  إحاَطَتُه بكلِّ شٍء ال ُتنايف َفْوِقيََّتُه، وُعُلوَّ

ا َدع�ا الَخْلَق إىل طاعتِ�ِه، فيم َفَرَض ِم�َن األحكاِم،  وفِيه�ا -م�ع التي قبله�ا-: أنَّ اهللَ َلمَّ
َغَب الَخْلُق إليِه، وُيطِيُعوُه، وُيذِعنوا ألْمِرِه.  َ َسَعَة ُملِكِه؛ لرَيْ وِعباَدتِِه، واالنِقياِد َلُه، َبنيَّ

ٌة وُجوَدها ِمنْه.  وفِيها: أنَّ املخلوقاِت حُمتاَجٌة إليِه، ُمستِمدَّ

وفِيها: أنَّ اهللَ  َيْمِلُك، وُيِيُط، فَجَمَع َبنْيَ الِغنَى، والِعلِم، والُقدرِة.

ورِة ِذْكُر َعَدٍد ِمَن األحكاِم الُمتعلِّقِة باأليتاِم، والنِّساِء، واملواِريِث،  َم يف َمطَلِع السُّ ا تقدَّ وَلمَّ
حاَبِة إش�كاالٌت، وأقِضَيٌة، س�أُلوا عنه�ا، فنََزَل جواُبا ُمواِكًبا  وغرِيها، فقد َوَقَع َبعَدها للصَّ
ا كاَن َتَلُّ�ُل الَمواِعِظ آلياِت  لُِوُقوِعه�ا، ك�م جاَء يف اس�تِفتاِئِهم يف بع�ِض أموِر النِّس�اِء. وَلمَّ
رًة يف ُس�ورِة النِّس�اِء َعْن  األح�كاِم أوَق�َع يف النُّفوِس، فقد ج�اَءْت طاِئفٌة ِمَن األحكاِم ُمتأخِّ

 : هِلا، َمقروَنًة بِذْكِر َمِزيٍد ِمَن الَمواِعِظ، فقال أوَّ

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ     (

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ائ     

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی(.

سَبُب النُّزوِل:

ُج�ُل َتُكوُن ِعنْ�َدُه الَيتِيَمُة، ُه�َو َولِيُّها  ع�ن عاِئش�َة  يف هِذِه اآلي�ِة، قالت: »ُهَو الرَّ

وروى الطبي يف تفس�ريه ))324/2( عن ابن عباس، قال: »ما الس�مواُت السبُع واألرضوَن السبُع يف يد اهلل،   (((
إال كخردلٍة يف يد أحِدكم«.
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َجها َرُجاًل،  َغُب َأْن َينِْكَحها، َوَيْكَرُه َأْن ُيَزوِّ َكْتُه يف مالِِه، َحتَّى يف الَعْذِق)))، َفرَيْ َوواِرُثها، َفَأرْشَ
َكْتُه، َفَيْعُضُلها، َفنََزَلْت َهِذِه اآلَيُة«))). ُكُه يف مالِِه بِم رَشِ َفَيْشَ

وع�ْن ُع�روَة، أنَّه َس�َأَل عائش�َة ع�ن ق�وِل اهللِ: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ(، قاَل�ت: »ي�ا اب�َن أختِي ِه�َي الَيتِيَمُة تك�وُن يف ِحْجِر 
َجها بغرِي أْن ُيْقِس�َط يف  َولِيِّه�ا، ُتش�اِرُكُه يف مالِِه، فُيعِجبُه ماهُلا، ومَجاهُل�ا، فرُييُد َوليُّها أْن َيَتَزوَّ
، وَيْبُلُغوا  َصداِقه�ا، فُيعطِيه�ا ِمثَل ما ُيعطِيها غرُيُه، فنُُه�وا أْن َينِكُحوُهنَّ إال أْن ُيْقِس�ُطوا هَلُنَّ
«. قال  داِق، وُأِمُروا أْن َينِْكُحوا ما طاَب هَلُم ِمَن النِّس�اِء ِس�واُهنَّ ِبِ�نَّ أعىل ُس�نَّتِِهنَّ ِمَن الصَّ
ُعروُة: قالت عاِئش�ُة: »ُثمَّ إنَّ النَّاَس اسَتْفَتْوا رسوَل اهللِ  َبعَد هِذِه اآليِة، فأَنَزَل اهللُ 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   )ۓ    :
ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ائ(«، قاَل�ْت: »وال�ِذي 

َذَك�َر اهللُ  أنَّ�ه ُيتىَل عليُكم يف الِكتاِب: اآلي�ُة األوىَل التي قاَل اهللُ فيها: )ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک(«، قاَلْت عاِئشُة: »وقوُل اهللِ يف اآليِة األخَرى: 
)ى  ى  ائ( رغب�َة أحِدُك�م لَيتيمتِ�ه التي تك�وُن يف ِحْجِرِه، حنَي تك�وُن قليلَة 

املاِل، والَجمِل، فنُُهوا أْن َينِْكُحوا ما َرِغُبوا يف ماهِلا، ومَجاهِلا، ِمْن يتاَمى النِّس�اِء، إال بالِقْسِط، 
.(((» ِمْن أجِل َرغَبتِِهم عنُهنَّ

وعن علِّ بِن أب َطْلَحَة عِن ابِن عبَّاٍس يف قولِِه: )ۋ  ۅ  ۅ... ( اآلية، قال: »كاَن 
الرج�ُل يف الاِهليَّ�ِة تكوُن عنَدُه الَيتِيمُة، فُيْلِقي عليها َثْوَبُه، ف�إذا َفَعَل با ذلَك، َلْ َيْقِدْر أحٌد 
َجها، وأَكَل ماهَلا، وإن كاَنْت َدِميمًة، َمنََعها  َجه�ا أبًدا، فإْن كاَنْت مَجِيَلًة، وَهِوَيا، َتَزوَّ أْن َيَتَزوَّ

َم اهللُ ذلَك، وَنَى َعنُْه«))).  جاَل أبًدا، حتَّى َتُوَت، فإذا ماَتْت َوِرَثها، َفَحرَّ الرِّ

  حابِة وقول�ه: )ۓ  ڭ  ڭ( أي: َيس�َأُلوَنَك، والُمراُد: ُس�ؤاُل الصَّ
للنب�يِّ ، فيم ُأش�ِكَل عليِهم، واالس�تِفتاُء: َطَل�ُب الَفْتَوى، واإلفت�اُء: هو اإلخباُر 

أي: النّخلة.  (((
)2) رواه البخارّي )4600(، ومسلم )8)30).
)3) رواه البخارّي )2494(، ومسلم )8)30).

)4) تفسري الطبّي )264/9(، تفسري ابن أب حاتم )077/4)).



(89

حابُة قد َس�َأُلوا النبيَّ  عن  ، والَقضاُء: ُهو اإللزاُم بِِه، وكاَن الصَّ عيٍّ َعْن ُحكٍم رَشْ
ُهم يف املرِياِث يف آيِة الَمواِريِث، اسَتْشَكَل بعُض  ا أنَزَل اهللُ حقَّ غاِر، فَلمَّ ِمرياِث النِّساِء، والصِّ
وج�اِت، فنََزَلِت اآلياُت  حاَب�ِة أموًرا، فَس�َأُلوا عنه�ا، وَوَقَعْت هَلُم حاالٌت يف ُحُقوِق الزَّ الصَّ

بشأِنا. 

وق�ال اهللُ: )ڭ( ي�ا حمم�ُد -- يف ج�واِب اس�تِفتاِئِهم، ف�كاَن الُمس�َتْفَتى 
ُه�َو رس�وَل اهللِ ، والُمفتِ�ي ُه�َو اهللَ ، فاملص�َدُر واِح�ٌد، وه�و الَوحُي )ۇ  
ُ لُك�م ُحكَم�ُه، وُيِيُبُك�م ع�مَّ س�َأْلُتم عنْ�ُه )ۆ( أي: يف ُحُقوِقِهنَّ  ۇ( وُيب�نيِّ

ا املؤمنوَن )ٴۇ   ِتِنَّ )ۆ  ۈ( ُيْق�َرُأ )ۈ( أيُّ ، وُمعارَشَ ِم�َن املرِياِث، وُش�ُؤوِنِنَّ
 ، �ورِة )ۋ  ۅ  ۅ( يف بي�اِن ُحُقوِقِهنَّ ِل هِذِه السُّ ۋ( يف الُق�رآِن، ِمَّ�ا َنَزَل يف أوَّ

قالْت عاِئشُة : »والِذي َذَكَر اهللُ أنَّه ُيتىَل عليِهم يف الِكتاِب: اآليُة األوىَل التي قاَل اهللُ: 
)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ(«))). 

وقوُل�ُه : )ۉ  ۉ  ې( ال ُتعُطوَنُ�نَّ )ې  ې        ې( م�ا َوَجَب هَلُنَّ 
ُجوُهنَّ  داِق )ى( ُتِري�ُدوَن، وَتْطَمُع�وَن )ى  ائ( َتَتَزوَّ ِمَن امل�رياِث، أو الصَّ
َجها،  ، وقد كاَن الرجُل َيُضمُّ الَيتِيمَة، وماهَلا، إىل نفِس�ِه، فإْن كاَنْت مجيلًة َتَزوَّ نَّ ، ومَجاهِلِ نَّ ملاهِلِ

َثها. )ائ   واِج؛ حتى َتُوَت، فرَيِ وأَكَل امل�اَل، وإْن كاَنْت َدِميمًة َحَبَس�ها عِن الزَّ
ُ اهللُ َلُك�م -أيًض�ا- أحكاَمُه يف  ەئ  ەئ( معط�وٌف ع�ىل يتاَم�ى النِّس�اِء، أي: وُيَب�نيِّ

غ�اِر، الذيَن ُكنُت�م ال ُتعُطوَنُم َنِصيَبُه�م ِمَن املرياِث،  ش�أِن الُمس�تضَعِفنَي ِمَن الِول�داِن الصِّ
ُ َلُكم  وأحكاَمُه�م األُخ�َرى، كُحْكِم ِهجَرِتِ�م )وئ  وئ  ۇئ        ۇئ( أي: وُيبنيِّ
-أيًضا- وجوَب الِقْس�ِط، والَعْدِل يف اليتاَمى، وُحكَم ُماَلَطتِِهم يف الطَّعاِم، ووجوَب ِحفِظ 
ِل  م، والِقْس�ُط: ُهَو الَعْدُل، وَأْقَس�َط يف اللُّغِة أي: َعَدَل، وَقَس�َط أي: جاَر، فِمَن األوَّ أمواهِلِ

قوُلُه : )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]املائدة: 42[، وِمَن الثَّاِن قوُلُه : )ڀ  
ٺ   ٺ  ٺ      ٺ( ]الن: 5)[. 

 )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( في�م َيَتعلَّ�ُق ب�ؤالِء الُمس�تضَعِفنَي، وغرِيِه�م. ولفظُة: )ېئ( 

))) تقّدم ترُيه آنًفا.
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َنِكَرٌة، ُتِفيُد الُعُموَم، أي: س�واٌء كاَن هذا الَخرُي ماليًّا، أو ِعْلِميًّا، أو َبَدنِيًّا، أو بالاِه، واملنِزَلِة، 
وغ�رِي ذل�َك )ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ( فُيجاِزيُك�م عَلي�ِه، وال َيِضيع أْجُرُك�م ِعنَدُه، وهذا 

احِلاِت.  َتِييٌج للِعباِد عىل فِْعِل الَخرياِت، واألعمِل الصَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائد:

عيَِّة.  حاَبِة  عىل َمعِرَفِة األحكاِم الشَّ ِحرُص الصَّ

م ِمَن األحكاِم.  وفِيها: تأِكيُد القرآِن عىل ما تقدَّ

وفِيها: َتقديُم ُحكِم اهللِ عىل َهَوى النَّفِس. 

وفِيها: رعايُة ُحقوِق الُمستضَعفنَي. 

ِغيِب.  وفِيها: إْتباُع األحكاِم بالرتَّ

ُه اهللُ بنفِس�ِه، ُثمَّ كاَن رس�وُل اهللِ  وفِيه�ا: ُخط�ورُة منزلِة اإلفت�اِء، وأهيُتُه؛ ولذل�َك توالَّ
ُ للنَّاِس ما َخِفَي عليِهم.   ُيفتِي، وُيَبنيِّ

ي الُمسَتفتِي، وَتبِشرُيُه بوجوِد الَجواِب.  وفِيها: ُحْسُن تلقِّ

وفِيها: َتْبِينُي الُمشكِل ِمَن األحكاِم. 

�يِّئِة، ومالَحَقِة ذل�َك، وَتَتبُِّعِه، والتَّأِكيِد  �عُي يف تغيرِي العاداِت االجتمعيَِّة السَّ وفِيها: السَّ
عليِه. 

يعِة قد َيأِت عىل ِخالِف ما َيُظنُُّه بعُض النَّاِس أنَّه َعْدٌل، فقد كاُنوا يف  وفِيها: أنَّ َعْدَل الشَّ
م ال َيِملوَن ِسالًحا، وال ُيدافُِعوَن، وال َيذَهبوَن  ثوَن النِّساَء، واألطفاَل؛ ألنَّ الاهليَِّة ال ُيَورِّ

زِق، ونحِو ذلَك، َفال َيسَتحّقوَن أْن َيرُثوا.  يف َطَلِب الرِّ

واِج، فإْن  ها يف ش�أِن الزَّ وفِيه�ا: ُمراعاُة مصلح�ِة املرأِة -وُخصوًصا الَيتِيمة- وِحفُظ حقِّ
ها كاِماًل، وإْن َرِغَب َعنْه�ا لَدماَمتِها، فال َيوُز  أراَد نكاَحه�ا لمهِل�ا، فال ُبدَّ ِم�ْن إعطاِئها حقَّ

َحْبُسها؛ لَِيسَتوِلَ عىل ماهِلا، إذا ماَتْت. 

غريِة، وذلَك بإذِن َولِيِّها.  ويف اآليِة: جواُز َتزويِج الصَّ



(9(

، وفضُل اإلحساِن إىل النِّساِء، والِوْلداِن.  وفِيها: ِعلُم اهللِ الُمِحيُط بأفعاِل الَبَشِ

وفِيها: احِلْرُص عىل تنميِة أمواِل األيتاِم، وفِْعِل األصَلِح هَلُم، وعدِم حُماباِة النَّفِس والَغرْيِ 
ِف ولِّ الَيتِيِم يف ماِل  ع�ىل ِحس�اِب الَيتِيِم. وقد َفِهَم بعُض العل�مِء ِمْن هِذِه اآليِة جواَز َت�َرُّ
اِء، َبْينَه وَب�نْيَ الَيتِيِم، وكذلَك جواُز أْن ُينِكَح ولُّ الَيتِيمِة  الَيتِيِم لنفِس�ِه، كإجراِء الَبْيِع، والشِّ
(، وذهَب آخروَن ِمْن أهِل  وُج، والَوِلُّ نفَسُه ِمنْها، فيكوُن هو النَّاِكُح، والُمنِْكُح )أي: هو الزَّ
لطاِن، أو  َط بعُضُهم إذَن السُّ الِعلِم إىل أنَّ ذلَك ال َيوُز؛ َخش�يَة الَحْيِف، والُمحاباِة، واش�رَتَ
َجها ِمنْه«)))  ُل رج�اًل غرَيُه فُيزوِّ -: »يوكِّ وايَتنْيِ َم، وقال أمحُد -يف إحَدى الرِّ الق�اِض؛ ملِ�ا تقدَّ
َم�َع ُمراع�اِة مصَلَحتِه�ا، واملحافظِة عىل َص�داِق املِْثِل، وُيعَرُف هذا بِقياِس�ها ع�ىل َقريباِتا، 

وأْتراِبا، الالِت يف طَبَقتِها. 

ويف قوله  )ۋ  ۅ  ۅ(: ردٌّ عىل َمْن َمنََع زواَج الَيتِيمِة حتَّى َتْبُلَغ. 

 ، ُّحاَبُة، والُمسَتْفَتى ُهَو النبي وفِيها: الِعنايُة بأموِر النِّساِء، فالُمسَتْفتِي ُهُم الصَّ
يَن َهَضَم حقَّ املرأِة.  والُمْفتِي ُهَو اهللُ ، ويف هذا ردٌّ عىل َمْن َزَعَم أنَّ الدِّ

 : جوُع إىل الِكتاِب العزي�ِز؛ ملِعرَفِة األحكاِم، والَفْتَوى؛ وذلك لِقولِِه وفِيه�ا: الرُّ
)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ(. 

َعفاِء.  غاِر، والضُّ وفِيها: إبطاُل اإلسالِم ِلََبوِت أهِل الاهليَِّة، وُظلِمِهم للصِّ

ا هي التِي َتأُخُذُه، ال ولِيُّها،  وفِيها: أنَّ َمْهَر املرأِة واجٌب؛ لِقولِِه: )ې  ې        ې(، وأنَّ
وال غرُيُه. 

وفِيها: ُمراعاُة الَعْدِل فيم َتَت َيِد اإلنساِن ِمَن الِوالياِت. 

غرِي،  عفاِء، كاملرأِة، والصَّ وفِيها: احلثُّ عىل فِْعِل الَخرِي، وَبْذِل الَمِزيِد يف ذلَك يف َحقِّ الضُّ
واملريِض، والَيتِيِم، واملجنوِن، وأنَّ َمْن قاَم بذلَِك فَلُه عنَد اهللِ أجٌر عظيٌم. 

هم.  ِة َمْن َيقوُم عىل مصاحِلِ وفِيها: أنَّه ال َيوُز التَّخلِّ عن هؤالِء، وَيُب أْن يكوُن يف األمَّ

أضواء البيان ))/)22).  (((
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وفِيها: جواُز أن ُيقاَل: أفَتى اهللُ بَكذا. 

وفِيه�ا: َتعظيُم ش�أِن اإلفتاِء يف أموِر النِّس�اِء، كم َجَرى التَّنويُه إلي�ِه يف اآليِة، بتقِديِم َلفِظ 
الالَلِة عىل الِفْعِل يف قولِِه: )ڭ  ۇ  ۇ(. 

ِغرياِت، َسواء كاَنْت مجيَلًة فقريًة، أو َدِميمًة َغنِيًَّة.  وفِيها: وجوُب ُمراعاِة مصَلَحِة وُحُقوِق الصَّ

 ، �ورِة، وقد َينَْش�ُأ عنُْه َتشاحٌّ ِل السُّ وجاِت يف أوَّ ِد الزَّ ا كاَن  قد َذَكَر َمشوعيَة َتعدُّ وَلمَّ
�ورِة؛  واخت�الٌف، وُمناَزَع�ٌة يف الُحُق�وِق، ج�اَءْت التَّوِجيهاُت الشعّي�ُة يف هذا املوُضوِع ِمَن السُّ
  ابِقِة َحقَّ املرأِة يف الَمْهِر، واإلرِث، َذَكَر ا َذَكَر  يف اآليِة السَّ ملُِعاَلَِة هذه األموِر. وَلمَّ

: ها -أو بعِضِه- لزوِجها؛ لَِتْبَقى ِعنَده إذا َرِغَب َعنْها، فقال َبعَده جواَز َتناُزهِلا عْن حقِّ

)   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺٺ  
ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ(.

سبُب النُّزوِل:

ُج�ُل  ع�ن عائش�َة : )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( قاَل�ْت: »الرَّ
تك�وُن عن�َدُه املرأُة، ليَس بُمس�َتكثٍِر ِمنْها)))، ُيِري�ُد أْن ُيفاِرَقها، فتقوُل: أْجَعُلَك ِمْن ش�أِن يف 

)2)، فنََزَلت هِذِه اآليُة يف َذلك«))). ِحلٍّ

ُجُل يك�وَن َلُه امرأتاِن،  ويف رواي�ٍة البِن َجريٍر: أّن عائش�َة، قاَلْت يف ه�ِذِه اآليِة: »ُهَو الرَّ
ْقنِي، وأنَت يف ِحلٍّ  إحداُها قد َعجزْت، أو ِهَي َدِميمٌة، وهو ال َيسَتْكثُِر ِمنْها، فتقوُل: ال ُتَطلِّ

ِمْن شأِن«))).

ِة، والُمالَزَمِة. أي: يف املحبَِّة، والُمعارَشَ  (((
)2) أي: ُأسِقط عنك ما ِل من ُحقوق.

ُه َأْن  ُجِل، َفَلَعلَّ )3) رواه البخارّي )2450( -وهذا لفظه- ومسلم ))302(، ولفظه: »َنَزَلْت يف الَمْرَأِة َتُكوُن ِعنَْد الرَّ
ال َيْسَتْكثَِر ِمنْها، َوَتُكوُن هَلا ُصْحَبٌة َوَوَلٌد، َفَتْكَرُه َأْن ُيفاِرَقها، َفَتُقوُل َلُه: َأْنَت يف ِحلٍّ ِمْن َشْأِن«.

)4) تفسري الطبي )9/)27).
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ْقنِي،  وعن ابِن عبَّاٍس  قال: »َخِشَيْت َسْوَدُة أْن ُيَطلَِّقها النبيُّ ، فقاَلْت: ال ُتَطلِّ
َوَأْمِسْكنِي، واْجَعْل َيْوِمي لِعاِئَشَة، َفَفَعَل، فنزَلْت هِذِه اآليُة: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ   ڀ(«، قال ابُن عبَّاٍس: »فم اصَطَلحا عليِه ِمْن شٍء فُهَو جاِئٌز«))).

وُج، قال   )ٱ  ٻ( زوجٌة )ٻ  ٻ  ٻ( َخِشَيْت ِمْن زوِجها، والَبْعُل: ُهَو الزَّ

ًع�ا عليها، واس�تِعالًء، أو إيذاًء هلا،  : )پ  پ  پ( ]هود: 72[. )پ( َتَرفُّ
ِك الُمالطَفِة، والُمؤاَنَس�ِة،  وَتافًِيا عنها، أو ُس�وًءا يف الُمعاملِة )پ  پ( َمْياًل َعنْها، برَتْ
ها، أو َدماَمتِها،  أو بِقلَّ�ِة ُجُلوِس�ِه ِعنَدها، وُنْدَرِة حُماَدَثتِها، ونحِو ذلَك، وقد َيك�وُن هذا لِِكَبِ
أو َمالَل�ٍة ِمنْه�ا، أو ُطُموِحِه إىل َغرِيها، أو انِقطاِع ولِدها، أو ُس�وِء ُخُلِقها، ونحِو ذلَك، فإذا 
َ هلا هذا بالَقراِئِن، والعالم�اِت: )پ  ڀ   ڀ( ال َحَرَج، وال إثَم )ڀ  ڀ(  َتَب�نيَّ
ها، أو بعِضِه، يف النََّفَقِة،  َيْصَطِلح�ا، وَيَتواَفقا )ٺ  ٺ( كأْن َتنِْزَل َلُه وَتْس�َمَح َع�ْن حقِّ
أو الَمبِي�ِت، مقابِ�َل أْن ُيْمِس�َكها يف ِعصَمتِِه، وال ُيَطلَِّقها )ٺ( الُمس�احَمَُة، واالتِّفاُق 
)ٿ( ِمْن ُس�وِء الِعَشِة، وَكثَرِة الُخُصومِة، والطَّ�الِق، واهللُ ُيِبُّ الِوفاَق، وَيْكَرُه الِفراَق 

حَّ حاِضٌ يف النَّفِس، ال َيِغيُب عنها، وال َينَْفّك منها،  )ٿ   ٿ  ٹ( أي: أنَّ الشُّ

وجُة -ِمْن ِجهٍة-  : اإلفراُط يف احِلرِص عىل الّ�ء، فالزَّ فقد ُجبَِلْت عليِه، وُطبَِعْت، والّش�حُّ
وُج -كذلَك- حِريٌص عىل مالِِه، واس�تِمتاِعِه.  ها يف الَقْس�ِم، والنَّفَقِة، والزَّ حريَص�ٌة عىل حقِّ
ا األزواُج يف ِعشِة نِساِئُكم )ڤ( األَذى، والُخُصومَة، وُسوَء  )ٹ  ٹ( يا أيُّ

ها، أو بعِضِه )ڤ   الِعشِة، والنُّشوَز، واإلعراَض، وكذلَك املرأُة ُتِسُن بالتَّناُزِل عْن َحقِّ
ِه )ڦ( حُمِصًي�ا، علي�ًم، َبِص�رًيا،  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ( ِم�َن اإلحس�اِن، أو ِض�دِّ
وسُيجاِزيُكم عىل ذلك، والَخبرُِي أخصُّ ِمَن العليِم؛ ألنَّ الَخبرَي ُهَو العليُم ببواطِِن األموِر.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َك�مُل ِدي�ِن اإلس�الِم، َفُهَو َيَض�ُع التَِّشيع�اِت، واألحكاَم، وُينَظِّ�ُم الَعالق�اِت، وُيعالُِج 
الُمشِكالِت. 

))) رواه الرتمذي )3040(، وصححه، والطيالس )2805(، والبيهقي )4735)(، وحّس�ن إس�ناده ابُن َحَجر يف 
اإلصابة )96/8)(، وله شاهٌد يف الصحيَحنْيِ من حديِث عائشَة، بدوِن ِذكِر ُنزوِل اآلية. 
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لِح، والُمعاَلَِة.  وفِيها: أنَّ خالَق النُّفوِس أعَلُم بم ُيصِلُحها، وقد َفَتَح باَب الصُّ

، والتَّشاحِّ يف الُحُقوِق،  وَجنْيِ نِّ عنَد الزَّ ِم السِّ ِع بمعاَلَِة ما َينَْشُأ عن َتَقدُّ وفِيها: ِعنايُة الشَّ
والُمنازعِة فيها. 

وفِيها: ُحْسُن َتداُرِك األموِر، َقْبَل وقوِع الَمحُذوِر. 

 . ُ وفِيها: أنَّ الُقُلوَب بَِيِد اهللِ، وأنَّ الَمشاِعَر، واألحاِسيَس، تتغريَّ

ها،  وفِيه�ا: َدْرُء املفَس�َدِة األش�دِّ بارتكاِب املفَس�َدِة األدَنى، فتتناَزُل املرأُة ع�ن بعِض حقِّ
، واألسَوأِ، وهو الطَّالُق، والِفراُق.  ُل أَلَ ذلَك، يف مقابِِل َدْفِع األشدِّ وَتَتحمَّ

مِل.  ِّ الشَّ يعِة عىل مَجِع النُّفوِس، وَل وفِيها: ِحرُص الشَّ

وفِيها: أنَّ النُّشوَز أشدُّ ِمَن اإلعراِض))). 

قاِق، والِفراِق.  لَح، واالجتِمَع، خرٌي ِمَن الشِّ وفِيها: أنَّ الصُّ

يَطَرِة.  ُس األموِر َقْبَل ُخروِج األوضاِع َعِن السَّ وفِيها: َتَسُّ

وفِيها: ُمراقبُة األماراِت، والعالماِت، الُمنِذرِة بُسوٍء قريٍب. 

ُج�ِل إىل الِفراِش -يف الغالِِب- أش�دُّ ِمْن حاج�ِة املرأِة،  وفِيه�ا: إش�ارُة إىَل أنَّ حاج�َة الرَّ
 . نِّ ِم السِّ وخاّصًة عنَد َتَقدُّ

ياِج الذي َيِْمي  وفِيها: احِلْرُص عىل عدِم َكْسِ َنْفِس املرأِة بالطَّالِق، والُمحافظة عىل السِّ
مكاَنَتها االجتمعيََّة. 

ُب عىل َقضاِء اهللِ، وُحْسُن التَّعاُمِل َمَع ما َيَقُع ِمَن الَمكُروهاِت.  وفِيها: الصَّ

وفِيها: التَّذكرُي باإلحساِن، وُحْسِن معاَمَلِة الَخْلِق لَبعِضِهم. 

ي ِمَن اإلثِم.  وفِيها: الَبحُث عْن َماِرج ُتنجِّ

ها، أو بعِضِه.  وِج، وال إثَم، يف َقُبوِل تناُزِل زوجتِِه عْن َحقِّ وفِيها: أنَّه ال َحَرَج عىل الزَّ

اإلْعراُض: َأماَرٌة ِمْن َأماراِت النُُّشوِز.  (((
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ِب عىل ما َيْكَرُه ِمْن زوَجتِِه، فيِه أجٌر عظيٌم عنَد اهللِ.  َة الصَّ وِج َمشقَّ َل الزَّ وفِيها: أنَّ تمُّ

وفِيها: االستِدالُل عىل األحواِل بالقراِئِن. 

وفِيها: أنَّ َعْيَش املرأِة يف ظِلِّ َزْوٍج، أماٌن واستِقراٌر هلا. 

وجيَِّة، واملحافظُة عىل بقاِئها، وَبذُل الُجهِد يف استداَمتِها،  ابطِة الزَّ وفِيها: َتعظيُم ش�أِن الرَّ
وابِِط باحِلفِظ.  فِهَي ميثاٌق َغليٌظ، وِمْن أحقِّ الرَّ

، ومَحُْلها عىل َب�ْذِل الُحُق�وِق، وُماَهَدُت�ا يف التَّناُزِل  �حِّ وفِيه�ا: حُماس�بُة النَّفِس ع�ىل الشُّ
للطَّرِف اآلَخِر. 

وجِة ُنُشوًزا.  وِج ُنُشوًزا، كم أنَّ للزَّ وفِيها: أنَّ للزَّ

وفِيه�ا: أنَّ التَّنِك�رَي يف قولِِه: )ٺ( َيُدلُّ عىل الُعُموِم، فُكلُّ م�ا َتراَضيا عليِه فال َبْأَس 
بِِه، ِمَّا ال ُيالُِف رَشَع اهللِ. 

وفِيها: أنَّ التَّناُزَل عِن احلقِّ للمصلحِة، أحَسُن عاقبًة عنَد اهللِ. 

لِح، بالثَّناِء عىل  وفِيها: ُمعالُة ما َتْش�ُعُر ب�ِه النَّفُس ِمَن الَغضاَضِة؛ َنتِيجَة التَّن�اُزِل يف الصُّ
نيا، واإلشارِة إىل أجِرِه العظيِم يف اآلِخَرِة.  الُمَتناِزِل يف الدُّ

 . حِّ وفِيها: أنَّ التَّغاِض عِن احلقِّ َثِقيٌل عىل النَّفِس؛ وذلَِك ملِا ُجبَِلْت عليِه ِمَن الشُّ

وفِيها: فضُل الَجمِع َبنْيَ اإلحساِن، والتَّقَوى. 

ِك النَّواِهي.  وَجنْيِ باإلحساِن بِفْعِل األواِمِر، والتَّقَوى برَِتْ وفِيها: َتذكرُي الزَّ

وج�ِة عىل اس�رِتضاِء َزْوِجه�ا، وإزالِة ما يف نفِس�ِه، ِمْن اس�تِعالٍء، أو  وفِيه�ا: ِح�رُص الزَّ
انِراٍف عنها. 

وَجنْيِ حقيقيًّا، ال ش�كِليًّا، ك�م َيُدلُّ عليِه  ل�ُح َبنْيَ الزَّ وفِيه�ا: احِل�رُص عىل أْن يكوَن الصُّ
املفعوُل الُمطَلُق يف قولِِه: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ(. 

وفِيها: احِلرُص عىل َقطِع الُمناَزَعِة، وتألِيِف الُقُلوِب. 
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ل�ِح، وَغَرُضُه: إصالُح النُّف�وِس، وَتصِفيُة الُقُلوِب، َس�واء  يع�ِة للصُّ وفِيها: َس�عُي الشَّ
بِِعَوٍض، أو َتناُزٍل، أو اعتِذاٍر، ونحِو ذلَك. 

ها عىل التَّناُزِل  وجِة، وَنَش�َز، وأعَرَض؛ َكْي ُيِْبَ َة بالزَّ َد الَمضارَّ وَج إذا َتَعمَّ وفِيها: أنَّ الزَّ
عن بعِض ُحُقوِقها، فإنَّه يكوُن آثًِم، وعَلْيِه ُجناٌح، وَحَرٌج. 

�ورِة-: بياُن الَفرِق يف الُحكِم َبنْيَ ُنُش�وِز  وفِيها -َمَع ما َمَض ِمْن آيِة النُّش�وِز يف هِذِه السُّ
جِل عىل املرأِة، وأنَّه س�يُِّدها، ولِفاِرِق  وج�ِة، وذلَك راجٌع إىل ِقواَم�ِة الرَّ وِج، وُنُش�وِز الزَّ الزَّ
نيا، سَتناُلُه يوَم الِقياَمِة.  الطَّبيعِة، واِلْلَقِة َبْينَُهم، وَحقُّ املرأِة حَمفوٌظ كاِماًل، إْن َلْ َتأُخْذُه يف الدُّ

 . حُّ ديَئِة، وِمنْها: الشُّ وفِيها: ُماهدُة اإلنساِن ما ُجبَِلْت عليِه نفُسُه ِمَن األخالِق الرَّ

ِلُع علي�ِه أحٌد َغريُها،  ا، ال يطَّ وَجنْيِ أْن يك�وَن ِسًّ ل�ِح َب�نْيَ الزَّ وفِيه�ا: أنَّ األْوىَل يف الصُّ
وُيؤَخُذ ذلَك ِمْن قولِِه : )ٺ(.

اٍت.  ُ ذلَك َتْكراُر ِذْكِرِه يف اآليِة ثالَث مرَّ يعِة، وُيَبنيِّ لِح يف الشَّ وفِيها: َتعظِيُم منزلِة الصُّ

وفِيها: َفضُل التَّناُزِل عن بعِض الُحُقوِق، وأنَّه خرٌي ِمَن االستِقصاِء فِيها. 

ُب عىل ذلَك؛ ُمراعاًة  جِل َمَع َزوجتِِه -وإْن َكِرَهها، وأَحبَّ غرَيها- والصَّ وفِيها: إقامُة الرَّ
حبِة.  حِلَقِّ الصُّ

، وِمنُْه  �حِّ ، والتَّقِصرِي يف ُحُقوِق اآلَخِريَن، وهذا ِمَن الشُّ وفِيه�ا: َذمُّ َمن�ِع الَخرِي عِن الَغ�رْيِ
-أيًضا-: احِلرُص عىل الُمطاَلَبِة بالُحُقوِق، واستِيفاِئها، وَجَشُع النّفِس علْيها.

وجاِت بم َيسَتطِيُعوَنُه َمَع اإلصالِح، والتَّقَوى، فقاَل  جاَل يف الَعْدِل َبنْيَ الزَّ ُثمَّ أَمَر اهللُ الرِّ
:

)  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       
ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ(.

)ڄ  ڄ    ڃ  ڃ( الَع�ْدَل التَّ�اّم، يف  )ڄ  ڄ( ي�ا َمْع�َشَ األزواِج   
ْيُتم،  هوِة، واِلمِع، ونحِو ذلَك )ڃ  ڃ( َوَجهدتُّم، وَترَّ ، وَمْيِل القلِب، والشَّ الُحبِّ
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وكلَّفُتم أنفَس�ُكم التَّس�ويَة. )چ  چ  چ  ڇ( إىل َم�ْن ُتِبُّوَنا، وُتعِرُضوا عِن 
َقٍة.  وجِة األخَرى )ڇ  ڇ( ليسْت بذاِت َزوٍج، وال ُمطلَّ الزَّ

وع�ن أب ُهَري�َرَة  ق�ال: قال رس�وُل اهللِ : »َمْن كاَن�ْت َلُه اْمَرَأت�اِن َفامَل 
ُه مائِ�ٌل«))). )ڍ  ڍ( أعمَلُك�م، فتعِدُلوا َبنْيَ  إىِل إِْحداُه�ا، ج�اَء َي�ْوَم الِقياَمِة َوِش�قُّ
زوجاتُِك�م، وَتُقوُم�وا ب�م َفَرَض اهللُ هلُ�نَّ )ڌ( ربَُّك�م يف معاملِة نِس�اِئُكم، واجتناِب 
، وعدِم َتفِضيِل بعِضِهنَّ عىل بعٍض فيم َتْقِدُروَن عليِه )ڌ  ڎ   ڎ  ڈ( ملِا  ُظلِمِه�نَّ
، وزياَدِة اإلقباِل، فَيْغِفُر لُكم ذلَك )ڈ(  َيَقُع بغرِي اختِياِرُكم، وال استِطاَعتُِكم، كالُحبِّ
 ، ، حِلفِظ ُحُقوِقِهنَّ َع هَلُنَّ بُِكم، كم َعطْفُتم عىَل زوجاتُِكم وَرمِحُتموُهّن، وبزوجاتُِكم، فيم رَشَ

 . وَدفِع الظُّلِم عنُْهنَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائد:

التَّفريُق يف التَّكليِف َبنْيَ ما َيسَتطِيُعُه اإلنساُن، وما ال َيسَتطِيُعُه. 

جَل ال َيس�َتطِيُع الَعْدَل َبنْيَ النِّس�اِء يف أموِر القلب، وانِجذاِب النَّفِس، وما  وفِيها: أنَّ الرَّ
هوِة، واِلمِع، وقد قاَل النبيُّ : »اللهمَّ هذا َقْسِمي فيام أملُِك،  َيَتعلَُّق باملحبَِّة، والشَّ

فال َتُلْمنِي فيام َتلُِك، وال أْملُِك«))). 

وفِيها: أنَّ َتقيَق الَعدالِة الكاِمَلِة ملَِْن ِعنَدُه أكثُر ِمْن َزوجٍة غرُي ُمِْكٍن. 

�كنَى، َمَع  وجاِت يف الَقْس�ِم، والنَّفقِة، والُكْس�وِة، والسُّ وفِيها: وجوُب التَّس�ويِة َبنْيَ الزَّ
إعط�اِء كلِّ واحدٍة م�ا َتتاُجُه، وقال ُماهٌد : »كاُنوا َيْس�َتِحبُّوَن َأْن َيْعِدُلوا َبنْيَ النِّس�اِء 
َأ  َحتَّ�ى يف الطِّيِب، َيَتَطيَُّب هِلَِذِه، َكم َيَتَطيَُّب هِلَِذِه«. وقاَل ابُن س�رييَن : »ُيْكَرُه َأْن َيَتَوضَّ

يف َبْيِت إِْحداُها ُدوَن األُْخَرى«)3).

))) رواه أبو داود )23)2(، والرتمذي ))4))(، والنسائي )3942(، وابن ماجة )969)(، وصححه احلافظ يف 
بلوغ املرام )92/2).

)2) رواه أبو داود )34)2(، والرتمذّي )40))(، ورّجَح إرساَله، وكذا أعّله باإلرسال غرُي واحد ِمن األئّمة.
مصنف ابن أب شيبة )37/4).  (3(
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وقال الشيُخ ابُن ُعثيمنَي : »القوُل الصحيُح يف الَعدِل بنَي الّزوجاِت: أّنه َيُب عىَل 
الّزوِج أْن َيعدَل َبينُهّن يف كلِّ ما ُيمكنُه الَعْدل فِيه، َس�واٌء ِمن اهلدايا، أِو النّفقاِت، َبل وحّتى 

اِلمع، إْن قَدَر، َيُب عليه أْن يعِدَل فِيِه«))).

وفِيها: ُماَهَدُة َهَوى النَّفِس. 

وفِيها: أنَّ املرأَة حَمبوَسٌة عىل َزْوِجها. 

وفِيها: َصْفُح اهللِ  عمَّ ال ُيطِيُقُه الِعباُد. 

ا َسيعُة التَّقلُِّب، شديدُة الَمَيالِن، يف املحبَِّة، والَهَوى.  وفِيها: أنَّ الُقُلوَب بَِيِد اهللِ، وأنَّ

وجِة، والتَّوبُة إىل اهللِ ِمْن ذلَك.  وفِيها: اتِّقاُء ُظلِم الزَّ

ِعيِّ عىل الُوْسِع والطَّاَقِة.  وفِيها: أنَّ َمْبنَى التَّكليِف الشَّ

، واإلعراِض عنُهنَّ بالُكليَِّة.  وجاِت، وهجِرِهنَّ وفِيها: َتريُم إهاِل الزَّ

جاِل للَعْدِل، وهذا فيِه  ِة عدِم اس�تِطاعِة الرِّ وجاِت بُحجَّ َد الزَّ وفِيه�ا: ردٌّ عىل َمْن َمنََع تعدُّ
اٌم للتَّشيِع بالَعَبِث؛ فإنَّ الَعْدَل يف قولِِه: )گ  گ  ڳ    ِع، واتِّ َجْهٌل، وَتعطِيٌل ألحكاِم الشَّ
ڳ    ڳ( َيَتِل�ُف َعِن الَعْدِل يف قولِِه: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ(؛ فإنَّ 
َل: ُهَو الَعْدُل يف الُمْمِكِن ِمَن الَمبِيِت، والنَّفقِة، ونحِو ذلَك، والَعْدل الثَّاِن: ُهَو  الَع�ْدَل األوَّ
ِد الفاشلُة: فَلْيَسْت  يف ما ال ُيمِكُن ِمَن املحبَِّة، وَمْيِل القلِب، ونحِو ذلَك، وأما حاالُت التَّعدُّ
واِج الفاش�لَة لْيَس�ْت َدلِياًل عىل َمنْ�ِع النِّكاِح  دلِي�اًل عىل ُبط�الِن الُحكِم، ك�م أنَّ حاالِت الزَّ

يِة، والِعالُج: ُهَو وعُظ النَّاِس يف أداِء الُحُقوِق، وتعريُفِهم ِبا.  بالُكلِّ

وفِيها: الُمبالغُة يف النَّفِي، باستِعمِل )َلْن(، النَّافيِة للحاِل، واالستِقباِل. 

م.  وفِيها: ِعْلُم اهللِ  وِخَبُتُه بنُُفوِس العباِد وأحواهِلِ

وجاِت.  ِّ إلحَدى الزَّ وفِيها: َتِريُم الَميِل الكلِّ

محَة، بِذِه املِسِكينِة،  أَفَة، والرَّ ويف قوله: )ڇ  ڇ( ما ُيوِجُب الَعطَف، والرَّ
الَمسُجونِة. 

))) فتاوى نور عىل الدرب )9)/2( برتقيم الشاملة.



(99

وِجيَُّة ال َتُل�و ِمْن ثالثِة أح�واٍل: االتِّفاُق، والنُُّف�وُر، والِفراُق،  �ا كانِت الَعالق�ُة الزَّ وَلمَّ
، وجاَء  �ابَقَتنْيِ فق�د َذَكَره�ا  يف ث�الِث آياٍت ُمتوالِي�ٍة، َمَض ِمنْها حاَلت�اِن يف اآليَتنْيِ السَّ
 ، وَجنْيِ لِح َبنْيَ الزَّ ِذْك�ُر احلال�ِة الثَّالثِة يف اآليِة التي َبعَدُها، فَبعَد أْن َدعا اهللُ  إىل الصُّ
واحِلرِص عىل اس�تِداَمِة الِعَشِة، وأَمَر األزواَج بالَعْدِل فيم َيس�َتطِيُعوَنه، وكاَن  -وهو 
، فيكوَن األصَلُح للطَّرَف�نْيِ االفرِتاَق: أباَح  لَح قد ال َيس�َتِمرُّ الَعلي�ُم الَخب�رُي- يعلُم بأنَّ الصُّ
قا،   الِف�راَق، َم�َع أداِء الُحُقوِق كاِملًة، وأخ�َبَ أنَّه ُيغنِي الطَّرَفنْيِ ِم�ْن فضِلِه إذا افرَتَ

: فقاَل

)  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ(.
ل�ُح بال َجْدَوى، فاخت�ارا الِفراَق؛  وج�اِن، وذل�ك إذا كاَن الصُّ  )ژ  ڑ( أي: الزَّ

 - ا يف الَعالَقِة )ڑ  ک( -وهو الَغنِيُّ َخْوًف�ا ِمْن َت�ْرِك ُحُقوِق اهللِ التي أوَجَبها، إذا اس�َتَمرَّ
ُض، )ک( ِمنُْه�م )ک  ک(  وفضِل�ِه، وِرْزِق�ِه،  َفيكِف�ي، وُيعطِ�ي، وُيع�وِّ
ِل، وَيرُزُقُه -ُهو-  ا ِمْن زوِجه�ا األوَّ ُر للمرأِة رجاًل َخرْيً وُجوِدِه، ووافِِر إحس�انِِه، فقد ُيس�خِّ
محِة، والِعْلِم،  ام�رأًة َخ�رًيا له ِمْن َزْوجتِِه األوىَل )گ  گ  گ( يف الِغنَى، والفضِل، والرَّ

ِعِه، وَقَدِرِه. والُقدَرِة )ڳ( يف أفعالِِه، ورَشْ

ويف اآليِة ِمَن الفوائد: 

وجيَِّة.  ُج يف الّسعِي حللِّ الُمشكالِت الزَّ فيها -مع اآليتي قبلها-: التَّدرُّ

وفِيها: أنَّ َمفَسَدَة االستِمراِر يف الَعالَقِة، قد َتُفوُق يف بعِض احلاالِت َمفَسَدَة الِفراِق. 

َر الِقياُم بُِحُقوِق اهللِ، ِمْن أيٍّ  لُح، وَتع�ذَّ َر الصُّ َق ال ُيْلَجُأ إليِه، إال إذا َتَعذَّ وفِيه�ا: أنَّ التَّف�رُّ
َرَفنْيِ ِتاَه اآلَخِر.  ِمَن الطَّ

وِء.  وفِيها: أنَّ التَِّسيَح بإحساٍن َخرٌي ِمَن الُمعارَشِة بالسُّ

وفِيها: َسَعُة َفضِل اهللِ ، وَتعِويُضُه َمْن َفَقَد شيًئا بَِخرٍي ِمنُْه. 

وَجنْيِ يف الُمسَتقَبِل.  وفِيها: ِعلُم اهللِ  بالَغْيِب، وما َيُؤوُل إليِه حاُل الزَّ
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وفِيه�ا: التِمُس الِكفايِة، وَس�دِّ احلاَجِة، والِعَوِض ِمَن اهللِ ؛ ألنَّ عطاَءُه واِس�ٌع، 
وُجوَدُه عظيٌم. 

وِج، ِمْن َخشَيِة ما يكوُن يف الُمستقَبِل َبعَد الِفراِق، َفَعىَل  وجِة، والزَّ وفِيها: َتسِكنُي َقلِق الزَّ
عيَِّة؛  ق�ا- أْن َيثَِق كلٌّ ِمنُْهم بَوْعِد اهللِ، وأن َيلَتِمَس فضَلُه باألس�باِب الشَّ وَج�نْيِ -إذا افرَتَ الزَّ

َرَفنْيِ ِمْن فضِلِه.  فإنَّه َوَعَد يف اآليِة إذا َحَصَل الِفراُق، أن ُيغنَِي الطَّ

وفِيها: بياُن معنَى اسِم اهللِ »الواِسِع«، وشاهٌد َله، وِمثاٌل له يف الواِقِع.

َن اس�ُمُه  »الواِس�ُع« ب�»احلكيِم« يف ه�ِذه اآلَي�ِة، وب�»العِليِم«يف عّدِة  وق�د اقرَتَ
َمواِض�َع ِم�ْن ِكتابِِه، كم ق�اَل : )ۆ  ۆ  ۈ( ]البقرة: 247[، وأخَب أّن رمحَته 
َوِس�عْت كّل َشٍء، يف قولِ�ِه: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]غافر: 7[، وقولِِه: 
]األعراف: 56)[، وأخ�َب أّن�ه واس�ُع الَمغِف�َرِة، يف قولِ�ِه  )ٿ   ٹ  ٹ           ٹ( 

ِة الُمجاِدَلِة:  : )ۀ  ہ  ہ  ہ( ]النجم: 32[. وقاَلْت عاِئشُة ، يف قصَّ
»الَحْمُد هللِ الذي َوِسَع َسْمُعُه األصواَت«))).

�ُن ِحكَمَتُه يف رشِعِه، وجزاِئِه،  وفِيها: أّن ِمْن أس�مِء اهللِ : »الَحكيم«، وهذا َيَتضمَّ
، وقد  ، أو الَكوِنِّ عيِّ وَقَدِرِه، وأفعالِِه، وَيش�َمُل انفراَدُه  بَحقِّ الُحكِم، َس�واء الشَّ
قاَل : )ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ( ]الكهف: 26[. وَيش�َمُل هذا االس�ُم -أيًضا-: 

 . اإلحكاَم، واإلتقاَن، يف ُصنِعِه، وَخْلِقِه، وأحكاِمِه

وَجنْيِ بعَدِم التَّجِريِح يف بعِضِهم َبعَد االفرِتاِق؛ ألنَّ اهللَ َيرُزُق ُكالًّ ِمنُْهم  وفِيه�ا: إيع�اٌز للزَّ
 . مِّ ما ُيغنِيِه، فعليِهم َتْرُك التَّجنِّي، والذَّ

قاِن:  وجاِن الُمفرَتِ وفِيها: َتْيِس�رُي اهللِ  عىل عباِدِه أحواهَلُم، وقد يك�وُن ِما ُيرَزُق الزَّ
لواُن، والنِّسياُن، فال َتسَتمرُّ الُمعاناُة ِمْن أَلِ الِفراِق، وآثاِرِه.  ُب، والسُّ الصَّ

عٌة، فقْد ُيغنِي بَزواٍج أفض�َل ِمَن الذي كاَن، وقد  وفِيه�ا: أنَّ إغن�اَء اهللِ  أن�واٌع منوَّ

رواه النس�ائي )3460(، واب�ن ماج�ة )88)(، وأمح�د )95)24(، واحلاك�م ))379(، وصحح�ه، ووافق�ه   (((
الذهبي، وذكره البخاري يف صحيحه تعليقا )7/9))).
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لواِن، وغرِي ذلَك، وأعَظُم إغناِئِه: ما َيرُزُقُهم ِمَن الثَّواِب  ِب، والسُّ ُيغنِي باملاِل، وقد ُيغنِي بالصَّ
ِب، والِعَوِض يف اآلِخَرِة، بم يكوُن ِمَن التَّزِويِج يف النَِّة.  عىل الُمِصيَبِة، والصَّ

وفِيها -مع اآليتي قبلها-: َأنَّ إِْغناَء اهللِ ُكالًّ ِمن َس�عتِه، إِنَّم َيُكوُن َعِن الِفراِق الَمْس�ُبوِق 
ْلِح. ْعِي يف الصُّ بِالسَّ

وفِيه�ا: ش�اِهٌد لقولِ�ِه : )پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]البقرة: 6)2[، 
وقولِِه: )ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]النساء: 9)[. 

ٌل بأرزاِق الَخْلِق.  وفِيها: أنَّ اهللَ  ُمتكفِّ

وفِيها: أنَّ اهللَ  َيُبُ َكْسَ الِفراِق. 

ضا بالَقضاِء، َبعَد ُوُقوِع الَمكُروِه، ويف هذا إش�ارٌة إىل ُسْخِف  وفِيها: حثُّ الِعباِد عىَل الرِّ
ماِن، الذيَن ُيقيُموَن َحفالٍت للطَّالِق!! ُعُقوِل َبعِض أهِل هذا الزَّ

وَجنْيِ َبعَد الِفراِق، وأعَقَبُه بِذكِر اس�ِمِه »الواِس�ِع«،  �ا َذَكَر  إغن�اَءُه لكلٍّ ِمَن الزَّ وَلمَّ
ا أَمَر بإعطاِء الُحُقوِق لألزواِج، واليتاَمى،  �مواِت، واألرِض. وَلمَّ أْتَبَع ذلَك ببياِن ُملِكِه للسَّ
َرُهم ِمَن الُكفِر بِه وبِنعَمتِه، وبنّي هلُم أنَّه غرُي حُمتاٍج  َر عباَدُه بالتَّقَوى؛ لِيُقوُموا بذلَك، وحذَّ َذكَّ

 : إليِهم، َبْل ُهَو ُمَستغٍن َعنُْهم، فقاَل

ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ       ڳ   ڳ     (
ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(.
 )ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ں( أي: ُمْلُكُهم، وهو احلاِكُم فيِهم، قد داَن ما فيِهم 

�ُر األكواِن، ال َيْعجُز عِن  ْت، َفُهَو ُمدبِّ ًة، وَقْهًرا، واْنق�اَدْت َلُه، وَذلَّ ِم�َن املخُلوق�اِت َلُه ُعُبوِديَّ
ِء، َمَع  اإلغناِء َبعَد الَفْقِر، واإليناِس َبعَد الَوحَشِة )ڻ  ڻ( الَوِصيَُّة: ِهَي الَعهُد بال�َّ
التَّأِكي�ِد علْيه، فأَم�َر  )ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ( ِمَن اليه�وِد، والنَّصاَرى، 
وس�الِِف األَُمِم، ِمَّْن أن�َزَل اهللُ عليِهم ُكُتًبا )ہ( أي: أَمْرناُك�م كذلك يا أهَل القرآِن، 
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وأتب�اَع حمم�ٍد : )ہ  ہ  ھ( بِفع�ِل أواِم�ِرِه، واجتِن�اِب َنواِهي�ِه؛ لِلِوقايِة ِمْن 
ا اتِّقاُء النَّ�اِر، واتِّقاُء اليوِم اآلِخِر: فهو َخْوُف ما  ٌل، وأمَّ َعذابِ�ِه. وَتْق�َوى اهللِ فيها عبادٌة، وَتَذلُّ
َحُدوا فْضَلُه، وإحساَنُه،  فيِهم ِمَن األهواِل والَعذاِب. )ھ  ھ( بنعَمِة اهللِ عليُكم، وَتْ
�ا بِِه وح�َدُه- )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ِمَن  وَتْعُص�وا أم�َرَه )ے  ے( -ُمْلًكا ُمتصًّ
املخُلوق�اِت، والَخزاِئ�ِن )ۇ  ۆ  ۆ( غرَي حُمتاٍج ألَحٍد، ُمس�َتْغٍن َعن مَجِي�ِع الَخْلِق، وال 

ا للَحْمِد؛ لِصفاتِِه الليلِة، ونَِعِمِه الوافَِرِة.  ُيْمِكنُُهم االستِغناُء عنه )ۈ( ُمسَتِحقًّ

ومَحِي�ٌد بمعنَى حَمُْم�وٍد، أي: َيَمُدُه الَخْل�ُق، وبمعنَى حاِمٍد، أي: َيش�ُكُر لَْلِقِه عباَدَتُم، 
وُيثِيُبُهم عليها.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

مواِت، وما يف األرِض، قاِدٌر عىل أن ُيغنَِي َمْن َيشاُء ِمْن َسَعتِِه.  أنَّ اهللَ الذي له ما يف السَّ

 . ِوفِيها: َتجيُد اهلل

وفِيها: َعَظمُة ُسلطانِِه، واستِحقاُقُه للتَّقَوى. 

وفِيها: أنَّ اهللَ ُمسَتغٍن عن عباَدِة الِعباِد. 

لنَي واآلِخرين.  وفِيها: أنَّ وصيََّة اهللِ لِعباِدِه بالتَّقَوى، لألوَّ

وفِيها: ِذْكُر الُكُتِب اإلهليَِّة عىل َوجِه اإلمجاِل، واإليمُن بذلَك واِجٌب. 

وفِيها: ُمراقبُة اهللِ، وَخشَيُتُه، وَتنِفيُذ أمِرِه، واجتِناُب َنِيِه. 

وفِيها: أّن إياَز القوِل بأمٍر نافٍِع، جاِمٍع، فيِه خرٌي كثرٌي، وهِذِه هي الوِصيَُّة الاِمعة. 

ِر األمِر  َر أمٌر بَ�ٍء يف القرآِن، كتكرُّ وفِيه�ا: أنَّ أعَظَم الَوصايا الوصيَُّة بالتَّقَوى، وما َتَكرَّ
با. 

اِكريَن، مع استِغناِئِه عْن ذلَك.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُمسَتِحقٌّ حلَْمِد احلاِمِديَن، وُشكِر الشَّ

 . ِإىل اهلل ، فِلِّ ، والسُّ وفِيها: افتِقاُر العاَلِ الُعلويِّ
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وفِيها: أنَّ هللِ َكمَل الِغنَى، وَكمَل الَحمِد. 

وفِيها: افتِقاُر الَخلِق مَجِيًعا إىل إنعاِمِه ، وإحسانِِه. 

وفِيه�ا: أنَّ ِغنَ�ى العباِد نِْس�بِيٌّ مقيٌَّد، وِغنَ�ى اهللِ كاِمٌل ُمطَلٌق، وأنَّ املخل�وَق مهم َبَلَغ ِمَن 
ِه.  الِغنَى، فهو َفِقرٌي حُمتاٌج إىل ربِّ

لنَِي.  وفِيها: موعظُة اآلِخِريَن، بم أَمَر اهللُ بِِه األوَّ

اِمِل، لألعياِن، واألفعاِل.  ، الشَّ وفِيها: اختِصاُص اهللِ  بالُملِك العامِّ

ُه ش�يًئا، كم أنَّ طاَعَتُهم مجيًعا له  وفِيه�ا: أنَّ ُماَلَف�َة بعِض العباِد لَِتقواُه  ال َتُضُّ
ال ُتِفيُدُه شيًئا. 

فاِت بِبعٍض، ُيِفيُد َكماًل أعىَل ِمْن ِذكِرها ُمنَفِرَدًة،  وفِيها: أنَّ اقرتاَن بعِض األس�مِء أِو الصِّ
فكمُل الِغنَى -َمَثاًل- َمَع َكمِل الَحمِد، ُيِفيُد َكماًل أعىل))).

ُرها يف النُّفوِس، وَيِزيُدها ُعمًقا، وكاَن تنويُعها  ا كاَن التَّأكيُد عىل حقاِئِق اإليمِن، ُيقرِّ وَلمَّ
ِر يف أغ�راِض إيراِدها،  بَحَس�ِب املقام�اِت، َيِزيُد الُعُق�وَل فِْقًها يف ارتباطاِت�ا، وَيدَفُعها للتَّدبُّ
اٍت يف  �مواِت، وم�ا يف األرِض، أربَع مرَّ فق�د ج�اَء تكِريُر حقيقِة ِملكيَّتِِه  ملِا يف السَّ
ُل: فكاَن يف َمقاِم التَّذِكرِي  �ا املوِضُع األوَّ �ورِة، ثالٌث ِمنْها ُمتوالِياٌت، فأمَّ هذا املوِضِع ِمَن السُّ
�مواِت واألرِض وح�َدُه، َمَع  �َه الُقُلوُب ملَِ�ْن له ُملُك السَّ باإلخ�الِص، واإلحس�اِن؛ لَتَتوجَّ
قا- بِغناُه ؛  وَجنْيِ -إذا َتفرَّ استِغناِئِه عن عبادِة الِعباِد، وكاَن الثَّاِن يف َمقاِم تذِكرِي الزَّ
ا املوِضُع الثَّالُث: فكاَن  فِها إىل الطََّلِب ِمنُه، ال ِم�ْن َغرِيِه، وأمَّ لَِتطِم�نِي النُّفوِس القِلَقِة، وَصْ
مواِت، واألرِض، ال ُبدَّ أْن  يف مقاِم تذِكرِي أهِل الِكتاِب، واملسِلمنَي، بَتقواُه، فَمْن له ُملُك السَّ
مواِت، واألرِض، ُمسَتغٍن عن الِعبادِة، فإْن  ُيطاَع، وأيًضا: لَتحِذيِر الكافِِريَن، وأنَّ مالَِك السَّ
َر حقيقَة اختِصاِصِه بُملِك  ابِ�ِع ِمْن هِذِه املواِضِع كرَّ وُه ش�يًئا، ويف املوِضِع الرَّ ْوا فلْن َيُضُّ َتَولَّ

ق�اَل ابُن القيِم  يف قولِه : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ(: »قرَن بنَي الُملك واحلمِد   (((
ع�ىل عادتِ�ه  يف َكالِم�ه؛ فإّن اقرتاَن أحِدِها باآلَخِر لُه كمٌل زائٌد عىل الك�مِل بكّل واحٍد منُهم، فَلُه كمٌل 
ِم�ن ُملِك�ه، وكمٌل ِمن محِده، وكمٌل ِمن اق�رتاِن أحِدها باآلَخِر؛ فإّن الُملَك باِل محٍد َيس�تلِزُم َنقًصا، والَحمَد باِل 

ُملٍك َيستلِزُم َعْجًزا، واحلمَد مَع الُملِك غايُة الَكمِل«. بدائُع الفوائد ))/79).
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ُم حُمتاُجوَن إليِه، ُمفَتِقُروَن يف  ِل عليِه، وأنَّ مواِت، واألرِض، يف مقاِم َتذِكرِي الِعباِد بالتَّوكُّ السَّ
 : ُوجوِدِهم، وِرزِقِهم إليِه، ولو شاَء لَذَهَب ِبِم مجيًعا، وأتى بَخلٍق آَخِريَن، فقال

)   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى(.
ُف يف ذلَك   )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( َخلًق�ا، وُمل�ًكا، إحي�اًء، وإفناًء، َيَت�رَّ

ُضوَن أموَرُهم إليِه، وهو َش�هيٌد  ُل العباُد علي�ِه، وُيفوِّ كي�َف َيش�اُء )ې  ې  ې( َيَتوكَّ
عليِه�ْم، ِرِقيٌب عىل كلِّ شٍء، قاِئٌم عىل كلِّ َنْفٍس بم َكَس�َبْت، والوكي�ُل: هو الَكِفيُل، القاِئُم 
  ُباألُموِر، وحقيقُة الوكيِل: أّنه َيس�َتقلُّ بأمِر الَمْوُكوِل إليِه، وَيضَمُن القياَم بِِه، واهلل
اُه َأْن ُيْدِخَلُه الَجنََّة، َأْو  َل اهللُ لِْلُمجاِهِد يف َسبِيلِِه بَِأْن َيَتَوفَّ ُه، ويف احلديِث: »َتَوكَّ وكيٌل ملَِْن َتَوالَّ

َيْرِجَعُه ساملًِا، َمَع َأْجٍر، َأْو َغنِيَمٍة«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

مواِت، واألرِض؛ لالستِدالِل عىل َعَظَمِة خالِِقِهم،  ِر يف َخْلِق السَّ َتنبيُه األذهاِن إىَل التَّفكُّ
واختِصاِصِه بملِك ما فيِهم؛ لالستِدالِل عىل َسَعِة ُمْلِكِه، وغناُه العظيِم. 

وفِيه�ا: أنَّ التَّكراَر يف القرآِن، يكوُن تأكيًدا عىل احلقاِئِق، وَتنِويًعا يف األغراِض، وتديًدا 
للعهِد، وزيادًة يف الّتنبِيِه)2). 

ُر مواِضِع التَّكراِر؛ الستِخراِج فاِئَدتِِه.  وفِيها: َتدبُّ

ِقيِب، وهذا عامٌّ للمسِلِم، والكافِِر.  هيِد، والرَّ وفِيها: أنَّ اهللَ وكيٌل عىل الِعباِد، بمعنَى الشَّ

ِة،  وفِيها: أنَّ اهللَ هو العاِلُ القاِئُم بتدبرِِي األشياِء عىل وجِه احِلْكَمِة، َمَع َكمِل الُقدَرِة، والُقوَّ
يٍك.  َل عليِه النُُّفوُس، وحَدُه باِل رَشِ فال ُبدَّ أْن َتَتوكَّ

ُل اهللِ  بأرزاِق الِعباِد.  وفِيها: َتكفُّ

))) رواه البخارّي )2787( -واللفُظ له- ومسلم )876)).
ٌض، َبْل ال ُبدَّ ِمْن َفواِئَد يف ُكلِّ ِخطاٍب«. مموع  قال ش�يُخ اإلس�الِم ابُن تيميَة : »َلْيَس يف الُقْرآِن َتْكراٌر حمَْ  (2(

الفتاوى )4)/408).
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ِم، واستِغناِئهم بِه َعّمن سواُه.  وفِيها: ُوجوُب ثِقِة الِعباِد بِربِّ

وفِيه�ا: وج�وُب االعتِمِد عىل اهللِ يف التَّدبِ�رِي، وأنَّ العبَد لو ُوِكَل إىل نفِس�ِه فإّنه َيِصرُي إىل 
َضعٍف، وَعجٍز، وَعوَرٍة. 

وفِيه�ا: ارتباُط أس�مِء اهللِ  وصفاتِ�ه َبعِضها بَِبعض، فإنَّ الِوكالَة -َمَثاًل- َتس�َتلِزُم 
َة، والُقدرَة، ع�ىل َتنِفيِذِه، واحِلكَمَة، وُمراعاَة مصلحِة  ِعل�َم الَوِكيِل بم هو وكيٌل عليِه، والُقوَّ
 ، ُ االرتِباُط َبنْيَ أس�مِء اهللِ : الَوكيِل، والعِليِم، والقِديِر، والقِويِّ ِل، وبذا َيَتبنيَّ الُمَوكِّ

واحلِكيِم، وغرِيها. 

ِل، وُيفيُد  ُرُه، وَيْتاُر له، وهذا ِمْن فواِئِد التَّوكُّ ِه، وِرضاُه بم ُيَقدِّ وفِيها: َتسليُم املخُلوِق لِربِّ
-أيًضا-: َتسِكنَي القلِب عنَد ُنُزوِل الَبالِء. 

نيا، وأموِر اآلخَرِة.  ُل عىل اهللِ يف ُأُموِر الدُّ وفِيها: التَّوكُّ

وفِيه�ا: ُربوبِيَّ�ُة اهللِ ، وُملُك�ُه، ملَِ�ْن َيعِق�ُل، وملَِ�ْن ال َيعِق�ُل، ِمَّ�ا اش�َتَمَلْت عليِه 
مواُت، واألرُض، ِمَن املخُلوقاِت. السَّ

ُثمَّ قال  -ُمبيِّنًا استِغناَءُه عِن الُمعِرِضنَي ِمْن َخْلِقِه-: 

)   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ(.
 )ى  ائ  ائ( اس�تِئصااًل، وإعداًم�ا )ەئ  ەئ( الُمِشُك�وَن يف األرِض، 

ِدي�َن ل�ه، ِيلُّ�وَن حَمَلَُّك�م،  والاِح�ُدوَن، الُمعانِ�ُدوَن َل�ُه )وئ  وئ( بَِخْل�ٍق ُموحِّ
تِ�ِه، فيكوُن�وَن َخ�رًيا ِمنُك�م، وأْط�َوَع هللِ  )ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ(  وَيش�َتِغُلوَن بُعُبوِديَّ
ُن ِمَن الِفْعِل ب�ال َعْجٍز، وله َتاُم الُقدَرِة،  اإله�الِك، واإلذه�اِب، واإلخالِف )ۈئ( َيَتمكَّ

ِة، وقد َوَرَد بمعنَى هِذِه اآليِة آياٌت ُأخَرى يف كتاِب اهللِ، كقولِِه: )ېئ   ېئ  ېئ   والُقوَّ
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی( ]حممد: 38[، وقولِِه: )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پپ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ( 

]إبراهيم:9)-20[.
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َس، َوَقَع النَّاُس  ا ُفتَِحْت َمداِئُن ُقْبُ ، َعْن َأبِيِه، قاَل: َلمَّ مَحِن بِن ُجَبرْيِ ْبِن ُنَفرْيٍ وَعْن َعبِد الرَّ
ْرداِء، ُثمَّ اْحَتَبى  ى َأبوالدَّ ُقوَن َبْينَُهْم، َوَيْبِكي َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض، َفَتنَحَّ ْبَي، َوُيَفرِّ َيْقَتِسُموَن السَّ
ْرداِء؟ َأَتْبِكي يف  ، َفقاَل: م�ا ُيْبِكيَك يا َأبا الدَّ بَِحمِئ�ِل َس�ْيِفِه، َفَجَعَل َيْبِكي، َفَأتاُه ُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ
َب َعىَل َمنِْكَبْي�ِه، ُثمَّ قاَل:  َي�ْوٍم َأَع�زَّ اهللُ فِيِه اإِلْس�الَم َوَأْهَل�ُه، َوَأَذلَّ فِيِه الُكْفَر َوَأْهَل�ُه؟! َفَضَ
ٌة قاِهَرٌة،  ، ما َأْهَوَن الَخْلَق َع�ىَل اهللِ إِذا َتَرُكوا َأْمَرُه، َبْينا ِهَي ُأمَّ �َك يا ُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ »َثِكَلْت�َك ُأمُّ
ُه إِذا ُس�لَِّط  ظاِه�َرٌة َع�ىَل النَّ�اِس، هَلُُم الُمْلُك، َحتَّ�ى َتَرُكوا َأْمَر اهللِ، َفص�اُروا إىِل ما َتَرى، َوإِنَّ

باُء َعىَل َقْوٍم َفَقْد َخَرُجوا ِمْن َعنْيِ اهللِ، َلْيَس هللَِِّ ِبِْم حاَجٌة«))). السِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ُقدرُة اهللِ  عىل اإلعداِم َبعَد اإلياِد، واإلفناِء َبْعَد اإلحياِء. 

 . ِاِر عىل اهلل وفِيها: َهواُن الكفَّ

اِر، والُعصاِة، وَتِويٌف هَلُم.  وفِيها: َتِديٌد للكفَّ

اِر، والُمِشِكنَي، والُعصاِة الفاِسِقنَي،  وفِيها: أنَّ إبقاَء اهللِ للُمعانِِديَن، والاِحِديَن، والكفَّ
كمٍة، اقَتَضْتها مش�يَئُتُه  وإال، فَل�ْو أراَد: مَلا أبَقى عىل األرِض  لي�َس لَعْج�ٍز، وإنَّم حِلِ

ِمنُْهم أحًدا. 

كَمتِِه.  وفِيها: أنَّ َمشيَئَتُه  تابَِعٌة حِلِ

وفِيها: أنَّ ما شاَء اهللُ كاَن، وما َلْ َيَشْأ َلْ َيُكْن. 

اِر.  وفِيها: إطالُق النَّاِس عىل الكفَّ

ُلَق أجناًس�ا ُأخَرى ِمَن املخلوقاِت التي تعُبُده، َغرَي اإلْنِس،  وفِيها: أنَّ اهللَ قاِدٌر عىل أْن َيْ
؛ لِقولِِه: )وئ  وئ()2).  وغرَي اِلنِّ

رواه س�عيُد بُن منُصور يف س�ننه )2660( -والس�ياُق ل�ه- واإلماُم أمحُد يف الزه�د )763(، وأبو ُنعيم يف احللية   (((
))/6)2(، وإسناُده صحيٌح.

)2) عىل قوِل من جّوز أن يكوَن اآلخروَن ِمن غرِي البِش، قال ابُن عطيَة : »وقوله: )بِآَخِريَن( يريد ِمن نوِعكم، 
وتتم�ُل ألف�اُظ اآليِة أن تكوَن وعيًدا لميِع بني آدم، ويك�وَن اآلخروَن ِمن غرِي نوِعهم، وقدرُة اهلل  عىل 

ما ُذكر تقض با العقوُل ببدائها« تفسري ابن عطية )22/2)).
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وفِيها: أنَّ اهللَ ال ُيعِجُزُه شٌء. 

وفِيه�ا: أنَّ إبق�اَء اهللِ للكافِ�ِر، والعاِص، يف األرِض، ال َي�ُدلُّ عىل رضاه عنْ�ُه، وحَمَبَّتِِه ملِا 
َيْفَعُلُه. 

 . ِّويف اآليِة: َتديٌد ملُِِشِكي الَعَرِب، ِمْن أعداِء النَّبي

الِة عىل َت�اِم الُقدَرِة، وَك�مِل َتنِفيِذ  وفِيه�ا: ِذك�ُر اس�ِم اهللِ »القديِر«بصيغ�ِة الُمباَلَغ�ِة، الدَّ
ُه ال َيمَتنُِع عليِه شٌء، وال َيُوُل َبْينَه وَبنْيَ ما ُيِريُدُه شٌء، قال : )ۓ   ِر، وأنَّ الُمقدَّ
َق�ِة ب�ذا االس�ِم: »العِليُم«. قال  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ]األحزاب: 38[، وِم�َن األس�مِء الُمَتعلِّ

: )ۉ  ې  ې  ې( ]النحل: 70[.

وفِيه�ا: أنَّ الَقضاَء، والَقَدَر، حقٌّ واِقٌع، وُيؤَخُذ هذا ِمِن اس�ِم اهللِ: »القديِر«، قال اإلماُم 
ُة -كاب�ِن َعِقيٍل، واب�ِن القّيِم- هذا  أمح�ُد : »الَق�َدُر: ُق�دَرُة اهللِ«، وقد اسَتْحَس�َن األئمَّ
الكالَم ِمَن اإلماِم أمحَد غاَيَة االستِحس�اِن))). ومعنَى اسِم »القديِر«َيسَتْلِزُم الِعْلَم، والكتاَبَة، 

والَمِشيَئَة. 

ويف اآليِة: بِشارٌة للمؤمننَِي، بأنَّ اهللَ سُيْخلُف ِمَن الُمشكنَي قوًما آَخِريَن، يعُبُدوَنُه، وقد 
ُك بِِه  ق�ال النب�يُّ : »َأْرُج�و َأْن ُيِْرَج اهللُ ِمْن َأْصاَلِبِ�ْم، َمْن َيْعُبُد اهللَ َوْح�َدُه، الَ ُيْشِ

َشْيًئا«)2). 

وفِيها: أنَّ اهللَ ُيمِهُل، وُيمِل، وال ُيِمُل، وال َينَْسى. 

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ال َيعَب�ُأ بَِم�ْن َعص�اُه، ولكنَّه حلي�ٌم -س�بحاَنه-، ال ُيؤاِخ�ُذ الُعصاَة عىل 
ٍة.  الَعَجَلِة، َصبوٌر عىل أَذى الَخْلِق، ولو آَخَذُهم بم َكَسُبوا ما َتَرَك عىل َظهِرها ِمْن دابَّ

وفِيه�ا: اس�تِقداُر الِعب�اِد بُق�دَرِة اهللِ، وق�د َوَرَد ه�ذا يف ُدعاِء االس�تِخارِة: »وَأْس�َتْقِدُرَك 
تِِه.  َه إليِه، َيسَتِعنُي بَِحْولِِه، وُقوَّ بُِقدَرتَِك«)3)؛ ألنَّ العبَد إذا َعِلَم أنَّ هللِ تَاَم الُقدَرِة َتَوجَّ

انُظر: شفاء الَعليل )ص28).  (((
رواه البخاري ))323(، ومسلم )795)).  (2(

رواه البخاري )6382).  (3(
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مِن يف حقِّ اهللِ ، بمعنَى:  وفِيه�ا: أنَّ الِفع�َل املاِض )كاَن( َمنُزوُع الّداللِة عىَل الزَّ
، والُمستقَبِل. أنَّ قدَرَتُه ليسْت ُمقَتِرًة عىل املاِض َفَقط، َبْل هو قاِدٌر يف املاِض، واحلاِضِ

ُة أحِدهم يف طلِب الّدنيا  ُث�مَّ َنَدَب اهللُ عباَدُه إىل الّس�عي يف طلِب اآلِخرِة، وأالَّ تك�وَن ِهّ
نيا واآلخَرِة من�ه ؛ ألّن عنَدُه -وبَِي�ِدِه- ثواَبُم  َبه�م يف َطَلِب َخ�رَيِي الدُّ َوحَده�ا، ورغَّ

 : مجِيًعا، فقاَل

)  ېئ  ېئ           ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب(.
ا النَّاُس )ىئ( بَسْعِيِه، وَكْدِحِه، وَتَعبِِه، وُجهِدِه )ىئ  ىئ(   )ېئ  ېئ( ِمنُكم يا أيُّ

نيا، وال َيعمُل إال  َنعيَمه�ا، ومتاَعه�ا، فال َيقَتِرُ عىل طَلبِ�ِه، واملعنَى: يا َمْن ليَس َلُه ه�مٌّ إال الدُّ
اَرْيِن مَجِيًع�ا )ی   ی( وبِيِدِه،  َتَك، واعَم�ْل لَِتحِصيِل الَمطالِِب العالِي�ِة يف الدَّ هَل�ا: ارَف�ْع ِهَّ
فِ�ِه، وُمْلِك�ِه )ی  ی  جئ( خرُيُه�ا، وس�عادُتم مَجِيًع�ا )مئ  ىئ  يئ(  وَتَرُّ
اَرْيِن. م، ونيَّاِتِم، عليًم بَمْن َيسَتِحقُّ الفضَل يف الدَّ م، وأحواهِلِ ألقواِل عباِدِه )جب( بأعمهِلِ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

نيا.  ذمُّ الذي ال َيعَمُل إال للدُّ

نيا قد َيُصُل له ما ُيِري�ُد، وقد ال َيُصُل، ُثمَّ َل�ْو َحَصَل له فإنَّه  وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َيعَم�ُل للدُّ
سَيْفنَى، أو سُيفاِرُقُه. 

�ِة للِعباداِت، والتَّحِذيُر ِمْن إراَدِة  نيويَّ وفِيه�ا: الَحَذُر ِمَن االقتِصاِر عىل طلِب الفواِئِد الدُّ
مَعِة.  ياِء، والسُّ نيا، والتَّخِويُف ِمَن الرِّ اإلنساِن بَعَمِلِه الدُّ

نيا،  ٍل يف الدُّ وفِيه�ا: َك�َرُم اهللِ ، وأنَّه ُيثِيُب العاِمَل لآلخَرِة ع�ىل عمِلِه، بثواٍب ُمعجَّ
ٍل يف اآلخَرِة.  وثواٍب مؤجَّ

اِر اآلخَرِة، وإْن َلْ َيقصِد الفائدَة  نيا َتُصُل ملَِْن َعِمَل لِوجِه اهللِ، والدَّ وفِيها: أنَّ حسناِت الدُّ
نيا.  لَة للَعمِل يف الدُّ املعجَّ

وفِيها: َتوبِيُخ املنافِقنَي الذيَن ال ُياِهُدوَن إال للغناِئِم، وَمْن شاَبَُهم. 
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 : نيا، واآلخرِة، كم قاَل ُع لِنَْيِل فضِل اهللِ يف الدُّ اِمَيِة التي َتَتَطلَّ ِة السَّ وفِيها: فضُل اهِلمَّ
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    )ہ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ں       )ڱ    : وق�اَل   ،]202-200 ]البقرة:  ەئ(  ائ   ائ   ى   ى   ې   
عمران:  ]آل  ھ(  ھ   ہہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  

45)[، وق�اَل : )گ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ( ]الشورى: 20[.
نيا، واآلخَرِة، ِمَن اهللِ ؛ فإنَّ فضَلُه واِسٌع، وُملَكُه عظِيٌم،  ِي الدُّ ويف اآليِة: َطَلُب َخرْيَ

. َّ وبِيِدِه النَّفَع، والضُّ

ى الواِحَد ِمنْهم  نيا، ف�رَتَ نِيَئ�ِة، الذيَن ال َيرُجوَن إال الدُّ ويف اآلي�ِة: ذمُّ أصح�اِب اهِلَمِم الدَّ
نيا، جاِهاًل بأمِر اآلخَرِة.  ِجيَفًة باللَّيِل، مِحاًرا بالنَّهاِر، عاملًِا بأمِر الدُّ

ِي  ، ما َيس�َتطِيعوَن ب�ِه َطَلَب َخرْيَ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  آَت�ى الِعباَد ِمَن الَعقِل، واحلواسِّ
يَِّة، كم أنَّه ال َيوُز االقتِصاُر  نيا بالُكلِّ اَرْيِن، وأنَّه ال َيْلَزُم لِطالِِب اآلخَرِة، أن ُيعِرَض عِن الدُّ الدَّ

نِيَِّة.  نيا الدَّ عىل الدُّ

نيا، فإنَّه ال َيُفوُتُه  وفِيها: أنَّ َمْن َعِمَل هللِ، وَسَعى فيم أَمَر اهللُ بِِه، َلْو فاَتُه شٌء ِمْن ثواِب الدُّ
شٌء ِمْن َثواِب اآلخرِة، َبْل سَيِجُدُه كاِماًل، َمْوُفوًرا. 

اِر الذيَن ال ُيؤمنوَن بالَبْعِث.  ويف اآليِة: َتعِريٌض بالكفَّ

نيا أيًضا، َبْينَم  نيا َفَقط، تفوُتُه اآلخَرُة، وقد ال َيناُل ما ُيِريُدُه ِمَن الدُّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن أراَد الدُّ
نيا، وِهَي راِغَمٌة.  ُه فيها، أَتْتُه الدُّ َمْن أراَد اآلِخَرَة، وَجَعَل َهَّ

نيا: فإنَّه َيُصُل لطالِبِها ِمنْها بَِحَسِب  ا الدُّ وفِيها: أنَّ اآلخرَة َوْعدها َمضُموٌن ألهِلها، وأمَّ
م�ا ُيِري�ُدُه اهللُ، ك�م ق�اَل : )ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ( ]اإلساء: 8)[، وعىل 
ه�ذا: يك�وُن قوُل�ُه : )ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ( ُمقيَّ�ًدا، وُمَبيَّنًا، بقولِِه 

: )ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ(. 
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ويف اآليِة: َترتِيُب الثَّواِب والَجزاِء عىل النِّيَِّة؛ لِقولِِه : )ېئ  ېئ           ىئ(. 

ِة، الذيَن َيقوُلوَن: إنَّ العبَد ليَس َلُه إرادٌة.  يَّ دُّ عىل الَجْبِ وفِيها: الرَّ

ها ُدْنيا.  نيا عنَد اهللِ ؛ ولذلَِك سمَّ وفِيها: انِحطاُط ُرتَبِة الدُّ

وفِيه�ا: أنَّ ال�ِذي ُيعطِ�ي الثَّواَب ُه�َو اهللُ ، ال غرُيُه، فَيِج�ُب عىل الِعباِد أْن َيس�َأُلوُه 
وحَدُه، وال َيسَأُلوا غرَيُه. 

ا يف  ، هللِ ؛ ولِذلَك جاَء ِذْكُرُها بِصيغ�ِة الُمباَلَغِة، وأمَّ �مِع، والَب�َرِ وفِيه�ا: َكمُل السَّ
هاِب. املخُلوقاِت: فإنَّه َيعَتِوُرُها ما َيْعَتِوُرُها ِمَن النَّقِص، والذَّ

مِع، ولِذلَك جاَء الَوعُد بالنَِّة، ملَِْن َصَبَ عىل َفْقِدِه،  نيا أكَثُر ِمَن السَّ ُذ بِِه يف الدُّ والَبَرُ ُيتَلذَّ
�مِع يف اآلياِت  ، ولِذلَك جاَء تقديُم السَّ �مَع أهمُّ ِمَن الَبَرِ ينيَِّة: فإنَّ السَّ �ا يف األم�وِر الدِّ وأمَّ

، قاَل : )ەئ   ەئ   التي س�يَقْت َمس�اَق االمتِناِن؛ ألنَّ املِنََّة بِِه أعظُم ِمْن ِمنَِّة الَبَرِ
وئ  وئ( ]النحل: 78[، وقاَل: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ]املؤمنون: 78[. 

ويف اآليِة: ُمراعاُة َقصِد وجِه اهللِ باألعمِل. 

ا َتُصُل للُمسِلِم،  نيا: فإنَّ ا الدُّ ُف اآلخَرِة؛ ألنَّ ثواَبا ال َيُصُل إال لِلمؤِمِن، وأمَّ وفِيها: رَشَ
، والفاِجِر.  والكافِِر، والَبِّ

نيا.  وفِيها: أنَّ اإليمَن، واإلسالَم، ال َيمنَعاِن ِمْن َطَلِب َثواِب الدُّ

مِة، وما عنَد اهللِ ِم�َن الَحالِل، َيْكفي  ني�ا بالطٌُّرِق الُمحرَّ وفِيه�ا: إش�ارٌة إىل َتْرِك َطَلِب الدُّ
العباَد، وُيْغنِيِهم. 

نيا بَعَمِل اآلخَرِة.  وفِيها: َذمُّ َمْن َيطُلُب الدُّ

وفِيها: َكَرُم اهللِ ، وواِسُع فضِلِه، وَعطاِئِه. 

وفِيها: َدناَءُة الذي َيطُلُب الَخِسيَس، ويرُتُك النَِّفيَس. 

وفِيها: أنَّه ال ُيناُل ما ِعنَد اهللِ إال بطاَعتِِه. 

�ميِع«و»الَبِصري«؛ فإنَّه إذا َفَع�َل ذلَك حاَز َمقاَم  ِه: »السَّ وفِيه�ا: ُمراعاُة العبِد الْس�َمْي ربِّ
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ُه.  ُه، وهو ُمسَتحِضٌ أنَّه َيسَمُعُه، وُيْبِرُ اإلحساِن؛ ألنَّه سَيعُبُد ربَّ

ِه.  ، وَبَرِ بِّ م حَمَُط َسْمِع الرَّ وفِيها: إخالُص العبِد يف األقواِل، واألفعاِل؛ ألنَّ

ِلٌع عليها، وس�ُيجاِزيِم  م، ُمطَّ وفِيه�ا: َتديٌد للمنافِقنَي، والُمراِئنَي، وأنَّ اهللَ عِليٌم بأعمهِلِ
با.

ا أَمَر  بالِقْسِط يف اليتاَمى، والَعْدِل يف النِّساِء، جاَء أمُرُه َبعَد ذلَك بالَعْدِل َمَع  وَلمَّ
 : النَّاِس ُعُموًما، ويف مَجِيِع الُمناَسباِت، واألحواِل، فقاَل

)  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ(.
 )ٻ  ٻ  ٻ( باهللِ، ورسولِِه، واملؤمنوَن أهٌل لِتوِجيِه هذا اِلطاِب إليِهم )ٻ  

ِء، ال ُيِلُّ بِِه.  اٍم: وِه�َي ِصيغُة ُمباَلَغٍة ِمْن قاِئ�ٍم، وُهَو كثرُي الُمالَزَمِة لل��َّ پ( مَجْ�ُع َقوَّ
)پ( أي: الَعْدِل، واملقصوُد: اعِدُلوا داِئًم، واجَعُلوا الَعْدَل صفًة ثابَِتًة َلُكم، راِس�َخًة 

. )پ(  َتنْيِ ًة، أو مرَّ َد الَعْدِل م�رَّ فِة، وليَس ُم�رَّ يف ُنُفوِس�ُكم، فه�ذا أمٌر بَتحِصي�ِل الصِّ
�هاَدَة عىل وجِهه�ا )پ( ألجِل�ِه، وإخالًصا  وَن الشَّ �دِق، والَع�ْدِل، وُت�ؤدُّ َتش�هدوَن بالصِّ
لِوجِهِه، بال ِرياٍء، وال ُس�مَعٍة، وال ُمقابِل ُدْنيا )ڀ  ڀ  ڀ( أي: فاش�َهُدوا عليها إذا 

، وإعالُنُه. )ڀ  ٺ   �هادُة إظه�اُر احلقِّ وا بِِه، وال َتْكُتُموُه، والشَّ كاَن احل�قُّ عَلْيُكم، وأِقرُّ
�هاَدُة عىل والِديُكم، وأقَرِب النَّاِس إليُكم، وَذَكَر األقَربنَِي؛  ٺ( أي: وَلْو كاَنت الشَّ

ِب، والُمحاباِة )ٺ  ٿ( الَمش�هوُد عَلْيِه، أي: وَلْو كاَن حاُلُه )ٿ    م َمظِنَُّة التَّعصُّ ألنَّ
�هاَدِة؛ َطَلًبا ملِالِِه، وِغناُه، أو َش�َفَقًة علي�ِه؛ لَِفْقِرِه )ٹ  ٹ   ٿ  ٿ( ف�ال َتَتنُِع�وا ِمَن الشَّ
ِهم، وما ُيصِلُح ُش�ُؤوَنم، فال ُتاُبوُها )ڤ   ، بِرعاي�ِة َمصاحِلِ ٹ( ِمنُْك�م، وأعَل�ُم، وأَحقُّ
َع )ڤ  ڦ( أي: َفال َيِْملنَُّكُم  ڤ  ڤ( وَمْي�َل النَّفِس املذُموَم إىل ما ُيالُِف الشَّ
الَه�َوى والَعَصبِيَُّة وبِْغَضُة النَّاِس، َعىَل َتْرِك الَعدِل يف ُأُموِرُكْم َوُش�ُؤونُِكم، َبِل الَزُموا الَعْدَل 

�نَُّة. )ڦ    َعىَل َأيِّ حاٍل كاَن. والَعْدُل: هو االس�تِقاَمُة، والُحْكُم، بم دلَّ عليِه الِكتاُب، والسُّ



(((

�هادِة، والَكِذِب فيها )ڄ    : هو الَفْتُل، والثَّنُْي، واملعنَى: لُّ اللِّس�اِن بِتحِريِف الشَّ ُّ ڦ( اللَّ
�َهداِء؟  ُكْم بَِخْيِ الشُّ �هادِة، وترِكه�ا، وقد ق�اَل : »َأال ُأْخِبُ ڄ( بِكت�مِن الشَّ
الَِّذي َيْأِت بَِش�هاَدتِِه َقْبَل َأْن ُيْس�َأَلا«))) )ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ( قد أحاَط بالظَّواِهِر، 

والَبواطِِن، وسُيجاِزيُكم بِذلَك.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ًفا  �ُذوَن أم�َر اهللِ؛ فلذلِ�َك كاُنوا أهاًل لِتوجي�ِه اِلطاِب إليِه�م، وَكَفى رَشَ أنَّ املؤمن�نَي ُينفِّ
َه اهللُ اِلطاَب إىل املتَِّصِفنَي بِِه.  باإليمِن، أْن ُيوجِّ

وفِيه�ا: أنَّ الِقس�َط والَع�دَل ِم�ْن ُمقَتضياِت ِزي�اَدِة اإلي�مِن، والُمخاَلَفة يف ذل�َك ُتنِقُص 
اإليمَن. 

ٌم عىل ِرضا الوالَِدْيِن.  وفِيها: أنَّ ِرضا اهللِ ُمقدَّ

َفقِة يف َغرِي َموِضِعها.  وفِيها: ذمُّ الشَّ

وِر ِمْن أجِلِه.  وفِيها: أنَّ اهللَ َيتوىلَّ الفقرَي، فال حاجَة لِشهادِة الزُّ

َمَة.  ُر الوسيلَة الُمحرَّ وفِيها: أنَّ الغايَة النَّبيَلَة ال ُتبِّ

باَع الَهَوى.  وفِيها: أنَّ الِقياَم بالَعْدِل ُينايف اتِّ

هادِة بال ِزيادٍة، وال ُنقصاٍن.  وفِيها: أداُء الشَّ

ا عىل النَّفِس.  ، وَلْو كاَن ُمرًّ وفِيها: اإلقراُر باحلقِّ

ا ش�هاَدُة الَوَل�ِد لِوالِِدِه -أي: يف  وفِيه�ا: أّن األصَل: َقُبوُل ش�هاَدِة الَوَلِد عىل والَِدْيِه، وأمَّ
ا لباِب الُمحاباِة.  ها؛ َدْفًعا للتُّهمِة، وسدًّ مصلَحتِِه: فأكثُر الُعلمِء عىل ردِّ

ُُه، وُتعطِيِه الفقرَي.  ، وُتَؤمِّ دُّ عىل االشرِتاكيَِّة التي تأُخُذ ماَل الَغنِيِّ وفِيها: الرَّ

، َوال َيْعَلُم َذلَِك  ْنس�اٍن بَِح�قٍّ ُموٌل َعىَل َمْن ِعنَْدُه َش�هاَدٌة إِلِ ))) رواه مس�لم )9)7)(. وق�ال النووي : »هذا حمَْ
ُه شاِهٌد َلُه«. رشح النووي عىل مسلم )2)/7)). ُه بَِأنَّ ُه شاِهٌد، َفَيْأِت إَِلْيِه، َفُيْخِبُ اإِلْنساُن َأنَّ



(((

وجِة، واألوالِد.  وفِيها: الَعْدُل يف الُحْكِم، والَعْدُل يف الِقياِم بالواِجِب، كالنَّفقِة عىل الزَّ

هادُة بِِه، ِمْن غرِي حُماباٍة ألحٍد.  ، والشَّ ي احلقِّ وفِيها: َترِّ

هاَدَة َتقَتِض الِعْلَم، واإلظهاَر.  وفِيها: أنَّ الشَّ

ِحِم، معاَوَنُتُهم عىل ما ليَس بحقٍّ هَلُم،  وفِيه�ا: أنَّ�ه ليَس ِمْن بِرِّ الوالَِدْيِن، وال ِمْن ِصلِة الرَّ
وأنَّ َشهاَدَة الولِد عىل والَِدْيِه باحلقِّ ليَسْت ُعُقوًقا. 

وفِيها: أنَّ الُمحاباَة ِمْن أسباِب ُفُشوِّ الظُّلِم، والُعدواِن. 

هاَدِة.  ، والفِقرِي، يف الشَّ وفِيها: التَّسويُة َبنْيَ القريِب، والَغِريِب، والَغنِيِّ

�اِهِد، كم إذا َتَوقََّف عىل  �هادِة، إذا َوَجَب ذلَك عىل الشَّ وفِيه�ا: َتريُم اإلعراِض عِن الشَّ
 . هادِة َتِصيُل احلقِّ لِصاِحِب احلقِّ هِذِه الشَّ

وفِيها: أنَّ اهللَ عليٌم بدقاِئِق األموِر، وَخفاياها. 

اِم، والُقضاِة، وقد جاَء يف قراءِة ابِن عاِمٍر، ومحزَة: )وإْن َتُلْوا( بالٍم  وفِيه�ا: َموعظ�ُة الُحكَّ
ِة الَقضايا، وَتَولِّ القضاِء َبنْيَ الُخُصوِم.  َمضموَمٍة، وواٍو ساكنٍَة، ِمَن الِواليِة)))، ومبارَشَ

اِم ألُموِر الُمسِلمنَي.  وفِيها: َتريُم َتضِييِع الُحكَّ

وفِيها: أْمُر النَّفِس بالَمعروِف، وَنُيها عِن الُمنَكِر. 

هاَدَة َقْوٌل.  باُع احلقِّ يف األقواِل، واألفعاِل؛ فإنَّ الِقياَم بالِقْسِط فِْعٌل، والشَّ وفِيها: اتِّ

ِر باألحواِل التِي قْد ُتفِض إىل َلْبِس احلقِّ بالباطِِل.  وفِيها: الَحَذُر ِمَن التَّأثُّ

وفِيها: ُوجوُب ِحراَسِة الَعدالِة، وإقامِة الَمصالِِح. 

�هوِة، والَمْيِل َمَع  �وِء، والَحَذُر ِمَن الُخُضوِع للشَّ اَرِة بالسُّ وفِيها: التَّحذيُر ِمَن النَّفِس األمَّ
َنَزعاِت النَّفِس. 

))) ينظر: الس�بعة يف القراءات البن ماهد )ص239(، حجة القراءات البن زنجلة )ص/5)2(، معان القراءات 
لألزهري ))/9)3).



(((

هاَدِة: )ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( ]البقرة:  وفِيها: ش�اهٌد لِقولِِه  عِن الشَّ
 .]283

�هاَدِة؛ ألنَّه ُمالِ�ٌف لِقولِِه : )پ   وفِيه�ا: َتِري�ُم أخِذ األُجَرِة عىل تأِدَيِة الشَّ
هاَدِة، فإنَّه َلْ ُيِقْمها هللِ.  پ( وَمْن أَخَذ املاَل لِتأِدَيِة الشَّ

مٌة عىل َمرضاِة الَمشهوِد عليِه.  وفِيها: أنَّ َمْرضاَة اهللِ ُمقدَّ

وفِيه�ا: ُمراع�اُة الِقْس�ِط يف ُحُقوِق اهللِ، باالس�تِعاَنِة بنَِعِمِه عىل ُش�ْكِرِه، ال ع�ىل َمعِصَيتِِه، 
وُمراعاُة الِقْسِط يف ُحُقوِق اآلدِميِّنَي، بأداِئها، وُحْسِن الُمعاَمَلِة َمَعُهم. 

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  َجَعَل عباَدُه ُش�هداَء يف األرِض، ُتؤدَّى بواِس�َطتِِهُم الُحُقوُق إىل 
ُروُه حقَّ َقْدِرِه.  أهِلها، فعىل الِعباِد أْن ُيراُعوا ذلَك، وُيقدِّ

هاِدِة،  ، وأش�َمُل، وأثَقُل، وأرَفُع، درجًة ِمَن الشَّ وفِيها: أنَّ الِقياَم بالَعْدِل، والِقْس�ِط، أعمُّ
�هاَدُة تابِعٌة َلُه، داِخَلٌة فِيِه. قال ابن القيم : »أمَر أن يكوَن ش�ِهيًدا له، َمع  والشَّ

القياِم بالِقسِط، وهذا يتضّمُن أْن تكوَن الشهادُة بالِقسِط، وأْن تكوَن هللِ، ال لَِغرِيه«))). 

هاَدَة هللِ، وَلْيَسْت للنَّاِس.  وفِيها: أنَّ الشَّ

ِر ِمَن اإلدالِء ِبا.  َ هاَدِة؛ َخْوَف الضَّ وفِيها: أنَّه ال َينَبِغي االمتناُع عِن الشَّ

وفِيها: َتِْليُص األقاِرِب ِمَن الباطِِل، وُنَرُة الظَّاِلِ، بَِمنِْعِه ِمْن ُظلِمِه. 

وفِيها: الَحَذُر ِمن االنِحراِف، الذي ُتؤدِّي إليِه الَحِميَُّة، والَعَصبِيَُّة. 

َم  �ا كاَن اإلي�مُن ال ُب�دَّ ِمنُه؛ للَعَمِل باألح�كاِم، وُماَنَبِة س�بيِل املنافِق�نَي -الذيَن تقدَّ وَلمَّ
ِذْكُرُهم وسيأِت- فإنَّه  َدعا عباَدُه املؤمننَي للثَّباِت عىل اإليمِن، واالعتِقاِد، والتَّصِديِق، 
َل أركاَن  ُعُه، وأحكاُمُه، وبالُكُتَب اّلتي أن�َزَل ِمْن َقْبُل، وَفصَّ بالِكت�اِب الذي أنَزَل�ُه، وفيِه رَشْ

 : َد َمْن َيْكُفُر با، فقاَل اإليمِن، وَتَوعَّ

الرسالة التبوكية )ص32).  (((



((5

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ      (
ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ(.
وا باإلي�مِن، وازداُدوا ِمنْ�ُه، وداِوُم�وا علي�ِه،  ُ  )چ   چ  چ  ڇ( أي: َتَب�رَّ

وادُخُل�وا يف مجيِع ُش�َعبِِه، واسَتْمِس�ُكوا بأركانِ�ِه )ڇ( يف ربوبيَّتِ�ِه، وُألوهيَّتِِه، وأس�مِئِه، 
وصفاتِ�ِه، واطَمِئنُّ�وا، واْرَضْوا بِِه )ڇ( حممٍد ، خاَت�ِم النَّبيِّنَي، وامتثُِلوا ما 
أَم�َر بِِه، واجَتنُِبوا ما َنَى َعنُْه )ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ( أي: هذا القرآِن، آِمنُوا بم 
فِي�ِه، واقَبُلوُه، واعَمُلوا بم جاَء بِِه )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( َلفظُة »الكتاِب« ُهنا: 
ابَِقِة التي أنَزهَلا اهللُ، كُصُحِف إبراهيَم، وَتوراِة ُموَسى،  اس�ُم ِجنٍس، َيش�َمُل مجيَع الُكُتِب السَّ
، َنَزَل ِمْن عنِد اهللِ، وأوَحى  ا حقٌّ وَزُبوِر داوَد، وإنجيِل عيَس�ى، وغرِيها، فَيِجُب اإليمُن بأنَّ

اهللُ با إىل أنبياِئِه ، وَلْو َلْ َنعَلْم تفاِصيَلها. 

َد  َمْن َكَفَر بذلَك، فقال: )ڑ  ڑ      ک( أي: ُينِكْرُه، وَيَحْدُه، فال َيرَض  ُث�مَّ توعَّ
ُب بوجوِدِهم، أو َيَحُد بعَضُهم، أو ُيعاِديِم،  ا، أو ُيِشْك َمَعُه غرَيُه )ک( فُيكذِّ بِِه ربًّ
َلِة ِمْن عنِدِه )ک( الذيَن أْرَس�َلُهم  كِفْع�ِل اليه�وِد َمَع ِجبي�َل  )ک( الُمنزَّ
اِط،  إىل خلِقِه )گ  گ( وما فِيِه ِمَن الَبْعِث، واحلس�اِب، واملِي�زاِن، والَحْوِض، والرِّ

، وَسَلَك َغرَي َطريِقه. والزاِء، والنَِّة، والنَّاِر: )گ  گ    ڳ  ڳ( أي: تاَه َعِن الَحقِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ِذْكُر اإليمِن، وأركانِِه، والتَّأكيُد عىل أساِس األعمِل، وما ال َتِصحُّ إال بِِه. 

ِة، وإْن َلْ نعَلْمها كلَّها، ولْ نعلْم تْفِصيَل  مِويَّ وفِيها: وجوُب التَّصِديِق بجميِع الُكُتِب السَّ
ما فِيها. 

وفِيها: وجوُب اإليمِن باملالِئكِة، واإليمُن باملالئكِة يتضّمُن أرَبعَة ُأموٍر:

األّوُل: اإليمُن بُوجوِدهم.

يَل، وِميكاِئيَل. الثَّان: اإليمُن بَِمْن َعِلمنا اسَمه ِمنُهم، َكجْبِ



((6

الثالُث: اإليمُن بم عِلمنا ِمْن ِصفاِتم.

. ُِم اّلتي َيُقوموَن با، بِأْمِر اهلل الرابُع: اإليمُن بم عِلمنا ِمن أعمهِلِ

ُهم علينا، أو الذيَن َلْ َيْذُكْرُهم.  سِل، َسواء الذيَن قصَّ اهللُ َخَبَ وفِيها: اإليمُن بجميِع الرُّ

 . ، والتَّفِصيِلِّ وفِيها: األمُر باإليمِن اإلمجاِلِّ

يَن.  وفِيها: َوعيُد الَكَفَرِة، والُمرَتدِّ

َق َب�نْيَ ُكُتِب اهللِ، وُرُس�ِلِه، فآَم�َن ببع�ٍض، وَجَحَد بعًض�ا، كاليهوِد،  وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َف�رَّ
والنَّصاَرى، فإنَّه كافٌِر، ال ُيعَتدُّ بإيمنِِه. 

 . يِّ ، والرسوِل الَبَشِ وفِيها: اإليمُن بالرسوِل الَمَلِكيِّ

وفِيها: أنَّ القرآَن ِختاُم الُكُتِب السموّية. 

الَل َيَتفاَوُت، وأنَّ بعَضُه أشدُّ ِمْن َبْعٍض.  وفِيها: أنَّ الضَّ

، وَبَط�َل عمُلُه، كم ق�اَل : )ی  ی    وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َكَف�َر باإلي�مِن فَقد ضلَّ
ی  جئ  حئ  مئ( ]املائدة: 5[. 

�ابَِقَة َن�َزَل كلُّ كتاٍب ِمنْه�ا مجلًة، وُدفَع�ًة واحدًة، كم ي�ُدلُّ عليِه لفُظ:  وفِيه�ا: أنَّ الُكُت�َب السَّ
ًقا بَحَس�ِب الَوقاِئ�ِع، واألحداِث، ك�م َتُدلُّ علي�ِه َلفظُة:  �ا الق�رآُن: فق�د َن�َزَل ُمفرَّ )ڈ(، وأمَّ

ِر، والَفْهِم، والَعَمِل.  )ڍ( الُمِفيدُة للتَّفِريِق، وهذا ِمْن َفضِل القرآِن، وإنزاُلُه هكذا أدَعى للتَّدبُّ

وفِيها: وجوُب الَقُبوِل، واإلقراِر، واإلْذعاِن، بأركاِن اإليمِن. 

وفِيه�ا: أنَّ اإلي�مَن َيِزي�ُد؛ وذلَك ألنَّه أَم�َر املؤمننَي باإليمِن، فق�اَل: )چ   چ  چ  
ڇ()))، ويف هذا ردٌّ عىل الُمْرِجَئِة. 

ْمِرِه بِاإِليمِن َمْعنًى« اإليمن )ص9)).  ))) قال أبو ُعبيد القاسم بُن سالم : »َفَلْوال َأنَّ ُهناَك َمْوِضَع َمِزيٍد ما كاَن ألََ
ُخوِل يف مَجِيِع رَشاِئِع اإِليمِن، َوُش�َعبِِه، َوَأْركانِِه،  وق�ال اب�ن كثري : »َيْأُمُر اهللُ  ِعب�اَدُه الُمْؤِمننَِي بِالدُّ
ِصي�ِل احلاِصِل، َبْل ِمْن باِب َتْكِمي�ِل الكاِمِل، َوَتْقِريِرِه، َوَتْثبِيتِِه، وااِلْس�تِْمراِر  َوَدعاِئِم�ِه، َوَلْي�َس َهذا ِمْن باِب َتْ
ن�ا فِيِه، َوِزْدنا ُه�َدى، َوَثبِّْتنا َعَلْيِه«  عَلْي�ِه. َك�م َيُقوُل الُمْؤِم�ُن يف ُكلِّ َصالٍة: )ٹ   ٹ  ٹ( َأْي: َبرِّ

تفسري ابِن َكثرٍي )434/2).
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، ب�أْن يكوُنوا مؤِمننَي،  وفِيه�ا: َدع�وُة املنافقنَي، الذي�ن آَمنُوا ظاِهًرا، إىل اإلي�مِن احلقيِقيِّ
ظاِهًرا، وباطِنًا. 

وفِيه�ا: َدع�وُة أه�ِل الكتاِب، الذي�َن َيزُعُم�وَن اإلي�مَن بأنبِياِئِه�م، وُكُتبِِه�م، إىل اإليمِن 
ُسِل.  ُن اإليمَن بجميِع الُكُتِب، والرُّ حيِح، الذي َيَتضمَّ الصَّ

ا، وَذَك�َرُه َمَع غرِيِه إمجااًل،  وفِيه�ا: التَّأكيُد عىل اإليمِن بالقرآِن؛ ألنَّه َذَكَرُه ُمس�تقالًّ خاصًّ
ٌل غرُي َملُوٍق، وأنَّه حقٌّ ال باطَِل فِيِه، وأنَّه  واإليمُن بالقرآِن يشَمُل: اإليمَن بأنَّه كالُم اهللِ، ُمنزَّ

ناِسٌخ ملِا َقْبَلُه، مع ُوجوُب االستِسالِم ملِا فِيِه، والَعَمِل بِِه. 

 . وفِيها: ِذْكُر اإليمِن الواِجِب، واإليمِن الُمستحبِّ

واِب. ، والصَّ وفِيها: َتِذيُر الِعباِد ِمَن الُبعِد عِن احلقِّ

ِديَن َبنْيَ اإليمِن،  يَن الُمرتدِّ َد الُمرَتدِّ َر ِمَن الُكْفِر، َتوعَّ وَبعَد أْن َأَمَر  باإليمِن، وحذَّ
 : والُكفِر، ُثمَّ َيموُتوَن عىل الُكفِر، فقاَل

)  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ     ہ  ھ  ھ         ھ  ھ(.

 )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ( فَحَصَل ِمنُْهم اإليمُن 

، ثم اْزدادوا ُكف�ًرا؛ وذلَك ألنَّ اإلي�مَن َلْ َيْثُبْت يف ُقُلوِبِ�م، قيَل: الُمراُد  َتنْيِ ، والكف�ُر مرَّ َت�نْيِ مرَّ
ِبِ�م: اليهوُد الذيَن آَمنُوا بموَس�ى ، ُث�مَّ كَفُروا؛ بِعباَدِتِ�ُم الِعجَل، ُثمَّ آَمنُ�وا بالتَّوراِة، ُثمَّ 
َكَفُروا بِعيَسى ، ُثمَّ ازداُدوا ُكْفًرا بمحمٍد . وقيل: ُهم أهُل الكتاِب، الذيَن آَمنُوا 
بنَبيِِّه�م، ُث�مَّ َكَفُروا بِِه، وآَمنُوا بالِكتاِب ال�ذي َنَزَل عليِه، ُثمَّ َكَفُروا بِِه، ُث�مَّ ازداُدوا ُكفًرا بمحمٍد 
�َة، واملدينَة، فإذا جاؤوا املدينَة  دوَن َبنْيَ مكَّ م قوٌم ِم�َن الَعَرِب، كاُنوا َيرَتدَّ . وقي�َل: إنَّ
وا، ُثمَّ آَمنُوا،  ة َكَفُروا. وقيل: نزَلْت يف املنافِقنَي، آَمنُوا بألِس�نَتِِهم، ُثمَّ ارتدُّ آَمنُوا، وإذا جاؤوا مكَّ
وا، وماُتوا عىل الُكفِر، وَذَكَر ابُن َكثرٍي : أنَّ اآلي�َة فِيَمْن َدَخَل يف اإليمِن، ُثمَّ َرَجَع  ُث�مَّ ارت�دُّ

عنُه، ُثمَّ عاَد إىل اإليمِن، ُثمَّ َرَجَع، واسَتَمرَّ عىل َضاللِِه، وازداَد حتَّى ماَت عىل الُكْفِر))). 

))) تفسري ابِن َكثرٍي )434/2).
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 )ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ( أي: ال َيعُف�و َعنُْه�م، وال توب�َة هلُم؛ وذل�ك لِبقاِئِهم عىل الُكفِر 

حتَّى ماُتوا )ھ  ھ         ھ( أي: طريًقا إىل النَِّة، وال إىل الَخرِي.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َد فِي�ِه، وَتَذْبَذَب، كاَن ُعرضًة لالنتِقاِل  أنَّ َم�ِن اس�تقرَّ اإليمُن يف قلبِِه َثَبَت َعلْيه، وَمْن َتردَّ
عنُه، والتَّالُعِب بِِه. 

ِحيِح ال َيرِجُعوَن َعنُْه.  وفِيها: أنَّ أصحاَب اإليمِن الصَّ

َد  ُة، فإنَّه ُيس�َتْبَعُد ِمنُه أْن َيموَت عىل اإليمِن، وأنَّ َمْن َتعوَّ دَّ َرْت ِمنُه الرِّ وفِيه�ا: أنَّ َمْن َتَكرَّ
ِة، هاَن عليِه أمُر اإليمِن، فال َيْثُبُت عليِه.  دَّ َن عىل الرِّ الُكفَر، وَترَّ

وفِيه�ا: أنَّ َمْن كانْت هذه حاَلُه، فُهَو َجديٌر باحِلرماِن ِمْن رمحِة اهللِ، وِرضوانِِه، ومغفرتِِه، 
وإحسانِِه. 

ُتُه َيُِب التَّأنِّ يف َقُبوِل َتوَبتِ�ِه؛ حتَّى َنعِرَف ِصدَقُه، وصالَحُه،  رْت ِردَّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن تكرَّ
واستقاَمَتُه، وُرِوي عن عىلٍّ ، أنَّه أَخَذ ِمْن هِذِه اآليِة: استِتاَبَة الُمرَتدِّ -ثالًثا-))). 

ها.  وفِيها: أنَّ اهِلداَيَة بَِيِد اهللِ، وليَس العبُد مستِقاًل ِبا، واهللُ أعَلُم بَِمْن َيسَتحقُّ

وفِيها: الَحَذُر البالُِغ ِمَن التَّقلُِّب، والتَّذْبُذِب؛ ولِذلَك كاَن ِمْن أعَظِم األدعيِة: »يا ُمقلَِّب 
الُقُلوِب: َثبِّْت قلبِي عىل دينَِك«. 

وفِيه�ا: احِلرُص عىل الثَّباِت عىل اإليمِن، واالس�تِزاَدِة ِمنُْه، وَترِس�يِخِه يف النَّفِس بالَعَمِل 
بُشَعبِِه. 

رِة، ليَس�ْت أهاًل للَمغِفَرِة، وليَس�ْت حَماًَل  ِة الُمتكرِّ دَّ وفِيه�ا: أنَّ النُّف�وَس الُمرتِكس�َة بال�رِّ
، والثَّواِب.  للَخرْيِ

ابُِق، فإذا َكَفَر، ُثمَّ أسَلَم، ُثمَّ َكَفَر: عاَد عليِه  وفِيها: أنَّ الكافَِر إذا أسَلَم، ُيغَفُر َلُه ُكفُرُه السَّ
ِل، باإلضاَفِة ملِا َبعَدُه.  ِوْزُر ُكْفِرِه األوَّ

تفسري الطبي )7/9)3(، سنن البيهقي )360/8).  (((
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وفِيها: أنَّ الُكفَر َيِزيُد، وَينُقُص. 

َرْت ِمنُْه  وفِيه�ا: أنَّ اهللَ َيغِفُر لِصاِحِب اإليمِن، إذا اس�تمرَّ عليِه إىل الَم�مِت، حتَّى َلْو تكرَّ
ُة ِمْن َقْبل.  دَّ الرِّ

وق�د َمَض يف س�ورِة آِل عمراَن ِذْكُر عقوَبِة الُمرَتدِّ الذي َيكُف�ُر، ُثمَّ َيزداُد ُكفًرا، ويموُت 
َدُه َب�نْيَ اإليمِن، والُكفِر،  ا يف هذا املوِضِع ِمْن ُس�ورِة النِّس�اِء: فإنَّه َذَكَر تردُّ ع�ىل ذلَك)))، وأمَّ
ِة يف ُس�ورِة  دَّ ُث�مَّ اس�تمراَرُه عىل الُكف�ِر، وازدياَده ِمنُه، ولعلَّ ه�ذا -واهللُ أعَلُم-؛ ألنَّ آيَة الرِّ
ُد، يف اإليمِن؛  دُّ النِّس�اِء جاءْت يف ِس�ياِق ِذْكِر املنافِقنَي، والُمنافُِق ِمْن َطبِيعتِِه التَّذْبُذُب، والرتَّ
ولذل�ك قال اهلل بعده�ا: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( قال ابن كثري : »َيْعنِي: 

ُْم آَمنُوا، ُثمَّ َكَفُروا، َفُطبَِع َعىَل ُقُلوِبِْم«)2). َفِة؛ َفإِنَّ َأنَّ الُمنافِِقنَي ِمْن َهِذِه الصِّ

ا ُتقَبُل، وهو قوُل أكَثِر أهِل  اِجُح: أنَّ ، هل ُتقَبُل؟ والرَّ وقد اختلَف العلمُء يف توَبِة الُمرَتدِّ
الِعلِم؛ لِقولِِه : )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]النساء: 8)[.

ُتُه، فق�ال بعُضُهم: ال ُتقبُل، وُيقَتُل؛  رْت ِردَّ وكذل�َك اختل�َف أهُل الِعلِم يف توبِة َمْن تكرَّ
تِِه دليٌل ع�ىل َكِذبِِه يف َتوَبتِِه، فُيقَتُل، وأم�ُرُه إىل اهللِ. وقاَل  َد ِردَّ ألنَّ�ه ال ُيوَث�ُق بَتوَبتِ�ِه، وإنَّ تعدُّ

مجهوُر العلمِء: إنَّ توَبَتُه ُتقَبُل ظاِهًرا، وَتري عليِه أحكاُم اإلسالِم، وَهذا ُهَو الراِجِح.

وال�الُف ب�ني العلمِء، يف َقبوِل توَبتِ�ِه يف الظاِهِر ِمن أحكاِم الّدنيا، وَت�ْرِك قتِله، وثبوِت 
ا َقب�وُل اهللِ  هَلا يف الباطِ�ِن، وُغفراُنه ملَِْن ت�اَب، وأقَلَع  �ه، وأمَّ أح�كاِم اإلْس�الِم يف حقِّ

-باطِنًا وظاِهًرا-: َفال ِخالَف فِيِه)3).

ويف اآلي�ِة: أنَّ اإليمَن الالِ�َص الثَّابَِت، الذي ذاَق صاحُبُه طعَمُه، ال َيَتخىلَّ صاحُبه عنُْه، 
بِخالِف َمْن كاَن أْمُر اإليمِن هيِّنًا عنَدُه، فإنَّه ُسعاَن ما َيرُتُكُه. 

))) يف قولِ�ِه : )ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ( ]آل عمران: 90-)9[.

تفسري ابِن َكثرٍي )435/2).  (2(
)3) انظر: الُمغني )8/9(، مموع الفتاوى )6)/30).



((0

ِة إيمِن الَمرِء: أْن َيُموَت عليِه.  وِط صحَّ وفِيها: أنَّ ِمْن رُشُ

وفِيها: التَّأكيُد عىل الثَّباِت عىل اإليمِن حتَّى الَممِت.

يَن، أتَبَع�ُه بِذْكِر املنافِق�نَي؛ َتِديًدا، ووِعي�ًدا، وبياًنا  �ا َذَك�َر  ِصن�َف الُمرتدِّ وَلمَّ
 : م، فقاَل لصفاِتِم، وأعمهِلِ

)  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(.

ِة، وذلك أنَّ  �ارَّ ا لألخباِر السَّ  )ے( ي�ا حممُد --، واألصُل يف البِش�اَرِة أنَّ

�يِِّئ  وًرا، وُتس�َتْعَمُل البِش�اَرُة يف اإلخباِر باألمِر السَّ ْت، انَبَس�َطْت َبَشُتا ُسُ النَّفَس إذا ُبشِّ
ِم، واالستِهزاِء))) )ے( الذيَن ُيبطِنُوَن الُكفَر، وُيظِهروَن  أحياًنا، أو عىل َسبيِل التَّهكُّ
ُموَن باملسلمنَي، وَيَدعوَنُم. والنِّفاُق: ِمنُْه ما ُهَو نِفاُق اعتِقاٍد، وِمنُْه ما هو  اإلس�الَم، وَيتهكَّ
ُل. )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( أي: ُموِجًعا  نِف�اُق َعَمٍل، والَمقصوُد بالنّفاق يف هِذه اآلي�ِة: األوَّ
أنص�اًرا  )ۆ(  للمؤِمنِ�نَي  الُمعاِدي�َن  )ۇ(  وَيَعُل�وَن  ۇ(  )ڭ   

اِر يف الُم�واالِة، وُيعِرُضوَن عِن  هلُ�م، وُحلفاَء )ۆ  ۈ  ۈ( فَيقَت�ِروَن عىل الكفَّ
�اَر عليِهم )ۋ    ۋ  ۅ( أي: أَيطُلُب هؤالِء املنافقوَن  املؤمننَي، وُيملُِئوَن الكفَّ
نيا،  َة، عنَدُهم؟! )ۅ  ۉ  ۉ  ې( كلَّها له  يف الدُّ اِر- الَغَلَبَة، والقوَّ -بُمواالِة الكفَّ

واآلِخَرِة، ُيؤتِيها َمْن َيشاُء.

ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

، َيَمُعُهم التَّذْبُذُب يف اإليمِن.  أنَّ املنافَِق، والُمرتدَّ

وفيه�ام: اس�تهزاُء اهللِ  بأه�ِل النِّف�اِق -ج�زاًء ِوفاًق�ا-؛ الس�تِهزاِئِهم باإليمِن، 
وباملؤمننَي. 

. وقيل: إذا ج�اءْت ُمطَلقة فإّنم ُعرُفها يف  ا كان، أو َغْيَر س�ارٍّ قي�ل: البش�ارة: كلُّ خبٍر تتغيَُّر به بَشُة الوْجِه، س�ارًَّ  (((
الَمحبوِب، وإذا ُأريد استعمهُلا يف املكروِه جاءت ُمقيَّدة. انظر: تفسري ابن عطية )25/2)(، اللباب )75/7).



(((

وفيه�ام: أنَّ للمنافِق�نَي عذاًبا يف الدنيا بأي�ِدي املؤمننَي، وبم ُيِصيُب ُنُفوَس�هم ِمَن الَقَلِق، 
رِك  �ا يف اآلخرِة: َفُه�م يف الدَّ واالضط�راِب، والكآب�ِة، وَخوفِِه�م ِمِن انكش�اِف أمِرِهم، وأمَّ

األسفِل ِمَن النَّاِر. 

اِر الظاِهِر.  اِر الباطِِن، وكفَّ وفيهام: بياُن التَّحاُلِف َبنْيَ كفَّ

وفيهام: َتِذيُر املؤمننَي ِمْن ِصالِت املنافِِقنَي بالكافِريَن، وعالقاِتُِم الَخفيَِّة. 

�اِر؛ ولذل�َك َيعِقُدوَن  وفيه�ام: أنَّ املنافِق�نَي َيظنُّ�وَن ب�أنَّ العاِقَب�َة، والَغَلَب�َة -دائًم- للكفَّ
األحالَف َمَعُهم. 

َبُهم -َلو َحَصَل- فهو مؤقٌَّت،  اِر، فكيَف ُتبَتَغى عندهم؟ وأنَّ تغلُّ َة للكفَّ وفيهام: أنَّه ال ِعزَّ
وسَيُبوُؤوَن باهلزيمِة، ُهْم وأعواُنُم، وحلفاُؤُهم. 

ِة ِمَن اهللِ ، واستِمداُدها ِمنُْه.  وفيهام: أنَّه َيُِب عىل أهِل اإليمِن َطَلُب الِعزَّ

َة احلقيقيََّة تكوُن يف اإليمِن باهللِ، والَعَمِل بكتابِِه.  وفيهام: أنَّ العزَّ

، والُخُضوِع لألعداِء.  لِّ وفيهام: أنَّ اإلعراَض عِن اهِلدايِة هو سبُب الذُّ

ِة ِمْن َربِّ العامَلنَِي.  وفيهام: َتِييُج املؤمننَي عىل َطَلِب الِعزَّ

وفيهام: الُمحاربُة النَّفسيَُّة ألهِل النِّفاِق. 

 ُ ، فَتنَْبِس�ُط، وَتس�َتنرِي-، فكذلِ�َك تتغريَّ ُ باإلخباِر بم َيُسُّ وفيه�ام: أنَّ الَب�َشَة -ك�م َتَتغ�ريَّ
 . ، فُتظِلُم، وَتْكَفِهرُّ باإلخباِر بم َيُسوُء، وَيُضُّ

وفيهام: ُمصارحُة املنافقنَي بم أعدَّ اهللُ هَلُم. 

رِك األسَفِل ِمَن النَّاِر.  ُم يف الدَّ وفيهام: بياُن استِحقاِقِهم للعذاِب املؤِلِ الُموِجِع، وأنَّ

َة عنَد الكافِريَن: هو َطَلُبها مّْن ال َيمِلُكها، بِمثاَبِة اللُّجوِء  وفيه�ام: أنَّ ابتِغاَء املنافِقنَي العزَّ
إىل الُمْفِلِس؛ لالستِمداِد ِمنُْه. 

وفيهام: أنَّ وعيَد اهللِ للمنافقنَي بالعذاِب حاِصٌل، َلْن َيَتخلََّف. 



(((

نيا، وُسوِء  وفيهام: أنَّ تأِس�يَس التَّحاُلفاِت عىل احلس�اباِت الاطِئِة الُمنَطِلَقِة ِمْن ُحبِّ الدُّ
الظَّ�نِّ ب�اهللِ، س�ُيؤدِّي بأصحاِبا إىل الَخس�اَرِة، واملنافِق�وَن كانوا َيُظنُّ�وَن َزواَل َدْوَل�ِة النبيِّ 

 يف املدينِة، وأنَّ أمَرُه مؤقٌَّت؛ ولذلَِك َعَقدوا ِحْلَفُهم َمَع اليهوِد، والُمِشكنَي. 

وفيهام: وجوُب مواالِة أهِل اإليمِن. 

عِف، فيطُلُبوَن االعتِزاَز.  وفيهام: أنَّ املنافِقنَي َيشُعروَن بالضَّ

ا أراُدوا  م لمَّ وفيه�ام: أنَّ َمِن اعَتزَّ بَغ�رِي اهللِ هاَن، وُمعاقبُة املنافِقنَي بنَِقي�ِض َقْصِدِهم؛ فإنَّ
اَر.  ُُم اهللُ، وأخَزى الكفَّ اِر أذهلَّ االستِقواَء بالكفَّ

َة، وِمْن أسمِئِه: العزيَز.  وفيهام: أنَّ ِمْن صفاِت اهللِ : العزَّ

وفيهام: َتثبيُت املؤمننَي ببياِن َوْهِن أعداِئِهم، واضِمحالِل َتاُلفاِتِم. 

ِة، والَغَلب�َة، تكوُن ألولياِء اهللِ؛ كم ق�اَل يف اآليِة األخرى: )گ   وفيه�ام: أنَّ عاقب�َة العزَّ
گ    ڳ  ڳ( ]املنافقون: 8[. 

وفيهام: أنَّ االعتزاَز باهللِ ُيثِمُر التَّعال عىل الباطِِل. 

ني�ا عاقَبُتها اِلزُي يف الدنيا، والع�ذاُب يف اآلخرِة، َكَمِن  وفيه�ام: أنَّ أن�واَع االعتِزاِز بالدُّ
ا، وَفْخًرا، فهو َمَعُهم يف النَّاِر.  اٍر، ُيريَد ِبِم عزًّ انَتَسَب إىل آباٍء كفَّ

َل بنِر ِدينِِه، وعباِدِه املؤمننَي.  وفيهام: أنَّ اهللَ قد تكفَّ

اِر.  وفيهام: َتِريُم ُمواالِة الكفَّ

يِن، والعقيدِة، ولِكْن  اِر ق�د ُيواِل بعًضا، ال ألْجِل الُممثَل�ِة يف الدِّ وفيه�ام: أنَّ بعَض الكفَّ
َمُعُهم عداوُة املؤمننَي.  َتْ

اِر َيشُعُروَن بحاجِة بعِضِهم إىل َبعٍض،  وفيهام: َهيبُة أهِل اإليمِن، لِدرجِة أنَّ أصناَف الكفَّ
يف ُمواَجَهِة ُمعسَكِر أهِل اإليمِن. 

، والتَّجهيِل، َمَع األعداِء.  مِّ وفيهام: استعمُل أسلوِب اإلنكاِر، والتَّوبِيِخ، والذَّ

�ْعَى يف ُمواالِة أه�ِل الُكف�ِر، والطُّغياِن، ِمن  وفيه�ام: أنَّ َت�ْرَك ُمواالِة أه�ِل اإليمِن، والسَّ
ِصفاِت الُمنافِقنَي. 



(((

َة ِمْن أصناٍم  َة عنَْد املشكنَي، ُثمَّ إنَّ الُمشركيَن َيطلبوَن العزَّ وفيهام: أنَّ املنافَِق يطُلُب العزَّ
، وال َتنَْفُع، قال : )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ، وال َتْس�َمُع، وال َت�ُضُّ ال ُتبِرُ

ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ( ]مريم: )82-8[. 

وفيهام: أنَّه ال يكوُن اإلنساُن قاِدًرا، إال بإقداِر اهللِ َلُه، وال َيكوُن عزيًزا، إال بإعزاِز اهللُ َلُه. 

َة -ُكلَّه�ا- هللَِِّ َوْحَدُه، َوملَِ�ْن َجَعَلها َلُه، َكم ق�اَل : )ۋ  ۋ             ۅ   وفيه�ام: أنَّ الِع�زَّ
)گ  گ    ڳ  ڳ    : َوق�اَل  ]فاطٍِر: 0)[،  ۅ    ۉ  ۉ          ې( 

ڳ   ڳ    ڱ    ڱ( ]املنافقون: 8[.
ُة، والُمصارحُة احلاِسمُة، َمَع املنافِقنَي، وإنذاُرُهم بعذاِب اهللِ.  وفيهام: الُمواجهُة القويَّ

وفيهام: االستِغناُء عمَّ َيُضُّ ِمَن الَعالِئِق مع الالِئِق، وَتعليُق القلِب بالَقِويِّ الالِِق.

اِر- َنَى َع�ْن ُماَلَس�تِِهم، يعنِي: يف حاِل  �ا َنَى  ع�ن حُماَلَفتِِه�م -أي: الكفَّ وَلمَّ
اِر، يف  َ  الَعالق�َة َبنْيَ الُمنافِق�نَي والكفَّ كالِمِه�م بالُكف�ِر، واس�تِهزاِئِهم بآي�اِت اهللِ، وَبنيَّ
 : نيا، واشرِتاكهم -َبعَد ذلَك- يف عذاِب اآلخرِة، فقاَل ُحضوِر َمالِِس الُكفِر يف الدُّ

)  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  
ىئ   مئ   حئ   یجئ    ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب(.
 )ې  ې( الع�ِلُّ األع�ىَل  )ى( ي�ا َم�ْن ُيظِه�ُر اإليمَن ِم�ْن صاِدٍق، 

ومنافٍِق )ى   ائ( يعني: قوَله  يف س�ورِة األنعاِم: )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
يب   ىب   مب   خب   حب    جب   ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ     
ا الُجُلوُس  جت  حت  خت   مت( ]األنعام: 68[، وق�ال هن�ا: )ائ  ەئ  ەئ( يا أيُّ
عيَّ�َة، الت�ي أنَزهَلا يف ِكتابِِه )ۇئ  ۇئ( َجْح�ًدا، وانتِقاًصا، ونحَو ذلَك  )وئ  وئ( الشَّ

ًم، وُس�خِريًة: )ۈئ   ۈئ  ېئ( ال َترَضْوا بالَبقاِء َمَع املستهِزِئنَي،  )ۆئ    ۆئ( َتكُّ

َب�ْل غ�اِدُروا الَمجِل�َس، واتُرُك�وُه؛ َغَضًب�ا هللِ  )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( أي: 
َغ�رِي احلديِث الذي َيكُفُروَن فِيِه بآياِت اهللِ، وَيس�َتهِزُئوَن با )ی( يف حاِل اس�تِمراِرُكم، 



(((

وُقُعوِدُك�م )ی  ی( يف اإلث�ِم، وقاَل القرُطبيُّ : »َف�َدلَّ ِبَذا َعىَل ُوُجوِب اْجتِناِب 
ضا  َتنِْبُه�ْم َفَق�ْد َرِضَ فِْعَلُهْم، والرِّ َأْصح�اِب الَمع�اِص إِذا َظَهَر ِمنُْه�ْم ُمنَْكٌر؛ أِلَنَّ َم�ْن َلْ َيْ

بِالُكْفِر: ُكْفٌر«))).

َة عِن الُجُلوِس َم�َع املشكنَي حاَل َخْوِضِه�م يف الُكفِر، فقد  وَك�م َنَ�ى اهللُ املؤمن�نَي بمكَّ
َناُه�م -أيًض�ا- يف املدينِة، وَنَى كلَّ َمْن ُيظِهُر اإليمَن عِن الُجُلوِس يف َمالِِس الُكفِر، وكاَن 
َة،  َة، وق�د كاَن بعُض املس�لمنَي بمكَّ بع�ُض ي�وِد املدينِة َيفعُل�وَن يف ذلك فِْع�َل ُمِشِكي َمكَّ
ِهم وأذاُهم، وق�د زاَل هذا يف  اِر الُمس�تهزِئنَي؛ اتق�اًء لُضّ ُيضَط�رُّ للجل�وِس َمَع بعِض الكفَّ
املدينَ�ِة، ب�م أعزَّ اهللُ بِِه املؤمننَي، فكاَن الذيَن َيِلُس�وَن إىل اليهوِد، ُهم ِم�َن املنافِقنَي؛ ولِذلَك 
َدُهُم اهللُ بالَجمِع َبْينَهم يف النَّاِر، فقال: )حئ  مئ  ىئ  يئ( ُمنافِِقي أهِل املدينِة،  توعَّ
اِر أه�ِل املدينِة ِمَن اليهوِد،  َة ِمَن املشكنَي، وكفَّ �اِر أهِل مكَّ وغرِيه�ا )جب( أي: كفَّ

وغرِيِهم )حب( ناِر )خب  مب(.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ا ق�د ُتِرُج الالَِس  يِن، وبي�اُن َخَطِرها، وأنَّ التَّحذي�ُر البِلي�ُغ ِمْن َمالِِس االس�تِهزاِء بالدِّ
يِن، فإذا كاَن راضًيا بم قيَل فيها، فهو وأصحاُبا يف الُكفِر سواٌء؛ ألنَّ َمْن  ِة، والدِّ فيها عِن امللَّ
َرِضَ بالُكف�ِر فهو كافٌِر، وَمْن جاَلَس�ُهم ُماملًة، وهو َيعتِقُد ُبطالَن ما يقوُلوَن، فهو فاِس�ٌق؛ 
الختي�اِرِه الُجلوَس، وعدَم اإلنكاِر، وَتْرِك الُمغاَدَرِة، وَم�ْن َجَلَس فيها ُمكَرًها، أو لِينِقَل ما 

ُيقاُل فِيها إىل املسلمنَي؛ لِيحَذُروا، ونحِو ذلَك، فليس عليه شٌء. 

ُر ُمالِِسِه بِِه.  ويف اآليِة: ُخطورُة شأِن الِليِس، وتأثُّ

وفِيها: وجوُب َتنُِّب أهِل املعاِص. 

يِن، واالستِهزاِء بآياِت ربِّ العاملنَي.  وفِيها: َتواِص أهِل الُكفِر بِعداَوِة الدِّ

اِر َتِسي إىل القلِب، فُتْفِسُدُه.  وفِيها: أنَّ َعْدَوى ُماَلَطِة الكفَّ

تفسري القرطبي )8/5)4).  (((
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وفِيه�ا: أنَّ َمْن َحَضَ ُمنَكًرا، َفَعَليِه أْن ُينِكَرُه، ويس�َعى يف إزاَلتِِه، فإْن َعَجَز: َوَجَبْت عليِه 
الُمغاَدَرُة. 

، وهذا ِمْن معاِن أنَّ القرآَن َمثاِن.  يِّ وفِيها: َتأكيُد القرآِن الَمَدِنِّ عىل حقاِئِق القرآِن الَمكِّ

وفِيها: أنَّه َيوُز اللوُس َمَع الكافِِر إذا َخال الَمْجِلُس ِمَن الُمنَكِر. 

ُكوا  ا َتش�اَبْت ُقُلوُبُم اش�رَتَ وفِيها: أنَّ املنافِقنَي كاُنوا َيرَكنُوَن إىل املشكنَي، واليهوِد، وَلمَّ
يف الَمجالِِس. 

اِر، ِمْن أهِل اإليمِن؛ ولِذلَك اجَتَمُعوا عىل الطَّعِن يف كتاِب  وفِيه�ا: َغيُظ املنافِقنَي، والكفَّ
اهللِ. 

وفِيها: وجوُب َتعظِيِم وتوِقرِي آياِت اهللِ. 

وفِيها: َمنُع املؤمننَي ِمْن ُحُضوِر َمالِِس الُكفِر؛ إلظهاِر التَّمُيِز َبْينَهم، وَبنْيَ املنافِقنَي. 

وفِيه�ا: أنَّ البق�اَء يف َمِلِس الُمنَكِر، ُيضِعُف اإلي�مَن، وُينافِيِه، قال : »َمْن كاَن 
ُيؤِمُن باهللِ، واليوِم اآلِخِر، فال َيلِْس عل مائَِدٍة ُيداُر عليها بالَخْمِر«))). 

وفِيه�ا -م�ع التي قبله�ا-: اإلش�ارُة إىل الَعالقِة َب�نْيَ الُمجاَلَس�ِة، والُم�واالِة، وأنَّ َكثرَة 
�ا َكُثرْت  الُمجاَلَس�ِة ت�ؤدِّي إىل الُم�واالِة، وَك�ْم ِم�ْن ُأن�اٍس كانوا ِم�ْن أهِل االس�تِقاَمِة، فَلمَّ

ُماَلَسُتُهم ألهِل الِفسِق، والنِّفاِق، انَحَرُفوا، وزاُغوا. 

ضا بالَمعصيِة: َمعصيٌة، وإْن لْ َيفعْلها.  وفِيها: أنَّ الرِّ

ُبهاُت، وَيِسي  ، وَبعُض النُُّفوِس ضعيفٌة، َتَتخطَُّفها الشُّ ِّ : َسمُع الشَّ ِّ َل الشَّ وفِيها: أنَّ أوَّ
ماِت.  إليها حبُّ الُمشاَرَكِة يف املحرَّ

ى ذلَك تساحُمًا،  وفِيها: ردٌّ عىل َمْن أجاَز ُماَلَسَة أهِل الُكفِر، والُفُسوِق، والِعصياِن، وسمَّ
ًة، وُحسَن ُمعاَمَلٍة، ونحَو ذلَك.  وُمروَنًة، وِحياِديَّ

))) رواه الرتم�ذي ))280(، وق�ال: »حس�ٌن غري�ب«، وأمح�د ))465)(، وق�ال احلاف�ُظ يف الفت�ِح )250/9): 
»إسناُده جيد«.
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وفِيها: ُوجوُب إظهاِر الُمخاَلَفِة للُمِشِكنَي، والفاِسِقنَي. 

تِِه، ُوجوًدا، وَعَدًما.  وفِيها: أنَّ الُحْكَم َيُدوُر َمَع ِعلَّ

يٌك.  اِض رَشِ وفِيها: أنَّ الرَّ

وفِيه�ا: َتِري�ُم َتيَئ�ِة الَمجالِِس ألصحاِب اإلث�ِم، والُع�دواِن؛ ألنَّ ذلَك ِم�ن إعاَنتِهم، 
وإعاَنُتهم أشدُّ مَن الُقُعوِد معُهم. 

وفِيه�ا: أنَّ�ه َيُرُم الُوُقوُف َمَع أه�ِل الُمنَْكِر، أو االضطِجاِع؛ إْذ لي�َس املقصوُد ِمَن اآليِة: 
َ بالُقُعوِد؛ ألنَّه هو  الُقُعوَد نفَس�ُه، وإنَّم الُمراُد: الُمكُث، والبقاُء، عىل أيِّ حاٍل كاَن، وإنَّم عبَّ

الغالُِب يف الَمجالِِس. 

وفِيها: َتأييُد اإلعراِض الَمذكوِر يف آيِة األنعاِم، بالنَّهِي عِن الُقُعوِد يف آيِة النِّساِء. 

اِر؛ َتنْبِيًها عىل العدوِّ األخَفى.  وفِيها: تقديُم ِذْكِر الُمنافِقنَي عىل الكفَّ

وفِيها: أنَّ إنكاَر الُمنَكِر َيمنَُع انتشاَرُه َبنْيَ النَّاِس، والتَّهاُوَن يف اإلنكاِر ُيؤدِّي إىل االنتِشاِر. 

ِع ِمْن أبَرِز صفاِت املنافِقنَي.  وفِيها: التَّنبيُه عىل ُخُطوَرِة ُكفِر االستِهزاِء، واالستِهزاُء بالشَّ

نيا عىل الطَّعِن يف  اُر واملنافقوَن يف الدُّ وفِيها: أنَّ الزاَء ِمْن ِجنِس الَعَمِل؛ فكم اجَتَمَع الُكفَّ
آياِت اهللِ، فكذلَِك َيَمُعُهم اهللُ يف جهنََّم يوَم الِقيامِة. 

وفِيها: َتريُم االجتِمِع عىل أيِّ باطٍِل كاَن. 

نَي.  احِلِ وِء، وَمفهوُمُه: احِلْرُص عىل ُماَلَسِة الصَّ وفِيها: التَّحذيُر ِمْن ُجلساِء السُّ

 . ِوفِيها: إظهاُر الَغَضِب هلل

ُبُه، لِبدَعتِِه، أو َمذَهبِِه، أو َمنَهِجِه، عىل االس�تِهزاِء  وفِيه�ا: أنَّ كلَّ َمْن َيِمُلُه َهواُه، وَتَعصُّ
بآيٍة، أو حديٍث، فإنَّه داِخٌل يف هِذِه اآليِة.

ُث�مَّ زاَد  يف بي�اِن أعمِل ه�ؤالِء املنافِق�نَي، وصفاِتِم؛ لَيزداَد َح�َذُر املؤمننَي ِمنْهم، 
 : فقاَل
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ      (
ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    
ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(.

دول�ِة  زواَل  ُمتمنِّ�نَي  األح�داَث،  ُب�وَن  وَيرَتقَّ َينَتظِ�روَن،  أي:  ٻ(  ٻ   )ٱ    

ا املؤمنوَن )پ( نٌر،  ٌب َمَع ُمالَحَظ�ٍة. )ٻ  ٻ   پ( أيُّ بُّ�ُص: َتَرقُّ الُمس�ِلِمنَي، والرتَّ
وَظف�ٌر، وَغنِيم�ٌة )پ  پ( بَتوفِيق�ِه، وُقدرتِ�ِه، ونِعَمتِ�ِه )ڀ  ڀ     ڀ  ڀ( َجَعُلوا 
دوَن إىل املؤمن�نَي، ويقول�وَن: أَلْ َنُك�ْن َمَعُك�م؟ -أي: يف الظَّاِهِر- أَلْس�نا ِمنُْكم، وِمْن  َيَت�ودَّ
ُمَعس�َكِرُكم؟ ف�ال َتِرُمونا ِم�َن الَغنيم�ِة )ٺ  ٺ    ٺ  ٺ( أي: َغَلب�ٌة، وَفْوٌز يف 

اِر: )ٿ   ٿ   ٿ  ٹ   الِقتاِل، كم َوَقَع َيوَم ُأُحٍد )ٿ( أي: قال املنافِقوَن للكفَّ
ٹ  ٹ( أي: س�اَعْدناُكم يف الباطِِن حتَّى اْنَتَرُتم، واالس�تِحواُذ يف اللُّغِة: اإلحاَطُة 
ِء، فاملعنَى أيًضا: أَلْ َنَتولَّ ُش�ؤوَنُكم، وُنِحْطُكْم بالِعناي�ِة، والنَُّرِة، وإمداِدُكم بأخباِر  بال�َّ
ا  �ا املؤمنوَن، ويا أيُّ املس�لمنَي، ومَحَْيناُكم ِمنُْه�م، وَخَذلناُهم؟ )ڤ  ڤ    ڤ( يا أيُّ
املنافِق�وَن )ڤ   ڦ( بالثَّ�واِب، والِعقاِب، والنَّعيِم، والَع�ذاِب )ڦ  ڦ    ڄ( وهذا 
ِمْن ُس�نَنِِه، وعاَدتِ�ِه يف َخلِقِه )ڄ   ڄ  ڄ  ڃ( أي: ال ُيمِك�ُن أْن َيَعَل الَغَلَبَة، 
ا، وال داِئ�ًم، وإنَّم ِهَي أي�اٌم ُيداِوهُلا َبنْيَ  �اِر عىل املؤِمننَي ُمس�تمرًّ والتََّس�لَُّط، والظُّه�وَر، للكفَّ

هؤالِء، وهؤالِء، حتَّى يأِتَ َوعُدُه.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

تنِّي املنافِقنَي َزواَل اإلسالِم. 

 . وفِيها: أنَّ ِمْن عالماِت املنافِِق: أّنه ُياِوَل الَبقاَء َمَع الَفِريَقنْيِ

ُسَل ُتبَتىَل، ُثمَّ يكوُن هلا العاِقبُة.  وفِيها: أنَّ الرُّ

اِر بالباطِِن.  وفِيها: أنَّ املنافِقنَي َمَع املؤِمننَي يف الظَّاِهِر، وَمَع الكفَّ

دوَن إىل املؤمننَي يف ح�اِل انتِصاِرِهم، فإذا  �م َيَت�ودَّ وفِيه�ا: َدن�اَءُة ُنُف�وِس الُمنافِِقنَي، فإنَّ
َجَرْت عليِهم ُمصيَبٌة، َسَلُقوُهم بألسنٍَة ِحداٍد. 
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ني�ا، والنَّجاِة ِمَن  وفِيه�ا: أنَّ املنافِ�َق ُيصانُِع، وُيداِري، ألجِل البق�اِء، وَنْيِل الَغنيَمِة، والدُّ
األَذى. 

اعِة.  اِر ال َيُدوُم، وأنَّ دولَة اإلسالِم باقيٌة إىل ِقياِم السَّ وفِيها: بِشاَرٌة للمؤِمننَي بأنَّ َتسِليَط الُكفَّ

نيا.  وفِيها: َتِريُم َتسِليِط الكافِِر عىل املؤِمِن يف الدُّ

ُه اهللُ: )َنِصيًبا(؛ ِدالَلًة عىل  ى َفْتًحا؛ ولِذلك سمَّ نيا ال ُيس�مَّ وفِيها: أنَّ انتصاَر الكافِِر يف الدُّ
ى انتصاَر الُمسِلمنَي: )َفْتًحا(؛ ألنَّه شٌء عظيٌم، ونِعمٌة ُكَبى.  أنَّه أمٌر ُدنيِويٌّ وِضيٌع، وسمَّ

ُبُه. ُن الُمنافِِق، وَتَقلُّ وفِيها: َتلوُّ

ُضهم خرًيا منُْه يوَم  نيا، فإنَّ اهلل سُيعوِّ وفِيها: أنَّ ما فاَت املسلمنَي ِمْن َنٍر، وَمْغنٍَم، يف الدُّ
الِقياَمِة، يوَم َيُكُم َبْينَهم، وَبنْيَ ُخُصوِمِهم. 

نيا، بِخالِف  �ِة، والبياِن، ُمس�تمرٌة للمؤِمننَي عىل الكافِِري�َن يف الدُّ وفِيه�ا: أنَّ َغَلبَة الُحجَّ
ناِن.  يِف، والسِّ ِة بالسَّ الَغَلَبِة املاديَّ

 . ٌّ نيا استِئصاٌل ُكلِّ وفِيها: أنَّ املؤمننَي ال َيُصُل هلم يف الدُّ

نيا،  نيا -أحياًن�ا-، َبْينَم َنُر الُمس�ِلِمنَي َيَق�ُع يف الدُّ وَن يف الدُّ �اَر َينَت�ِرُ وفِيه�ا: أنَّ الكفَّ
وَيس�َتِمرُّ يف اآلخَرِة، كم ق�اَل : )ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       

ڤ  ڦ  ڦ( ]غافر: )5[. 

وفِيها: َتثبِيُت املؤمننَي بالَبشاِئِر. 

 . وفِيها: َتِذيُرُهم ِمَن الَعُدوِّ الُمجاِهِر الظَّاِهِر، والَعُدوِّ الُمصانِِع الَخِفيِّ

وفِيها: الَوعُد بُحْسِن العاِقَبِة. 

وفِيها: أنَّ الُمسِلَم َعزيٌز بِدينِِه، وَلْو ُأِصيَب. 

ِة.  نيويَّ وفِيها: أنَّ املنافَِق ُمضطِرٌب، ُمتَذْبِذٌب، َيدوُر َمَع مصَلَحتِِه الدُّ

اٌر،  وَرِة؛ فإنَّ املنافِقنَي كفَّ وفِيها: أنَّ البقاَء َمَع املسِلمنَي يف الظَّاِهِر، ال َيعنِي إسالًما بالضَّ
غِم ِمْن َبقاِئِهم َمَع املسِلمنَي يف الظَّاِهِر. بالرَّ
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وفِيها: ُوجوُب حمبَِّة انتصاِر الُمسِلمنَي، وكراَهِة َهِزيَمتِِهم. 

ِة،  �دَّ ، والُيِس، والشِّ وفِيها: ُوجوُب البقاِء َمَع أهِل اإليمِن، وَعَدِم التَّخلِّ َعنُْهم يف الُعْسِ
خاِء.  والرَّ

َن، بَحَسِب  يِح حيُث ماَلْت، والتَّقلَُّب، والتَّلوُّ دُّ عىل َمْن َيُظنُّ أنَّ الَمَيالَن َمَع الرِّ وفِيها: الرَّ
ُمَرياِت األحداِث، أنَّه ِحكَمٌة، وَذكاٌء، َبْينَم ُهَو يف الغالِِب نِفاٌق، وِخداٌع، ودناَءٌة. 

وَج  وفِيه�ا: أنَّه ال ُيقتُل ُمس�ِلٌم بكافِ�ٍر، وال َيوُز َتكنُي الكافِِر ِمْن نِكاِح ُمس�ِلَمٍة؛ ألنَّ الزَّ
وجِة.  َفوَق الزَّ

وفِيها: َعَدُم جواِز َتولِيِة الكافِِر نِكاَح امرأٍة ُمسلمٍة، حتَّى وَلْو كاَنت ابنََتُه، أو ُأخَتُه. 

نيا، ُهَو: ابت�الٌء، وحِمنٌَة، وليَس َفضاًل، وال  �اُر ِمْن َنِصيٍب يف الدُّ وفِيه�ا: أنَّ م�ا ُيعطاُه الكفَّ
ا.  َخرْيً

وفِيها: أنَّ املنافَِق له َحظٌّ ِمَن الَغنيمِة؛ ألنَّه ُيعاَمُل بالظَّاِهِر. 

ِميمِة.  م )ڀ     ڀ  ڀ(، وهذا ِمْن أخالِقِه الذَّ وفِيها: أنَّ املنافَِق َمنَّاٌن، كم يف قوهِلِ

وفِيه�ا: االجتِهاُد عنَد ُحدوِث النَِّر، أو اهلزيمِة، بَتوِضيِح حقاِئِق األُموِر؛ ألنَّ املنافِقنَي 
ِة.  َينَشُطوَن عنَد ذلَك، وَيُدُث التِباٌس ِعنَد َكثرٍي ِمَن العامَّ

وفِيها: َتكريُم اهللِ  ِلهاِد املؤمننَِي، وَتسِمَيُتُه َفْتًحا، فُهَو َيفَتُح الطَّريَق هَلُم إىل النَِّة، 
وَيفَتُح الطَّريَق للنَّاِس للِهدايِة، وَيفَتُح أبواَب الرِي للعاَلِ. 

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ َين�ُرُ ِدينَ�ُه، وُيعِل َكِلمَتُه، وأنَّ َفتَحُه عىل الُمس�ِلمنَي أَثُرُه ب�اٍق، َبْينَم َحظُّ 
واِل.  يُع الزَّ ، َسِ الكافريَن ُدنيِويٌّ

اِر باس�تِمراٍر، فَيجَتِه�دوَن يف مِحايِة َأْساُهم،  وفِيه�ا: أنَّ املنافِق�نَي َيعمُل�وَن ملِصلحِة الكفَّ
اِر،  وَن أم�َر الكفَّ ُس�وَن عليِه�م، وُيَقوُّ وإبقاِئِه�م س�املنَِي، وُيوِهن�وَن َعزاِئَم املؤِمننَي، وَيَتجسَّ

ُبوَن إليِهم أخباَر الُمسِلمنَي.  وُيراِسُلوَنم، وُيَسِّ

ُة َلُه.  لَّ ُقُه، والذِّ نيا، وَتَلُّ وفِيها: َمَيالُن املنافِِق َمَع صاِحِب الَحظِّ يف الدُّ



((0

وفِيها: إخباُر اهللِ  املؤمننَي بدواِخل األعداِء. 

نيا ِمْن أًذى ُمَؤقٍَّت، بم يكوُن هَلُم ِمْن ُحس�ِن  وفِيه�ا: َتعِزَيُة الُمس�لمنَي بم ُيصيُبُه�م يف الدُّ
العاقبِة. 

وفِيها: أنَّ الكافَِر ال َيِرُث الُمسِلَم))). 

وُيؤَخُذ ِمْن قولِِه: )ڦ  ڦ    ڄ... ( اآلية: أنَّ َوعَد اهللِ صاِدٌق، وال ُيِلُف اهللُ املِيعاَد، 
َر أْن ال  نيا، ف�إنَّ اهللَ قدَّ ومعل�وٌم أنَّ )َل�ْن( نفٌي حِلدوِث األمِر يف الُمس�تقبِل، ف�إْن كاَن يف الدُّ
ا َتُزوُل، وَيعُقُبها َنٌر  اِر، فإنَّ اِر عىل الُمس�لمنَي، وإذا َحَدَثْت َغَلبٌة للكفَّ َيس�َتِمرَّ َتَس�لُُّط الكفَّ
ا يف اآلخَرِة: َفَل�ْن َيَْعَل اهللُ لِكافٍِر  ، وأمَّ نيا ُيداِوهُلا َب�نْيَ الفريَقنْيِ للمس�لمنَي، وهك�ذا أياُم الدُّ
اِر  ِة للكفَّ نيا َغَلَبَة الُحجَّ عىل ُمؤِمٍن َس�بياًل َقْطًعا، بأّي وجٍه، وكذلَك: فإنَّ اهللَ َلْن َيَْعَل يف الدُّ
نيا َلْن َيُدَث  اِر عىل املؤمننَي يف الدُّ أبًدا، َبْل هي باقيٌة للمؤمننَي داِئًم، وأيًضا: فإنَّ َتَسلَُّط الكفَّ

، َبْل سَيْبَقى للمؤمننَي وجوُدُهم، وِدينُُهم)2).  ُّ اِئِه استِئصاٌل ُكلِّ ِمْن جرَّ

َع الُمْس�ِلُموَن َع�ىَل َأنَّ الكافِ�َر ال َيِرُث الُمْس�ِلَم؛ لَِقْولِ�ِه : )ڦ  ڦ    ڄ   ))) ق�ال اب�ن رش�د : »َأمْجَ
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ(، َوملِ�ا َثَب�َت ِم�ْن َقْولِِه : »ال َيِرُث الُمْس�لُِم الكافَِر، َوال الكافُِر الُمْس�لَِم«. 

بداية املجتهد )36/4)).
ُد ِحْزَبُه، َوُيْعِليِهْم َوُيْظِفُرُهْم  ُدُه َوُيَؤيِّ )2) قال ابن القيم : »َمْن َظنَّ بَِأنَّ اهللَ ال َينُْرُ رسوَلُه، َوال ُيتِمُّ َأْمَرُه، َوال ُيَؤيِّ
َك َعىَل التَّْوِحيِد، والباطَِل َعىَل الَحقِّ إداَلًة  ْ ُه ال َينُْرُ ِدينَُه َوِكتاَبُه، َوَأّنُه ُيِديُل الشِّ بَِأْعداِئ�ِه، َوُيْظِهُرُه�ْم َعَلْيِهْم، َوَأنَّ
�ْوِء، َوَنَس�َبُه إىِل  ًة، َيْضَمِح�لُّ َمَعه�ا التَّْوِحيُد والَح�قُّ اْضِمْحالاًل ال َيُقوُم َبْعَدُه َأَبًدا، َفَقْد َظنَّ بِاهللِ َظنَّ السَّ ُمْس�َتِقرَّ
يََّتُه َتْأَبى َذلِ�َك، َوَتْأَبى َأْن ُيَذلَّ  َت�ُه َوِحْكَمَتُه َوإهَِلِ ِخ�الِف م�ا َيِلي�ُق بَِكملِِه َوَجاللِِه َوِصفاتِِه َوُنُعوتِ�ِه؛ َفإِنَّ مَحَْدُه َوِعزَّ
ِكنَي بِِه، العاِدلنَِي بِِه، َفَمْن َظنَّ بِِه َذلَِك  اِئُم أِلَْعداِئِه الُمْشِ َفُر الدَّ ُة والظَّ ُة الُمْس�َتِقرَّ ِحْزُبُه َوُجنُْدُه، َوَأْن َتُكوَن النُّْرَ

َفم َعَرَفُه، َوال َعَرَف َأَسمَءُه، َوال َعَرَف ِصفاتُه َوَكمَلُه«. زاُد املعاد )205/3).
وقال أيًضا : »الُمبطلوَن ال َسبيَل هَلُم عىَل أْتباِع الرسوِل البّتة، قال : )ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ( ]النس�اء: )4)[، ِقي�َل: بالُحّج�ة والُبهاِن؛ فإّن ُحّجَتهم داحضٌة عن�َد َرّبم، وقيَل: هذا يف اآلِخرِة، 
ِر هَلم واألَذى، وقيَل: ال َيَعُل هلُم عليِهم َس�بياًل ُمس�تِقّرة، بْل -وإْن  ا يف الّدنيا: فقْد يَتس�ّلطوَن َعليِهم بِالّضَ وأمَّ
ائرَة َتكوُن عليِهم، وَيس�تِقّر النُّر ألْتباِع الرس�وِل، وقيَل: َبِل اآليُة َعىل ظاِهِرها  ُنروا عليِهم يف وقٍت- فإّن الدَّ
وُعموِمها، َوال إشكاَل فيها بَِحمِد اهللِ؛ فإّن اهللَ سبحاَنه َضِمَن أن ال َيعَل للكافريَن عىَل الُمؤمننَي سبياًل، َفحيُث 
كانت هَلْم س�بيٌل ما عليِهم َفُهم الذيَن جعلوها؛ بَِتس�بُّبِهْم َتْرَك بعِض ما أقّروا بِه، أِو اْرتكاِب بعِض ما ُنُوا عنُه، 
ِهم عليِهم، ِمْن هِذه  فُهم َجعلوا هَلُم الّس�بيَل عليِهم؛ بِخروِجِهم عْن طاعِة اهللِ ورس�ولِِه، فيم أْوَجَب َتَس�لَُّط َعدوِّ

الّثغرِة اّلتي أْخَلْوها، َكم أخىَل الّصحاَبُة َيوَم ُأُحٍد الّثغَرَة التِي َأَمَرُهم رسوُل اهللِ  بُِلزوِمها وِحفظِها،=



(((

اِر يف ُموَاالِتِم هَلُم، َذَكَر  ُس�وَء َعالَقتِِهم  �ا َذَكَر  َعالق�َة املنافِقنَي بالكفَّ وَلمَّ
: فقاَل ، ِباهلل

ڍ   ڇ   ڇ       ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ      (
ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ(.

 )ڃ  ڃ  چ  چ( اِل�داُع يف اللُّغِة: أْن ُيظِه�َر الُمخاِدُع ِمَن األفعاِل ما ُيفي 

أم�َرُه، وَيس�رُتُ حقيَقَت�ُه، فُيظِهَر ِخالَف م�ا ُيْبطُِن، ومعل�وٌم أنَّه  ال ُيمِك�ُن ِخداُعُه، 
وُج عن�َد اهللِ، كم راَج يف  وإنَّ�م َيُظنُّ ه�ؤالِء املنافقوَن -بَِجْهِلِهم- أنَّ أمَرُهم يف اآلخَرِة س�رَيُ
نيا بِخداِعِهم لَبعِض عباِد اهللِ؛ لَِيسَلُموا ِمَن الَقْتِل، والُعُقوَبِة. وأيًضا: فإنَّ ُماَدَعَتُهم لنبيِِّه  الدُّ
، وأصحابِ�ِه، وأولياِئ�ِه، هي ُمادَعٌة َل�ُه . )چ   چ( هذا اِلداُع ِمنُه 
ٍة، يف ُمقابِ�ِل ُمادَعتِِهم، وَيدُخُل يف   َيِلي�ُق بجاللِ�ِه، وَعَظَمتِِه، وهو َكمٌل، ودليُل قوَّ
م، حتَّ�ى َيْلَقُوا العذاَب األلي�َم يف اآلخَرِة، وقال  َمعن�اُه: اس�تدراُجُهم يف ُطغياِنِ�م، وَضالهِلِ
يُّ : »ُيْعطِيِه�م ي�وَم القيامِة ُنوًرا، َيْمُش�وَن بِِه َمَع املس�ِلمنَي، كم كاُن�وا َمَعُهم يف  �دِّ السُّ

وِر«))). ُب َبْينَهم بالسُّ نيا، ُثمَّ َيسُلُبُهم ذلَك النُّوَر، فُيْطِفئُه، فيقوُموَن يف ُظْلَمتِِهم، وُيْضَ الدُّ

 )ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ( ه�ِذِه حاهُلُ�م يف أرَشِف األعمِل، وأفَضِلها، وهي 

الّص�الُة؛ وذل�َك أنَّه ال نيَّ�َة هَلُم فيها، وال إي�مَن هَلُم ِبا، وه�ِذه ِصفُة ظواِهِرِهم، والَكَس�ُل: 
هو الُفُتوُر يف األفعاِل؛ لِس�آَمٍة، أو َكراِهَيٍة. )ڌ  ڌ( وهِذِه صفُة َبواطِنِِهم الفاِسَدِة، 

ي�ِن، واحِلْرِص علي�ِه )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ           م ُيصلُّ�وَن َمَعُه�م، وَيَتظاَهُروَن بالدِّ وَنُ�م أنَّ َفرُيُ

= َفَوَج�َد الَع�دوُّ ِمنه�ا طِريًقا إليِهم، فَدَخُل�وا ِمنها، ق�اَل : )ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث(  ]آل عم�ران: 65)[، َفَذَك�َر الّس�َبَب ال�ذي ُأصيُبوا 
�َبِب، وُقْدَرَته عليِهم بِم ناهَلُم بِِه ِمَن  بِه، وَذَكر الُقدَرَة اّلتي ِهي َمناُط الَجزاِء، َفَذَكَر َعدَله فِيِهم بِم اْرَتَكُبوه ِمَن السَّ
الَمكُروِه، وقاَل : )ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب(  ]الش�ورى:30[، 
ا  اها، َفَمْن َوَجَد َخرْيً يُك�ْم إِيَّ ّي: »يا ِعباِدي، إِنَّم ِه�َي َأْعمُلُكْم ُأْحِصيها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوفِّ ِحي�ِح اإلهَلِ ويف الَحدي�ِث الصَّ

َفْلَيْحَمِد اهللَ، َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذلَِك َفال َيُلوَمنَّ إاِلَّ َنْفَسُه«. الصواعق املرسلة )393/4)).
))) رواه الطبي )329/9(، وابن أب حاتم )095/4)(، وعِن الَحسِن بنَحِوِه، وقاَل الَحسُن: »َفتِْلَك َخِديَعُة اهللِ 

اُهْم«. إِيَّ



(((

�الِة، وال َي�دُروَن م�ا َيقوُلوَن، َفُهم س�اُهوَن،  ژ( يف حقيق�ِة األم�ِر، ال َيَش�ُعوَن يف الصَّ
الُه�وَن، وِذكُرُه�م هللِ فيها قلي�ٌل، وقد قاَل النب�يُّ : »تِْلَك َصالُة الُمنافِ�ِق، َيْلُِس 
�ْيطاِن، قاَم َفنََقَرها َأْرَبًع�ا، ال َيْذُكُر اهللَ فِيها إاِلَّ  �ْمَس، َحتَّى إِذا كاَنْت َبْيَ َقْرَنِ الشَّ َيْرُق�ُب الشَّ

َقلِيال«))).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

الِِح، واحتِس�اٌب لألجِر فِيِه،  أنَّ�ه َينَبِغ�ي عىل العب�ِد أْن تكوَن له نيٌَّة َحَس�نٌة يف العمِل الصَّ
ٍة، وَنشاٍط.  ٍة، وقوَّ حتى َينَبِعَث إليِه بمَّ

الِة، وُس�وِء  وفِيه�ا: أنَّ املنافِق�نَي ق�د مَجَُعوا َبنْيَ ُس�وِء الظَّاِهِر، بالَكَس�ِل يف الِقياِم إىل الصَّ
الباطِِن، بالُمراءاِة، وُفقداِن اإلخالِص. 

ِه ، وال  ويف اآلي�ِة: إثباُت »اِل�داِع« هللِ ، ولكنّه ليَس صفًة ُمطلقًة يف حقِّ
ُيش�َتقُّ له ِمنْه اس�ٌم، وإنَّم ِخداُع�ُه  ِخداُع ُمقابَلٍة، يعنِي: أنَّه َي�َدُع َمْن ُياِدُعُه، فهي 
ٌة عىل  ا دالَّ �ِه ؛ ألنَّ ِصَف�ٌة مقيَّ�دٌة، ال ُمطَلق�ٌة، وبِناًء عىل ه�ذا: فهي ِصفُة َكمٍل يف حقِّ
ِة، وأنَّه َيغِلُب، وال ُيْغَلُب، وِمثُل هذا ُيقاُل يف الَمْكِر -أيًضا-، فإنَّه  َيمُكُر  الُقدرِة، والقوَّ

باملاكِرين، كم قاَل: )ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ( ]األنفال: 30[، وقاَل: )ٺ  
ٺ  ٿ( ]يونس: )2[، ومث�ُل ذل�َك ُيقاُل يف الَكْيِد، واالس�تِهزاِء، فَيِكي�ُد  َمْن كاَدُه، 

ِة والُقدَرِة  وَيس�َتهِزُئ بَِمِن اس�َتهَزَأ بِِه، وبأولِياِئِه، وِدينِِه، فهِذِه صفاٌت، مقيَّدٌة، داّلٌة عىل القوَّ
 .(2(

 ه يف الُمقابَلِة، وهذا ِمَن الَكمِل يف حقِّ

))) رواه مسلم )622).
)2) قال الشيُخ ابُن عثيمني : »ال يوُز أن تصَف اهللَ باملكِر عىل سبيِل اإلطالِق فتقول: إن اهللَ ماكٌر، فهذا حراٌم؛ 
، لكنه عنَد املقابلِة يكون صفَة مدح،  ألنه ُيفهم من ذلك النقُص والعيُب، فإن املكَر عند اإلطالِق صفُة قدٍح وذمٍّ
فتق�ول: إّن اهلل يمك�ُر بِم�ن يمكُر به وبرس�ِله، وهنا صار املكُر صف�َة كمٍل ومدٍح، أي إنه أعىل ِم�ن مكِر أعداِئه. 
وكذلك الداُع، ال يوُز أن تصَف اهللَ بأنه خادع، أو ِمن صفاته الداع عىل سبيِل اإلطالق، لكن يوُز أن تصَفه 
به عىل سبيِل املقابلِة، فتقول: إن اهللَ  َيدع املنافقني، أو خاِدع الُمنافقني، أو خادع َمن َيَدُعه، أو ما أشبَه 

ذلك«. رشُح العقيدة السفارينية ))/60)).



(((

 . ِوفِيها: َتطِمنُي ُقُلوِب املؤمننَي بانِكشاِف أمِر أعداِئِهُم املنافِقنَي عنَد اهلل

وفِيها: أّن املنافِقنَي ُيسيُئون الظنَّ باهللِ.

وفِيه�ا: عاقبُة اِلداِع، وقد قاَل النبيُّ : »الَمْك�ُر واخِلداُع يف النَّاِر«))). وهذا يف 
ِهم:  �اُر املحاِربوَن: فقد قال النب�يُّ  يف َحقِّ ا الكفَّ ح�قِّ األبري�اِء، والَمعصوِمنَي، أمَّ

»الَحرُب ُخدَعٌة«)2). 

ِة، هو سبُب الُمخادعِة يف الِفعِل الظَّاِهِر.  وفِيها: أنَّ ُسوَء النيَِّة، وُخبَث الطَّويَّ

ُم  نيا بِعصَمِة ِدماِئِهم، فإنَّ وفِيه�ا: أنَّ ِخ�داَع املنافِقنَي قصرُي األَجِل، وهَو إْن َنَفَعُهم يف الدُّ
رِك األسَفِل ِمَن النَّاِر.  يف اآلخَرِة يف الدَّ

وفِيها: أنَّ الزاَء ِمْن ِجنِس الَعَمِل، والُمقابَلة باملِثِل؛ َجزاًء ِوفاًقا. 

وفِيه�ا: َك�مُل اهللِ ، وق�د ج�اَء التَّعب�رُي يف اِل�داِع بِصيغ�ِة الِفع�ِل ِم�َن املنافِق�نَي: 
)چ( وبِصيَغ�ِة اس�ِم الفاِعِل ِم�َن اهللِ : )چ   چ(، والتَّعبرُي باس�ِم 

اللِة عىل َغَلَبتِِه ، وَقْهِرِه.  الفاِعِل أبَلُغ وأقَوى؛ للدِّ

الِة، وُزهُدُهم فِيها.  ُة اكرِتاِث املنافِقنَي بالصَّ وفِيها: ِقلَّ

يع�ُة َعْن ُم�اَوَزِة الَحدِّ يف  ويف اآلي�ِة: احل�ثُّ عىل النَّش�اِط يف الِعب�ادِة؛ ولِذلَك َنَِت الشَّ
آَمِة، وقال النبيُّ : »يا  النَّوافِِل، كالتَّعلُِّق بالَحْبِل ِمْن ُطوِل الِقياِم؛ وذلَك َخشَيَة السَّ

ا النَّاُس عليُكم ِمَن األعامِل ما ُتطِيُقوَن؛ فإنَّ اهللَ ال َيَملُّ حتَّى َتَلُّوا«)3).  أيُّ

ِة الَطعام،  �الِة بَحْضَ الِة؛ ولِذلَك ُنِينا عِن الصَّ وفِيه�ا: الُمحافظُة عىل الُخُش�وِع يف الصَّ
الِة واإلنساُن ُيريُد أن َيقَض حاَجَتُه.  وعِن الصَّ

رواه اب�ن حب�ان يف صحيح�ه )5559(، والطبان يف الكبري )0234)(، من حديث ابن مس�عود ، وقال   (((
املنذري يف الرتغيب والرتهيب )359/2(: »إسناده جيد«. وله طرق. 

)2) رواه البخاري )3030(، ومسلم )739)).
رواه البخاري ))586(، ومسلم )782).  (3(



(((

وفِيه�ا: ذمُّ الُم�راءاِة، وقد قاَل النبيُّ : »َم�ْن راَءى: راَءى اهللُ بِِه«)))؛ وهِلذا كاَن 
م ال ُيَرْوَن -غالًِبا-،  يَن بالظَّالِم؛ ألنَّ املنافِقوَن َيتخلَّفوَن َعْن صالِة الِعشاِء، والَفجِر، ُمَتسرتِّ
الَة  َق عىل هؤالِء املنافِقنَي الذيَن ال َيش�َهُدوَن الصَّ وق�د همَّ النبيُّ  يف َعهِدِه أن ُيرِّ

َمَعُه ُبُيوَتُم بالنَّاِر))). 

ْكِر يف القل�ِب، عنَد ُنطِق  وفِيه�ا: احل�ثُّ عىل اإلكث�اِر ِمْن ِذْكِر اهللِ، واس�تِحضاِر معاِن الذِّ
اللِّس�اِن بِِه؛ لَِئالَّ َيصرَي ِذْكًرا قِلياًل بارًدا، وصحَّ َعن َقتادَة قال: »إّنم َقلَّ ذكُر الُمنافِق؛ ألّن اهللَ 

ل يقبْلُه. وكلُّ ما َردَّ اهللُ قليٌل، وكلُّ ما َقبَِل اهللُ كثرٌي«)3). 

وفِيه�ا: أنَّ ص�الَة املنافِق�نَي غ�رُي مقبوَلٍة، وكذلِ�َك أعمالُهم الت�ي ُيراُؤوَن ِب�ا؛ لُفقداِنا 
اإليمَن، واإلخالَص. 

وفِيها: التَّحِذيُر ِمَن التَّشبُِّه باملنافِقنَي. 

ِه، فِفيِه َش�َبٌه ِمَن  الَة عىل َوجٍه فيِه َكَس�ٌل، أو ُمراءاٌة، وقلَّ ِذْكُرُه لربِّ وفِيها: أنَّ َمْن أدَّى الصَّ
املنافِقنَي. 

 ، لِّ ُكهم، وُيْمِهُلُهم؛ حتَّى َيُبوُؤوا بالذُّ ُة ِخداِع اهللِ للمنافِقنَي، فهو  َيرْتُ وفِيها: قوَّ
والَه�واِن، والُخ�ساِن، وس�يكوُن هَلُم ِم�َن اهللِ يوَم الِقياَم�ِة ُخدَع�ٌة، َتس�َتْدِرُجُهم إىل النَّاِر، 

وُتوِقُعُهم فيها. 

ِة. وفِيها: َعْوُد اِلداِع عىل صاحبِِه بالَمَضَّ

فاِت هللِ  عىل الوج�ِه الالِئِق بِِه، فإْن كاَن�ْت ُمطَلَقًة أطَلْقناها،  وفِيه�ا: إثب�اُت الصِّ
ُر النَّقِص  ، وَتصوُّ عيِّ ِج الشَّ ُج يف غ�رِي َموِضِع التَّحرُّ ا التََّحرُّ وإْن كاَن�ْت ُمقيَّدًة قيَّدناها، وأمَّ
ف�ِة، فإنَّ�ه َيْدَف�ُع إىل َنْف�ِي صف�اِت اهللِ، وُيوِقُع يف التَّأوي�ِل الباطِِل، وَنْفِي م�ا أْثَبَتُه اهللُ  يف الصِّ

لنفِسِه. 

))) رواه مسلم )2986).
)2) ُينظر: صحيح البخاري )644(، صحيح مسلم ))65).

)3) رواه الطبي )332/9(، وابن أب حاتم )069/4)).
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وفِيها: أنَّه ليَس كلُّ فِْعٍل ِمْن أفعالِِه  َيوُز أْن ُيش�َتقَّ َلُه ِمنُْه اس�ٌم، وهذا ِمَن الَفْرِق 
يف التَّعبرِِي عِن اهللِ بالِفعِل، والتَّعبرِِي عِن اهللِ باالس�ِم، وُمراعاُة َجناِب اهللِ  ِمْن َتوِقرِيِه، 

وَتعظِيِمِه))). 

رَة َتكِشُف الُمنافِقنَي، وُضعفاَء اإليمِن.  وفِيها: أنَّ الِعباداِت الُمتكرِّ

الَة َش�ْوًقا لِِلق�اِء اهللِ، والُوُقوِف  وفِيه�ا: الَف�ْرُق َبنْيَ حاِل أهِل اإلي�مِن، الذيَن َيأُتوَن الصَّ
وَنا َتقيًَّة، وُمصاَنَعًة،  ْكَر فِيها، وَب�نْيَ املنافقنَي، الذيَن ُيَؤدُّ َب�نْيَ َيَدْيِه، وُيطِيُلوَنا، وُيكثِروَن الذِّ
وُماَدَعًة، فِهَي َثقيلٌة عليِهم، َميِّتٌة باِل ُخُشوٍع، وقد ُرِوَي عِن ابِن عبَّاٍس ، قاَل: »ُيْكَرُه 
غبِة، شِديَد  الِة وهو َكْسالُن، ولِكْن َيُقوُم إليها َطْلَق الَوجِه، َعظِيَم الرَّ جُل إىل الصَّ أْن َيقوَم الرَّ
الَف�َرِح؛ فإنَّ�ه ُيناِج�ي اهللَ، وإنَّ اهللَ أماَمُه، َيغِفُر ل�ه، وُيِيُبه إذا َدعاُه«. ُثمَّ ت�ال ابُن عبَّاٍس هِذِه 

اآليَة: )ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ()2). 

، والنَّش�اَط يف  ِّ وفِيه�ا: أنَّ ِم�ْن عالماِت النِّفاِق: اس�تِثقاَل عَمِل الَجْهِر، وَتْرَك َعَمِل السِّ
الَمعاِص، والَكَسَل يف الطَّاعاِت. 

وفِيها: أنَّ َمْن َضُعَف إيمُن قلبِِه، َقلَّ ِذْكُر لِسانِِه. 

ُهم،  وفِيه�ا: أنَّ املنافَق َضِعيُف العقِل؛ فهؤالِء املنافِقوَن ُيراُؤوَن َمْن ال َينَْفُعُهم، وال َيُضُّ
 . ُوهو اهلل ، ُّ َوُهُم النَّاُس، وَيرُتُكوَن الَعَمَل ملَِْن بيِدِه النَّفُع، والضُّ

مِئ�ِر، ربَّم اعَتَقَد أنَّ�ه يمِكنُه  اِئ�ِر، والضَّ وفِيه�ا: أنَّ َم�ْن َق�لَّ ِعلُم�ُه بالُمطَِّلِع عىل السَّ
ِخداُعُه. 

قال ابن القيم : »الفعُل أوس�ُع من االس�ِم؛ وهلذا َأطلَق اهللُ عىل نفِس�ِه أفعاالً ل يتس�مَّ منها بأس�مء الفاعل،   (((
انع(،  كأراد، وش�اء، وأح�دث، ول ُيس�مَّ ب�� )املري�د( )و( الش�ائي )و( )الُمح�ِدث( كم ل يس�مِّ نفَس�ه ب�� )الصَّ

و)الفاعل(، و)املتِقن(، وغرِي ذلك ِمن األسمِء التي أطلَق عىل نفِسه، فباُب األفعاِل أوسُع ِمن باِب األسمِء.
ه: )املاكر(، و)املخادع(،  وقد أخَطأ َخطًأ َكبرًيا َمِن اشتّق له ِمن كل فِعٍل اسًم، وبلَغ بأسمِئه زيادًة عىل األلِف، فسمََّ

و)الفاتن(، و)الكائد(، ونحَو ذلك.
وكذلك باُب اإلخباِر عنه باالس�م أوس�ُع من تس�ميته به؛ فإنَّه ُيَب عنه بأنه شء، وموجود، ومذكور، ومعلوم، 

ى بذلك«. مدارج السالكني )383/3). ومراد، وال ُيسمَّ
)2) رواه أبو القاسم األصبهاّن يف الرتغيب والرتهيب )904)(، وسنده ضعيف.
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عاِء فِيها، َمَع استِحضاِر املعاِن،  كِر والدُّ الِة الاِشَعِة: َكثرَة الذِّ وفِيها: أنَّ ِمْن عالماِت الصَّ
م ال َيدُروَن ما َيقوُل�وَن، َبْل ُهْم يف صالِتِم  �ا الذيَن ُيَصلُّوَن بال ُخُش�وٍع كاملنافِِقنَي، فإنَّ وأمَّ

ساُهوَن، الُهوَن، وعِن الَخرِي واألجِر ُمعِرُضوَن. 

، والَحثُّ عىل إتقاِنا، وَتِسينِها؛ ُماَلَفًة للمنافِقنَي. ِّ ِغيُب يف عبادِة السِّ ويف اآليِة: الرتَّ

ِدِهم َب�نْيَ اإليمِن،  ِه�م، واضطِراِبِ�م، وَتردُّ ِ ُث�مَّ َوَص�َف  ح�اَل املنافِقنَي يف َتريُّ
 : والُكفِر، فقاَل

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ    گ    گ    ک   ک      ک    ک   ڑ   ڑ     (
ڱ  ڱ(.

ُة االضطِراِب ِمْن َخْوٍف، أو َخَجٍل، وكذا َمْن َيْفَعُل  ْبَذَبُة: ش�دَّ  )ڑ  ڑ  ک( الذَّ

�يطاُن،  األش�ياَء ع�ىل غرِي َصواِب، وال َتوفِيٍق، فُه�و ُمَذبَذب، وهؤالِء املنافقوَن ُيرّدُدُهم الشَّ
فُه�م ) ک   ک     ک  گ   گ   گ( قال ماِه�ٌد: »ال إىَل أصحاِب حُممٍد ، وال إىَل 
ِك«)))،  ِحنَي بالشِّ هؤالِء اليهوِد«، وقال َقتاَدُة: »َلْيُس�وا بمؤِمننَي ُمِلِصنَي، وال ُمِشكنَي ُمرِّ
وق�ال اب�ُن َكثرٍِي: »َفال ُهْم َم�َع املؤمننَي ظاِهًرا وباطِنً�ا، وال َمَع الكافِريَن ظاِه�ًرا وباطِنًا، َبْل 
، فتاَرًة َيِميُل إىل  �كُّ يِه الشَّ َظواِهُرُه�م َمَع املؤمن�نَي، وَبواطِنُُهم َمَع الكافِريَن، وِمنُْهم َمْن َيعرَتِ

هؤالِء، وتاَرًة َيِميُل إىل أولِئَك«)2). 

، َتِعُي إىِل  �اِة العائَِرِة))) َب�ْيَ الَغنََمْيِ وق�د قاَل النب�يُّ : »َمَثُل الُمنافِِق َكَمَثِل الشَّ
ًة، ال َتْدِري َأَهِذِه َتْتَبُع، َأْم َهِذِه«))).  ًة، َوإىِل َهِذِه َمرَّ َهِذِه َمرَّ

 )ڳ  ڳ  ڳ( أي: َيِرف�ُه عن طريِق الُهَدى، والَحقِّ )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( أي: ال 

هاِدَي َلُه، وال طريَق َلُه إىل النَّجاِة.

تفسري الطبي )334،335/9).  (((
)2) تفسري ابِن َكثرٍي )439/2).

دة احلائرة. )3) املرتدِّ
)4) رواه مسلم )2784(، وأمحد )5079( -واللفظ له-.
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َتِذيُر املؤِمننَي ِمْن اضطِراِب الُمنافِِقنَي. 

ِهم، وإضاَعتِِهم لليمِن، وَتْرِكِهم االنتِمَء للمسِلمنَي.  ِ وفِيها: َذمُّ الُمنافِِقنَي عىل َتريُّ

وفِيها: َتِقرُي املنافِِقنَي، وأنَّه ال قراَر هَلُم، وال َثباَت. 

وفِيها: َقَلُق ُنُفوِس املنافِقنَي، الذيَن ال َيثُبُتوَن عىل حاٍل. 

وفِيها: أنَّ اإليمَن ال َيسَتِقرُّ يف َنْفِس املنافِِق، وال َتَقرُّ َعينُُه بِِه. 

واِب، وكذلَك ِحرماُنُه ِمْن َس�بيِل النَّجاِة يف  ، والصَّ وفِيها: ِحرماُن املنافِِق ِمْن َطريِق احلقِّ
اآلخَرِة. 

شاِد، وُيْبِعُدُه  داِد، والرَّ ِرُمُه ِمَن السَّ ، والُهَدى، وَيْ وفِيها: أنَّ اهللَ َيِرُف املنافَِق عِن الَحقِّ
، والثَّباِت. عِن الَخرْيِ

نيا بالَقَلِق.  وفِيها: َتعِذيُب ُنُفوِس املنافِقنَي يف الدُّ

كِّ عىل إيمِن اإلنساِن، وَمواِقِفِه.  وفِيها: ُخُطوَرُة الشَّ

نيا،  ِة العقيَدِة؛ لَتسَتِقرَّ ُنُفوُسُهم يف الدُّ ، وِصحَّ وفِيها: أنَّه ال ُبدَّ ِمْن َثباِت املؤمننَي عىل الَحقِّ
وَتُكوَن هَلُُم النَّجاُة َيوَم الِقياَمِة. 

َد َبنْيَ اإليمِن، والُكفِر، ليَس بمؤِمٍن.  وفِيها: أنَّ الُمرتدِّ

َل؛ َطَلًبا  وفِيه�ا: أنَّ املنافِِقنَي ِمْن أْجَبِن النَّاِس، َياُفوَن عىل أنُفِس�ِهم داِئ�ًم، وُيكثُِروَن التَّنقُّ
الَمِة.  للسَّ

، وإيمِن الَعالنَِيِة.  ِّ ٌد َبنْيَ ُكفِر السِّ وفِيها: أنَّ الُمنافَِق ُمرتدِّ

ُب َمنافٍِع.  وفِيها: أنَّ الُمنافِقنَي ُطالَّ

اِذ َموِقٍف حاِسٍم َمَعُهم.  وفِيها: إرشاُد املؤِمننَي إىل ُمواجهِة الُمنافِِقنَي، وُمصاَرَحتِِهم، واتِّ

ِن يف ِديِن اهللِ.  وفِيها: َتِريُم التَّلوُّ
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ُه اهللُ فهو َمُذوٌل.  وفِيها: أنَّ َمْن أضلَّ

وفِيها: َنجاُة َمْن َسَلَك َطِريَق املؤِمننَي. 

نيا-  وفِيه�ا: أنَّ الُمنافِق�نَي -وإْن ُعوِمُلوا ُمعاَمَلَة الُمس�ِلمنَي يف األح�كاِم الظَّاِهَرِة يف الدُّ
اِر.  م يف أحكاِم اآلخَرِة ُيَكُم فِيِهم ببواطِنِِهم، وُيعاَمُلوَن ُمعاَمَلَة الكفَّ فإنَّ

َد يف أحكاِم اهللِ َبنْيَ الَقُبوِل، واإلنكاِر، فهو ُمنافٌِق.  وفِيها: أنَّ َمْن َتَردَّ

وفِيها: َسعادُة املؤِمننَي بُِطَمأنِينِة ُقُلوِبِم. 

وفِيها: اللُّجوُء إىل اهللِ يف َطَلِب اهِلدايِة.

 : املؤِمننَي َعِن التَّشبُِّه بالُمنافِِقنَي يف ُمواالِة الكافِِريَن، فقاَل  ُُثمَّ َنَى اهلل

ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں     (
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ(.

اِر،  ف�ُة الت�ي ُتَيُِّزُهم، ع�ِن الكفَّ  )ں  ں  ڻ( ناداُه�م باْس�ِم اإلي�مِن، وه�ي الصِّ

َعُلوا )ڻ( أعداَءُكم  والُمنافِِقنَي؛ وذلَِك إليمِنِم ظاِهًرا، وباطِنًا )ڻ  ڻ( ال َتْ
ِة، والنُّرِة، وإفش�اِء  الُمعِلنِ�نَي بُكفِرِه�م )ۀ( يف الُمصاَدَق�ِة، والُمناَصَح�ِة، والَمودَّ
  ُكوَن ِواليَة إخوانُِكم املؤِمننَي، وُنَرَتُم، كم قاَل األساِر )ہ( أي: وَترْتُ
 ،]28 عمران:  ]آل  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(  )ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   األخ�َرى:  اآلي�ِة  يف 
اِذُكُم  وقولِِه: )ہ( االس�تفهاُم بمعنَ�ى اإلنكاِر، َيعنِي: أُتِريُدوَن يا َمْع�َشَ املؤِمننَي باتِّ
�ًة واِضَح�ًة عليُك�م يف  الكافِِري�َن أولي�اَء )ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے( أي: ُحجَّ
وَن بِِه ُعقوَبَة اهللِ؛ َفَتسَتْوِجُبوا بذلَِك النَّاَر؟  اُكم، وهل ُتِريُدوَن أْن َتْفَعُلوا ما َتسَتِحقُّ ُعُقوَبتِِه إيَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

اِر بالَقْوِل، والِفْعِل، وِمْن َذلَِك: إفشاُء أساِر الُمسِلمنَي إليِهم.  ِة الكفَّ َتِريُم ُمناَصَ

اِر.  وفِيها: َتِريُم ُمواالِة الَمَحبَِّة والنَُّرِة للكفَّ



((9

وفِيها: أنَّ ُمواالَة الكافِِريَن ُتنايف أصَل اإليمِن. 

وفِيها: أّن ُمناداَة اهللِ لِِعباِدِه بم ُيميُِّزُهم َعْن َغرِيِهم ُمناداُة َتِشيٍف وَمْدٍح. 

وفِيها: َتِريُم ِخذالِن الُمسِلِم إلخوانِِه الُمسِلِمنَي، وَتلِّيه عنُهم. 

وفِيه�ا: ُوُجوُب مِحايِة الُمس�ِلِم ِلمَعِة الُمس�لِمنَي، وِحفِظ أساِرِه�م، وأْن َيُوَطُهم ِمْن 
َوراِئِهم. 

اِر، وأالَّ َيكوُنوا كالُمنافِِقنَي، الذيَن واَلوا  ِة الكفَّ وفِيه�ا: َتنبِيُه املؤِمننَي عىل عدِم التأثُّر بُق�وَّ
ِة: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]املائدة: 52[.  اَر بُحجَّ الكفَّ

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ال َيْظِل�ُم َم�ْن َعص�اُه -إذا عّذَبه- وإنَّم َيس�َتْوِجُب الع�اِص -بِمعِصَيتِِه- 
عذاَب اهللِ. 

وفِيها: ُوُجوُب ُنَرِة الُمسِلِمنَي بالَقْوِل، والِفْعِل. 

َة هللِ عىل َمْن خاَلَفُه، وَعصاُه.  وفِيها: أنَّ الُحجَّ

اَر.  ِة َمْن ُيواِل الكفَّ وفِيها: َقْطُع ُحجَّ

اِر، إذا اش�َتَمَلْت  وفِيها: أنَّ الُمعاَهداِت، واالتِّفاِقيَّاِت، الَمعُقوَدَة َبنْيَ الُمس�ِلمنَي، والكفَّ
ًعا.  ا ُمعاَهداٌت واتِّفاِقيَّاٌت باطَِلٌة رَشْ وٍط، فيها ما َيسَتْلِزُم ُمواالَة أهِل الُكفِر، فإنَّ عىل رُشُ

ُم.  ُهم، واجتِناِب ما ُيذهلُّ وفِيها: إرشاُد اهللِ  املؤِمننَي إىل ما ُيعزِّ

ار أصِدقاَء، ُيالِزُمونُم، وُيصاِحُبونُم.  اِذ الكفَّ وفِيها: َنُْي املؤمننَِي عن اتِّ

ُة ثَِقٍة باهللِ.  اَذ الكافِِريَن أولياَء، هزيمٌة نفسيٌَّة، وقلَّ وفِيها: أنَّ اتِّ

اِر،  م�ِة للكفَّ ويف ه�ِذِه اآلي�ِة -َمَع غيه�ا ِمَن اآلياِت-: بي�اُن الَفْرِق َب�نْيَ الُمواالِة الُمحرَّ
اِء، والِعالِج، ونحِوها، وكذلَِك ُحْس�ن  وَب�نْيَ التَّعاُمِل َمَعُهم يف أموٍر حياتِيٍَّة: كالَبْيِع، والشِّ

الُمعاَمَلِة َمَع غرِي الُمحاِربنَِي ِمنُْهم. 

ٌة واِحَدٌة، َمْهم اخَتَلَفْت أدياُن الَكَفَرِة.  وفِيها: أنَّ الُكفَر ِملَّ
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ًة، وَتَسلًُّطا عىل الُمسِلِمنَي.  وفِيها: أنَّ ُمواالَة الكافِِريَن َتِزيُدُهم قوَّ

ِة ُس�لطاًنا، وقد َصحَّ عِن ابِن عبَّاٍس ، قاَل: »كلُّ ُس�لطاٍن يف  وفِيها: َتس�ِميُة الُحجَّ
ٌة«))).  الُقرآِن ُحجَّ

ِة عىل  دَّ ُهم، بِخالِف الشِّ ِذيُرُهم ِمَّا َيُضُّ بُُّب اهللِ  إىل ِعباِدِه املؤِمننَي، وَتْ وفِيها: َتَ
اِر واملنافِِقنَي يف اِلطاِب.  الكفَّ

ِة عليِه؛ ولذلَك َأْرَس�َل اهللُ  ُب أَحًدا َقْبَل ِقياِم الُحجَّ وفِيه�ا: َعْدُل اهللِ ، وأنَّه ال ُيَعذِّ
ُة عىل النَّاِس.  ُسَل؛ لِتكوَن له الُحجَّ الرُّ

وفِيها: أنَّه ال ُيمِكُن الَجمُع َبنْيَ ُمواالِة الكافِِريَن، وُمواالِة املؤِمننَي.

 َ م، بنيَّ ا َذَكَر  ُس�وَء َصنِيِعِهم، وُقْبَح أفعاهِلِ �ياُق إىل ِذْكِر املنافِقنَي، فَلمَّ ُثمَّ عاَد السِّ
 : ُسوَء َمِصرِيِهم، وَشناَعَة َجزاِئِهم؛ َتِديًدا هَلُم، وَتِذيًرا ِمَن التََّشبُِّه ِبِم، فقاَل

)  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ(.
 )ۓ  ڭ( ي�وَم الِقياَم�ِة )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( أي: أق�َص َقْع�ِر َجَهنَّ�َم، 

ا ُمتداِرَكٌة، ُمَتتابَِعٌة، بعُضها َتَت َبعٍض، وَتداَرَكْت  َيْت َدَركاٌت؛ ألنَّ وِهَي طِباٌق َس�ْبٌع، ُس�مِّ
ْرُك  َيعنِي: َتالَحَقْت، واتََّصَلْت، َيْتُلو بعُضها َبعًضا، وقد ثبَت عْن أِب ُهَريَرَة  قال: »الدَّ

تِِهُم النَّاُر، َوِمْن َفْوِقِهْم«)2). األَْسَفُل: ُبُيوٌت هَلا َأْبواٌب ُتْطَبُق َعَلْيها، َفُيوَقُد ِمْن َتْ

ِك،  ُم مَجَُعوا إىَل الشِّ  وإنَّم كاَن الُمنافِقوَن أسَفَل ِمَن الكافِِريَن يف النَّاِر، وأشدَّ عذاًبا؛ ألنَّ
ُخوَل َبْينَهم لِنَْقِل أساِرِهم إىل الُمِشِكنَي،  والُكفِر: االستِهزاَء بالُمسِلمنَي، وِخداَعُهم، والدُّ
اِخُل أَشدَّ ِمَن الَعُدوِّ الاِرِج، كاَن عذاُبُه يوَم الِقياَمِة أْنَكى  ا كاَن الَعُدوُّ الدَّ َفَتْعُظم املِحنَُة، وَلمَّ

ِمنُْه، وأْسَوَأ.

))) رواه عبُدال�رزاق يف تفس�ريه )328/2(، وصّحح�ه ابُن كثيٍر يف تفِس�ريه )2/)44( وقال: »َوَك�ذا قاَل مُاِهٌد، 
، والنَّْضُ ْبُن َعَرّب«. يُّ دِّ اُك، والسُّ حَّ ُد ْبُن َكْعٍب الُقَرظي، والضَّ ، َوحُمَمَّ َوِعْكِرَمُة، َوَسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ

)2) رواه ابن أب حاتم يف تفسريه )098/4)).
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فُه َعنُْهم،  ُهم، وَيْمنَُع َعنُْهم الَعذاَب، َفُينِْقُذُهم ِمنُْه، أو ُيَفِّ  )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( َينُْرُ

�فاعاِت، والنَّج�داِت، يف الَمضاِئِق، فقد َكُثَر يف القرآِن َتذِييُل  �ا كاَن الَعَرُب قد ألُِفوا الشَّ وَلمَّ
ِفيِع والنَِّصرِي. الَوِعيِد بَقْطِع الطََّمِع يف الشَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ْرُك األْس�َفُل ِمَن النَّاِر، وال َيعنِي هذا  أنَّ الُمنافِقنَي يوَم الِقيامِة يف أَش�دِّ الَعذاِب، وهو الدَّ
أنَّ�ه ال َيدُخ�ُل َمَعُه�م َغرُيُهم، فقد َذَك�َر  يف عذاِب فِْرَع�وَن، وآِل فرَعوَن: )ۀ  ۀ  
ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ( ]غافر: 46[، وَذَك�َر فِيَمْن َيْكُفُر باملاِئَدِة -وهي آيٌة 

ِمَن آياِت ِعيَس�ى -: )ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]املائدة: 5))[.

ُد  ُة َعذاِب أهِل نِفاِق االعتِقاِد، فإنَّ النِّفاَق ِقْسمِن: نِفاُق االعتِقاِد، الِذي ُيلَّ ويف اآليِة: ِشدَّ
صاِحُبُه يف النَّاِر؛ إلْبطانِِه الُكْفَر، وِخداِعِه بإظهاِر اإليمِن، والِقسُم الثَّاِن: نِفاُق الَعَمِل، كم يف 
َث َكَذَب، وإذا َوَعَد أخَلَف، وإذا اؤُتَِن خاَن«)))، وِمْن  حدي�ِث: »آَيُة الُمنافِِق ثالٌث: إذا َحدَّ
، والُمداَهنَُة، والُمجاَمَلُة بالنُّطِق  كوُت َعْن َقْوِل َكِلمِة احلقِّ ُة الظَّاِلِ، والسُّ هذا الباِب: ُمناَصَ

لَُّد صاِحُبُه يف النَّاِر. بالباطِِل، وهذا النَّوُع ُيْلَحُق بالَمعاِص، واآلثاِم، وال ُيَ

ولِلنِّف�اِق االعتِقاِديِّ عالماٌت، ِمنْها: َتكِذيُب الرس�وِل ، وَتْكِذيُب ما جاَء بِِه، 
أو َتْكِذي�ُب َبعِضِه، وِمنْها: ُبْغُض الرس�وِل ، وُبْغُض ما جاَء بِ�ِه، أو ُبْغُض َبْعِضِه، 
ُة بُكلِّ َأًذى ُيصيُب الُمسلِمنَي، وِمنْها: َكراِهيُة انتِصاِر الُمسِلمنَي، وحَمَبَُّة انتِصاِر  وِمنْها: الَمَسَّ

الكافِِريَن عليِهم. 

عوِد،  َرُج باعتِباِر الصُّ ويف اآلي�ِة: أنَّ النَّاَر َدَركاٌت، ك�م أنَّ النََّة َدَرجاٌت، ويف اللُّغِة: ال�دَّ
َركاُت: ِهَي التي  َرجاُت: ِهَي التِي بعُضها َف�ْوَق َبْعٍض، والدَّ َرُك باعتِب�اِر الُهُبوِط، والدَّ وال�دَّ
ذيل�ة دَركاٌت)2)فَجَهنَُّم َدَركاٌت، بعُضها  َبعُضها أس�َفل ِمْن َبع�ٍض، والفضيلُة َدَرجاٌت، والرَّ

أسَفل ِمْن بعٍض.

))) رواه البخاري )33(، ومسلم )59).
انظر: مشارق األنوار ))/256(، لسان العرب )0)/422(، املعجم الوسيط ))/)28).  (2(



(((

ِفيِع، والنَِّصرِي.  وفِيها: َقْطُع َرجاِء الَمنافِِقنَي يف الشَّ

�َدِة، والِغْلَظ�ِة، فأبو طالِ�ٍب أْهَوُن  ويف اآلي�ِة: أنَّ ع�ذاَب النَّ�اِر َيَتف�اَوُت ِم�ْن َحْي�ُث الشِّ
الُمخلَِّدي�َن يف النَّاِر َعذاًبا، يكوُن يف ِضْحضاٍح ِمنْها، َيْلَبُس َنْعَلنْيِ ِمْن ناٍر، َيْغِل ِمنُْهم ِدماُغُه، 

رِك األسَفِل ِمَن النَّاِر، يف َتوابِيَت ِمْن َحِديٍد، ُمْطبَقٍة عليِهم.  والُمنافُِقوَن يف الدَّ

نيا بأيِدي الُمؤِمننَي، كم َيَقُع يف اِلهاِد، ولكنَُّهم  ُبوَن يف الدُّ اِر ال ُيعذَّ وفِيها: أنَّ َبعَض الكفَّ
يَن باِلْزَيِة، والُمنافِِقنَي الُمَتظاِهِريَن باإلسالِم.  ِة الُمِقرِّ مَّ ُبوَن يف اآلخَرِة، ِمثل أهِل الذِّ ُيعذَّ

ُم ال َنجاَة هَلُم يف اآلخَرِة.  نيا، بالتَّْمِويِه، واِلداِع، فإنَّ وفِيها: أنَّ املنافِِقنَي إذا َنَجْوا يف الدُّ

اِر األصِليِّنَي، وُكْفُرُهم أْخَبُث، وأغَلُظ. وفِيها: أنَّ املنافِِقنَي أشدُّ ُكفًرا ِمَن الكفَّ

فاَعِة لُِعصاِة الُمسِلِمنَي؛ بِمفُهوِم الُمخاَلَفِة.  ويف هِذِه اآليِة: إثباُت الشَّ

ُه شاَهَد ِمَن  وفِيها: أنَّ َمْن َحَضَ ِمَن املنافِِقنَي رس�وَل اهللِ ، فُهَو أشدُّ عذاًبا؛ ألنَّ
الُمعِجزاِت، ما َلْ ُيشاِهْدُه الُمنافُِقوَن ِمْن َبْعِدِه، وإْن كاُنوا ُيشاِرُكوَنُه الَعذاَب يف َدَرَكتِِه.

ْرِك األس�َفِل ِمَن النَّاِر، اس�َتْثنَى ِمْن  ا َذَكَر  َمِصرَي الُمنافِِقنَي بالتَّعِذيِب يف الدَّ وَلمَّ
ِه، فقاَل  �ِديِد َمْن تاَب ِمنُْهم، وأْخَلَص يف َتوَبتِِه، وأْصَلَح َعَمَلُه، واْعَتَصَم بربِّ َهذا الَوعيِد الشَّ

وَطها-:   -داِعًيا املنافِِقنَي للتَّوَبِة، ومَبيِّنًا هَلُم رُشُ

)   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  
ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ                 ۇئ  ۇئ(.

ي�ِح اإليمِن، وخالِِصِه )ۅ(   )ۋ  ۋ  ۅ( ِم�َن النِّفاِق، وَرَجُعوا إىل َصِ

ما أفَس�ُدوُه، وقد قاَل  عِن املنافِق�نَي: )ڱ  ں    ں  ڻ( ]البقرة: 2)[، وَهذا 
م، وإصالَح ما أفَس�ُدوُه، أْو َتس�بَُّبوا يف إِفس�اِده.  اإلص�الُح َيش�َمُل إص�الَح نيَّاِتِ�م، وأعمهِلِ
ِعِه،  �ُكوا بَعْهِدِه، وِميثاِقِه، وِدينِِه، ورَشْ ُلوا عليِه، وَلَُؤوا إليِه، وَتَسَّ )ۉ  ۉ( وَتَوكَّ

ي�اَء  ل�وا الرِّ �اِر )ې   ې  ې( َأْي: أخَلُص�وا ِعباَدَتُ�م هللِ، وَبدَّ وَتَرُك�وا ُم�واالَة الكفَّ
-. )ې( التَّاِئُب�وَن الَمْوُصوُفوَن  الُِح -َوإِنَّ َق�لَّ بِاإِلْخ�الِص، َفَينَْفُعُه�ُم الَعَم�ُل الصَّ



(((

ني�ا، ويكوُن�وَن َمَعُهم يوَم  ف�اِت الَمذُك�وَرِة )ى  ى( هَلُ�م أحكاُمُه�م يف الدُّ بالصِّ
اللِة عىل ُعُلوِّ َمرَتَبتِِهم، وارتِفاِع َدَرَجتِِهم )ائ   الِقياَمِة، واإلْتياُن باسِم اإلشاَرِة للَبِعيِد؛ لِلدَّ

ەئ  ەئ   وئ( يوَم الِقياَمِة )وئ                 ۇئ( وثواًبا َجِزياًل، َفْضاًل ِمنُْه، وَرمَحًة. 

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َفْتُح باِب التَّوبِة للمنافِقنَي. 

وُط األرَبَعُة لِتحِقيِق ذلَك، وهي:  ُ وفِيها: الشُّ

ال: التَّوَبُة ِمَن النِّفاِق.  أوَّ

ثانًيا: اإلصالُح. 

ثالًثا: االعتِصاُم باهللِ. 

يِن هللِ.  رابًعا: إخالُص الدِّ

ُن  وِط، َتَتضمَّ وفِيها: أنَّ إفساَد املنافِِق عظيٌم؛ ولِذلَِك احتاَج يف َتوَبتِِه إىل َمموعٍة ِمَن الشُّ
، والتِزاًما بِِه، وَثباًتا عليِه.  اجتِهاًدا، وُمتاَبَعًة يف احلقِّ

وفِيها: احلثُّ عىل إخالِص القْلِب. 

م�اِت، فاإلصالُح  احِل�اِت بِِضدِّ م�ا كاَن َيعَمُلُه ِمَن الُمحرَّ وفِيه�ا: إتي�اُن التَّاِئ�ِب ِمَن الصَّ
ي�اِء، والتَّوَبُة ُمقابُِل النِّف�اِق، واالعتِصاُم باهللِ ُمقابُِل  ُمقابِ�ُل اإلفس�اِد، واإلخالُص ُمقابُِل الرِّ

اِر.  الَوالِء للكفَّ

ِه.  وفِيها: أنَّ َزواَل ُكفِر الَقلِب َيكوُن بإخالِصِه الَعمَل لربِّ

نيا، واآلِخَرِة.  خوِل يف ُزْمَرِتِم يف الدُّ وفِيها: التَِّشيُف بَمِعيَِّة املؤِمننَي، والدُّ

وفِيها: أنَّ توَبَة الُمنافِِقنَي -إْن صّحْت- فِهي َمْقُبوَلٌة. 

ٌل:  نيا أجٌر ُمعجَّ وفِيها: أنَّ إيتاَء الُمؤِمننَِي أجَرُهم يف اآلخَرِة، ال ُينايف أْن َيُصَل هَلُم يف الدُّ
كِر الَحَسِن، وُحْسِن العاِقَبِة.  زِق، والتَّمِكنِي، والذِّ كالنَِّر، والرِّ

وِط التَّوَبِة: َتْرَك الَقبِيِح، وفِْعَل الَحَسِن.  ويف اآليِة: أنَّ ِمْن رُشُ



(((

وفِيه�ا: أنَّ َمْن َلْ ُتعَرْف َلُه توبٌة صحيحٌة ِمَن املنافِِقنَي، فإنَّ ُمعاَمَلَتُه َتس�َتِمرُّ عىل ما كاَنْت 
عليِه ِمْن َقْبُل، ِمَن اإلغالِظ عليِه، وِجهاِدِه. 

وفِيها: َسَعُة َرمَحِة اهللِ. 

وفِيها: أنَّ َمْن آَمَن، واس�َتَمرَّ عىل إيمنِِه، أفضُل ِمَّْن ناَفَق، ُثمَّ تاَب وآَمَن؛ ولِذلَك َلْ َيُقْل: 
»فأوَلِئَك ِمَن الُمؤِمننَي«، وإنَّم قاَل: )ې  ى  ى())). 

وفِيها: أنَّ املؤِمننَي َمتُبوُعوَن، واملنافِقنَي -َبعَد التَّوَبِة- تابُِعوَن. 

ِك والُكفِر  ، والشِّ وفِيه�ا: أنَّ كلَّ َذْن�ٍب ُيمِكُن التَّوَبُة ِمنْ�ُه -َمْهم َعُظَم-، كالنِّفاِق األك�َبِ
األكَب. 

وفِيها: أنَّ التَّوَبَة َيُِب أْن تكوَن لِوجِه اهللِ، وابتِغاَء َمرضاتِِه، وليَس ِلَْلِب َمنفَعٍة، أو َدْفِع 
ٍة.  ٍة ُدنَيويَّ َمَضَّ

وفِيها: أنَّ َتوَبَة اللِّساِن -َوْحَدها- ال َتْكِفي. 

، وأنَّ الَمنََعَة  �اِر، واالعتصاَم ِبِ�م، ال َيِزيُد صاِحَب�ه إال ُذالًّ وفِيه�ا: أنَّ االلتِج�اَء إىل الكفَّ
َة احلقيقيََّة، يف االعتِصاِم باهللِ.  َة، والِعزَّ القويَّ

وفِيها: الَوْعُد الَجميُل والثَّواُب الَجِزيُل للُمؤِمننَي. 

الِِح، وال َيكوُن ذلَك إالَّ باهللِ.  وفِيها: ُوُجوُب َتثبِيِت التَّاِئِب نفَسه عىل اإليمِن والَعمِل الصَّ

وفِيها: َتْبِشرُي َمْن تاَب ِمَن الُمنافِقنَي. 

َ أنَّ َتعِذيَبُهم إنَّ�م كاَن لُِكفِرِهم، وُذُنوِبِم، ال  �ا َذَكَر  عذاَب الُمنافِق�نَي، َبنيَّ وَلمَّ
لَِ�ٍء آَخَر، وأنَّه  -كم ال َيس�َتِفيُد ِمْن طاَعِة الِعب�اِد-، فإنَّه ال َينَْتِفُع -أيًضا- بَتعِذيبِِهم، 

 : فُهَو ُمسَتْغٍن عمَّ ِسواُه، قاَل

�ُم الُمْؤِمنُوَن، َوال ِمَن  ُك�ْم َعَلْيِهْم بَِأنَُّ ْم َم�َع الُمْؤِمننَِي، َولَْ َيْ ))) ق�ال أب�و حيان األندلس : »َأش�اَر إَِلْيِه�ْم بَِأنَُّ
املؤمنني، وإن كانوا َقْد صاُروا ُمْؤِمننَِي؛ َتنِْفرًيا ِمَّا كاُنوا َعَلْيِه ِمْن ِعَظِم ُكْفِر النِّفاِق، َوَتْعظِيًم حِلاِل َمْن كاَن ُمَتَلبًِّس�ا 

اَرْيِن«. البحر املحيط )4/4))). بِِه. َوَمْعنَى: َمَع الُمْؤِمننَِي: ُرَفقاُؤُهْم َوُمصاِحُبوُهْم يف الدَّ



((5

)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی(.

 )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ( »م�ا« اس�تِفهاِميٌَّة، والُم�راُد ِب�ا ُهنا 

ا النَّاُس-،  النَّف�ُي، واإلن�كاُر؛ لَتأِكيِد الَحِقيَقِة، واملعنَى: أيُّ َمنَفَع�ٍة هللِ  يف عذابُِكم -يا أيُّ
إْن َش�َكرُتْم، وآَمنُْتْم؟ فهذا ال َيِزيُد يف ُمْلِكِه، كم أنَّ َتْرَك عذابُِكم ال ُينِقُص ِمْن ُس�لطانِِه، فُهَو 
ُب َمِن اسَتوَجَب الَعذاَب  نيا، وإنَّم ُيعذِّ ي ِمَن الَغْيِظ، كم َيفَعُل ُكَباُء الدُّ ُب ألَْجِل التَّشفِّ ال ُيعذِّ
يِهم أُجوَرُهم، وَيَتَقبَُّل  بُكفِرِه )ىئ  ىئ  ی( َيشُكُر لِعباِدِه أعمهَلُم، فُيثِيُبُهم عليها، وُيوفِّ

يِه )ی( بُِشكِر عباِدِه، وإيمِن قلوِبِم، فُيجاِزيْم عىل ذلَك. ِمنُْهم القِليَل، وُينمِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:
رمحُة اهللِ بعباِدِه، وفضُلُه عليِهم. 

وفِيها: َترتِيُب الَجزاِء عىل األعمِل. 

ِلُب َلُه  ًيا، وال َيْ وفِيه�ا: أنَّ َوعي�َد اهللِ للُمنافِِقنَي، إنَّم هو ع�ىل ُكْفِرِهم، ونِفاِقِهم، ال َتَش�فِّ
ًة، وهو الغنيُّ الَحميُد.  َمنَْفَعًة، وال َيدَفُع بِِه َمَضَّ

وفِيها: أنَّ ِحكَمَتُه  اقَتَضْت ُمعاَقَبَة الكافِِر. 

�كِر، وُهَو: َتوِحيُد الُمنِْع�ِم، واعرِتاُف الَقل�ِب بنِعَمتِِه، وَثناُء  وفِيه�ا: َن�ْدُب الِعباِد إىل الشُّ
اللِّساِن عليِه، وَعَمُل الَجواِرِح بِطاَعتِِه، وَتْرُك االستِعاَنِة بنِعَمتِِه عىل َمعِصَيتِِه. 

�كَر س�َبٌب يف اإليمِن، وهو  �كِر ع�ىل اإليمِن؛ لِبي�اِن أِهيَّتِِه، وألنَّ الشُّ وفِيه�ا: َتقِديُم الشُّ
ُب نِصُفُه اآلَخُر.  نِصُفُه، والصَّ

اِكَر.  ُب الُمؤِمَن الشَّ وفِيها: أنَّ اهللَ ال ُيعذِّ

َر يف نَِعِم اهللِ، وَقَدَرها حقَّ َقْدِرها، فإنَّ ذلَك َيُقوُدُه إىل اإليمِن.  وفِيها: أنَّ َمْن َتَفكَّ

�ُكوُر(،  �اِكُر(، وقد َوَرَد يف القرآِن -أيًضا-: )الشَّ وفِيها: أّن ِمْن أس�مِء اهللِ : )الشَّ
كِر لِعباِدِه الُمطِيِعنَي، ُياِزيِم بالثَّواِب الَجِزيِل عىل َقِليِل الَعَمِل، وقال الَبَغويُّ  َفُهَو َكثرُِي الشُّ

كُر ِمَن العبِد: الطَّاَعُة، وِمَن اهللِ: الثَّواُب«))).  : »الشُّ

تفسري البغوي )303/2).  (((
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ويف اآليِة: َكمُل ِغناُه ، وَكمُل ِعْلِمِه. 

وفِيها: الَجْمُع يف الِعباَدِة َبنْيَ الَقْوِل، والِفْعِل. 

كَر، أماُن اإلنساِن.  وفِيها: أنَّ اإليمَن، والشُّ

 ، ٍة؛ الس�تِغناِئِه ُب أحًدا ِم�ْن َخْلِقِه، طلًبا لِنَْفٍع، وال َدْفًعا مَلَضَّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ال ُيع�ذِّ
وإنَّم اقَتَضْت ِحْكَمُتُه تعِذيَب َمْن َكَفَر وَتَوىّل. 

كَر ال َيَقُع ِمَن الكافِِر.  وفِيها: أنَّ الشُّ

ى َث�واَب الطَّاِئِعنَي  يُف الُمطِيِع؛ ألنَّ اهللَ  س�مَّ وفِيه�ا: تعظيُم ش�أِن الطَّاَعِة، وَتْشِ
 . ُشْكًرا ِمنُْه

نُُه اسُمُه:  ُب غرَي الُمِسِء، وهذا ِمَّا َيَتَضمَّ وفِيها: أنَّ اهللَ ال ُيِضيُع أجَر الُمحِسِن، وال ُيَعذِّ
ُكوُر(؛ وذلَك  �اِكُر(، وقد جاَء ُهنا عىل َوزِن اس�ِم الفاِعِل، وليَس بِِصيغِة الُمباَلَغِة: )الشَّ )الشَّ

يِه))).  ألنَّه َيَتقبَُّل أقلَّ شٍء ِمَن الَعَمِل، وُينَمِّ

وَنُه، فُيْعطِيِه�ُم الَخرْيَ  �اِكِريَن املؤِمن�نَي بأكَث�ِر ِمَّا َيس�َتِحقُّ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  ُي�اِزي الشَّ
الَعِميَم، والنَِّعيَم الُمِقيَم. 

�كِر، َأْتَبَع ذل�َك ببِياِن أنَّه  �ا َذَكَر  ُس�وَء أخ�الِق الُمنافِق�نَي، وَذَكَر حَمَبََّتُه للشُّ وَلمَّ
ا كاَن الُمنافِقوَن َيظِلُموَن املؤِمننَي  يَِّئ. وَلمَّ وَء، وإعالَنُه، وُيْبِغُض الُخُلَق السَّ َيْكَرُه الَقْوَل السُّ
 ، بَمْكِرِه�م، وُخْبثِِه�م، أب�اَح اهللُ ألهِل اإلي�مِن َذمَّ الُمنافِِقنَي، وإظهاَر َفضاِئِحِه�م، ُدوَن َتَعدٍّ

 : فقاَل

) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ(.
 )ٻ  ٻ  ٻ( وال َي�ْرَض ِم�ْن أَح�ٍد )ٻ( اإلظه�اَر، والتَِّري�َح )پ  پ  

يِّئِة اّلتي َتسوُء،  پ( وُهَو ما َيُسوُء َمْن ِقيَل فِيِه، وُيؤِذيِه، وَيشَمُل ذلَك: مَجيَع األقواِل السَّ
، ونح�ِو ذلِك؛ فإّن ذل�َك ُكلَّه ِمَن الَمنِه�ّي َعنُْه، الِذي  وُتِزُن، كالّش�تِم، والَقذِف، والّس�بِّ

))) انظر: البحر املحيط )5/4))).
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ُيبِغض�ه اهللُ، ق�ال اب�ُن عبَّ�اٍس : »ال ُيِ�بُّ اهللُ أْن َيْدُعَو أَح�ٌد عل أَح�ٍد، إال أْن يكوَن 
َمظُلوًما، فإنَّه قد أْرخَص َلُه، أْن َيْدُعَو عل َمْن َظَلَمُه«))).

َقُه، وما َوَقَع عليِه ِمَن  َث َعِن الظُّلِم الذي حَلِ �ُص للمظُلوِم أْن َيَتحدَّ )پ      ڀ  ڀ( فإنَّ�ه ُيرخَّ

 : ُّالظَّاِلِ، ُدوَن افرِتاٍء، أو ِزياَدٍة، وَيُوُز َلُه أْن َيْدُعَو عليِه ُدوَن اعتِداٍء، قاَل الَحَسُن الَبِري
ُجُل  ي ِمنْ�ُه«)2)، وقاَل مُاِهد: »ُهَو الرَّ »ال َيْدُع�و عليِه، ولَِيُقْل: اللهمَّ أعنِّي عليِه، واس�َتْخِرْج حقِّ

جِل فال ُيِسُن ِضياَفَتُه، َفَيْخُرُج ِمن ِعنِده، فَيُقوَل: أساَء ِضياَفتِي، وَلْ ُيِسْن«)3). َينِْزُل بالرَّ

وقد جاَء يف حديِث ُعقبَة بِن عاِمٍر  أنَّه قاَل: ُقلنا: يا رس�وَل اهللِ، إنََّك َتبَعُثنا فنَنِْزُل 
بق�وٍم ف�ال َيقُروَننا فم َتَرى؟ فقاَل َلنا رس�وُل اهللِ : »إْن َنَزلُتْم بَِق�وٍم فَأَمُروا َلُكم بام 

م«))).  ْيِف الذي َينَبِغي َلُ يِف فاْقَبُلوا، فإْن َلْ َيفَعُلوا، فُخُذوا ِمنُْهم حقَّ الضَّ َينَبِغي للضَّ

وعن أب ُهَريَرَة   قال: جاَء َرُجٌل إىِل النَّبِيِّ  َيْشُكو جاَرُه، َفقاَل: »اْذَهْب 
، َأْو َثالًثا، َفقاَل: »اْذَهْب فاْط�َرْح َمتاَعَك يف الطَِّري�ِق« َفَطَرَح َمتاَعُه يف  َت�نْيِ « َفَأت�اُه َمرَّ فاْص�ِبْ
ُه، َفَجَعَل النَّاُس َيْلَعنُوَنُه: َفَعَل اهللُ بِِه، َوَفَعَل،  ُهْم َخَبَ الطَِّريِق، َفَجَعَل النَّاُس َيْسَأُلوَنُه، َفُيْخِبُ

َوَفَعَل، َفجاَء إَِلْيِه جاُرُه َفقاَل َلُه: اْرِجْع، ال َتَرى ِمنِّي َشْيًئا َتْكَرُهُه)5).

وَن )ٺ(   )ڀ   ٺ  ٺ( لُِدع�اِء املظل�وِم، وم�ا َتَهُروَن بِِه ِم�َن الَقوِل، وما ُت�ِسُّ

باإلساَءِة، واإلحساِن، َوُهو  بُِكلِّ َشٍء َعليٌم.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ِشفاُء ُصُدوِر الُمؤمننَِي، بإباَحِة الَكالِم َعْن إيذاِء الُمنافِِقنَي هَلُم. 

َش.  وفِيها: أنَّ اهللَ ُيبِغُض الُفْحَش، والتََّفحُّ

عاِء ُسوٌء ِمَن الَقْوِل.  وفِيها: أنَّ االعتِداَء يف الدُّ

))) رواه الطبي )344/9).
تفسري ابِن َكثرٍي )443/2).  (2(
تفسري الطبي )345/9).  (3(

)4) رواه البخارّي )37)6(، ومسلم )727)).
)5) رواه أبو داود )53)5(، وله شواهد، وحّسنه املنذري يف الرتغيب والرتهيب )3/)24).
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اِعي  عاِء ع�ىل الظَّاِلِ، واألفَضُل َترُكُه؛ ألّن الَعفَو َعن�ُه أْفضُل، وألنَّ الدَّ وفِيه�ا: َجواُز الدُّ
عاِء عىل الظَّاِلِ َرغَبٌة يف  عاِء، فيكون ِمَن الُمعَتِديَن فِيِه، وألنَّه يك�وُن يف الدُّ َق�د َيَتج�اَوُز يف الدُّ

 . ي، واالنتِقاِم، وفِيها َحظُّ َنْفٍس، قد َيِزيُد َعِن الَحدِّ التََّشفِّ

ِه أْن َيُبثَّ َش�ْكواُه، وَيوُز للُمعَتَدى عليِه أْن َيش�ُكَو  وفِيه�ا: أنَّ�ه َيوُز للَمحُروِم ِم�ْن حقِّ
حاَلُه.

ُل أشنََع.  وِء ِمَن الَقْوِل، وال اإلساَر، وإْن كاَن األوَّ وفِيها: أنَّ اهللَ ال ُيِبُّ الَجْهَر بالسُّ

وُء ِمَن الَقْوِل.  وَء ِمَن الِفْعِل َيُرُم أيًضا، كم َيُرُم السُّ وفِيها: أنَّ السُّ

وفِيها: شاِهٌد لِقولِِه : )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې( ]النحل: 26)[. 

ِم يف االقتِصاِص، قاَل عبُدالَكِريِم بُن مالٍِك الَجزِريُّ  وفِيه�ا: عدُم َجواِز ارتِكاِب الُمح�رَّ
ي  ُجُل َيْش�ُتُمَك، فَتْش�ُتمُه، ولِك�ْن إِن افرَتَى عَلْي�َك، فال َتْفرَتِ  يف ه�ِذِه اآلي�ِة: »ُهَو الرَّ

عَلْيِه«))).

ِهم، ونِيَّاِتِم، وما ُيُفوَنُه، وَعِليٌم  وفِيها: أنَّ اهللَ َسِميٌع لِكالِم الِعباِد، وَجْهِرِهم، َعِليٌم بِِسِّ
اِدَرِة، وَمقاِصِد أصحاِبا.  باألقواِل الصَّ

ويف اآليِة: إثباُت صفِة الُحبِّ هللِ ، وِضّده أيًضا، وهو الُبْغُض. 

رْتِ عىل ِعباِدِه.  وفِيها: حَمَبَُّة اهللِ للسَّ

ِغيُب يف الَقْوِل الَحَسِن.  وفِيها: الرتَّ

ِلُب  وفِيه�ا: أنَّ األصَل: الَكفُّ َعْن ِذْكِر ُعُيوِب وس�يِّئاِت اآلَخِريَن؛ فإنَّ الَجْهَر بذلَك َيْ
�وِء، فَيْضُع�َف يف النُُّفوِس اس�تِقباُحُه،  الَع�داَوَة، والَبْغض�اَء، وُي�ؤدِّي إىل َتَف�ِّ الَجْهر بالسُّ

ًرا ِمَن اإلساِر بِِه.  وِء أشدُّ َضَ واستِْبشاُعُه، فالَجْهُر بالسُّ

وفِيها: أنَّ َبعَض النَّاِس َيْظِلُم َمْن َظَلَمُه، وَيسَتطِيُل عليِه. 

وفِيها: أنَّ اهللَ ال َيُفوُتُه شٌء ِمْن أقواِل الِعباِد. 

))) رواه ابن أب حاتم )4/)0))).
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ِف،  َ �ْتِم، والَقْذِف، واإليذاِء يف الشَّ وفِيها: َتِريُم إس�اَءِة الُمس�ِلِم ألِخيِه الُمس�ِلِم: بالشَّ
والِعْرِض، وغرِي ذلِك. 

ُكوَت عىل الظُّلِم: إذا كاَن ُيؤدِّي إىل َتاِدي الظَّاِلِ يف َبْغِيِه، فإنَّ َكشَف ُظلِمه  وفِيها: أنَّ السُّ
ِه عِن الظُّلِم، وَتِذيِر النَّاِس ِمنُْه.  والَجْهَر بِِه أْوىَل؛ وذلك لَِكفِّ

وفِيها: َتِقيُق الَعْدِل، باالنتِصاِر ِمَن الظَّاِلِ عىل َقْدِر الَمْظَلَمِة. 

يَِّبِة.  ِة اللِّساِن، والَكِلَمِة الطَّ ِغيُب يف ِعفَّ وفِيها: الرتَّ

وا عمَّ ال ُيبُُّه.  وفِيها: أنَّ عىل عباِد اهللِ الُمؤِمننَي أْن َيفَعُلوا ما ُيِبُّه اهللُ، وَيُكفُّ

وفِيها: ِصياَنُة ُسمَعِة الُمسِلِم، وِعْرِضِه. 

جُر عِن الظُّلِم، وَرْدُع الظَّاِلِ.  وفِيها: الزَّ

عاِء  وفِيها: جواُز َجهِر الَمظلوِم بِم وقَع َعليِه ِمن ُظلٍم، والّتعبرِي عنُْه بكلِّ َوْجٍه ُمباٍح، كالدُّ
َح باس�ِمِه، فيُق�وَل: فالٌن َظَلَمنِي، أو ُهَو ظ�اِلٌ، أو َيُردَّ عليِه قوَلُه  ع�ىل َمْن َظَلَمه، أْو أْن ُيرِّ

بِمثِلِه، ونحِو ذلَك، وقد قاَل النبيُّ : »َلُّ الواِجِد ُيِلُّ ِعْرَضُه، َوُعُقوَبَتُه«))). 

: َمَطَلنِي ُف�الٌن، أو: يا ظاِل، يا ُمعَتدي،  واملقص�وُد بِحّل ِعرِض�ه: أن يقوَل صاِحُب احلقِّ
ونحو ذلِك. وعقوبُته: َحبُسه.

وفِيها: َهْتُك أستاِر الُمنافِقنَي، والظَّاملنَي، والتَّحِذيُر ِمَن الظلِم. 

ُرُه، وَكُثَر َكْيُدُه، وَمكُرُه، جاَز إظهاُر َفضاِئِحِه.  وفِيها: أنَّ َمْن َعُظَم َضَ

وفِيها: أنَّ األصَل: َعَدُم َكش�ِف األحواِل الَمس�ُتوَرِة؛ لَِئال َيِصرَي ذلَك سبًبا لُِوُقوِع النَّاِس 
يف الِغيَبِة. 

وفِيها: االقتِصاُد يف الكالِم.

َبُه يف  وِء ِمن القوِل عىل ظاملِِِه، َنَدَبُه إىل الَعْفِو، ورغَّ وَبْعَد أْن أِذَن اهللُ للَمظُلوِم بالَجْهِر بالسُّ
 : َقْوِل الَخرِي، فقاَل

))) رواه أبو داود )3628(، والنسائي )4689(، وصححه احلافُظ العراقي يف تريج اإلحياء )ص045)).
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)ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  ڦ(.

اِجُح أنَّه َيشَمُل  َدَقُة. والرَّ ا، وِقيَل: الُمراُد الصَّ  )ٿ  ٿ( ُتظِهُروا )ٿ( َحَسنًَة، وبِرًّ

. )ٿ  ٹ( فال ُتظِهُروه  ، ظاِه�ٍر، وباطٍِن، ِمْن واِجٍب، وُمس�َتَحبٍّ ، وفِْعِلٍّ كلَّ َخ�رٍي َقْوِلٍّ
)ٹ    ٹ  ٹ   ڤ( وُتس�احِمُوا َمْن َظَلَمُكم، وَتَتج�اَوُزوا َعنُه، وُتقابُِلوُه باإلبراِء )ڤ  ڤ  

ڤ            ڦ( َيصَف�ُح، وَيَتج�اَوُز، وقد قال النب�يُّ : »... َوما زاَد اهلل عبًدا بَِعْفٍو، إال 
(: ِمْن أس�مِء اهللِ  ن�ِب، وَتْرُك الِعقاِب عَليِه، و )الَعُفوُّ ا«)))، والَعْف�ُو: ُهَو التَّجاُوُز َعِن الذَّ ِع�زًّ
نوِب، وَيْسرُتُ الُعُيوَب )ڦ( له القدرُة التاّمُة  الُحسنَى، وهو ُيِبُّ الَعْفَو، وَيْصَفُح َعِن الذُّ
اها، وأْحَكَمها،  ع�ىَل كلِّ َشٍء؛ َفبِقدرتِ�ِه َأْوَجَد الَموجوداِت، وبِقدرتِِه دبَّرها، وبِقدرتِِه س�وَّ
وبِقدرتِ�ِه ُيِي�ي وُيمي�ُت، وَيبَعُث العب�اَد لِْلج�زاِء، وُياِزي الُمحس�َن بإْحس�انِه، والُمسَء 
ُفها َعىل  بإس�اَءتِه، اّلذي إذا َأراَد َش�يًئا قاَل َله: )ُكْن( َفيكوُن، وبِقدرتِِه ُيقّلُب الُقلوَب، وُيرِّ

ما َيشاُء، وُيريُد. 

وِمْن أسمِئِه : )القاِدُر(، و )الُمقَتِدُر(، و )الَقِديُر(.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

الَحثُّ عىل إظهاِر الَخرْيِ َبنْيَ النَّاِس، وُمعاَمَلتِِهم بِِه. 

ًبا إىل اهللِ، واإلخف�اُء أفضُل، إال ما ال ُيمِكُن إخفاُؤُه، أو كاَن  وفِيه�ا: إخفاُء األعمِل؛ تقرُّ
يف إظهاِرِه َمصَلحٌة رَشِعيٌَّة، كاقتِداِء النَّاِس بفاِعِل الَخرِي، وحثِِّهم علْيِه. 

 . ، وفِْعِلٍّ ِغيُب يف كلِّ َخرٍي َقوِلٍّ وفِيها: الرتَّ

ْفِح.  وفِيها: َفضُل التَّجاُوِز عْن َمظاِلِ الِعباِد، وُمقاَبَلِة اإلساَءِة بالصَّ

ْن َيعُفو َعِن النَّاِس.  وفِيها: أنَّ اهللَ أْوىَل بالَعْفِو ِمَن الَمخُلوِقنَي، وأنَّه َيعُفو َعمَّ

وفِيها: أنَّ العافنَِي عِن النَّاِس َقِريُبوَن ِمَن اهللِ، وَثواُبُم عنَدُه َجِزيٌل. 

))) رواه مسلم )2588).
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وفِيها: الَعْفُو عنَد الُقدَرِة))). 

ِّ َعنُْهم.  وفِيها: إيصاُل النَّفِع إىل الَخْلِق، وَكفُّ الشَّ

ْوا بالَعفِو  وفِيها: أنَّ اهللَ َيعُفو عِن الُمِسِء؛ َكَرًما، وإحساًنا، وأنَّه َينَبِغي عىل الِعباِد أْن َيَتحلَّ
والّصفِح؛ لَيعُفَو اهللُ عنُهم.

وفِيها: أنَّ َعْفَو اهللِ  َلْيَس ِمْن َعْجٍز، وَضْعٍف، وإنَّم َيعُفو، وَلُه َتاُم الُقدَرِة.

يِّئاِت.  وفِيها: أنَّ فِْعَل الَخرياِت، والَعفَو عِن الِعباِد، ِمْن ُموِجباِت َعْفِو اهللِ عن السَّ

ا شخِصيًّا،  وفِيها: أنَّ الَعفَو أحبُّ إىل اهللِ ِمَن االنتِصاِر، إال ما كاَن ِمْن َحقِّ اهللِ، وَلْيَس حقًّ
فإنَّ الَغَضَب لُِحُرماِت اهللِ واالنتِقاَم هلا واِجٌب)2). 

وفِيها: أنَّ الَجزاَء ِمْن ِجنِْس الَعَمِل. 

ِه يف معاِن أسمِء اهللِ، وِصفاتِِه.  وفِيها: اإلرشاُد إىل التََّفقُّ

وفِيها: ُمقاَبَلُة اإلساءِة باإلحساِن.

ا َكَش�َف اهللُ  للمؤِمن�نَي يف املدينِة ِمْن حاِل أعداِئِهم املنافِقنَي ما َكَش�َف، َذَكَر  وَلمَّ
َ ش�يًئا ِمْن   بع�َض َرذاِئ�ِل الَع�ُدوِّ اآلَخِر للمؤمن�نَي يف املدينِة، وُهم أه�ُل الِكتاِب، وَبنيَّ
م ال ُيؤِمنُوَن برسولِِه حممٍد ، فقد كاَن  أباطِيِلِهم، وذكَر ُس�وَء َمِصرِيِهم، وحيُث إنَّ
التَّمهي�ُد لِذْكِرِه�م بالتَّأِكيِد عىل ُوُجوِب اإليمِن بِِه ُس�بحاَنه، واإليمِن بُِرُس�ِلِه مجيًعا، وإبطاِل 

 : التَّفريِق َبْينَهم يف اإليمِن، فقاَل

))) وُهو أفضُل العفِو، رَوى أُبو ُنعيم يف احِلليِة )5/)26( عن عمَر بِن عبِدالعزيِز قال: »َأْفَضُل الَعْفِو ِعنَْد الَمْقِدَرِة«، 
�خاِء ما واَفَق احلاَجَة، َوَخرْيُ الَعْفِو  ورَوى الَخطيُب يف الّتلخيِص )ص353( عن َأْكَثم ْبِن َصْيِفيٍّ قال: »َخرْيُ السَّ

ما كاَن َمَع الَمْقِدَرِة«.
وق�ال اب�ُن عثيم�ني : »العفُو عن�َد املقدرِة ِمن ِس�مِت أهِل الس�نِّة والَجمعة، لك�ْن بِشِط أْن يك�وَن العفُو   (2(

إصالًح�ا، ف�إْن َتضّمَن العفُو إس�اءًة، فإن�م ال َيندبوَن إىل َذل�َك؛ ألّن اهللَ  اش�رتَط فقال: )ۓ  ڭ   
ڭ( ]الش�ورى: 40[، أي: كان يف َعفِوه إصالح، أما َمن كاَن يف َعفِوِه إِس�اءٌة، أْو كاَن َس�بًبا للساءِة، فُهنا نقول: 

ال َتعُف«. مموع فتاوى ابن عثيمني )672/8).



(5(

چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   )ڦ  

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک(.

 )ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ( ق�اَل َقت�اَدُة : »أوَلئ�َك أع�داُء اهللِ اليهوُد، 

والنَّصاَرى، آَمنَِت اليهوُد بالتَّوراِة، وُموَسى، وَكَفُروا باإلنِجيِل، وِعيَسى، وآَمنَِت النَّصاَرى 
َة، والنَّرانِيََّة،  َُذوا اليهوديَّ باإلنِجيِل، وِعيَس�ى، وَكَفُروا بالقرآِن، وبمحمٍد ، فاتَّ

وُها بِدَعتاِن، َلْيَستا ِمَن اهللِ، وَتَرُكوا اإلسالَم، وُهَو ِديُن اهللِ الذي َبَعَث بِِه ُرُسَلُه«))).

وقوُل�ُه: )ڄ   ڄ( َس�واء بس�بِِّه، كم قال�ِت الَيه�وُد: )پ  پ  پ(، وقاُلوا: )ې  ې  
عاِئِهم عيَسى  َوَلًدا له، أو  عاِئِهم ُعَزْيًرا َوَلًدا َلُه، وَكم َفَعَلِت النَّصاَرى يف ادِّ ې(. أو بادِّ

م: »)ک  ک  ک  گ(، وغرِي ذلَك.  م: )ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ(، أْو بقوهِلِ بَقْوهِلِ

ُس�ِل،  وقوُل�ُه: )ڄ   ڄ  ڄ( َمعُل�وٌم أنَّ أهَل الكت�اِب َلْ َيكُفُروا بَجِميِع الرُّ
ولك�نَّ ُكْفَرُه�م بَِبعِضِهم ُهَو ُكفٌر ب�اهللِ، وبَِجِميِع ُرُس�ِلِه. )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ُس�ِل يف اإلي�مِن بِالَهَوى،  چ( أي: يف اإلي�مِن، وق�د كاَن َتفِري�ُق أه�ِل الكت�اِب َبنْيَ الرُّ

والَحَس�ِد، والَعَصبِيَّ�ِة، وم�ا َوَج�ُدوا علي�ِه آباَءُه�م )چ  چ  ڇ  ڇ  
ٍد، وَق�ْوِل النَّصاَرى: ُنؤِمُن  ڇ( كَقْوِل الَيهوِد: ُنؤِمُن بُِموَس�ى، وَيكُفُروَن بِِعيَس�ى َوحُمَمَّ
�اِمرُة الذيَن ال ُيؤِمنُوَن بِنَبِيٍّ َبعَد ُيوَش�َع، والَمُجوس  بِعيَس�ى، وَيكُفُروَن بُمحّمد، وكذا السَّ

، وَلْ ُيؤِمنُوا بَغرِيِه))). الذيَن ُيقاُل بأنَّه كاَن هَلُم َنبِيٌّ

 )ڇ( َيقِص�ُدوَن )ڍ  ڍ( َيَعُل�وا )ڌ  ڌ( َب�نْيَ اإلي�مِن، والُكف�ِر 

�ًطا َبْينَه�م، َيَْم�ُع َب�نْيَ اإلي�مِن، والُكف�ِر، وقوُل�ُه: )ڈ( أي:  )ڎ( ِدينً�ا ُمَتوسِّ

ي�ٌح ثابٌِت، ال  ُقوَن َب�نْيَ ُرُس�ِلِه )ڈ  ژ    ژ( أي: ُكْفُرُهم َصِ الكافِ�روَن ب�اهللِ، الُمفرِّ
ُة )ک   ش�كَّ فِيِه )ڑ( َأْعَدْدن�ا، وهيَّأنا )ک( الذيَن ُأِقيَم�ْت عليِهم الُحجَّ

ُم بِِه، وُنِينُُهم، كم اسَتهاُنوا بُِرُسِلنا ِمْن َقْبُل. ک( أي: َعذاًبا ُنِذهلُّ

))) رواه الطبّي )354/9).
)2) انظر: تفسري ابِن َكثرٍي )445/2).
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ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

أنَّه ال َيوُز بِناُء أمِر اإليمِن عىل الَهَوى، والَعَصبيَِّة، والعاَدِة. 

ٌد.  وفيهام: أنَّ ُكفَر اليهوِد، والنَّصاَرى، ُكفٌر ِصيٌح ُمؤكَّ

ُس�ِل مجيًعا، وَتصِديِقِه�م فيم جاؤوا بِِه ِمْن عن�ِد اهللِ إمجااًل،  وفيه�ام: ُوُج�وُب اإليمِن بالرُّ
وَتْفِصياًل، وُمواالِتِم مجيًعا، واعتِقاِد َفْضِلِهم عىل َغرِيِهم ِمَن النَّاِس. 

ُسِل.  وفيهام: ِذْكُر ناقٍض ِمْن َنواِقِض اإليمِن، وهو الُكفُر بَبعِض الرُّ

ُسِل ُكفٌر بَجِميِعِهم.  وفيهام: أنَّ الُكفَر بَبعِض الرُّ

وفيهام: أنَّ الُكفَر بأَحِد ُرُسِل اهللِ ُيؤدِّي إىل الُكفِر بالذي أْرَسَلُه. 

ي، والَحَس�ِد،  باِعِهُم الَهَوى، والتَّش�هِّ وفيهام: َذمُّ اليهوِد، والنَّصاَرى، عىل َعَصبِيَّتِِهم، واتِّ
 ، ُفُهم وخاَتُُهم: حممٌد الذي أدَّى ِبِم إىل الُكْفِر بَبعِض أنبِياِء اهللِ، وعىل رأِسِهم: أرْشَ

م ال ُيؤِمنُوَن بنَبِيٍّ َبعَد َنبِيِِّهم.  وقد َجَرْت عاَدُة هؤالِء بأنَّ

وفيهام: أنَّ اقتِصاَر أهِل الكتاِب عىل اإليمِن باهللِ وبِنَبيِِّهم الذي أتاُهم، َلْيَس إيمًنا رشعيًّا؛ 
وذلَك ألنَّ ُكفَرُهم ببعِض األنبِياِء، َيعوُد عىل إيمِنِم باإلبطاِل. 

ُس�ِل واألنبِياِء،  وفيه�ام: أنَّ ِضدَّ الُكف�ر -وُهَو اإليمُن- َيقَت�ِض التَّصِديَق واإلقراَر بِجميِع الرُّ
الذيَن أرَس�َلُهُم اهللُ،، كم قاَل  يف َموِضَعنْيِ ُمَتمثَِلنْيِ ِمْن ِكتابِِه: )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ( وذلَك يف سورِة البقرِة، التي َتْدُعو الَيُهوَد، وسورِة آِل ِعمراَن، التي َتدُعو النَّصاَرى. 

ٌم بأنَّ  َم ُمَتَوهِّ وفيهام: التَّأكيُد عىل ُكْفِر َمْن ُيؤِمُن بَِبعِض األنبِياِء، ويكُفُر بِبعٍض؛ لَِئال َيَتوهَّ
ُسِل دوَن بعٍض، ُيِزيُل اسَم الُكفِر َعْن صاِحبِه.  اإليمَن ببعِض الرُّ

وفيهام: إهاَنُة اهللِ ألعداِئِه. 

اِر ِمْن أهِل الِكتاِب يوَم الِقياَمِة.  ديُد لِلكفَّ وفيهام: الَعذاُب الشَّ

ُس�ِل، فكذلِ�َك ال َيُ�وُز التَّفِريُق َبنْيَ م�ا جاَء بِِه  وفيه�ام: أنَّ�ه كم ال َيُ�وُز التَّفِريُق َبنْيَ الرُّ
الرسوُل الواِحُد؛ لُِعُموِم قولِِه: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ(. 
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اَذ َطِريٍق َوَسٍط َبنْيَ اإليمِن، والُكْفِر، أمٌر حُماٌل غرُي ُمِْكٍن.  وفيهام: أنَّ اتِّ

وفيهام: ِذْكُر ُكفِر الُمعاداِة، والُبْغِض، وُكْفِر اإلباِء، واالستِكباِر. 

، كم  ُس�ِل َلْيَس الُم�راُد بِِه التَّفِضيَل َبْينَُه�م؛ ألنَّ التَّفِضيَل حقٌّ وفيه�ام: أنَّ التَّفِريَق َبنْيَ الرُّ
ق�اَل اهللُ: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]البقرة: 253[، ولِك�نَّ الَمقُص�وَد بالتَّفِريِق 

الباطِِل: اإليمُن بَِبعِضِهم ُدوَن بعٍض. 

ُس�ِل؛ لَِيس�َلَم ِمْن أي�ِدي الُمؤِمننَِي، فقد َتيَّ�َأ لالنتِقاِل ِمَن  وفيه�ام: أنَّ َمْن آَمَن بَِبعِض الرُّ
الُكفِر الظَّاِهِر إىل النِّفاِق. 

وفيهام: َتريُم التَّالُعِب، واالستِهزاِء، بَوْحِي اهللِ. 

وفيهام: أنَّ أصَل اإليمِن الذي َينَْفُع صاِحَبُه، ُكلٌّ ال َيقَبُل التَّجِزَئَة. 

وفيه�ام: أنَّ َزْع�َم اإليمِن ب�اهللِ ال َيكِفي، حتَّى َي�أِتَ صاحُبُه ببقيَِّة أركاِن اإلي�مِن، وِمنْها: 
ُسِل.  اإليمُن بالرُّ

يَك  ُس�ِل واحدٌة يف أصِلها، وِهَي التَّوِحي�ُد، وِعباَدُة اهللِ وحَدُه ال رَشِ وفيه�ام: أنَّ َدعَوَة الرُّ
َلُه. 

 . وفيهام: أنَّ الُكفَر بَِبعِض الَحقِّ ُكفٌر بَِجِميِع الَحقِّ

اِر أس�َوُأ ِمْن َبعٍض، فِمنُْهم: َمْن َيكُفُر باهللِ، وُرُسِلِه مَجِيًعا، وِمنُْهم:  وفيهام: أنَّ َبعَض الُكفَّ
ُسِل ُدوَن َبعٍض، وِمنُْهم:  ُسِل، وِمنُْهم: َمْن ُيؤِمُن بَِبعِض الرُّ َمْن َيْزُعُم اإليمَن باهللِ، وَيكُفُر بالرُّ

الُمنافِقوَن، الذيَن ُيظِهُروَن اإليمَن باهللِ وُرُسِلِه، وُهْم يف الباطِِن كافُِروَن بذلَك. 

اِر ثالَث  وفيهام: التَّأِكيُد عىل ُكفِر الكافِِر، فقد َحَكَم اهللُ بالُكفِر يف هاَتنْيِ اآليَتنْيِ عىل الكفَّ
اٍت، كم يف قولِ�ِه: )ڄ(، وقولِِه: )ژ(، وقولِ�ِه: )ک(، وأظَهَر يف  م�رَّ
َمْوِض�ِع اإلضمِر)))؛ أَلْجِل التَّأِكيِد عىل هِذِه احلقيَقِة، ُثمَّ جاَء التَّعبِيُر بَكِلَمِة )ژ(؛ تأِكيًدا 

عىل ذلَك. 

))) حيُث قال : )ڑ  ک  ک  ک(، ول يقل: »وأعتْدنا هلَم«.
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وفيه�ام: أنَّ ُكلَّ نب�يٍّ َبَعَث�ُه اهللُ إىل َق�وٍم، فإنَّه قد أَمَرُه�م باإليمِن بَِجِميِع أنبِي�اِء اهللِ، وعىل 
 . َرأِسِهم: خاَتُُهم حممٌد

وفيه�ام: أنَّ الُكف�َر ب�اهللِ ال َيقَتِرُ ع�ىل َجْحِدِه، وإن�كاِر ُوُجوِدِه ، وإنَّم َيش�َمُل 
-أيًضا- عدَم اإليمِن بُِكُتبِه وُرُسِله. 

ي ِمْن َعذاِب اهللِ. ُسِل ُينَجِّ وفيهام: ُبطالُن َقوِل َمْن َيُقوُل: إنَّ اإليمَن بَِبعِض الرُّ

 : الَوِعيَد ملَِْن َكَفَر، أتَبَعُه بِذْكِر الَوعِد ملَِْن آَمَن، فقاَل  ا َذَكَر وَلمَّ

ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    )گ  

ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ(.
ِة، وغرِيه�ا )گ( َوَوحدانِيَّتِ�ِه، وُرُبوبِيَّتِ�ِه، وأُلوِهيَّتِِه،   )گ  گ( ِم�ْن ه�ِذِه األمَّ

وأس�مِئِه، وِصفاتِ�ِه )گ( مَجِيًع�ا )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( يف اإلي�مِن، ك�م قاَل 
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   )ڳ    :
ۀ( ]البقرة: 285[. )ڱ( أه�ُل اإلي�مِن الَمذُك�وروَن )ڱ   ڱ  ں( 

وه�ذا َوْعُد اهللِ بالَجزاِء الَجِزيِل، والثَّواِب الَجِليِل، والَعطاِء الَجِميِل، ووْعُد اهللِ ال يتخّلف 
، وُيَوفُِّق  �يِّئاِت، وَيَتقبَُّل الَحَس�ناِت، وَي�ِدي إىل الَحقِّ )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( َيغِف�ُر السَّ

لليمِن.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

فضُل املؤِمننَي بجميِع األنبِياِء. 

ِة، وَغرِيها، وملَِِن انَتَقَل ِمْن ِدينِِه إىل  ُس�ِل ِمْن هِذِه األمَّ وفِيها: البِش�اَرُة ملَِْن آَمَن بَِجِميِع الرُّ
ِديِن اإلسالِم؛ ألْجِل ذلَك، كعبِداهللِ بِن َسالٍم، وغرِيِه. 

وفِيها: أنَّ أهَل اإليمِن َطِريَقُتُهم واحَدٌة، َبْينَم أهُل الُكفِر ُشعٌب متِلفٌة، فِمنُْهم: َمْن َيَْحُد 
سالَة،  َة، والرِّ ِعي النُّبوَّ ُس�ِل، وِمنُْهم: َمْن ُيؤِمُن بِرسوٍل ُدوَن رس�وٍل، وِمنُْهم: َمْن يدَّ مَجِيَع الرُّ

وِمنُْهم: َمْن َيتَّبُِعُه، إىل غرِي ذلَك. 
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وفِيها: َفضُل َمْن آَمَن بنبيِِّه --، ُثمَّ آَمَن بنَبِيِّنا ، َمَع إيمنِِه بَجميِع األنبِياِء، 
وُهم َمْن أسَلَم ِمَن الَيهوِد، والنَّصاَرى. 

 ، م آَدَم هِلِ ، ِمْن أوَّ ى اهللُ ِمنُْهم، وَمْن َلْ ُيَس�مِّ وفِيها: اإليمُن بَجِميِع األنبِياِء، َمْن َس�مَّ
 . إىل خاَتِِهم حممٍد

ُسِل َيشَمُل اإليمَن بم جاُءوا بِِه ِمْن ِعنِد اهللِ.  وفِيها: أنَّ اإليمَن بالرُّ

، وأكَثُر أجًرا، ِمْن َعَمِل الَجواِرِح، وأنَّ الثَّاِن َنتِيجٌة  وفِيها: أنَّ َعَمَل الَقْلِب أْخَطُر، وأهمُّ
ِل. لألوَّ

وفِيه�ا: َكَرُم اهللِ ؛ فإنَّه َجَعَل عىل اإليمِن الواِجِب عىل ِعباِدِه أجًرا عظيًم، وَقَطَع 
اُه.  ُه َسوَف ُيؤتِيِهم إيَّ بأنَّ

يَعِة  يَعَة الواِحَدَة، كَشِ وفِيها: أنَّ اختاِلَف رَشاِئِع األنبِياِء ال ُينايف اإليمَن ِبِم، َبْل إنَّ الشَّ
هِلا، فق�د اْزداَدت التَّكالِي�ُف، َوَوَقَع  حمم�ٍد ، َلْيَس�ْت يف آِخِرها، ِمثَل�م كاَنْت يف أوَّ
اِئ�ِع واِحٌد، وُه�َو اإليمُن باهللِ،  النَّس�ُخ، ك�م ُيِري�ُدُه اهللُ، وَحَصَل َتِفيٌف، ولك�نَّ أصَل الشَّ

يَك َلُه.  وِعباَدُتُه، وحَدُه ال رَشِ

ِب  ساَلِة، والنُّصِح للَخْلِق، والصَّ ُس�ِل، وَتوِقرُيُهم؛ ملِا قاُموا بِِه ِمْن َتبِليِغ الرِّ وفِيها: حَمَبَُّة الرُّ
عىل أذاُهم. 

غَبُة يف  جاِء َبع�َد الَخْوِف، َفَتعُظ�م الرَّ وفِيه�ا: اإلتي�اُن بالبِش�اَرِة َبعَد النِّ�ذاَرِة؛ لَِتقِوَي�ِة الرَّ
س النُّفوُس للَعَمِل؛ لِنَْيِل األجِر، والثَّواِب.  الِِح، وَتَتحمَّ اإليمِن، والَعَمِل الصَّ

وفِيها: ِذْكُر الَمُثوَبِة َبعَد ِذْكِر الُعُقوَبِة، وهذا َأْوَقُع يف النَّْفِس.

وفِيها: ُمواالُة مجيِع األنبِياِء، واالنتِصاُر هَلُم. 

وفِيها: ِعناَيُة اهللِ بُِرُسِلِه، وعظيُم َمنِزَلتِِهم ِعنَدُه. 

، وهذا ِمْن َكَرِم اهللِ.  اللِة عىل أنَّه ُمسَتَحقٌّ وفِيها: َتسِميُة الثَّواِب أجًرا؛ للدَّ

ا َج�زاُء إيمِنِم، وما َتَرتََّب عليِه ِمَن األعمِل  وفِيه�ا: إضاَفُة األُجوِر إىل املؤِمننَي؛ لِبياِن أنَّ
احِلَِة. الصَّ
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وفِيها: أنَّ اإليمَن َيُِب أْن يكوَن َحِقيقيًّا، يقينِيًّا، َمبنِيًّا عىل الِعلِم، والُبهاِن. 

: الثَّواِب عىل َحَسناِتِم، والَمغِفَرِة لسيِّئاِتِم.  وفِيها: مَجُع اهللِ للمؤِمننَي َبنْيَ َوْعَدْيِن حَسننْيِ

ِغيِب،  ُس�ِل إىل اإليمِن بالرتَّ بنَِي بالرُّ وفِيه�ا -َمَع التي َقْبَلها-: َدعَوُة أهِل الكتاِب والُمَكذِّ
ِهيِب، والَوعِد، والَوِعيِد.  والرتَّ

ا َذَكَر  ُكْفَر أهِل الكتاِب ببعِض ُرُسِلِه، وِمْن ذلَك: اجتِمُعُهم عىل الُكفِر بِرسولِِه  وَلمَّ
حمم�ٍد ، أش�اَر  إىل م�ا َفَعَل�ُه َبعُضُه�م عىل َعْه�ِدِه  ِم�ْن إظهاِر 
م آي�اٍت، واقرِتاِحِهم ملِعِج�زاٍت، يأِت با عىل َوْف�ِق َمطالِبِِهم،  الُمعاَن�َدِة، والتَّعنُِّت، وُس�ؤاهِلِ

فقاَل ُسْبحانه: 

ڭ    ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ            ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   )ۀ   

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ(.

�يُء الِفع�ِل   )ۀ( ي�ا حمم�ُد -- )ہ  ہ( أحب�اُر اليه�وِد. وَمِ

ُطوَن  �اِمَع َيراُه�م، وُهم َيطُلُبوَن، وَيش�رَتِ ٌة، وكأنَّ السَّ ا حاِضَ �َة كأنَّ الُمض�اِرِع َيَْع�ُل الِقصَّ
)ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھ( َك�م ُأْنِزَل�ِت التَّ�وراُة ع�ىل ُموَس�ى َمكُتوَب�ًة؛ لِيُكوَن هذا 

َل عليِهم ُصُحًفا ِمَن  تَِك. قال ابُن ُجَرْيج: »َس�َأُلوُه أن ُين�زِّ -بَِزعِمِه�م- َدلِي�اًل عىل ِصدِق ُنبوَّ
اهللِ، َمكُتوَبًة إىل ُفالٍن وُفالٍن وُفالٍن، بَتصِديِقِه فيم جاَءُهم بِِه«))). 

�اُر ُقَرْيٍش النبيَّ  وال َش�كَّ أنَّ ه�ذا َتَعنٌُّت، وِعناٌد، وُكْفٌر، وإحلاٌد، وهو ُيش�بُِه ما َس�َأَلُه كفَّ
�مَء  ُحوها، كأْن َيْفُجَر هَلُم ِمَن األرِض َينُْبوًعا، أو ُيس�ِقَط السَّ  ِمَن اآلياِت التي اقرَتَ
عليِه�م ِقَطًع�ا، أو يأِتَ باهللِ، ومَجاَعِة الَمالِئَكِة، أو َيكوَن َلُه َبْي�ٌت ِمْن َذَهٍب، أو َيْرَقى أماَمُهم 

مِء بُسلٍَّم، ُثمَّ َينِزَل عليِهم بِكتاٍب َيقَرُؤوَنُه، وَغري ذلِك.  إىل السَّ

ًرا بِم َفَعُلوُه َمَع نبيِِّهم: )ے   ُثمَّ قاَل اهللُ  لنبيِِّه  عْن هؤالِء الَيهوِد؛ ُمذكِّ

))) تفسري ابِن َكثرٍي )395/2).
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ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ( وأْغ�َرَب، وأْعَجَب )ڭ( َل�ُه )ۇ  ۇ  ۆ( أي: ِعياًنا، 
ِم، وِعناِدِهم لنبيِِّه�م، فإنَّ أبصاَرُهم  وأْظِه�ْرُه َلن�ا، بِحيُث َن�راُه بأعُينِنا، وهذا ِمْن َجْهِلِه�م بربِّ
نيا؛ ولِذل�َك عاَقَبُه�ُم اهللُ )ۆ   ۈ( وَأحَرَقْتُهم  ال َتْق�َوى ع�ىل ُرؤَي�ِة اهللِ يف الدُّ
، ُمَْلِج�ٌل، ُمَزْلِزٌل، َمَع ن�اٍر هاِئَلٍة.  اِعَقُة: َصْوٌت ش�ِديٌد يف الَجوِّ �مِء، والصَّ ن�اٌر َنَزَل�ْت ِمَن السَّ
َ هَلُم األمُر، فَلْم َيُتوُبوا، وَلْ  )ۈ( بِعناِدِهم، واستِكباِرِهم، وَرفِضِهم لليمِن، بعَدما َتَبنيَّ

 ، �اِمِريُّ اِعَقِة )ۋ  ۋ  ۅ( الذي صاَغُه هَلُُم السَّ �وا، َرْغ�َم أنَّ اهللَ أحياُهم َبعَد الصَّ َيُكفُّ
ِم،  اَلُة عىل ربِّ وَعَب�ُدوُه ِم�ْن ُدوِن اهللِ )ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې( أي: اآلي�اُت الظَّاِه�َرُة الدَّ
نِب الَعظِي�ِم، وُتْبنا عىل َمْن ت�اَب، وَلْ َنأُخِذ الَبقيََّة  وِص�دِق َنبيِِّه�م )ې  ې  ى( أي: الذَّ
ًة، وَبراِهنَي ساطَِعًة، وآياٍت باِهَرًة. ًة َقِويَّ باإلهالِك )ائ  ائ  ەئ  ەئ( أْعَطْيناُه ُحجَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ِب،  اِر بعِضِه�م بعًضا يف ُس�ؤاِل اآلياِت، والُمعاَن�َدِة، والتَّكِذي�ِب، والتَّهرُّ ُة الكفَّ ُمش�اَبَ
 . َوغاِن َعِن احلقِّ والرَّ

وفِيه�ا: أنَّ اآلياِت، والنُُّذَر، ال ُتغنِي َعْن ق�وٍم ال ُيؤِمنوَن، وقد قاَل  -مبيِّنًا هذا 
)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى   بمث�اٍل-: 

ائ( ]األنعام: 7[. 

ُحوَن علي�ِه اآلياِت،  اِر ب�اهللِ، وُس�وُء أَدِبِم َمَع�ُه ، فَيقرَتِ وفِيه�ا: اس�تِهاَنُة الكفَّ
وَيطُلُبوَن ُرؤَيَتُه بال َخوٍف، وال َوَجٍل. 

اِر اليوَم، ُتشبُِه َشنَْشنََة أسالفِِهم، فَتشاَبَْت قلوُبُم.  وفِيها: أنَّ َشنَْشنََة كفَّ

�اُر ُقَرْيٍش، َمَع  َك ُكفَّ ، وهكذا اش�رَتَ اِر يف ُطُرِق التَّكِذيِب، وَدْفِع احلقِّ وفِيه�ا: َتش�اُبُه الكفَّ
اليه�وِد يف َعْه�ِد ُموَس�ى ، واليه�وِد يف َعه�ِد حمم�ٍد ، يف الَج�راَءِة عىل اهللِ، 

وُسؤاِل اآلياِت. 

واِعِق ما َيكوُن عذاًبا، كم يف هِذِه اآليِة، وكم يف قولِِه: )ڤ  ڤ   وفِيها: أنَّ ِمَن الصَّ
ڤ    ڤ   ڦ   ڦ( ]فصلت: 3)[، وقد َتكوُن رمحًة، ينِزل بعَدها املَطُر. 
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، وإصاًرا عىل  وفِيه�ا: أنَّ الُمرَّ ع�ىل الُكفِر، َيأِت بَطَلباٍت وأس�ِئَلٍة َتَتواىَل؛ دفًعا للح�قِّ
الُكْفِر. 

وفِيها: احلثُّ عىل التَّوبِة إىل اهللِ، وعدِم الُقنُوِط ِمْن َرمَحتِِه. 

ُنوِب الَعظِيمِة  غِم ِمَن وق�وِع الذُّ وفِيها: َس�َعُة َعْف�ِو اهللِ، ورمَحتِِه؛ فإنَّه َيعُفو، ويرَحُم، بالرَّ
ِمن عباِده. 

وفِيها: أنَّ الُمعِرَض عِن الَحقِّ ظاِلٌ لِنفِسِه، َقْبَل أْن َيْظِلَم غرَيُه. 

وفِيه�ا: َتذِك�رُي األخ�الِف بُذُن�وِب األس�الِف؛ لِنَْهِيِهم َع�ِن التََّش�بُِّه ِبِ�م، وأنَّ األحفاَد 
بِ�نَي َيِس�رُيوَن ع�ىل َطِريِق األج�داِد يف التَّكِذيِب، وهذا ِمْن َتَسْلُس�ِل الُكف�ِر يف َبعِض  الُمكذِّ

ِة.  يَّ أجياِل الَبَشِ

وفِيها: أنَّ َمْن َرِضَ بَِمْذَهِب أس�الفِِه الَكَفَرِة َفُهَو كافٌِر ِمْثُلُهم، وَيأُخُذ ُحْكَمُهم، وَيدُخُل 
َمَعُهم يف عذاِبِم، وَمِصرِيِهم. 

ِمنَي، وأنَّ  ِريَن الضاّلنَي، بِِس�رَيِة أجداِدِه�م املتَقدِّ وفِيه�ا: االس�تِدالُل عىل ُس�ُلوِك الُمتَأخِّ
النَّتِيجَة والنِّهاَيَة َمَعُهم واِحَدٌة. 

وفِيها: َتأِييُد اهللِ ألنبِياِئِه. 

، َليَس بِيِدِه ُمعِجزاٌت َيسَتطِيُع أْن َيأِتَ با ِمْن ُدوِن اهللِ.  وفِيها: أنَّ الرسوَل َبَشٌ

 . بم َحَصَل ِمْن َتكِذيِب الَيهوِد ألِخيِه ُموَسى ، ِّوفِيها: َتسِليُة النبي

وفِيه�ا: َش�ناَعُة َجِريم�ِة الَيهوِد، يف الَجْمِع َب�نْيَ َتكِذيِب ُموَس�ى ، وَتكِذيِب حممٍد 
 .

�اِر، وإنَّم َتأِت بإرادِة اهللِ  حاِت الكفَّ وفِيه�ا: أنَّ اآلياِت، والُمعِج�زاِت، ال َتأِت إجابًة ملُِقرَتَ
ًيا هَلُم، وإثباًتا لِِصدِق أنبِياِئِه.  دِّ ؛ َتَ

وفِيه�ا: َفس�اُد ُعُقوِل الُمِشِك�نَي، فَمْن ذا الِذي َيُك�وُن َحَس�َن اإلدراِك، َصِحيَح الَعْقِل، 
ا، وال َنْفًعا؟!  ُيقِدُم عىل ِعباَدِة ِعْجٍل َمصنُوٍع، ال َيمِلُك َضًّ
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وفِيها: أنَّ ُحصوَل اآلياِت نِعمٌة َتس�َتوِجُب االنقياَد، وليَس الَمزيَد ِمَن التَّعنُِّت، بُِس�ؤاِل 
آياٍت ُأخَرى. 

وفِيها: اإلْعراُض َعِن الُمجاِدِل بالباطِِل. 

وفِيها: َتريُم ُسؤاِل ما َيسَتِحيُل ُوُقوُعُه. 

نيا ُمَتنَِعٌة؛ وَقد َجَعَلها اهللُ َنِعيًم لِعباِدِه املؤمننَِي يف اآلخَرِة.  وفِيها: أنَّ ُرْؤَيَة اهللِ يف الدُّ

النَِي، فَش�تَّاَن ما َبنْيَ آياِت  جَّ ُس�ِل البيِّناِت، َتُدلُّ عىل َفس�اِد َخواِرِق الدَّ وفِيها: أنَّ آياِت الرُّ
 . اِمِريِّ ُموَسى، وِعْجِل السَّ

اِمَغِة.  ِة القاِهَرِة، والَباِهنِي الدَّ وفِيها: أنَّ اهللَ ُيسلُِّط أولياَءُه عىل أعداِئِه بالُحجَّ

وفِيها: أنَّ الَيهوَد أْسَوُأ وأشدُّ ُكفًرا ِمَن النَّصاَرى. 

اِر.  وفِيها: َوقاَحُة الكفَّ

ويف اآلي�ِة: إثباُت الَعالَقِة َب�نْيَ الَمعِصَيِة، والُعُقوَبِة؛ وذلَك أنَّ الباَء يف قولِِه: )ۈ( 
َببِيَِّة. ِهَي باُء السَّ

َع؛ لِقولِِه: )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   نَب ُكلَّم َعُظَم، كاَنت الُعُقوَبُة علي�ِه أَسَ وفِيه�ا: أنَّ الذَّ
تِيِب، والتَّعِقيِب.  ۆ   ۈ( والفاُء َتُدلُّ عىل الرتَّ

وفِيها: ُقدَرُة اهللِ ؛ فإنَّه أهَلَك َبنِي إساِئيَل، وأماَتُم، ُثمَّ َبَعَثُهم، وأحياُهم. 

ِة، كم يف قولِِه: )ۋ   وفِيها: ُخُطوَرُة الَمعِصَيِة َعْن ِعلٍم، والوُقوِع يف الُكفِر َبعَد ِقياِم الُحجَّ
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې(. 

ًم، وإنَّم ملَِحِض الِعناِد، واللَّجاِج، بِخالِف  ًكا، وَتنَعُّ وفِيها: أنَّ الَيهوَد َلْ َيطُلُبوا ُرؤَيَة اهللِ َتبُّ
ُس�ؤاِل ُموَس�ى : )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]األعراف: 43)[، فقد َس�َأَلُه َش�ْوًقا إلْيِه، 

وَرْغَبًة يف النَِّعيِم. 

وفِيها: َتريُم االستِخفاِف بالُمعِجزاِت. 

الِل.  وفِيها: أنَّ َمْن َطَمَس اهللُ َبِصرَيَتُه، ال َيرَتِدُع بالُعُقوَبِة، َبْل َيَتمَدى يف الطُّغياِن، والضَّ
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وفِيها: بِشاَرٌة للنَّبيِّ  بُظُهوِرِه عىل اليهوِد، كم أْظَهَر اهللُ ُموَسى عىل بنِي إسائيَل. 

وفِيها: أنَّ َأْخَذ اهللِ ألِيٌم َشِديٌد، َيُدلُّ عىل َقْهِرِه، وَغَلَبتِِه. 

اِر للتَّوَبِة، َمْهم َعُظَمْت ُذُنوُبُم. وفِيها: َدعَوُة الكفَّ

ُثمَّ َذَكَر  استِعصاَء الَيهوِد، وُمعاَنَدَتم ألواِمِر اهللِ، وَنواِهيِه، فقال: 

ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   )وئ  

ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ(.
َد،  ا َأَخَذ عىل الَيهوِد الَعْهَد الُمؤكَّ  )وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ( أْي: أنَّ اهللَ  َلمَّ

بااللتِزاِم بأحكاِم التَّوراِة، ُثمَّ أمْجَُعوا عىل َنْكثِِه، واالمتِناِع َعِن االلتِزاِم بِكتاِب اهللِ، َقَلَع اهللُ َجَبَل 
مِء َفْوَق ُرُؤوِسِهم، حتَّى َظنُّوا أنَّه واِقٌع ِبِم؛ وذلَك َتِويًفا  الطُّوِر الَمعُروِف، وَحَبَس�ُه يف السَّ
 : يَعِة التَّوراِة، وُيوُفوا بالَعْه�ِد، واملِيثاِق. وقيَل يف قولِِه هَلُ�م، وإرغاًم�ا؛ لَِيعَمُلوا بَشِ
)ۆئ(: الب�اُء للُمصاَحَب�ِة، أي: َرْفًعا َمصُحوًبا باملِيثاِق، واملعنَى: أنَّ اهللَ  أَمَرُهم 

ٍة )ۆئ  ۈئ( عىل لِساِن نبّينا )ۈئ   عنَد َرْفِع َجَبِل الطُّوِر َفْوَقُهم، أْن َيأُخُذوا الِكتاَب بِقوَّ
ېئ( ب�اَب َقريِة َبْيِت الَمْقِدِس )ېئ( هللِ راِكِعنَي، خاِضِعنَي، ُمَطْأطِِئنَي ُرُؤوَس�ُكم، ُذالًّ 
َلُه، وانِكس�اًرا، ش�اِكِريَن َلُه َفضَلُه، َفخاَلُف�وا، وَدَخُلوا َيزَحُفوَن ع�ىل أدباِرِهم )ېئ  ىئ( 

أيًض�ا، وِقي�َل: كاَن ذلَك عىل لِس�اِن داوَد : )ىئ   ىئ( ال َتَتجاَوُزوا ُحُدوَد اهللِ )ی  
َم عليُكم، وقيَل: الُمراُد: النَّهُي َعِن الَعَمِل، والَكْسِب يف  ْيِد فِيِه، وقد ُحرِّ ی( أْي: بالصَّ
يُد، فخاَلُفوا ذلَك، واْصطاُدوا فِيِه. )ی  ی   جئ  حئ(  �بِت، وَيدُخُل فِيِه الصَّ يوِم السَّ

ُم، وَيلَتِزُموا بم آتاُهم ِمَن التَّوراِة. ًدا، َشِديًدا، ُملِزًما، بأْن ُيطِيُعوا ربَّ أْي: َعْهًدا ُمؤكَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِِد: 

ا كاُدوا أْن َينُقُضوا َعْه�َد اهللِ، وَعَزُموا عىل ذلَك، َرَفَع اهللُ  ُمناَس�َبُة الُعُقوَب�ِة للَمعِصيِة، فَلمَّ
الَجَب�َل َفْوَقُه�م، حتَّ�ى كاَد أْن َيَقَع عليِهم، كم ق�اَل اهللُ يف اآليِة األخ�َرى: )ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ( ]األعراف: )7)[. 
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ويف اآليِة: أنَّ الَعْزَم عىل الَمعِصيِة َمعِصَيٌة. 

وفِيه�ا: َتربِيُة اهللِ لَبنِي إساِئيَل، ولِعباِدِه، باألواِمِر، والنَّواِهي، والتَّكالِيِف، التي َتِمُلُهم 
عىل ُماَلَفِة داِعي الَهَوى؛ لُتْسِلَم النُُّفوُس هللِ، وَتنْقاَد. 

وفِيها: ُشكُر نِعمِة الَفْتِح بالَقْوِل، والِفْعِل، والتَّواُضِع هللِ. 

وفِيه�ا: ُوُج�وُب االلتِزاِم بُح�ُدوِد اهللِ، َمْهم كاَن�ِت الُمْغِرياُت، وَبنُو إساِئي�َل َلْ ُياِهُدوا 
ًعا، ظاِهرًة أماَمُهم عىل املاِء.  بِت، وُهْم َيَرْوَن احِليتاَن رُشَّ أنُفَسُهم يف َتْرِك َصْيِد َيوِم السَّ

ا. ويف اآليِة: أنَّ الَعهَد الذي أَخَذُه اهللُ عىل َبنِي إساِئيَل كاَن َقِويًّ

ا، ناَس�َبُه أخُذ ِميثاٍق  ا كاَن التَّكِليُف َقِويًّ وفِيه�ا: االس�تِعاَنُة بأخِذ الَعهِد عىل الَعَم�ِل، وَلمَّ
َة الَعَمِل.  ، ُيثِمُر ُقوَّ َقِويٍّ

 . وفِيها: اإلجباُر عىل الَعَمِل بالَحقِّ

وفِيها: ُمعاَقَبُة الُمَتقاِعِسنَي َعْن َتنِْفيِذ األواِمِر. 

، والُخُضوُع، واالنِقياُد.  لُّ ُجوِد: الذُّ وفِيها: أنَّ حقيقَة السُّ

وفِيها: َتِريُم االعتِداِء عىل ُحُدوِد اهللِ، وأواِمِرِه، وَنواِهيِه. 

 . وفِيها: أنَّ َبعَض النُُّفوِس ال َتنْقاُد إال َتَت التَّهِديِد املاِديِّ

يا، فَيُكوُن َتْرُك أمِره وفِعُل َنِْيِه اعتِداًء.  وفِيها: أنَّ اهللَ َحدَّ ُحُدوًدا، ال َيُوُز َتعدِّ

ًغا للِعباَدِة، كم  �ِة َتَفرُّ نيويَّ وفِيه�ا: أنَّ�ه كاَن يف رَشِع َبنِي إساِئيَل االمتِن�اُع عِن األعمِل الدُّ
ِة: )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   �بِت، وقد ق�اَل اهللُ  هِلِذِه األمَّ يف َتريِم الَعَمِل يوَم السَّ
)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ   ]المعة: 9[، ُث�ّم ق�ال:  ٺ( 

ڦ( ]المعة: 0)[. 

وفِيها: أنَّ الِعصياَن َيِْلُب الَخْوَف، وُيِزيُل األمَن.

ُثمَّ َذَكَر  َعَدًدا ِمْن َجراِئِم الَيهوِد، فقاَل: 
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)ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ(.
 )ٱ  ٻ  ٻ( أي: بَس�َبِب َنْكثِِه�م َعه�َد اهللِ، وَتراُجِعِه�م عن االلتِ�زاِم بم أَخَذُه 

عليِه�م )ٻ  ٻ  پ( أي: َجْحِدِه�م ُحَجَج�ُه، وَبراِهينَ�ه، وُمعِج�زاِت أنبِياِئ�ِه الت�ي 
ا وَيَيى  داَيتِِه�م، وَتعِليِمِهم، وَتزِكَيتِِه�م، كزَكِريَّ ش�اَهُدوها )پ  پ( الذيَن ُأْرِس�ُلوا هِلِ
ُغ ذلك، وحُماٌل أصاًل أْن  ٍغ ُيس�وِّ �الُم )پ     ڀ( أي: ُدوَن ُموِجٍب للَقتِل، أو ُمس�وِّ عليِهم السَّ
، فيكوُن معنَى قولِه: )پ     ڀ( أي: بالباطِِل املْحِض، فهذه صفٌة كاِش�فٌة لِبياِن  َيُوَز َقتُل َنبِيٍّ
الواِق�ِع، وللّتش�نِيِع عليِهم بِِفعِله�م؛ ألّنه ال ُيمِكن َقْتُل نبيٍّ بِح�قٍّ أبًدا. )ڀ  ڀ  ڀ( 
�م: ُقُلوُبن�ا ُمغلَّفٌة يف ِغط�اٍء، ال َتْفَقُه ما َتقوُلُه يا حمم�ُد --، وعليها  أي: وبَس�َبِب قوهِلِ
ِغش�اٌء، وِحجاٌب، فال َيِصُل إليها َشٌء ِمْن َتذِكرِيَك، وَموِعَظتَِك. وِقيَل معنَى: )ڀ  ڀ( 
َلْتُه، فال حاَجَة بِنا إىل ِعلِمَك يا حُممُد --، َفَردَّ اهللُ  أي: أوِعيٌة للِعْلِم، قد َحَوْتُه، وَحصَّ
عليِهم ذلَك بقولِِه: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( أي: إنَّ إعراَضها بَسَبِب َخْتِم اهللِ عليها؛ ُعُقوَبًة 

هَلُم عىل ُكْفِرِهم، وإعراِضِهم، كم قاَل : )ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ( ]الصف: 5[. 

ُة إيمٍن،  ا اعتاُدوا الُكفَر، والطُّغياَن، صاَر فِيِهم قلَّ وقوُلُه: )ٿ  ٿ  ٹ    ٹ( أي: َلمَّ
فال ُيسِلُم ِمنُْهم إال القِليُل، كعبِداهللِ بِن َسالٍم، وَغرِيِه، ِمَّْن أراَد اهللُ ِبِم خرًيا. 

وقي�َل: الَمعنَ�ى: ال ُيؤمنُ�وَن أبًدا، وقي�ل: ال يؤمن�وَن إالَّ إيمًنا ضعيًفا، ليس براس�ٍخ يف 
قلوِبِم. واآليُة صاحلٌة ِلميِع هِذه االحتِمالِت. 

وق�د َذَك�َر  يف هِذِه اآليِة أس�باًبا ِمن أس�باِب ُعُقوب�ِة الَيهوِد، ول َي�ِرْد يف اآليِة ما ِهَي 
َم -وَغريه- َلعنَّاُهم، وَغِضْبنا  الُعُقوَب�ُة، وِهَي حَمُذوَفٌة َبالَغًة، وَتقديُر الكالِم: بس�َبِب ما َتَق�دَّ

عليِهم، وَيُدلُّ عىل الَمحُذوِف قوُلُه: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ(.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ُنوِب الِعظاِم، م�ا ُيوِجُب َلعنََة اهللِ علْيِه، وإبعاَدُه َعِن  أنَّ بع�َض الَخْلِق قد َيرَتِكُب ِمَن الذُّ
الُهَدى. 
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وفِيها: عاِقَبُة َنْقِض الَمواثِيِق اإلهليَِّة. 

ِة والُبهاِن.  وفِيها: ُسوُء الُكفِر َبعَد ِقياِم الُحجَّ

 . وفِيها: إجراُم الَيهوِد بَقتِل أنبِياِء اهللِ، وقد َقَتُلوا مَجًّا َغِفرًيا ِمنُْهم

ُس�وا النبيَّ  ، وَعْن َس�مِعِه، حتَّ�ى أراُدوا أْن ُيَؤيِّ وفِيه�ا: إع�راُض الَيهوِد البالِ�غ عِن احلقِّ
ُ�م يُقوُل�وَن: ال فاِئ�َدَة ِم�ْن َدْعَوتِ�َك،   ِمنُْه�م، فقاُل�وا َل�ُه: )ڀ  ڀ( وكأنَّ

ُر.  وَتْذِكرِيَك؛ فإّن ُقُلوَبنا ال َتَتَأثَّ

وفِيه�ا: اغرِتاُر الَيهوِد بم ِعنَدُهم ِم�َن الِعْلِم، وهذا َوباٌل عليِهم؛ ألنَّه -يف احلِقيقِة- َيعنِي 
ِة اهللِ عليِهم.  ِقياَم ُحجَّ

َدِت الُكفَر، ومَرَدْت عليِه، فال ُيؤِمُن ِمنُْهم إال القِليُل.  وفِيها: أنَّ ُقُلوَب الَيهوِد قد َتَعوَّ

وفِيها: أنَّ َنقَض الَيهوِد للُعُهوِد قد صاَر َطْبًعا، ال ُيفاِرُقُهم. 

وفِيها: اجرِتاُء اليهوِد عىل أنبِياِء اهللِ، حتَّى َوَصَل إيذاُؤُهم إىل َدَرَجِة الَقتِل، وَبَلُغوا النِّهاَيَة 
يف االعتِداِء. 

وفِيها: التِمُس الَيهوِد ألنُفِسِهم األعذاَر يف الُكفِر. 

ِة؛ َفُه�ْم َيُقوُل�وَن: إنَّ ُقُلوَبنا قد َخَلَقه�ا اهللُ ِبِذِه  يَّ وفِيه�ا: اس�تِعمُل الَيه�وِد مَلْذَه�ِب الَجْبِ
الطَِّريَقِة، وال َذْنَب َلنا إذا َلْ َتْسَتِجْب، وَلْ َتتَِّعْظ. 

، فإنَّ َقْوَل الَيهوِد هذا ُيش�بُِه َق�ْوَل الُمِشِكنَي:  اِر يف اإلع�راِض َعِن احلقِّ وفِيه�ا: َتش�اُبُه الكفَّ
)ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]فصلت: 5[. 

وفِيها: أنَّ َمْن أعَرَض َأْعَرَض اهللُ َعنُْه، وَمْن زاَغ َأزاَغ اهللُ َقلَبُه، وَطَبَع عَلْيِه. 

ْبَع عىل الَقْلِب ُعُقوَبٌة إهليٌَّة شِديَدٌة؛ ألنَّه َسدٌّ كاِمٌل، وَغْلٌق حُمَْكٌم، بَحْيُث ال  وفِيها: أنَّ الطَّ
 . ، أو َخرْيٍ ِء الَمْطُبوِع عليِه أيُّ َحقٍّ َينُْفُذ إىل ال�َّ

وفِيها: أنَّ الذيَن َمَرُدوا عىل الُكْفِر ِهداَيُتُهم ناِدَرٌة. 

وفِيها: أنَّ اليهوَد َلْ َيسَتْوِجُبوا َلْعنََة اهللِ، وَغَضَبُه، إال بَِجراِئَم َعِديَدٍة، بالَِغِة الُقْبِح. 
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وفِيه�ا: أنَّ الَيهوَد َرَأْوا ِمَن اآلياِت الَعظِيمِة، م�ا ُيوِجُب الَيِقنَي، وإضاَفُة )آياٍت( إىل َلْفِظ 
الَجالَلِة يف قولِِه: )ٻ  پ( َيُدلُّ عىل َعَظَمِة اآلياِت، وبالتَّاِل: فإنَّ الُكفَر ِبا ُكْفٌر َعظِيٌم، 

والُعُقوَبَة عىل ذلَك ُعُقوَبٌة عظيَمٌة. 

ُغُه.  ، وَقتُل َمْن ُيبلِّ وفِيها: أنَّ ُمنَْتَهى اإلعراِض: َجْحُد احلقِّ

ُم ال  َعْوا أنَّ ، وُها: اإلعراُض، والَك�ِذُب، َفَقِد ادَّ وفِيه�ا: مَجُع الَيه�وِد َبنْيَ إثَمنْيِ َعظِيَمنْيِ
َيْفَهُموَن، وُهم يف الَحِقيقِة َيفَهُموَن، ويعَلموَن.

غِم ِمْن َرْفِع الَجَبِل َفْوَقُهم، حتَّى كاَد أْن  ُ�م -بالرَّ ِم؛ فإنَّ وفِيه�ا: ُمعاَنَدُة َبنِي إساِئيَل لِربِّ
َينَْهدَّ عليِهم، وأطاُعوا َرْغًم َعنُْهم-، لكنَُّهم َبعَد ذلَك َنَقُضوا املِيثاَق، وَعَصُوا اهللَ.

وفِيه�ا: بي�اٌن للنبيِّ  بأنَّ الذيَن َنَقُض�وا املِيثاَق الَغِليَظ، وَفَعُلوا م�ا َفَعُلوا، َلْيَس 
تَِك.  ُبوَك، وَيْعُصوَك، وَيكُفُروا بنُبوَّ بَِغِريٍب عليِهم أْن ُيَكذِّ

ُث�مَّ َذَك�َر  إثًم َعظِيًم ِمْن آث�اِم الَيهوِد، وهو افرِتاُؤُهم عىل الطَّاِه�َرِة الَعِفيَفِة َمْرَيَم 
: ُم َقوٌم ُبٌْت، فقاَل الَبُتوِل ، وهذا ِمْن َطْبِعِهم؛ ألنَّ

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ(.

ٍد  ُم َكَفُروا بُِموَس�ى، ُثمَّ بِِعيَس�ى، ُث�مَّ بُِمَحمَّ َر َوْصُفُه�م بالُكفِر؛ ألنَّ  )ٹ( َتَك�رَّ

، َفَعَط�َف َبع�َض ُكفِرِهم عىل َبع�ٍض. وُيمِكُن أْن َيكوَن الُكف�ُر الَمعُطوُف ُهنا ُهَو 
ٍد  ا الُكف�ُر بُِمحمَّ ا الُكف�ُر الُمطَلُق، وإمَّ الُكف�َر بِِعيَس�ى ، والُكف�ُر الَمذُكوُر س�ابًِقا، إمَّ
  ك�م دلَّ علي�ِه قوهُلُ�م: )ڀ  ڀ( وكاَن التَّمِهي�ُد لُِكفِرِه�م بِِعيَس�ى ،
ِه؛ ولِذلَك ق�اَل : )ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ( والُبهتاُن: هو الَكِذُب  ُه�َو َقْذَف ُأمِّ
ُه، وقد جاَء يف هِذِه اآلي�ِة ُمَْماًل، وجاَء  ُ �نِيُع ال�ذي ُيْبِهُت َمْن ُيقاُل فِيِه، وُيْدِهُش�ُه، وُي�ريِّ الشَّ

بياُنُه يف موِضٍع آَخَر ِمْن ِكتاِب اهللِ يف ُسوَرِة َمْرَيَم، يف َقولِه : )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ا مَحََل�ْت بَِوَلِدها ِمَن الُفُجوِر، َبْل  ڦ   ڦ( ]مريم: 27[، َفَرَمْوه�ا بارتِكاِب الفاِحَش�ِة، وأنَّ

ا زَنْت وِهَي حاِئٌض، َفَعَليِهم َلعاِئُن اهللِ الُمَتتابَِعة إىل يوِم الِقياَمِة. ُم زاُدوا بأنَّ ِقيَل: إنَّ

ويف اآليِة: أنَّ ِمْن َجراِئِم الَيهوِد: الَقْذَف. 
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وفِيه�ا: ُجْرُمُه�م الُمضاَع�ُف بَِقْذفِِهم َمْرَي�َم ، وِهَي أعَبُد وأْصَلُح نِس�اِء َزماِنا، 
وِهَي ِمَن النِّساِء الكاِمالِت القِليالِت يف العاَلِ. 

ُه َوَلُد ِزنا، َفَعَليِهم َلْعنَُة اهللِ.  وفِيها: َسبُُّهم وَقْذُفُهم لنبيِّ اهللِ ِعيَسى ، بأنَّ

وفِيه�ا: َتكِذيُبُه�م بِق�دَرِة اهللِ ، بَِخْلِق الَوَل�ِد ِمْن ُأنَثى باِل َذَك�ٍر، وُمنِْكُر ُقدَرِة اهللِ 
كافٌِر. 

َف�ُه اليه�وُد، كاَن ُبتاًن�ا عظِيًم؛ وَذلَك لُِش�ُمولِِه َلَع�َدٍد ِمَن  وفِيه�ا: أنَّ الُبهت�اَن ال�ذي اقرَتَ
ُه َعظِيٌم، كم  �نَي، ولكونِ�ه َطْعنًا يف َنَس�ِب َنبِيٍّ ِمْن ُأوِل الَع�ْزِم؛ ولِذلَك َوَصَف�ُه اهللُ بأنَّ احِلِ الصَّ
َوَصَف االفرِتاَء عىل عائشَة  بقولِِه: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]النور: 6)[. فالذيَن 

 . ُهم بَِمنِزَلِة الَيهوِد، الذيَن َيْطَعنُوَن يف َمْرَيَم  َيطَعنُوَن يف عاِئشَة

وا عليِه، َبعَد أْن َرَأُوا اآلياِت، وكلََّمُهم ِعيَسى  م أصُّ وفِيها: أنَّه َبَلَغ ِمْن ُسوِء ُبتاِنِم، أنَّ
يف الَمْهِد. 

وفِيها: اإلشارُة إىل َكراَمِة َمرَيَم ، ِمْن َخْلِق َوَلِدها ِمنها بال َزْوٍج، وُمعجَزٌة لِعيَسى 
، ِمْن َخْلِقِه َوَلًدا بال أٍب.

ابَِقِة، ادِّعاَءُهم َقتَل ِعيَسى  اِتِم السَّ َمِة، وُكفِريَّ ُثمَّ َعَطَف  عىل جراِئِم اليهوِد املتقدِّ
َبُم  يف ذلَك، فقاَل: ، وكذَّ

)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ(.
 )ڦ  ڦ  ڄ( قاَلْته�ا الَيهوُد ُجْرَأًة، وافتِخ�اًرا بالَجِريَمِة )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( 

ُم َقَصُدوُه ِعياًنا )ڃ  ڃ( َوْصُفُهم  َذَكُروُه بَلَقبِِه، واسِمِه، وُكنَيتِِه، ِمْن باِب التَّوِكيِد، وأنَّ
ِك�نَي: )چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ(  س�اَلِة اس�تِهزاٌء بِِه، َكَق�ْوِل الُمْشِ َلُه بالرِّ
يَن: هذا ِمْن َوْصِف اهللِ لنَبيِِّه ِعيَسى، وَلْيَس ِمْن َقوِل الَيهوِد.  ]احِلْجِر: 6[. وقاَل َبعُض الُمفسِّ

)ڃ  چ( َنف�ٌي َقطِعيٌّ لِقتِلِه ِم�ْن َأصَدِق القاِئِلنَي . )چ  چ( َنْفٌي قطِعيٌّ 

ْلُب: أْن ُتوَضَع َخَش�َبٌة عىل ُطوِل َجَس�ِد الَمْصُلوِب، وُتشدُّ َيداُه َبَعُضَدْيا عىل  لَِصلبِِه، والصَّ
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. )چ   َخَش�َبٍة أخَرى عاِرَضٍة، َتَتعاَمُد َمَعها عىل ُمس�َتَوى َيَدِي الَمْصُل�وِب الَمعُروَضَتنْيِ
ڇ  ڇ( أي: ُألِق�ي َش�َبُه ِعيَس�ى  ع�ىل َش�ْخٍص َغ�رِيِه، فَأَخ�َذُه الَيه�وُد، وَقَتُل�وُه، 
كِّ فِيِهم، فقاُلوا: إذا كاَن الَمقُتوُل ِعيَسى، فَأْيَن  وَصَلُبوُه، َيُظنُّوَنُه ِعيَسى، ُثمَّ قاَمْت ثاِئَرُة الشَّ
ِة،  خُص اآلَخُر، فَأْيَن ِعيَسى؟ وَوَقُعوا يف الَحرْيَ �خُص اآلَخُر؟ وإذا كاَن الَمقُتوُل ُهَو الشَّ الشَّ
واالضطِ�راِب الَعظِي�ِم، فق�اَل  ُمبيِّنًا الَحِقيق�َة: )چ  ڇ  ڇ( أي: ُألِقَي َش�َبُه 
ِه، فُأِخَذ َبَداًل ِمنُْه، أِو الَتَبَس عليِهم األم�ُر، واخَتَلَط، فَلْم َيُعوُدوا َيدُروَن  ِعيَس�ى ع�ىل َحواريِّ

ماذا َحَصَل؟ 

ا ِمْن  �َبَه َلْ َيُكْن تامًّ  )ڇ  ڍ   ڍ  ڌ( أي: َه�ْل ُه�َو ِعيَس�ى، أم ال؟ وذلك ألنَّ الشَّ

ُه؟ حتَّ�ى ِقيَل: إنَّ بعَضُهم  ِد: ه�ل َقَتُلوه، أو َقَتُلوا َغرْيَ مَجِي�ِع الُوُج�وِه )ڌ  ڎ  ڎ( يف َتردُّ
قاُلوا: الَوجُه َوْجُه ِعيَس�ى، والَجَس�ُد َجَس�ُد َغرِيِه، وقاَل بعُضُهم: إْن كاَن هذا ِعيَسى، فأيَن 
صاِحُبن�ا؟ وإْن كاَن صاحَبنا، فأيَن ِعيَس�ى؟ وقوُل�ُه: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ( أي: َلْيَس للَيهوِد 
ِجيُح الذي َذَهُبوا إلي�ِه، والتَّخيُُّل  َيِق�نٌي بَقتِل�ِه )ک  ک  ک( أي: َلْي�َس هَلُم إالَّ ذل�َك الرتَّ
َبِه )گ  گ  گ( إعادُة َنْفِي َقتِلِهم ِعيَسى ؛ َتأِكيًدا عىل  الذي َبنَْوا عليِه؛ بَسَبِب الشَّ

م. ما َتَقدَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

 . ُبغُض الَيهوِد لنبيِّ اهللِ ِعيَسى

وفِيها: َسْعُيُهم يف َقتِل األنبِياِء. 

 . ُم َيقُتُلوَن ُمالَِفُهم، وَلْو كاَن عىل الَحقِّ وفِيها: أنَّ

وفِيها: أنَّ اإلقراَر َشهاَدٌة. 

وفِيها: َنْفُي َقتِل ِعيَسى ، َقْطًعا. 

وفِيه�ا: أنَّ الَيه�وَد باُءوا بإِْثِم الَقتِل لَِعْزِمِهم، وإصاِرِهم، وَس�ْعِيِهم؛ وألنَّ الَقتَل َحَصَل 
 . ولكنَُّهم َقَتُلوا َشخًصا آَخَر، غرَي ِعيَسى ، ِمنُْهم بال َشكٍّ

ساَلِة، وَوْصُفُه بَذلَِك.  وفِيها: َمْدُح اهللِ ِعيَسى  بالرِّ



(68

ُم ق�د َرَأوا آياِت ِعيَس�ى  وفِيه�ا: َحَس�ُد الَيه�وِد لألنبِي�اِء، وَتكِذيُبُه�م بُمعِجزاِتِ�م؛ فإنَّ
الباِه�راِت، وُمعِجزاتِ�ِه البيِّن�اِت، ِمَن اإلخب�اِر بالُمغيَّب�اِت، واإلبراِء، واإلحي�اِء، بإذِن ربِّ 

اِت، وَمَع ذلِك َكّذبوه وَل ُيؤِمنُوا بِه.  يَّ الَبِ

وفِيها: َسعُي الَيهوِد يف الِوشاَيِة بَخرْيِ َخْلِق اهللِ يف ذلَك الَوقِت، كم ورَد يف اآلثاِر. 

م  وفِيه�ا: إيذاُء الَيهوِد لِِعيَس�ى ، وُمطاَرَدُتُم َلُه، وَس�ْعُيهم يف َقتِل�ِه، وقْد ِقيَل: إنَّ
�ا َصَلُبوُه َبَصُق�وا عليِه،  ُم َلمَّ �اِحَرِة، وأنَّ �اِحُر اب�ُن السَّ انِيِة، والسَّ اِن اب�ُن الزَّ قاُل�وا َعنْ�ُه: الزَّ

وَك َفْوَق رأِسِه.  وَوَضُعوا الشَّ

، وأنَّه ال ُبدَّ ِمَن الَيِقنِي إلقاَمِة الُحدوِد.  كِّ وفِيها: َعَدُم َجواِز الُحْكِم بالشَّ

بَهِة.  وفِيها: َتِريُم الَقتِل بالشُّ

وفِيها: التِباُس الَحقِّ عىل الَيهوِد، والنَّصاَرى. 

وفِيها: ُمتاَبَعُة النَّصاَرى ملَِزاِعِم الَيهوِد الكاِذَبِة. 

َته.  وفِيها: استِهزاُء اليهوِد بِرساَلِة ِعيَسى ، وَجْحُدُهم ُنبوَّ

وفِيها: اختاِلُط األُموِر عىل أهِل الِكتاِب. 

ِليِب، الذي ُهَو َسَبُب اإليالِم، والتَّعِذيِب.  وفِيها: َفساُد ِديِن النَّصاَرى بَتعظِيِم الصَّ

ِليِب ُخراَفٌة.  وفِيها: أنَّ َتعظِيَم الصَّ

وفِيها: ِحْفُظ اهللِ ألنبِياِئِه. 

عاَوى الباطَِلِة، وَردُّ الَمزاِعِم الفاِسَدِة.  وفِيها: َفْضُح الدَّ

 . َوِر عىل َهْيَئِة َصْلِب ِعيَسى وفِيها: َكِذُب النَّصاَرى يف كلِّ ما َيصنَُعوَنُه ِمَن الصُّ

وفِيها: أِهيُة الِعْلِم يف َمساِئِل االعتِقاِد، وأنَّه ال َيوُز أْن ُتبنَى الَعِقيَدُة عىل الظُّنُوِن. 

وفِيه�ا: َتعِري�ُف اهللِ للَب�َشِ بَحِقيق�ِة ما َحَصَل يف هذا األم�ِر، الذي َكُثَر في�ِه االضطِراُب 
واالختاِلُف َبْينَُهم. 
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وفِيها: ُمعاَنَدُة الَيهوِد هللِ، بإيذاِء َمْن ُيِبُُّه، واالستِهزاِء بِِه. 

ُم ش�اَهُدوا الَمِس�يَح َمْقُتواًل، وَفس�اُد ما  وفِيه�ا: َفس�اُد َنقِل النَّصاَرى َعْن أس�الفِِهم: أنَّ
َيْزُعُموَن ِمَن التَّواُتِر، وأنَّ َحِقيَقَتُه الَكِذُب. 

ُهم َلْيَس يف ُحُصوِل الَقتِل، وإنَّم يف َكْوِن الَمقُتوِل، َهْل ُهَو ِعيَسى، أْم ال؟  وفِيها: أنَّ َشكَّ

ِه.  وفِيها: نِسَبُة َمْن َلْيَس َلُه أٌب إىل ُأمِّ

ِح بالُكفِر، واقرِتاِف الكباِئِر.  وفِيها: َشناَعُة التَّبجُّ

وفِيها: َتاُم ُقدَرِة اهللِ ، وِمْن ذلَك: إلقاُؤُه  َشَبَه ِعيَسى عىل َرُجٍل آَخَر. 

ِة.  وفِيها: َتْكراُر التَّأِكيِد عىل الَحقاِئِق الُمهمَّ

ِديَن مَّا فَعلوا.  وفِيها: أنَّ الذيَن َقَتُلوا َشبِيَه ِعيَسى  َلْ َيُكوُنوا ُمَتأكِّ

ِة ِعيَسى ، وِرساَلتِِه.  دُّ عىل النَّصاَرى بإثباِت َبَشيَّ وفِيها: الرَّ

وفِيها: َبياُن أنَّ ِعيَسى  َمْوُلوٌد، واهللُ  َلْ َيِلْد، وَلْ ُيوَلْد. 

وفِيها: إبطاُل َزْعِم النَّصاَرى بأنَّ ِعيَسى ابُن اهللِ. 

ِق. وفِيها: أنَّ َعَدَم الِعلِم، والَيِقنِي، ُيوِقُع يف االختاِلِف، والتَّفرُّ

�ا َقَط�َع  ب�أنَّ نبيَُّه ِعيَس�ى  لْ ُيْقَت�ْل، َذَكَر ماذا َح�َدَث َلُه َبع�َد أْن أْلَقى اهللُ  وَلمَّ
: َشَبَهه عىل َغرِيِه، فقاَل 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں(.

 )ڳ( َح�ْرُف إضاٍب، ِجيء با هنا؛ إلبط�اِل ما ُذِكَر َقْبَلها)))، والَمقُصوُد: إبطاُل َقْوِل 

ُم َقَتُلوا ِعيَسى )ڳ  ڳ( أي: َرَفَع ِعيَسى  حيًّا بَِجَسِدِه، وُروِحِه )ڳ(  الَيهوِد أنَّ

ا اإِلْبطال،  ))) ق�ال ب�دُر الدين العيني : »كلمة: بل، حرف إضاب، َفإِن َتاله�ا مجَلة: كاَن معنى اإلضاب: إِمَّ
ا ااِلْنتِقال َعن َغَرض إىِل َغَرض، َوإِن َتالها ُمْفرد: َفِهَي عاطفة«. عمدة القاري )6/2). َوإِمَّ
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�مِء الثَّانِي�ِة، يف َحِديِث املِع�راِج))). )ڱ  ڱ   �مِء، وق�د َلِقَي�ُه حممٌد  يف السَّ إىل السَّ
ِء،  ٍة عظِيَم�ٍة )ں( ل�ه احِلْكَم�ُة البالَِغُة، واحِلْكَمُة: ِه�َي إحكاُم ال�َّ ڱ( أي: ُذو ِع�زَّ
ُع ما َيشاُء، وَيُْكُم ما ُيِريُد.  وإتقاُنُه، َوَوْضُعُه يف َمْوِضِعِه، وأيًضا: له الُحْكُم ، َيْشَ

�مِء، َخَرَج  ا َأراَد اهللُ َأْن َيْرَفَع ِعيَس�ى  إىِل السَّ وعِن ابِن عبَّاٍس ، قاَل: »َلمَّ
ُكْم ُيْلَقى َش�َبِهي  َع�ىَل َأْصحابِِه َوُه�ْم يف َبْيٍت، اْثنا َعَشَ َرُجاًل، َوَرْأُس�ُه َيْقُطُر ماًء، َفقاَل: َأيُّ
َعَلْيِه َفُيْقَتُل َمكاِن َفَيُكوُن َمِعي يف َدَرَجتِي؟ َفقاَم ش�ابٌّ ِمْن َأْحَدثِِهْم ِسنًّا، َفقاَل: َأنا، َفقاَل: 
، َفق�اَل: َأنا، َفقاَل: اْجِلْس، ُثمَّ َأع�اَد َعَلْيِهُم الثَّالَِثَة،  �ابُّ اْجِل�ْس، ُثمَّ َأعاَد َعَلْيِهْم، َفقاَم الشَّ
: َأنا، َفقاَل ِعيَس�ى : َنَعْم َأْنَت، َفُأْلِقَي َعَلْيِه َشَبُه ِعيَسى ، ُثمَّ ُرفَِع  �ابُّ َفقاَل الشَّ
�ابَّ  �مِء، َوجاَء الطََّلُب ِمَن الَيُهوِد، َفَأَخُذوا الشَّ ِعيَس�ى ِمْن َرْوَزَن�ٍة كاَنْت يف الَبْيِت إىِل السَّ
ُقوا َثالَث فَِرٍق، َفقاَلْت فِْرَقٌة: كاَن فِينا اهللُ  ما ش�اَء،  �بِِه، َفَقَتُلوُه، ُث�مَّ َصَلُبوُه، َفَتَفرَّ لِلشَّ
�مِء، َوَه�ُؤالِء الَيْعُقوبِيَّ�ُة، َوقاَلْت فِْرَق�ٌة: كاَن فِينا اْبُن اهللِ ما ش�اَء اهللُ، ُثمَّ  ُث�مَّ َصِعَد إىِل السَّ
ُة، َوقاَلْت طاِئَفٌة: كاَن فِينا عبُداهللِ َورسوُلُه ما شاَء اهللُ، ُثمَّ  َرَفَعُه اهللُ إَِلْيِه، َوَهُؤالِء النَّْسُطوِريَّ
َرَفَعُه، َفَهُؤالِء الُمْس�ِلُموَن، َفَتظاَهَرِت الكافَِرتاِن َعىَل الُمْسِلَمِة َفَقَتُلوها، َفَلْم َيَزِل اإِلْسالُم 

ًدا ، َفَأْنَزَل اهللُ : )ىث  يث  حج  مج  جح      طاِمًس�ا، َحتَّى َبَعَث اهللُ حُمَمَّ
تِي آَمنَْت يف  اِئَفُة الَّ تِي َكَفَرْت يف َزماِن ِعيَس�ى ، والطَّ اِئَفَة الَّ مح  جخ(، َيْعنِ�ي الطَّ
اِر  ٍد  ِدينَُهْم َعىَل ِديِن الُكفَّ َزماِن ِعيَس�ى )مخ  جس  حس   خس  مس( بِإِْظهاِر حُمَمَّ

)حص  مص(«))). 

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

إْنجاُء اهللِ  نبيَّه ِعيَسى  ِمْن أيِدي الَيهوِد. 

ا، وَمْعنًى، َمكاًنا، وَمنِزَلًة.  وفِيها: َرْفُع اهللِ  َدَرَجَة نبيِِّه ِعيَسى  ِحسًّ

. رواه البخاري )3207(، ومسلم )62)(، من حديث أنس (((
)2) رواه النس�ائي يف الكبى )527))(، وابن أب ش�يبة يف املصنف )876)3(، وصححه ابن كثري، وقال: »َوَكذا 
ُكْم ُيْلَقى َعَلْيِه َش�َبِهي فيقتُل َمكاِن، َوُهَو َرفِيِقي يف الَجنَِّة؟«. تفس�ري  ُه قاَل هَلُْم: َأيُّ �َلِف، َأنَّ َذَكَر َغرْيُ واِحٍد ِمَن السَّ

ابِن َكثرٍي )450/2).
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وفِيه�ا: إثب�اُت ُعُل�وِّ اهللِ  ع�ىل َخْلِق�ِه؛ ألنَّ َرْف�َع ِعيَس�ى  كاَن إىل أعىَل، وهو 
فِع -ُلَغًة-.  ُمْقَتَض الرَّ

ِعِه، وَقَدِرِه.  وفِيها: أنَّ اهللَ  َحِكيٌم يف رَشْ

وفِيها: َنُر اهللِ ألنبِياِئِه، وإعزاُزُه هَلُم، فصاَر ِعيَس�ى  يف َمكاٍن ال َيِصُل إليِه ُحكُم 
 . آَدِميٍّ

وفِيها: أنَّ اهللَ َعِزيٌز، ال ُيغَلُب. 

وفِيها: ُمناَس�َبُة َخْتِم اآليِة مَلوُضوِعها؛ ألنَّ اليهوَد ج�اُءوا ُمغالِبنَِي، ُيِريُدوَن َقتَل نبيِّ اهللِ، 
ا كاَن َلُه الُحْكُم عليِهم َمنََعُهم ِمَّا ُيِريُدوَن، َفَخَتَم اآليَة  فغَلَبهُم اهللُ، فَلْم َيسَتطِيُعوا ذلَك، وَلمَّ

تِِه، وُحْكِمِه.  بِِذكِر ِعزَّ

ُة االمتِناِع، َفُهَو َعِزيٌز َيغِلُب،  ُة الَقْدِر، وِعزَّ ُة الَقهِر، وِعزَّ َة بأنواِعها: ِعزَّ وفِيه�ا: أنَّ هللِ العزَّ
وال ُيغَلُب، وَلُه الَقْدُر العظِيُم، ويمَتنُع عليِه النَّقُص، وُيقاُل يف اللُّغِة: أرٌض َعزاٌز، أي: َصلَبٌة 

ٌة.  َقِويَّ

�ا قوُل�ُه : )ٹ   ويف اآلي�ِة: أنَّ ِعيَس�ى  ح�يٌّ اآلَن، وأنَّ�ه َلْ َيُم�ْت، وأمَّ
غ�َرى، أو املعنَ�ى: إنِّ  ٹ( ]آل عمران: 55[، فيعنِ�ي: ُمنِيُم�َك، فاملقُص�وُد الوف�اُة الصُّ

مِء ِمْن َغرْيِ َمْوٍت.  قابُِضَك َورافُِعَك إىِل السَّ

تِِه، وَغَلَبتِِه، واقتِناِع�ِه بُحْكِمِه، واالنِقياِد له،  ِه، وُقوَّ ِة ربِّ وفِيها: ُوُجوُب ثَِقِة الُمس�ِلِم بِع�زَّ
وِرضاُه بَقَدِرِه. 

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ  َكَت�َب عىل كلِّ إنس�اٍن َمْوَتًة واِح�َدًة، وَلْن َتُوَت َنْفٌس َحتَّى َتس�َتْويِفَ 
أَجَلها، وَسَينِْزُل ِعيَسى  حيًّا؛ الستِيفاِء أَجِلِه، ُثمَّ َيُموُت. 

وفِيها: ما َلِقَيُه ِعيَسى  ِمْن َعناِء إيذاِء َبنِي إساِئيَل، وقد أراَحُه اهللُ ِمْن َذلَك، وَرَفَعُه 
إليِه َرمَحًة بِِه، وَتْكِريًم َلُه، وَتِشيًفا، وُقرَبى وُزْلَفى ِعنَده سبحاَنُه. 

اَعِة.  مِء إىل ُقْرِب ِقياِم السَّ وفِيها: ُمعِجَزٌة باِهَرٌة لِِعيَسى  يف َرْفِعِه، وَبقاِئِه يف السَّ
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ماِن؛  ِت الَعظِيَمِة، فإنَّه ُيبِقي ِعيَسى ِعنَدُه لَِينِْزَل آِخَر الزَّ ِخُر أنبِياَءُه للُمِهمَّ وفِيها: أنَّ اهللَ َيدَّ
اِل، ولَِيْمأَلَ األرَض َتوِحيًدا، وَعْداًل.  جَّ لَِقتِل الدَّ

ا َخَذُلوُه عاَقَبُهم اهللُ بأْن  ُم َلمَّ ِق َبنِي إساِئيَل َبعَد َرْفِع نبيِِّهم، وأنَّ وفِيها: اإلش�اَرُة إىل َتَفرُّ
أْغ�َرى َبْينَُهُم الَع�داَوَة، والَبْغضاَء، وقد صاُروا فَِرًقا، حتَّى يف اعتِقاِدِهم يف نبيِِّهم، فِمنُْهم َمْن 
ُدوَن، قاُلوا: ُهَو رسوُل اهللِ،  قاَل: ُهَو اهللُ، وِمنُْهم َمْن قاَل: ُهَو اْبُن اهللِ، وِمنُْهم ُمسِلُموَن ُموحِّ

وقد َذَكَر اهللُ َمقاالِتِم يف ِكتابِِه. 

مِء. ْفَع إىل السَّ وفِيها: أنَّ آِخَر آياِت ِعيَسى  يف َمرَحَلتِِه األوىَل يف األرِض، كاَنِت الرَّ

  َقَطَع َبعَدُه ، اختاِلَف الَيهوِد، والنَّصاَرى، يف ِعيَسى  ا َذَكَر وَلمَّ
، وذلَِك ِحينَم َينِزُل ِعيَسى  إىل األرِض، وَيُموُت  كَّ فِيِه َسَيُزوُل َعْن ُكلِّ ِكتاِبٍّ بأنَّ الشَّ

: فِيها، فقاَل

)ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے(.

 )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( أي: وم�ا ِم�ْن أَح�ٍد ِم�ْن أه�ِل الِكت�اِب )ۀ   ۀ  ہ( أي: 

بِعيَس�ى ، وبأنَّه عبُداهللِ ورس�وُلُه، وقيَل: بمحم�ٍد  )ہ  ہ( أي: َقْبَل 
يَن:  ِ َموِت ِعيَسى ، وِقيَل: َقْبَل َموِت ذلَك الِكتاِبِّ الذي ُيؤِمُن، وقد قاَل َبعُض الُمَفسِّ
إنَّ الُم�راَد أنَّ الِكت�اِبَّ إذا َنَزَل بِِه الَم�وُت، وعاَيَن َمَلَك الَمْوِت، آَمَن بِعيَس�ى  َعبًدا، 
يَن: إنَّ الُم�راَد أنَّ ِمْن أهِل الِكتاِب َمْن َس�ُيضَطرُّ إىل اإليمِن  ِ ورس�واًل، وقاَل َبع�ُض الُمَفسِّ
�مِء؛ ألنَّه َلْن َيْقَبَل ِمْن أهِل األرِض إال اإلس�الَم، وَمْن َلْ َيتَّبِْع ذلَك  بِعيَس�ى، إذا َنَزَل ِمَن السَّ
ُيقَت�ل، فَيْدُخُلوَن�ُه راِغِم�نَي، ويف الّصحيَح�نْيِ ع�ن أب ُهَري�َرَة  قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ 
: »والَّ�ِذي َنْف�ِس بَِي�ِدِه، َلُيوِش�َكنَّ أْن َينْ�ِزَل فِيُكم اْب�ُن َمْرَيَم َحَكاًم َع�ْدال، َفَيْكِسَ 
لِي�َب، وَيقُت�َل اخِلنِزي�َر، وَيَضَع اجِلْزَي�َة، وَيِفيَض املاُل، حتَّ�ى ال َيْقَبَلُه أح�ٌد، حتَّى َتُكوَن  الصَّ

نيا وما فِيها«. ُثمَّ يقوُل َأبوُهَريَرَة: واقَرُؤوا إْن ِشْئُتم: )ڻ  ڻ   ا ِمَن الدُّ جَدُة الواِحدُة َخْيً السَّ
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے())). 

))) رواه البخارّي )3448(، ومسلم )55)).
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ْم َش�تَّى  هاُتُ ٍت، ُأمَّ وع�ن أب ُهَري�َرَة  أنَّ النبيَّ  قاَل: »األَْنبِياُء إِْخَوٌة لَِعالَّ
ُه ناِزٌل،  ، َوإِنَّ ُه لَْ َيُكْن َبْينِي َوَبْينَُه َنبِيٌّ نَّ َوِدينُُهْم واِحٌد)))، َوإنِّ َأْوىَل النَّاِس بِِعيَس�ى اْبِن َمْرَيَم؛ أِلَ
اِن)))، َكَأنَّ َرْأَسُه  َفإِذا َرَأْيُتُموُه فاْعِرُفوُه: َرُجٌل َمْرُبوٌع إىِل الُحْمَرِة والَبياِض، َعَلْيِه َثْوباِن ُمَصَّ
لِيَب، َوَيْقُتُل اخِلنِْزيَر، َوَيَض�ُع اجِلْزَيَة، َوَيْدُعو النَّاَس إىِل  َيْقُط�ُر، َوإِْن َلْ ُيِصْبُه َبَلٌل، َفَي�ُدقُّ الصَّ
اَل،  جَّ اإِلْس�الِم، َفُيْهلُِك اهللُ يف َزمانِِه املَِلَل ُكلَّها إاِلَّ اإِلْس�الَم، َوُيْلُِك اهللُ يف َزمانِِه الَمِسيَح الدَّ
ئاُب َمَع  ُث�مَّ َتَق�ُع األََمنَُة َع�َل األَْرِض، َحتَّى َتْرَتَع األُُس�وُد َمَع اإِلبِ�ِل، والنِّامُر َمَع الَبَق�ِر، والذِّ
ُهْم، َفَيْمُكُث َأْرَبِعَي َس�نًَة، ُثمَّ ُيَتَوف، َوُيَصلِّ َعَلْيِه  ْبياُن بِالَحيَّاِت، ال َترُضُّ الَغنَِم، َوَيْلَعَب الصِّ

الُمْسلُِموَن«))).

، قاَل: »َفَبْيناَم ُهَو َكَذلَِك،  �ابِّ اِل، وَقتِلِه الشَّ جَّ وَرَوى ُمس�ِلٌم يف َصِحيِحِه، يف َحِديِث الدَّ
 ،((( ِقيَّ ِدَمْش�َق، َبْيَ َمْهُروَدَتْيِ إِْذ َبَعَث اهللُ الَمِس�يَح اْبَن َمْرَيَم، َفَينِْزُل ِعنَْد الَمناَرِة الَبْيضاِء َشْ
ْؤُلِؤ، َفال  َر ِمنُْه مُجاٌن كاللُّ دَّ ، إِذا َطْأَطَأ َرْأَسُه َقَطَر، َوإِذا َرَفَعُه َتَ ْيِه َعَل َأْجنَِحِة َمَلَكْيِ واِضًعا َكفَّ
َيِ�لُّ لِكافٍِر َيُِد ِريَح َنَفِس�ِه إاِلَّ ماَت، َوَنَفُس�ُه َينَْتِهي َحْيُث َينَْتِهي َطْرُف�ُه، َفَيْطُلُبُه َحتَّى ُيْدِرَكُه 
، َفَيْقُتلُه، ُثمَّ َيْأِت ِعيَس�ى اْبَن َمْرَيَم َقْوٌم َقْد َعَصَمُهُم اهللُ ِمنُْه، َفَيْمَس�ُح َعْن ُوُجوِهِهْم،  بِباِب ُلدٍّ

ُثُهْم بَِدَرجاِتِْم يف الَجنَِّة«)5).  َوُيَدِّ

ابَِقِة، وَغرِيها-: »وفِيها َدالَلٌة عىل ِصَفِة ُنُزولِِه،  قال ابُن كثرٍي  -عِن األحاِديِث السَّ
قيَِّة، وأنَّ ذلَك َيكوُن عنَد إقاَمِة َصالِة  �اِم، َبْل بِِدَمْش�َق ِعنَد الَمناَرِة الشَّ وَمكانِِه، ِمْن أنَّه بالشَّ
ِلي�َب، وَيَضُع اِلْزَي�َة، فال ُيقَبُل إال اإلس�الُم، كم  ب�ِح... فَيْقُت�ُل اِلنِْزي�َر، وَيْك�ِسُ الصَّ الصُّ
يٌع، وَتْس�ِويٌغ  ، وهذا إخباٌر ِمَن النبيِّ  بذلَِك، وَتقِريٌر، وَتْشِ حيَح�نْيِ َم يف الصَّ َتَق�دَّ

ا اإِلْخَوُة ِمَن اأَلَبَوْيِن  هاٍت َش�تَّى، َوَأمَّ ٍب ِمْن ُأمَّ ))) ق�اَل النّوويُّ : »ق�اَل الُعَلمُء: َأْوالُد الَعالَِّت: ُهُم اإِلْخَوُة أِلَ
ُْم  َفُيق�اُل هَلُْم: َأْوالُد األَْعي�اِن. قاَل مُجُْهوُر الُعَلمِء: َمْعنَ�ى الَحِديِث: َأْصُل إِيمِنِْم واِحٌد، َورَشاِئُعُه�ْم ُمَْتِلَفٌة؛ َفإِنَّ
ُمتَِّفُق�وَن يف ُأُص�وِل التَّْوِحيِد، وأما فروع الشائع: فوقع فيها االختالف«رشح النووي عىل مس�لم )5)/9))، 

 ((20
تِي فِيها ُصْفَرٌة َخِفيَفٌة. النهاية )336/4). ُة ِمَن الثِّياِب: الَّ الُمَمرَّ  (2(

)3) رواه أمحد )9270(، وصححه احلافظ يف الفتح )493/6).
ْعَفران. النهاية )258/5). ِذي ُيْصَبغ بالَوْرِس، ُثمَّ بالزَّ َأْي: يف ُشّقَتنْي، َأْو ُحّلَتنْي. َوِقيَل: الثَّوُب الَمْهُروُد: الَّ  (4(

)5) رواه مسلم )2937).
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م�اِن، َحيُث َتنْزاُح ِعَلُلُه�م -أي: النَّصاَرى- وَترَتِفُع ُش�َبُهُهم ِمْن  َل�ُه ع�ىل ذلَك، يف ذلَك الزَّ
أنُفِس�ِهم؛ وهِلَذا ُكلُُّهم َيدُخُلوَن يف ِديِن اإلس�الِم؛ ُمتاَبَعًة لِِعيَس�ى ، وعىل َيَدْيِه، وهِلذا 

قاَل : )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ...( اآلية«))). 

وقوُل�ُه: )ھ   ھ  ھ  ھ  ے( أي: يك�وُن ِعيَس�ى  ش�اِهًدا َعَليِهم، 
َقُه ِمنُْهم، كم جاَء يف آِخِر س�ورةِ املاِئَدِة: )چ   َبُه ِمنُْه�م، وَتْصِديِق َمْن َصدَّ بَتكِذي�ِب َم�ْن َكذَّ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ( 

]املائدة: 6))-7))[.

ِم، فَأْع�َرَض النَّصاَرى  �ُه َبلََّغُهم َدْع�َوَة َربِّ �اِهُد الذي َيْش�َهُد بأنَّ �ِهيُد: الشَّ وق�د قيَل: الشَّ
ِب، وَتصِديِق  ساَلِة، وَتْكِذيِب الُمَكذِّ ِة، وَتبِليِغ الرِّ ُلوا، وِقيَل: َشِهيًدا عىل َنْفِس�ِه بالُعُبوِديَّ وَبدَّ
ِة  س�الَة ِم�َن اهللِ، وأَقرَّ بالُعُبوِديَّ ِق، قاَل َقتاَدُة : »َيْش�َهُد عَليِهم أنَّه َقْد َبلََّغُهم الرِّ الُمَص�دِّ
 : م، َهْل ِهَي ُموافَِقٌة لَِشِع اهللِ، أْم ال؟ قاَل ابُن َكثرٍِي هللِ«)2). وِقيَل: َيْشَهُد عليِهم بأعمهِلِ
�مِء، وَبْعَد ُنُزولِِه  م التِي ش�اَهَدها ِمنُْهم َقْبَل َرْفِعِه إىل السَّ »)ھ  ھ  ے( أي: بأعمهِلِ

إىل األرِض«)3).

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

وا  َوِعيُد أهِل الِكتاِب، وَتِريُضُهم عىل اإليمِن االختِياِريِّ بِعيَسى ، َقْبَل أْن ُيضَطرُّ
وا عَليِه.  إىل ذلَك، وُيَبُ

َقُهم ِمْن َجَهَلِة النَّصاَرى، بأنَّ  وفِيها: َتأِييٌد ملِا جاَء َقْبَلها ِمْن إِبطاِل َقْوِل الَيُهوِد، وَمْن َصدَّ
ماِن، واضطِراِر  ِعيَسى  قد ُقتَِل؛ وذلَك أنَّ هِذِه اآلَيَة فِيها اإلشاَرُة إىل ُنُزولِِه يف آِخِر الزَّ

))) تفسري ابِن َكثرٍي )464/2).

تفسري ابِن َكثرٍي )466/2).  (2(

تفسري ابِن َكثرٍي )454/2).  (3(
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أهِل الِكتاِب لليمِن بِِه َبعَد ُنُزولِِه، ُثمَّ َيُموُت َحِقيَقًة، وهذا ُيبطُِل القوَل بَمْوتِِه َقْبَل ذلَك.
مِئِر يف َعْوِدها إىَل َشٍء واِحٍد، أوىَل ِمَن الَقْوِل باختاِلفِها، فقوُلُه: )ڃ  چ(،  اُد الضَّ واتِّ
واِحٍد،  َشٍء  إىَل  َيُعوُد  كلِّها  فِيها  الّضمرُي  )ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ(  ڇ  ڇ(،  )چ  

ِمرُي الُمسَترِتُ يف قولِِه: )ھ  ھ  ے( أي: عيَسى  وُهَو ِعيَسى ، وكذلَك الضَّ
.(((



يَعَة  ماِن، وأنَّه ُيِقيُم يف األرِض رَشِ وفِيها: إثباُت ُنُزوِل عيَسى ابِن َمْرَيَم  يف آِخِر الزَّ
، والُعم�َرِة، وإهالُلُه بالتَّلبَِيِة فِيِه�م، كم جاَء يف  �ٍد ، وِم�ْن ذلَك: ِقياُمُه بالَح�جِّ حُممَّ
حدي�ِث أِب ُهَري�َرَة ، أنَّ رس�وَل اهللِ  قاَل: »والَّ�ِذي َنْفِس بَِي�ِدِه، َلُيِهلَّنَّ اْبُن 

ا، َأْو ُمْعَتِمًرا، َأْو َلَيْثنَِينَُّهام«))).  ْوحاِء، حاجًّ َمْرَيَم بَِفجِّ الرَّ

ماِن عىل ِدينِِه.  ويف اآليِة: أنَّه ال َيْبَقى أَحٌد ِمْن أهِل الِكتاِب يف آِخِر الزَّ

ي�ِن بَقُبوِل َأْخِذ اِلْزَي�ِة، ملَِْن أراَد الَبقاَء ع�ىل ِدينِِه ِمْن أهِل  وفِيه�ا: أنَّ َع�َدَم اإلكراِه يف الدِّ
 . ُة، التي َتكوُن يف َزَمِن ِعيَسى الِكتاِب، ُيْسَتْثنَى ِمنْه هِذِه احلالُة الاصَّ

اِر إىل احلقِّ إذا َرَأُوا الَيِقنَي، وُهَو الَمْوُت.  وفِيها: ُرُجوُع الكفَّ

ِليِب.  ِك، كم َيْفَعُل ِعيَسى  بالصَّ طِيُم ِشعاراِت الُكفِر، وُرُموِز الشِّ وفِيها: َتْ

ماِن.  وفِيها: َتطِهرُي األرِض ِمَن الُكفِر يف َعْهِد ِعيَسى ، َفُطوَبى لَِعْيٍش يف ذلَك الزَّ

  ہ  ہ( إىِل ِعيَس�ى( : ما ملخصه: »ُرجوُع الّضمرِي يف قولِه  قال الش�يخ الش�نقيطي  (((
مِئُر َبْعُضه�ا َمَع َبْعٍض.  ُه ُه�َو ظاِهُر الُقْرآِن الُمَتب�اَدُر ِمنُْه، َوَعَلْيِه َتنَْس�ِجُم الضَّ يرتّج�ُح ِم�ْن َأْرَبَع�ِة َأْوُجٍه: منها: َأنَّ

َوإِيضاُح َهذا: َأنَّ اهللَ  قاَل: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ( ُثمَّ قاَل : )ڃ  
چ( َأْي: ِعيَس�ى، )چ  چ( َأْي: ِعيَس�ى، )چ  ڇ  ڇ( َأْي: ِعيَسى، )ڇ  ڍ   ڍ  ڌ( َأْي: 

ِعيَس�ى، )ڌ  ڎ  ڎ( َأْي: ِعيَس�ى، )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ( َأْي: ِعيَس�ى، )گ  گ  گ( َأْي: ِعيَس�ى، )ڳ  
ڳ  ڳ( َأْي: ِعيَس�ى، )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( َأْي: ِعيَس�ى، )ہ  ہ( َأْي: ِعيَس�ى، )ھ   

ھ  ھ  ھ  ے( َأْي َيُكوُن ُهَو -َأْي: ِعيَسى- َعَلْيِهْم َشِهيًدا. 
ِمرَي يف َقْولِِه: )َقْبَل َمْوتِِه( راِجٌع إىِل  ِذي َتَرى ظاِهٌر ُظُهوًرا ال َينَْبِغي الُعُدوُل َعنُْه، يف َأنَّ الضَّ ياُق الُقْرآِنُّ الَّ َفَهذا السِّ

ِعيَسى «أضواء البيان )29/7)، 30)) 
)2) رواه مسلم )252)).
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وفِيها: ُمناَس�َبُة ُنُزوِل ِعيَس�ى ، ُدوَن غرِيِه ِمَن األنبِياِء، فإنَّ أهَل الِكتاِب َلْ َيَتِلُفوا 
يف نب�يٍّ كم اخَتَلُفوا فِيِه؛ ولِذلَك َينِزُل قاِضًيا َبْينَُهم، حاِكًم عليِهم، حاِماًل هَلُم عىل اإلس�الِم، 

اَعِة الُكَبى.  وُنُزوُلُه آيٌة َعظِيمٌة ِمَن اهللِ ، وُهَو ِمْن أرشاِط السَّ

�الِم العامَلِيِّ يف َعْهِد عيَس�ى ، وَلْن َيكوَن َقْبَل ذلَك، ما  ِق السَّ وفِيها: إش�ارٌة إىَل َتقُّ
، والباطِِل، ُسنٌَّة  داَم يف األرِض إسالٌم، وُكفٌر، وَتوِحيٌد، ورِشٌك؛ ألنَّ ُسنََّة الُمداَفَعِة َبنْيَ الَحقِّ

ٌة.  انِيٌَّة، ُمسَتِمرَّ ربَّ

وفِيها: أنَّ عيَسى  آَيٌة عظِيَمٌة ِمْن آياِت اهللِ. 

ُه.  وفِيها: أنَّ عيَسى  ال َيعَلُم الَغْيَب، وال َيْشَهُد إال عىل ما َحَضَ

َبُم ِمَن النَّاِس.  َبَعُهم وَمْن َكذَّ وفِيها: َشهاَدُة األنبِياِء عىل الَبالِغ، وعىل َمِن اتَّ

ٍد ؛ وذلَك لِنُُزوِل عيَسى  حاِكًم بَشِعِه.  وفِيها: َفضُل حُممَّ

وفِيها: الُمفاَجَأُة الُكَبى ألهِل الِكتاِب، ِمَّْن عاَدى ِعيَس�ى، أو َغال فِيِه، عنَدما ُيفاِجُئُهم 
ْوَنُه أماَمُهم، عبًدا، رسواًل، ال كاِذًبا، فاِجًرا، قد ماَت، كم قاَلِت الَيهوُد، وال إهلًا،  بنفِسِه، فرَيَ

أو ابنًا َلُه، كم قاَلِت النَّصاَرى -َتعاىَل اهللُ عمَّ يقوُل الظَّالُمون-. 

ِة بَِطراِئَق َش�تَّى، َفَهذا َوْحٌي ن�اِزٌل، وهذا َنبِيٌّ ُيْبَعُث  يَّ َة عىل الَبَشِ وفِيه�ا: إقاَم�ُة اهللِ الُحجَّ
فِيِهم، وهذا َنبِيٌّ َينِْزُل عليِهم، وهِذِه آياٌت، وُمعِجزاٌت، َيَروَنا أماَمُهم، وغرُي ذلَك، حتَّى ال 

ٌة عىل اهللِ.  يكوَن ألَحٍد ُحجَّ

 . هاَدَة ال َتكوُن إال بالِعْلِم، واحلقِّ وفِيها: أنَّ الشَّ

ُلوا ِبا.  وفِيها: أنَّ التَّوَبَة عنَد ُمعاَينَِة الَموِت ال َتنَْفُع، وهِذِه َتْذِكَرٌة للنَّاِس لُِيَعجِّ

اِجَعِة إىل عيَس�ى  يف َكِل�مٍت، ومُجٍَل،  مِئ�ِر الرَّ وفِيه�ا -َم�َع ما َقْبَله�ا-: َت�واِل الضَّ
َمعُطوٍف َبعضها عىل َبعٍض: )ڃ  چ(، )چ  چ(، )چ  ڇ  ڇ(، )ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ(، )ڌ  ڎ  ڎ(، )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ(، )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ(، )ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ(، )ہ  ہ(. 
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اِمِغ، واآلياِت النَّاِزَلِة.  وفِيها: اْنِجالُء الباطِِل وإزاَحُتُه بالَحقِّ الدَّ

واِل، إال ِديَن اإلسالِم.  وفِيها: أنَّ َمِصرَي األدياِن يف األرِض كلِّها إىل الزَّ

ماِن، عنَدما َيُكُم عيَس�ى  ٍد  يف آِخ�ِر الزَّ ِة حُممَّ وفِيه�ا: إي�مُن أهِل الِكتاِب بنُب�وَّ
ِعِه.  بَِشْ

وتستمرُّ اآلياُت يف َتْعداِد َجراِئِم الَيهوِد وُمنَْكراِتِم، التي كاَنْت سَبَب َغَضِب اهللِ عليِهم، 
: فقاَل

ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   )ۓ  

ۋ    ۋ(.
 )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( أي: بِس�َبِب ُظل�ِم اليهوِد، ال بِس�َبٍب آَخَر، وبِ�م ارَتَكُبوُه ِمَن 

ُن�وِب العظيم�ِة، فالباُء س�َببِيٌَّة، والتَّنِك�رُي، والتَّنِويُن، يف قولِ�ِه: )ۓ( للتَّعظِيِم، أي:  الذُّ
�م: »َأِرنا اهللَ  �م: »اْجَعْل َلنا إهلً�ا«، وقوهِلِ بس�َبِب ُظلِمِه�م الَعظِي�ِم، كنَْقِضِهم املِيث�اَق، وقوهِلِ
ُ�م قاُلوا يوًما ما:  ُهم بذلَك؛ ألنَّ َجْه�َرًة«، وِعباَدِتِ�م الِعْج�َل، ومعنَى )ڭ(: تابوا، َس�مَّ

»إنَّ�ا ُهْدنا إليَك«، َيعنِ�ي: ُتْبنا، وأَنْبنا، وَرَجْعنا، ولكنَُّهم َنَكُث�وا، وَكَذُبوا يف َتوَبتِِهم. )ڭ  
اٍت ِمَن األطِعَمِة  ڭ( وهذا َتِريُم ُعُقوَبٍة؛ َلَعلَُّهم َيرِجُعوَن َعْن ُظْلِمِهم )ۇ( ُمسَتلذَّ
َم َعَلْيِهْم  )ۇ  ۆ( أي: كاَنْت َحالاًل هَلُم َقْبَل ُظْلِمِهم، قيَل: كاُنوا ُكلَّم ارتَكبوا كبريًة ُحرِّ

تِي كاَنْت َح�الاًل هَلُْم، وق�اَل : )ۉ  ې  ې  ې     يِّب�اِت الَّ ٌء ِم�َن الطَّ َشْ
ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ( ]األنعام: 46)[، وَق�َرَأ اْب�ُن 
فِِهم ألنُفِس�ِهم، ولَِغرِيِهم  َعبَّ�اٍس: »َطيِّباٍت كاَن�ْت ُأِحلَّْت هَلُ�ْم«))). )ۆ( أي: َصْ
وُهم، وِمْن  ا َكثرًِيا، أو ناًس�ا َكثِ�رًيا َصدُّ ِعِه )ۋ( أي: َصدًّ )ۈ  ۈ  ٴۇ( وِدينِ�ِه، ورَشْ

ٍد، َصَلواُت اهللِ وس�الُمُه عليِه�م، وَتِريُفُهم لُِكُتِب اهللِ،  : َتكِذيُبُهم بِعيَس�ى، وحُممَّ هذا الَصدِّ
وَقتِلهم األْنبِياَء. 

))) تفسري ابن أب حاتم )4/4)))).
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ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

أنَّ ُظلَم َبنِي إساِئيَل كاَن َعظِيًم. 

ا َسَبُب َتِريِم الَحالِل، واحِلرماِن، وَتْضِييِق األمِر  ُنوِب والَمعاِص، وأنَّ وفِيها: ُش�ؤُم الذُّ
الواِسِع، والتَّشِديِد ِمَن اهللِ. 

ُد االقتِ�داِء، وذلَك عنَدما  عاِئِهم أنَّ س�َبَب التَّحِريِم هو ُمرَّ وفِيه�ا: َتكِذي�ُب الَيهوِد يف ادِّ
ا َلْ تُكْن َحراًما  َ أنَّ َمًة عىل أنبِياَء ِمْن َقْبِلِهم َفتاَبُعوُهم، َفَأكَذَبُُم اهللُ، وَبنيَّ ا كاَنْت حُمرَّ َزَعُموا أنَّ

َمْت عىل َبنِي إساِئيَل؛ بم َكَسَبْت أيِديِم.  ِمْن َقْبُل، وإنَّم ُحرِّ

ُم َلْ َيكَتُفوا  ، وَعْن ِديِن اهللِ، فإنَّ َف النَّاِس َعِن الَحقِّ ويف اآليِة: أنَّ ِمْن َجراِئِم الَيهوِد: َصْ
َف غرِيِهم َعنُه.  ، حتَّى أضاُفوا إىل ذلَك َصْ ِك احلقِّ برَِتْ

وفِيها: اإلشاَرُة إىل أنَّ هؤالِء الَيهوِد، الذيَن َزَعُموا التَّوَبَة ِمْن ِعباَدِة الِعجِل، َيُِب عليِهم 
ُنوِب، فَتس�ِمَيُتُهم بالذيَن هاُدوا يف َمعِرِض ِس�ياِق َجراِئِمِهم، فِيِه  أْن َيُتوُب�وا ِم�ْن ُكلِّ هِذِه الذُّ

َدعوٌة هَلُم إىل التَّوَبِة ِمنها ُكلِّها. 

يِّب�اِت كاَنْت َحالاًل عىل الَيهوِد ُعُموًما، كم جاَء ذلَك يف غرِي ما َمْوِضٍع ِمْن  وفِيه�ا: أنَّ الطَّ
كتاِب اهللِ، كقولِِه : )ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  

ڦ( ]آل عمران: 93[. 

ٌل  وفِيها: أنَّ ُعُقوباِت الَمعاِص ال َتْقَتِرُ عىل عذاِب اآلِخَرِة، َبْل ُيوَجُد ِمنْها ما ُهَو ُمعجَّ
نيا، َكَهذا التَّشِديِد.  يف الدُّ

دِّ عْن َس�بيِل اهللِ، وق�د َيكوُن هذا الّصدُّ بَتقِديِم َنُموَذٍج س�يٍِّئ،  وفِيه�ا: التَّحِذي�ُر ِمَن الصَّ
فاِت  ، بإط�الِق الصِّ وإع�الِن الُكف�ِر، والَمعِصَيِة، وَج�ْذِب الَغرْيِ إليه�ا، أو التَّنِفرِي عِن احلقِّ
اِط  ِهي�ِب، يف َمنِْع النَّ�اِس ِمْن ُس�ُلوِك الرِّ ِغي�ِب، والرتَّ الَمكُروه�ِة علي�ِه، أو اس�تِعمِل الرتَّ

الُمسَتِقيِم، ونحِو ذلَك. 

هِر، وَحِديثِِه.  َلٌة يف َبنِي إساِئيَل، اتََّصُفوا با يف َقِديِم الدَّ وفِيها: أنَّ الظُّلَم َسِجيٌَّة ُمتأصِّ

يِّباِت.  ُه يرُزقُهم ِمن الطَّ وفِيها: أنَّ الِعباَد إذا أطاُعوا اهللَ فإنَّ
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ٌع.  وفِيها: أنَّ صدَّ اليهوِد النَّاَس عِن احلقِّ كثرٌي، متنوِّ

ُم�وَن، وُمتاَبَعَتُهم عىل الباطِِل، ُتبِقي الُعُقوَبَة؛  ريَن بم َفَعَلُه الُمتقدِّ وفِيه�ا: أنَّ ِرضا الُمتَأخِّ
اًل،  فإنَّ أجياَل َبنِي إساِئيَل التِي َشِمَلها التَّحِريُم، كاَنْت راِضَيًة بم َفَعَلُه اِليُل الذي َظَلَم أوَّ

والَِّذي كاَن سَبَب الُعُقوَبِة. 

م ُمتابُِعوَن يف التَّحِريِم لَِشِع األنبِياِء ِمْن قبِلِهم، وهذا  عاِئِهم أنَّ وفِيه�ا: َتلبِيُس اليهوِد بادِّ
يِّباِت كاَنْت َحالاًل هَلُم إال ش�ْيًئا َيسرًيا، حّرَمه َيعُقوُب  -وُهَو  َتْدلِيٌس َخبِيٌث؛ فإنَّ الطَّ

إساِئيُل- عىل نفِس�ه، فقاَل سبحاَنُه و: )ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄ(، والَِّذي حّرمه َيعُقوُب  عىل نفِسه: 
حُلُوُم اإلبِِل، وألباُنا -كم تقّدم معنا يف تفِس�ري س�ورِة آل ِعمران-، وَأْيَن هذا ِمْن َتِريِم ُكلِّ 
ِذي ُظُفٍر، وَتِريِم ُش�ُحوِم الَبَقِر، والَغنَِم، وغرِي ذلَك؟ وِبَذا َيظَهُر َكِذُبُم، وَسْعُيُهُم الفاِشُل 

يف َتِبَئِة أنُفِسِهم. 

�ِة، حي�ُث َلْ ُيعاِمْلُه�م ُمعاَمَل�َة الَيه�وِد يف التَّحِريِم،  ويف اآلي�ِة: نِعم�ُة اهللِ ع�ىل ه�ِذِه األُمَّ
ِة،  ِع ه�ِذِه األُمَّ ِذي َوَقَع يف رَشْ والتَّش�ِديِد، َب�ْل َرَفَع عنُهُم اآلص�اَر، واألغالَل، والتَّحِري�ُم الَّ
ه�و َتِري�ُم ِصياَنٍة ومِحاَيٍة، بِخالِف التَّحِريِم الواِقِع عىل َبنِ�ي إساِئيَل، فإنَّ ِمنُه ما كاَن َتِريَم 

ُعُقوَبٍة. 

َمُه عليِهم.  يِّباِت، أكَثُر ِمَّا حرَّ ُه اهللُ لِعباِدِه ِمَن الطَّ وفِيها: أنَّ ما أَحلَّ

َم، واالستِمتاَع، ال َيوُز أْن يكوَن بالَحراِم.  وفِيها: أنَّ التَّنعُّ

ِهم عْن َسبيِل اهللِ، َمنََعُهُم  َة اإليمِن، بصدِّ ا َمنَُعوا أنُفَسُهم وَغرَيُهم لذَّ وفِيها: أنَّ اليهوَد َلمَّ
يِّباِت.  ِة الطَّ اهللُ ِمْن َلذَّ

يِن.  ُر النَّاَس ِمَن الدِّ يِّئَة ُتنفِّ وفِيها: أنَّ الُقدَوَة السَّ

ى لَِغرِي الظَّاِلِ، وهذا ِمْن ُشْؤِم الَمعِصَيِة.  وفِيها: أنَّ َبعَض الُعُقوباِت َتَتعدَّ

َع  َعُه هَلُم، فال َيوُز ألَحٍد غرِيِه أْن َيْشَ يَن للِعباِد، ورَشَ وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ُه�َو الذي َوَضَع الدِّ
يِن، ما َلْ َيأَذْن بِِه اهللُ.  هَلُم ِمَن الدِّ
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وفِيها: أنَّ َمْن َسَلَك َسبِيَل اهللِ، فإنَّه َيناُل ِرضاُه. 

ِه، وَحقِّ ِدينِِه، َجراِئَمُهُم التِي  ابَِقِة يف َحقِّ ُثمَّ أضاَف  إىل َجراِئِم َبنِي إساِئيَل السَّ
: َفَعُلوها يف حقِّ الِعباِد، فقاَل

ەئ   ائ   ائ   ىى   ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   )ۅ  

ەئ  وئ  وئ(.
با، واألخُذ أعمُّ ِمَن األكِل؛   )ۅ  ۅ( أي: عاَقْبناُهم -أيًضا- بسَبِب أخِذُهُم الرِّ

ها. )ۉ  ۉ  ې(  ب�ا َقد َيأُكُلُه، وقد َينَْتِف�ُع بِِه بوُجوٍه ُأخَرى، واألكُل أش�دُّ إْذ إنَّ آخ�َذ الرِّ
ُة بَِذلَك )ې  ې  ې    ى( أي: َأْخِذها ِمنُْهم  أي: يف التَّوراِة، وقاَمْت عليِهم الُحجَّ

، ونح�ِو ذلِك، كم قاَل  يف اآلي�ِة األُخَرى: )ٻ   ش�َوِة، واِلياَن�ِة، والِغشِّ بالرِّ
با داِخٌل يف َأْكِل أمواِل النَّاِس بالباطِِل، فَيُكوُن هذا ِمْن باِب  ٻ( ]املائدة: 42[، وَأْخُذ الرِّ
با؛ لَِش�ناَعتِِه، وَكْثَرِة ُوُقوِعِه ِمَن اليهوِد. )ائ(  ، وإنَّم أفَرَد الرِّ َعْطِف العاِم َعىَل الاصِّ
أي: هيَّأن�ا )ائ  ەئ( أي: ملَِْن َكَفَر ِم�َن اليهوِد يف أيِّ َزَمٍن كاَن، وِمنُْهُم الِذيَن َكَفُروا 

ٍد  )ەئ  وئ( َفظِيًعا، ُموِجًعا. بُمحمَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ماِت يف األمواِل ِمْن أس�باِب  ب�ا كاَن َحراًم�ا يف رَشيَعِة َمْن َقْبَلن�ا، وأنَّ إتياَن الُمحرَّ أنَّ الرِّ
ِة.  ِة َقْبَل األُخَرويَّ نيويَّ الُعُقوباِت الدُّ

با بأيِّ وجٍه ِمَن الُوُجوِه، َس�واٌء كاَن َطعاًما، أو لِباًس�ا،  ويف اآليِة: أنَّه ال َيوُز االنتِفاُع بالرِّ
أو بِناًء، أو َوُقوًدا، أو غرَي ذلِك.

با ِمْن إخواِنِم،  َمت عليِهم َأْخَذ الرِّ دُّ عىل الَيهوِد، الذيَن َيزُعُموَن أنَّ التَّوراَة َحرَّ وفِيها: الرَّ
وَشْعبِِهم، وَليَس ِمْن باِقي النَّاِس، وهذا َكِذٌب. 

وفِيها: َتِريُم أكِل أمواِل النَّاِس بأنواِع احِلَيِل. 

 ، َم اهللُ عليِهم ِمَّا َأَحلَّ ، ح�رَّ وفِيه�ا: أنَّ الَج�زاَء ِم�ْن ِجنِْس الَعَمِل، فَكم َأَخ�ُذوا ما ال َيِلُّ
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م، وَأْخ�ِذ ُحُقوِقِهم، بَأَلِ  ِة َأْخِذ املاِل الَحراِم، وإيالِمِه�م النَّاَس بأكِل أمواهِلِ وقاَبَلُه�م عىل َل�ذَّ
اِئِم يوَم الِقياَمِة.  الَعذاِب الُموِجِع الدَّ

يَعِة.  ِ اَر ُماَطُبوَن بُفُروِع الشَّ وفِيها: أنَّ الكفَّ

وفِيها: ِحْرُص الَيهوِد عىل مَجِْع املاِل ِمْن أيِّ َطِريٍق كاَن. 

ش�َوِة عىل َتِري�ِف األحكاِم، وأثمِن الُكُتِب  وفِيها: اإلش�ارُة إىل ما كاُنوا َيأُخُذوَنُه ِمَن الرِّ
التي كاُنوا َيكُتُبوَنا بأيِديِم، ويقوُلوَن: هِذِه ِمْن ِعنِد اهللِ. 

وفِيها: أنَّ َمْن كاَن ُمؤِمنًا ِمَن الَيهوِد َقْبَل النبيِّ ، أو يف َعْهِدِه، أو َبعَدُه، خاِرُجوَن 
عن هذا الَوِعيِد. 

ُنوِب: وُهَو ُظلُم الَخْلِق، واإلعراُض عِن  وفِيها -َمَع التِي َقْبَلها-: اإلش�اَرُة إىل أصِل الذُّ
، وأنَّ هذا َسَبُب التَّشِديِد، والَعذاِب الّشديِد يف الدنيا، واآلِخَرِة. الَحقِّ

وفِيها: أنَّ ارتكاَب الَمحُظوراِت ُيؤدِّي إىل احِلرماِن ِمَن الُمباحاِت.

 . ، والَقَدِريِّ ِعيِّ رماِن الَخرِي الشَّ وفِيها: أنَّ الظُّلَم سَبٌب حِلِ

وفِيها: أنَّ ِمْن أهِل الكتاِب ُصَلحاَء ُمسِلمنَي.

وفِيها: أنَّ األصَل يف النَّهي أّنه َيقَتِض التَّحِريَم.

ِة ُمَتشبُِّهوَن بالَيهوِد.  با ِمْن هِذِه األُمَّ وفِيها: أنَّ الُمَتعاطِنَي للرِّ

َة ال َتُقوُم إال َبعَد ُبُلوِغها للنَّاِس، وأنَّ َمْن َلْ َيبُلْغُه َتِريُم أمٍر، َفَفَعَلُه، َفُهَو  وفِيها: أنَّ الُحجَّ
غ�رُي ُمؤاَخٍذ؛ لَِقولِ�ِه : )ۉ  ۉ  ې(، وقولِ�ه: )ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ( ]البقرة: 275[. 

، والُمعاَهِد، والُمسَتْأَمِن،  يِّ مِّ وفِيها: َتِريُم أكِل أمواِل النَّاِس بالباطِِل، َكمِل الُمسِلِم، والذِّ
: فإنَّ ماَله  ا الكافُِر الَحرِبُّ َمٌة، فال َيوُز االعتِداُء عىل ُحرَمتِها، وأمَّ فإنَّ أَمواهَلُم َمعُصوَمٌة حُمرَتَ

ِم، واملاِل.  َليَس بَِمعُصوٍم، فَيجوُز لِلُمسلِمنَي أكُلُه، وَأْخُذُه؛ َحيُث إنَّه ُمباُح الدَّ

ويف اآليِة: شاِهٌد لِقولِِه : )ی  ی  یی  جئ  حئ( ]األنعام: 46)[.



(8(

�اَر ِمْن أهِل الِكتاِب، وَذَك�َر ِعقاَبُم، أْثنَى عىل أهِل  �ا َذمَّ اهللُ  اآلثِِم�نَي الُفجَّ وَلمَّ
الِعْلِم األخياِر ِمنُْهم، وَذَكَر َثواَبُم، فقاَل سبحاَنُه: 

یی   ی   ىئ   ىئ    ىئ    ېئ   ېئ      ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   )ۇئ   

ی  جئحئ  مئ  ىئ    يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  
يب    جت  حت(.

نُوَن )ۆئ    )ۇئ( َحْرُف اس�تِدراٍك، جاَء الس�تِثناِء َقوٍم )ۇئ( الثَّابُِتوَن الُمَتَمكِّ

ۆئ( الِعْلِم بالتَّوراِة )ۈئ( من أهِل الِكتاِب: كعبِداهلل بِن َسالم، وثعلبَة بِن َسعية، وزيِد 
ِة )ېئ  ېئ     ېئ   بِن َسعية، وأسِد بِن ُعبيد. )ۈئ( ِمْن أهِل الِكتاِب، وِمْن هِذِه األمَّ
�ابَِقِة،  ٍد  )ىئ   ىئ  ی  ی( ِمَن الُكُتِب السَّ ِل عىل حُممَّ ىئ( أي: الق�رآِن الُمن�زَّ
كُصُحِف إبراِهيَم، وَتوراِة ُموَس�ى، وَزُبوِر داوَد، وإنِجيِل ِعيَسى )ی  جئ( أي: 

ُلوَنا بالُمسَتَحبَّاِت.  وطِها، وأركاِنا، وواِجباِتا، وُيكمِّ ُيؤِمنُوَن بَفرِضيَّتِها، وُيِقيُموَنا بُشُ

الِة،  وَلْفَظُة: )ی( قيَل: هَي َمنُْصوَبٌة عىل االختِصاِص بالَمْدِح؛ لِبياِن أهيَِّة الصَّ
والِعناَي�ِة ِب�ا، والتَّنبِيِه إليها، ف�كاَن َنْصُبها َبنْيَ َمرُفوع�اٍت ألَْجِل ذلَك. وِقي�َل: ِهَي َمُروَرٌة 
َعْطًف�ا عىل قولِِه: )ېئ     ېئ  ىئ( أي: ُيؤِمنُوَن بم ُأْن�ِزَل إليَك، وُيؤِمنُوَن بم ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك، 
ُفوَن بُِوُجوِبا، َوِكتاَبتِها  الِة، َأْي: َيْعرَتِ ُه َيُقوُل: َوبِإِقاَمِة الصَّ الَة، َوَكَأنَّ وُيؤِمنُوَن بالُمِقيِمنَي الصَّ

َعَلْيِهْم. 

الَة: الَمالِئَكُة، َوَهذا اْختِياُر اْب�ِن َجِريٍر، َيْعنِي: ُيْؤِمنُوَن بِم  وقي�َل: الُمراُد بِالُمِقيِمنَي الصَّ
ُأْن�ِزَل إَِلْيَك، َوما ُأْن�ِزَل ِمْن َقْبِلَك، َوبِالَمالِئَكِة. قال ابن كث�ري: »َويف َهذا َنَظٌر«))). وقيَل غْيُر 

ذلَِك)2). 

َر يف األمواِل  ِعيَّ الُمَقدَّ  )مئ( أي: الُمْعُطوَن )ىئ( أي: النَِّصيَب الشَّ

�ِة، وِقي�َل: الُمراُد َزكاُة النَّفِس، وِقي�َل: َزكاُة الَبَدِن، والاِه، وقي�َل: ال مانَِع أْن َيكوَن  َكِويَّ الزَّ

تفسري ابِن َكثرٍي )468/2).  (((
راجع: البحر املحيط )35/4)(، تفسري القرطبي )3/6)(، زاد املسري ))/498(، تفسري ابِن َكثرٍي )468/2).  (2(
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يَك َلُه )حب    ُقوَن الُموِقنُوَن )جب( َوحَدُه ال رَشِ الَجِميُع ُمراًدا. )يئ( أي: الُمصدِّ
خب( أي: بالَبع�ِث َبعَد الَم�ْوِت، وما َيكوُن فِيِه ِمْن َجزاِء األعمِل )مب( الَموُصوُفوَن 

ابَِقِة )ىب  يب    جت( أي: سنُْعطِيِهم َثواًبا َجِزياًل، وهو النَُّة. فاِت السَّ بالصِّ

وص�حَّ عْن َقت�اَدُة  يف قولِه: )ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی( قاَل: »اْس�َتْثنَى اهللُ َثنِيًَّة ِمْن َأْهِل الِكتاِب، َوكاَن ِمنُْهْم َمْن ُيْؤِمُن بِاهللِ، 
ُه الَحقُّ ِمْن  ُقوَن بِِه، َوَيْعَلُموَن َأنَّ َوم�ا ُأْنِزَل َعَلْيِهْم، َوما ُأْنِزَل َعىَل َنبِيِّ اهللِ، ُيْؤِمنُ�وَن بِِه، َوُيَصدِّ

ِْم«))). َربِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

الَعْدُل يف الُحكِم عىل أهِل الكتاِب، والتَّفِريُق يف الُحكِم َبنْيَ الُمؤِمننَِي، وَغرِيِهم. 

وفِيها: َفضُل أهِل اإليمِن، وِذْكُر أركانِِه. 

َلِة.  وفِيها: َعَدُم التَّفِريِق يف اإليمِن َبنْيَ ُكُتِب اهللِ امُلنزَّ

وفِيها: أنَّ اإليمَن َقْوٌل، وَعَمٌل. 

وفِيها: َفضُل أهِل الِعْلِم الُمتِقننَِي َلُه، الثَّابِتنَِي، الذيَن ال َيَتَزعَزُعوَن. 

وفِيها: أنَّ الرسوَخ يف الِعلِم ُيثبُِّت صاِحَبُه، فال َيِميُل عنَد َشهَوٍة، وال َيَتزُّ بِسَبِب ُشْبَهٍة. 

عيِّ عىل َغرِيِه ِمَن الُعُلوِم.  وفِيها: َفضُل الِعلِم الشَّ

وفِيها: َفضُل َمْن آَمَن ِمَن الَيهوِد. 

الِة، وِهَي آَكُد أفعاِل الَبَدِن.  وفِيها: اإلشاَدُة بإقاَمِة الصَّ

َد التَّصِديِق، َبْل َمَعُه إقراٌر، وإذعاٌن، وَعَمٌل.  وفِيها: أنَّ اإليمَن َليَس ُهَو ُمرَّ

ِه،  وفِيها: َوْصُف يوِم الِقياَمِة باليوِم اآلِخِر؛ ألنَّه ال َيوَم َبعَدُه، واإلنساُن َينَتِقُل ِمْن َبطِن ُأمِّ
َزِخ، ُثمَّ إىل يوِم الِقياَمِة.  نيا، ُثمَّ إىل الَبْ إىل الدُّ

))) رواه الطبي )394/9(، وابن أب حاتم )6/4)))).
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ِل اآليِة، ُهَو أسُلوُب الغاِئِب، ُثمَّ انَتَقَل إىل  وفِيها: التَّنِبيُه بااللتِفاِت؛ فإنَّ األسُلوَب يف أوَّ
ُأسُلوِب الُمخاَطِب، ثّم عاَد إىل أسُلوِب الغاِئِب، وَتغيرُي َنَسِق الَكالِم ُيِفيُد التَّنبِيَه. 

اِئَفِة الواِحَدِة، وحَماِسِن أهِلها، وَمساِوِئِهم.  ِّ والَخرْيِ يف الطَّ وفِيها: ِذْكُر الشَّ

ِة الَجَدِل.  وفِيها: أنَّ الِعْلَم َسَبٌب لليمِن، وِزياَدِة الَبِصرَيِة، وِقلَّ

ُه ُيوَجُد يف أهِل الِكتاِب ُعلمُء ِكباٌر.  وفِيها: أنَّ

ٍد ؛ لِقولِِه: )ی  ی( وَلْ َيْذُكْر: )ِمْن َبْعِدَك(.  وفِيها: أنَّه ال َنبِيَّ َبعَد حُممَّ

 . ِوفِيها: ُعُلوُّ َمرَتَبِة الاِمِع َبنْيَ األوصاِف الَمذُكوَرِة يف اآليِة عنَد اهلل

 ، َن يف الِعْلِم َيمنَُع ِمَن االش�رِتاِء بآياِت اهللِ َثَمنًا قلي�اًل، وَيمنَُع َكْتَم احلقِّ وفِيه�ا: أنَّ التَّمكُّ
اِسِخنَي يف الِعْلِم ِمنُْهم.  َفَهذا ِمَن الَفْرِق َبنْيَ أحباِر الَيهوِد، والرَّ

ُسِل.  َب، وال مَحِيََّة، وال َتْفِريَق، يف اإليمِن بالرُّ وفِيها: أنَّه ال َتَعصُّ

وفِيها -َمَع اآليتْيِ َقْبَلها-: ِذْكُر ِصفاِت أهِل الَوعِد، َبعَد ِذكِر ِصفاِت أهِل الَوِعيِد. 

َبَعُه. وفِيها: أنَّه َليَس كلُّ َمْن َعَرَف الَحقَّ اتَّ

، وأَسُعُهم إيمًنا بِِه، وانِقياًدا َلُه.  وفِيها: أنَّ أهَل الِعلِم أعَرُف النَّاِس بالَحقِّ

ِة، والِفْعِليَِّة الَبَدنِيَِّة، َفَقِد اسَتْكَمَل  وفِيها: أنَّ َمْن مَجََع َبنْيَ أوصاِف اإليمِن القلبِيَِّة االعتِقاِديَّ
اإليمَن. 

ِحيَح بالالِِق، َيْدَفُع إىل اإلحساِن إىل الَخْلِق.  وفِيها: أنَّ اإليمَن الصَّ

وفِيه�ا: ُعُلوُّ َدَرَج�ِة الَمذُكوِريَن يف اآلي�ِة، وارتِفاُع َمنِزَلتِِهم يف الَفضِل، وُيش�رُي إىل ذلَك 
استِعمُل اسِم اإلشاَرِة للَبِعيِد: )مب(.

ٍد ، َفَقْد َردَّ اهللُ  َة حُممَّ ا كاَن اليهوُد ال ُيؤِمنُوَن بَجِميِع األنبِياِء، وَيَحُدوَن ُنبوَّ وَلمَّ
عليِهم بِبياِن أنَّ الَوحَي ِجنٌْس واِحٌد، وأنَّ شأَن النبيِّ  فِيم ُيوَحى إليِه، َكَشأِن باِقي 

األنبِياِء ِمْن َقْبِلِه، فقاَل ُسْبحانه: 
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)ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(.

 )ٻ( الضم�رُي يع�وُد إىَل اهللِ ، وجاَء بِصيَغِة الَجم�ِع؛ للتَّعظِيِم )ٻ   ٻ( 

الَوْحُي ُلَغًة: اإلعالُم بُسَعٍة، وَخفاٍء، ورَشًعا: ُهَو إعالُم اهللِ  أنبياَءُه، وُرُسَلُه، بَِشِعِه 
ال�ِذي َيَتعبَّ�ُد بِِه عب�اَدُه )ٻ       پ( أي: كال�ِذي أوَحْيناُه، أو كإياِئن�ا )پ   پ( وُهَو 
ُل ُرُسِل اهللِ إىل أهِل األرِض )پ  ڀ  ڀ( أي: أوَحْينا إليِهم أيًضا، وقد ِقيَل: إنَّ  أوَّ

ِم يف قولِِه : )ۀ   ہ   هِذِه اآليَة َنَزَلْت َجواًبا عىل ُس�ؤاِل أه�ِل الِكتاِب الُمتقدِّ
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھ( ]النساء: 53)[.

َل َعَلْيِهْم  ا َس�َأُلوا النَّبِيَّ  َأْن ُينَزِّ ق�ال اب�ُن كثرٍي : »هِذه اآلَيُة َردٌّ َعَلْيِهْم، َلمَّ
�مِء، ق�اَل اهللُ : )ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ(، ُث�مَّ َذَكَر َفضاِئَحُهْم،  ِكتاًبا ِمَن السَّ
ُه  َوَمعاِيَبُه�ْم، َوم�ا كاُنوا َعَلْي�ِه، َوما ُهْم َعَلْيِه اآلَن ِم�َن الَكِذِب وااِلْفرِتاِء. ُث�مَّ َذَكَر  َأنَّ

ِمنَي«))). ِه ِمَن األَْنبِياِء الُمَتَقدِّ ٍد ، َكم َأْوَحى إىِل َغرْيِ َأْوَحى إىِل عبِدِه َورسولِِه حُمَمَّ

َة  ِة ُنوٍح، والنَّبِيِّنَي ِمْن َبعِدِه، فِلمذا ُتنِكُروَن ُنبوَّ وَن بنُبوَّ ا الَيهوُد إذا ُكنُتم ُتِقرُّ واملعنَ�ى: يا أيُّ
ٍد ، وقْد أْوَحْينا إليِه، َكم أْوحينا إليِهم؟  حُممَّ

فِِه�م، وَفْضِلِه�م، فق�اَل:  ُث�مَّ َخ�صَّ اهللُ  -بالّذْك�ِر- مَجاَع�ًة ِم�َن األنبِي�اِء؛ لَِشَ
َة، والِكتاَب،  )ڀ  ٺ  ٺ( أع�اَد ِذْك�َر الَوح�ِي؛ ألنَّ�ه  َجَع�َل النُّب�وَّ

�ِة إبراهي�َم، وُن�وٍح، ك�م ق�ال: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    يف ُذريَّ
�ِة إبراهي�َم الَخِلي�ِل، فقاَل:  ڃ( ]احلديد: 26[، ُث�مَّ َذَك�َر  أنبِي�اَء ِم�ْن ُذريَّ
َة )ٺ( وُهَو ابُن إبراهيَم  ، وقْد ماَت بمكَّ )ٺ( وُه�َو ابُن إبراهيَم األكَبُ

ِة  اِم )ٿ( وهو ابُن إسحاَق، وأنبياُء َبنِي إساِئيَل كلُُّهم ِمْن ُذريَّ الثَّاِن، وقْد ماَت بالشَّ
، وُهْم ُأُصوُل َقباِئِل َبنِي  ُة َيعُقوَب، ِمْن أوالِدِه االثنَي َعَشَ َيعقوَب )ٿ( ُهم ُذريَّ

تفسري ابِن َكثرٍي )469/2).  (((
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ْبُط: ُهَو َوَلُد الَوَلِد، واألسباُط: ُهْم أحفاُد َيعُقوَب ، وكاَن ِمنُْهم أنبِياُء  إساِئيَل، والسَّ
َمُه  فِِه�م، فقال: )ٿ( قدَّ كِر؛ لَِشَ َبنِ�ي إساِئيَل، فَأمْجََلُهم ُهن�ا، ُثمَّ َخصَّ بعَضُهم بالذِّ
تِِه، واِلط�اُب يف اآليِة هَلُم، وُهَو  ك�ِر عىل أنبي�اَء ُبِعُثوا َقْبَلُه؛ لَِفضِل�ِه، وِلَْحِد الَيهوِد لنُبوَّ بالذِّ
آِخ�ُر أنبِياِء َبنِ�ي إساِئيَل )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( وُكلُّ ه�ؤالِء ِمْن أنبِياِء َبنِي 
إساِئي�َل )ڤ  ڤ( أعَطْين�اُه )ڤ( وُهَو اس�ُم الِكتاِب الِذي ُأن�ِزَل عليِه، وفِيِه 
ُد َمَعُه الطَّرُي، واِلباُل، وُيس�بِّْحَن  دِّ َقٌة لِلُقُل�وِب، كاَن داوَد  َيرَتنَُّم با، َفرُتَ َمواِع�ُظ ُمَرقِّ

ُبوُر بمعنَى الَمْزُبوِر، أي: الَمكُتوِب))). َمَعُه، والزَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

ُس�ِل مَجًّا  ُس�ِل، وإنَّم َبَعَث اهللُ َقْبَلُه ِمَن األنبِياِء والرُّ ًدا  َلْيَس بِْدًعا ِمَن الرُّ أنَّ حُممَّ
َغِفرًيا. 

وفِيها: أنَّ أصَل وَمْصَدَر الَوحِي واِحٌد، وإِن اخَتَلَفْت أنواُعُه. 

ُروَن:  ا الَع�َرُب الُقداَمى، والُمتأخِّ وفِيه�ا: َكْثَرُة أنبِياِء َبنِي إساِئيَل بالنِّس�َبِة لَِغرِيِهم، وأمَّ
ٍد، صىلَّ اهللُ عليِهم وسلَّم.  َفَقْد كاَن ِمنُْهم أنبياُء، َكُهوٍد، وصالٍِح، وإسمِعيَل، وحُممَّ

تِِه، وُيس�َتْثنَى ِمْن ذلَك -ِمَّن  وفِيها: ُعُلوُّ َمنِزَلِة إبراهيَم ؛ فإنَّ مَجيَع األنبياِء ِمْن ُذريَّ
َذَكَرُهُم اهللُ- ُنوٌح، وهوٌد، وصالٌِح، وُلوٌط. 

ِة الثَّاِن، وكلُّ األنبِياِء والُمرَسِلنَي الذيَن َبعَدُه،  يَّ وفِيها: َفضُل ُنوٍح ، فُهَو أبو الَبَشِ
تِِه، وقاَل غرُي واِحٍد ِم�ْن أهِل الِعْلِم: َأْخَط�َأ َمْن قاَل: إنَّ إدِري�َس كاَن َقْبَل ُنوٍح  ُه�ْم ِم�ْن ُذريَّ

الُم))).  عليِهم السَّ

ِسنَي ُسوَرًة، َلْيَس فِيها ُحْكٌم، َوال  ُبوُر: ِكتاُب داُوَد، َوكاَن ِماَئًة َوَخْ قال القرطبي  يف تفسرِيه )7/6)(: »الزَّ  (((
ُبوُر بَِمْعنَى الَمْزُبوِر، َأِي الَمْكُتوِب. َوَقَرَأ مَحَْزُة: )ُزُبوًرا( بَِضمِّ  َحالٌل، َوال َحراٌم، َوإِنَّم ِهَي ِحَكٌم، َوَمواِعُظ. والزَّ
ِة الَوثِيَقِة  ى َزُبوًرا؛ لُِقوَّ ٌة بِاحِلجاَرِة، والِكتاُب ُيَسمَّ اِي. واألَْصُل يف الَكِلَمِة التَّْوثِيُق، ُيقاُل: بِْئٌر َمْزُبوَرٌة َأْي: َمْطِويَّ الزَّ
، والَوْحُش؛  ، والطَّرْيُ ُبوِر اْجَتَمَع إَِلْيِه اإِلْنُس، واِلنُّ ْوِت، َفإِذا َأَخَذ يف ِقراَءِة الزَّ بِِه. َوكاَن داُوُد  َحَسَن الصَّ

حِلُْسِن َصْوتِِه، َوكاَن ُمَتواِضًعا، َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه« انتهى متًرا.
 = ِخنَي: إنَّ ُل رسوٍل َبَعَثُه اهللُ إىَل َأْهِل اأَلْرِض َبْعَد آَدَم، َوَمْن قاَل ِمْن الُمَؤرِّ )2) قال أبو بكر بن العرب : »ُنوٌح َأوَّ
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�م: )پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ(  ِة عىل م�ا َأْنَك�ُروُه بقوهِلِ ويف اآلي�ِة: َدْم�ُغ اليه�وِد بالُحجَّ
]األنعام: )9[. 

دَّ عىل أهِل الِعناِد َيَتِلُف أسُلوُبُه، ُمقاَرَنًة بجواِب أهِل االسرِتشاِد.  وفِيها: أنَّ الرَّ

وفِيها: إنزاُل األنبياِء َمناِزهَلُم. 

ٍة.  ِة، بَِبْعِث األنبياِء يف كلِّ ُأمَّ ِة عىل أجياِل الَبَشيَّ وفِيها: إقاَمُة الُحجَّ

هُلا عليِهم.  وفِيها: أنَّ اهللَ َيُصُّ ِمْن أنبياِئِه َمْن شاَء، بُِكُتٍب ُينزِّ

ْكِر.  ِف، والتَّنِويِه بالذِّ َ َب عليها، َسَبٌب لِلشَّ عَوِة، والصَّ وفِيها: أنَّ ُطوَل الُعُمِر يف الدَّ

ِة.  ، ُعَظمِء الَبَشيَّ وفِيها: َتِليُد ِذْكِر، وِسرَيِ

ا اليهوُد- ألسِئَلِة  مِء، فال داِعَي -يا أيُّ ْل عىل كلِّ رسوٍل ِكتاًبا ِمَن السَّ وفِيها: أنَّ اهللَ َلْ ُينزِّ
التَّعِجيِز، والِعناِد. 

ُل ُرُسِل اهللِ إىل أهِل األرِض.  يعٍة، وأوَّ ُل نبيٍّ ُبعَث بَشِ وفِيها: أنَّ ُنوًحا  أوَّ

ِة، أو االستِضعاِف، أو  ِم يف مَجيِع األحواِل، َسواء يف حاِل القوَّ ُة األنبياِء لربِّ وفِيها: ُعبوديَّ
اُهم.  يف حاِل الَبالِء، أو الُمْلِك، أو يف حاِل َتعظِيِم َقوِمِهم هَلُم، أو َنْبِذِهم إيَّ

ُتُهم. ويف اآليِة: ِذْكُر األنبياِء الَمشُهوِريَن عنَد َبنِي إساِئيَل؛ ألنَّ املقصوَد حَماجَّ

�ا َذَك�َر  َعَدًدا ِمَن األنبِياِء بأس�مِئِهم، َأمْجَ�َل الَبِقيََّة، وَذَكَر َفضَل نبيِِّه ُموَس�ى  وَلمَّ
، فقاَل: 

باِعِه ُصُحَف الَيُهوِد، َوُكُتَب اإلسائيليات: الَحِديُث  ِة َوْهِِه يف اتِّ لِيُل َعىَل ِصحَّ = إْدِريَس كاَن َقْبَلُه َفَقْد َوِهَم. والدَّ
الِِح، وااِلْبِن  ِحي�ُح يف اإِلْساِء، ِح�نَي َلِقَي النَّبِيُّ  آَدَم َوإِْدِري�َس، َفقاَل َلُه آَدم: )َمْرَحًبا بِالنَّبِ�يِّ الصَّ الصَّ
ٍد  الِِح(. َوَلْو كاَن إْدِريُس َأًبا لِنُوٍح َعىَل ُصْلِب حُمَمَّ الِِح، واألَِخ الصَّ الِِح(. َوقاَل َلُه إْدِريُس: )َمْرَحًبا بِالنَّبِيِّ الصَّ الصَّ
ُه  الِِح، َدلَّ َعىَل َأنَّ الِِح، واألَِخ الصَّ ا قاَل َلُه: َمْرَحًبا بِالنَّبِيِّ الصَّ الِِح. َفَلمَّ الِِح وااِلْبِن الصَّ َلقاَل َلُه: َمْرَحًبا بِالنَّبِيِّ الصَّ

َتِمُع َمَعُه يف َأبِيِهْم ُنوٍح، َوال َكالَم ملُِنِْصٍف َبْعَد َهذا«. أحكام القرآن )5/2)3). َيْ
وانظر: تفسري سورة النساء البن عثيمني )478/2).
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)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  

چ  چ   چ  چ(.
 )ڦ( َمعُطوٌف عىل ما َقْبَلُه باملعنَى، أي: كم َأْرَس�لناَك، وَأْرَس�ْلنا ُنوًحا، فقد َأْرَس�ْلنا 

ُد -- )ڄ  ڄ(  ِهم يا حُممَّ ُرُساًل آَخِريَن )ڦ  ڦ  ڦ( وَأْخَبناَك بَخَبِ
�ورِة )الَمَدنيَِّة( كاألنبِياِء الَمذُكوِريَن يف ُس�وَرِة األنع�اِم )الَمِكيَِّة(،  أي: ِم�ْن َقْب�ِل ُنُزوِل هِذِه السُّ
�َوِر،  ا، وَيَْيى، وإلياُس، والَيَس�ُع، وُلوٌط، ، ويف َغرِيِها ِمَن السُّ َوُهْم: ُيوُس�ُف، وَزَكِريَّ
وُه�ْم: آَدُم، وإدري�ُس، وُه�وٌد، وصالِ�ٌح، وُش�َعيٌب، وُذو الِكف�ِل، والَخ�ِضُ -ع�ىل الراِجِح- 
. )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( كالذي�َن ُأرِس�ُلوا إىل ُأَم�ٍم َبعي�َدٍة )ڃ  چ( 

ًة، وُماَطَبًة، بال واِسَطِة َمَلٍك.  )چ( ابَن ِعمراَن  )چ( ُمبارَشَ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:
ى ُرُس�اًل ُدوَن ِذك�ِر َقَصِصِهم،  ى ُرُس�اًل يف الق�رآِن، وَذَك�َر َقَصَصُهم، وس�مَّ أنَّ اهللَ س�مَّ
ا َلْ َيْذُكْر أس�مَءُهم، وال َقَصَصُهم، وَلْ ُيِبْ َعنُْهم ش�يًئا، ويف هذا أنَّ ُرُسَل اهللِ،  وَكثرُِيوَن ِجدًّ
يُخ  سِل أحاِديُث، كلُّها ضعيفٌة. قال الشَّ ا، وقد جاَء يف ِعّدِة األْنبياِء والرُّ وأنبياَءُه كثرُيون ِجدًّ

 : عبُدالعِزيِز بُن باٍز

»وج�اَء يف حدي�ِث أب َذرٍّ عنَد أِب حاتِِم ابِن حبَّاٍن وَغرِيِه، أنَّه َس�َأَل النبيَّ  َعِن 
ُسُل  ُس�ِل، وَعِن األنبِياِء، فقاَل النبيُّ : »األنبياُء مائٌة وأرَبَعٌة وِعشوَن ألًفا، والرُّ الرُّ
«، ولكنَُّهم حديثاِن َضِعيفاِن  «ويف روايِة أب ُأماَمَة: »ثالُثامئٍة وَخَسة َعَشَ ثالُثامئٍة وَثالثة َعَشَ
ُه قاَل : »ألُف  عنَد أهِل الِعلِم، وهَلُم َش�واِهُد، ولكنَّها ضعيَفٌة أيًضا، ويف بعِضها أنَّ
، فأكَثَر«، ويف بعضها: أنَّ األنبياَء ثالث�ُة آالٍف. ومَجيُع األحاِديِث يف هذا الباِب َضِعيفٌة،  نب�يٍّ

َبْل عدَّ ابُن الَجْوِزيِّ حديَث أِب َذرٍّ ِمَن الَمْوُضوعاِت. 

ُس�ِل، َخَبٌ ُيعَتَمُد عليِه، فال َيعَلُم َعَدَدُهم إال  والَمقُص�وُد: أنَّه َلْيَس يف َعَدِد األنبياِء، والرُّ
اهللُ ، لكنَُّهم َجمٌّ َغِفرٌي، قصَّ اهللُ عَلْينا أخباَر َبعِضِهم، وَلْ َيُقصَّ َعَلينا أخباَر الَبعِض 

ْكَمتِِه البالَِغِة، جلَّ وَعال«))). اآلَخِر؛ حِلِ

))) مموع فتاوى ابن باز )66/2 -67).
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وفِيه�ا: أنَّ أنبي�اَء اهللِ كاُن�وا َمبُثوثِ�نَي يف األرِض كلِّه�ا؛ وق�ْد ق�اَل اهللُ : )ڇ  
)ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    : وق�اَل  ]فاطر: 24[،  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ( 
ڱ( ]إبراهيم: 4[، وق�اَل : )ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]املؤمنون: 44[، وإنَّ�م 
َقصَّ اهللُ عىل نبيِِّه  أخباَر األنبياِء يف باِلِد الَعَرِب، وما جاَوَرها ِمَن الُبلداِن الَقِريَبِة، 
؛ ألنَّ الَمقُصوَد االعتِباُر، وَلْ َيْقُصْص علي�ِه أخباَر أنبياِء الُبلداِن  �اِم، وِم�ْرَ كالِعراِق، والشَّ
الَبِعيَدِة، واألَُمِم الُمنَقِرَضِة؛ لَِعَدِم احلاَجِة إىل ذلَك، وألنَّ يف أخباِر األنبياِء الَقِريبنَِي َمكاًنا ما 

ِة.  ُيغنِي، وَيكِفي، وُهَو َأْدَعى إلقاَمِة الُحجَّ

ُسَل إىل مَجيِع ُأَمِم األرِض، عىل اختاِلِف ألِسنَتِِهم، وألواِنِم، وُبلداِنِم.  وفِيها: أنَّ اهللُ قد َبَعَث الرُّ

ُه،  َمُه َصْوًتا، وَحْرًفا، بال واِسَطٍة، ولكنَّه َلْ َيَر ربَّ وفِيها: َفضُل ُموَس�ى ، وأنَّ اهللَ كلَّ
وق�د ق�اَل اهللُ : )ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت( ]الشورى: )5[.

ويف اآلي�ِة: إثباُت صفِة الكالِم هللِ ، ع�ىل ما َيِليُق بِِه ، وأنَّه بَِحْرٍف، وَصْوٍت، 
يانِيَِّة،  َم بالَت�ْوراِة بالِعبانِيَِّة، وَتَكلََّم باإلنِجي�ِل بالسُّ وق�د َتَكلَّ�َم اهللُ بالقرآِن بالَعَربِيَّ�ِة، وَتَكلَّ

، وال أصواَتُم.  وَهَكذا، وَكالُمُه  وَصوُتُه، ال ُيشبُِه كالَم الَبَشِ

وفِيها: أنَّ التَّكِليَم بغرِي واِسَطٍة أعىَل َمراتِِب الَوْحِي. 

وفِيها: التَّأِكيُد عىل َكالِم اهللِ، وأنَّه َحِقيِقيٌّ َمسُموٌع، وليَس َماًزا؛ وذلَِك ملَِِجيِء الَمفُعوِل 
الُمطَلِق: )چ( َبعَد الِفْعِل: )ڃ(. 

َح  َح، وأنَّه َجرَّ َف َكالَم اهللِ، وَنفاُه، وقاَل: إنَّ معنَى: )َكلََّم(: َجرَّ دُّ عىل َمْن َح�رَّ وفِيه�ا: الرَّ
ُموَسى بأظافرِي احِلكَمِة، فم َأْبَطَل هذا التَّأِويل! وما َأْسَخَفُه! وكذلَك قوُل َمْن قاَل: إنَّ َكالَمُه 
، قاِئٌم بذاتِِه، ُيِريُد أْن َينِْفَي َحِقيقَة الَكالِم عِن اهللِ، وَينِْفَي الَحْرَف، والَصْوَت،   َنْفِسٌّ
ِة للَب�َشِ -بِزْعِمه-، وكاَن الواِجُب علي�ِه أْن ُيْثبَِت ما أثَبَتُه اهللُ ِمَن  كلُّ ذلَك؛ َخْش�َيَة الُمش�اَبَ
الَكالِم لنَْفِس�ِه، كم َيِليُق بَجاللِِه، وَعَظَمتِِه، وأنَّ كالَمُه، وَصْوَتُه ، ال ُيش�بُِه شيًئا ِمْن 

واِعَق، وال َغرَيها، كم قاَل : )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ      أصواِت الَمخُلوقاِت، ال الصَّ
ٹ  ٹ( ]الشورى: ))[. 
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ى اهللُ، ورسوُلُه، ِمَن األنبياِء بالتَّفِصيِل، واإليمِن بَِبقيَّتِِهم  وفِيها: ُوُجوُب اإليمِن بَِمْن َسمَّ
إمجااًل. 

، َوَجَب عليِه اإليمُن  اِت، أو آَمَن بنَبيٍّ ويف اآليِة: أنَّ الَوحَي ِجنٌْس واِحٌد، فَمَن آَمَن بالنُّبوَّ
بباِقي األنبياِء. 

وفِيه�ا: أنَّ األنبي�اَء ال َيعَلُمُه�م -عىل الّتفصيِل- إال اهللُ، ق�اَل : )ڈ  ڈ  ژ  
ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ    گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   

ڱ  ڱ  ں...( ]إبراهيم: 9[. 

ِه؛ لَِعَدِم َتش�تِيِت  وفِيه�ا: االقتِصاُر ع�ىل ِذْكِر ما ُيِفيُد، وَيكِف�ي، واإلعراُض َعْن ِذكِر َغرْيِ
األذهاِن.

نا بِِه،  ُه، وِمنُْهم َمْن َلْ ُيِبْ ا َذَكَر  أنَّه أرَسَل ُرُساًل َكثرِِييَن، ِمنُْهم َمْن َقصَّ َخَبَ وَلمَّ
ِة،  َذَكَر  َبعَدها الغاَيَة ِمْن إرس�اِل الَجِميِع، وِهَي: البِش�اَرُة، والنّذاَرُة، وإقاَمُة الُحجَّ

 : فقاَل

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ   ک(.
نيا، واآلِخَرِة،  ي الدُّ َبَع ِرضواَن�ُه، بَِخرْيَ وَن َمْن أطاَع اهللَ، واتَّ  )ڇ  ڇ( ُيَب�شِّ

ِة س�اِمِعِه ُنوًرا،  �ارُّ -غالًِب�ا-؛ وذلَك ألنَّ أَث�َرُه َيْظَهُر عىل َبَشَ والبِش�اَرُة يف اللُّغ�ِة: الَخَبُ السَّ
اَرْيِن، وَعذاِبِم،  ُفوَن َمْن خاَل�َف أمَر اهللِ بِعق�اِب الدَّ وانبِس�اًطا، وقوُل�ُه: )ڇ( ُيوِّ

واإلنذاُر: ُهَو اإلعالُم بالَمْكُروِه َتِذيًرا )ڇ( أي: لَكْي ال )ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ِم بَِعَدِم الِعْلِم بِ�م ُيِريُدُه ِمنُْهم، وحتَّى ال َيُقوُلوا:  وا عىل ربِّ ڎ  ڈ( أي: حتَّ�ى ال َيَتجُّ
ٌة  ُسِل ُحجَّ َتنا بم َيُِب علينا، ولِذلَك َلْ َيْبَق َبعَد إرساِل الرُّ ما َأْرَس�ْلَت إلينا رس�واًل، وما أخَبْ
ُة َت�أِت بمعنَى الَبيِّن�ِة، واإلثباِت، وَتأِت بمعنَ�ى الُعْذِر، وهو  ألح�ٍد َبَلَغْتُه ِرس�اَلُتُهم، والُحجَّ
الُم�راُد ُهنا. )ژ  ژ  ڑ  ڑ( أي: َعِزي�ًزا يف ُمْلِكِه، َمنِيَع الَجناِب، ال َيْغِلُبُه شٌء، 

ِعِه، وَقضاِئِه، وَقَدِرِه، وَجزاِئِه. َحِكيًم يف َتدبرِِيِه، ورَشْ
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ِحيَحنْيِ عِن ابِن َمس�ُعوٍد ، قاَل: قاَل رس�وُل اهللِ : »ال  وقد َثَبَت يف الصَّ
يَن والُمنِْذِريَن«))). ِ َأَحَد َأحبُّ إليِه الُعْذُر ِمَن اهللِ، َوِمْن َأْجِل َذلَِك َبَعَث الُمَبشِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

س�الِيَُّة يف  ُة الرِّ س�اَلِة، والِذي َلْ َتْبُلْغُه الُحجَّ ُب َقْب�َل اإلنذاِر، وَقْبَل ُبُلوِغ الرِّ أنَّ اهللَ ال ُيَع�ذِّ
نيا، فقد جاَءِت األخباُر بامتِحانِِه يوَم الِقياَمِة.  الدُّ

وفِيها: إزاَحُة ِعَلِل الُمعانِِديَن، والُمْبطِِلنَي. 

ُس�ِل، َفم  نيا، وال يف اآلِخَرِة- َبعَد إرس�اِل الرُّ وفِيه�ا: أنَّ�ه َليَس للكافِِريَن ُعذٌر -ال يف الدُّ
 : ِة عليِهم؛ ولِذلَك قاَل نيا عىل ُكْفِرِهم، ُهَو أيًضا َبعَد ِقياِم احلجَّ ُيعاِقُبُهم اهللُ بِِه يف الدُّ

ی  ی  ی     ىئ  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ    ۆئ   ۆئ   )ۇئ  ۇئ    

ی  جئ  حئ  مئ( ]طه: 34)[، وق�اَل أيًض�ا: )ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڳ(  ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ     گ   ک   ک   ک      ک  
]القصص: 47[. 

وفِيها: إثباُت َعْدِل اهللِ ، وأنَّه ال َيْظِلُم أَحًدا. 

عَوِة إىل اهللِ، ِمْن َتبِليِغ  وفِيها: الواِجُب الَعظِيُم عىل ُرُس�ِل اهللِ، وَمْن َس�َلَك َسبِيَلُهم يف الدَّ
ٌف َعظِيٌم، وأجٌر َجِزيٌل.  ِة عىل الَخْلِق، ويف ذلك رَشَ احلقِّ بوُضوٍح، وإقاَمِة الُحجَّ

ِم.  َل إليِهم ِمْن َربِّ عيَِّة، بَتْبِليِغ النَّاِس ما ُنزِّ وفِيها: الَعَمُل بَِمحُبوِب اهللِ، وإنفاُذ إراَدتِِه الشَّ

وفِيها: أنَّ االقتِصاَر عىل التَّبِشرِي َفَقط انِحراٌف، ُيؤدِّي إىل التَّساُهِل، والتَّواُكِل، واالقتِصاَر 
عىل اإلنذاِر فقط انِحراٌف، يؤدِّي إىل الَيْأِس، واإلحباِط، والتَّنِفرِي. 

ِحيَح.  وفِيها: أنَّ اهللَ َيْقَبُل الُعْذَر الصَّ

ِة عىل النَّ�اِس، وأنَّ الَعقَل  يَّ -َوحَدُه- َلي�َس كافًِيا إلقاَمِة الُحجَّ وفِيه�ا: أنَّ الَعق�َل الَبَشِ
يَعِة، فال ُبدَّ ِمْن الَوْحٍي.  َل إىل َتفاِصيِل الشَّ -وحَدُه- ال َيسَتطِيُع التَّوصُّ

))) رواه البخارّي )6)74(، ومسلم )499)).
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ِة.  ُب َقْبَل ُبُلوِغ الُحجَّ وفِيها: أنَّ اهللَ َعِزيٌز، َينَْتِقُم ِمَّْن خاَلَف ُرُسَلُه، َحِكيٌم، ال ُيعذِّ

ُسِل، وَمِن اّتبَعُهم.  ويف اآليِة: بياُن َوظِيفِة الرُّ

وَرٌة.  وفِيها: أنَّ َبعَثَة األنبياِء َضُ

ويف اآليِة: َدلِيٌل لِقاِعَدِة الُعْذِر بالَجْهِل. 

اِمَغَة.  َة الدَّ وفِيها: أنَّ هللِ احِلْكَمَة البالَِغَة، والُحجَّ

ُ هَلُُم الغاَيَة، التِي َخَلَقُهم ِمْن  ْك َخلَقُه ُس�ًدى، َبْل َأْرَس�َل إليِهم َمْن ُيبنيِّ وفِيها: أنَّ اهللَ َلْ َيرْتُ
َأْجِلها. 

عَوِة إىل اهللِ.  ِهيِب، يف الدَّ ِغيِب، والرتَّ وفِيها: استِعمُل الرتَّ

اَذُه ُسَفراَء َبْينَه وَبنْيَ َخْلِقِه.  وفِيها: أنَّ ِمْن ِحكَمِة اهللِ : اتِّ

ُسِل، َزماًنا، وَمكاًنا؛ لُِشُموليَِّة  وفِيها -َمَع ما َقْبَلها-: أنَّ ِمْن ِحْكَمِة اهللِ : َتفِريَق الرُّ
ِة يف األرِض.  ِة، وَبقاِء ُنوِر النُّبوَّ ِقياِم الُحجَّ

وفِيها: أنَّ ِمْن ِحكَمِة اهللِ : إثاَبَة الُمْحِسِن عىل إحسانِِه، وُمعاَقَبَة الُمِسِء عىل إساَءتِِه. 

وفِيه�ا: َأَهِي�ُة اتِّص�اِف َمْن َيدُع�و إىل اهللِ  بالبِش�اَرِة، والنِّذاَرِة؛ ف�إنَّ اهللَ َوَصَف ِبِم 
النَّبيِّ�نَي ُعُموًم�ا، فق�ال: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ( ]البقرة: 
ًة، فقاَل: )ڇ  ڇ  ڇ( ]النساء: 65)[،  ُس�َل خاصَّ 3)2[، ُثمَّ َوَصَف بِم الرُّ

ًة، فقاَل: )ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ(  ًدا  خاصَّ ُثمَّ َوَصَف ِبِم َنبِيَّنا حُممَّ
]األحزاب: 45[. 

ا،  ِة، الذيَن َيقوُلوَن: إنَّ اإلنساَن ُمَْبٌ عىل َعَمِلِه؛ ألنَّه َلْو كاَن ُمَبً يَّ ويف اآليِة: َردُّ عىل الَجْبِ
ُس�ِل  ا؛ ولِذلَِك كاَن َبْعُث الرُّ ل�كاَن َمعُذوًرا، س�واٌء ُبِعَث إليِه رس�وٌل أْم ال، لكنَُّه َلْي�َس ُمَبً

َة.  َيقَطُع الُحجَّ

ِة  �ٌة إىل األِئمَّ ويف اآلي�ِة: َردٌّ ع�ىل اإلماِميَّ�ِة، الذي�َن َيقوُل�وَن: إنَّ الَب�َشَ حاَجتُهم عامَّ
، وَردٌّ عىل الفالِسَفِة، والُمَتكلِِّمنَي، الذيَن َيقوُلوَن: إنَّ الَعقَل َيكفي يف إقاَمِة  االثنَي َعَشَ
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ها لألنبِياِء  َة يف َمعِرَفِة احل�قِّ َمردُّ اِئَفِة األوىَل: إنَّ حاَجَة الَب�َشِ العامَّ �ِة، َفُيق�اُل للطَّ الُحجَّ
والُمرَسِلنَي َفَقط. 

، وال ُيِقيُمها الَعقُل  َة عىل الَبَشِ ُسَل ُهُم الذيَن ُيِقيُموَن الُحجَّ اِئَفِة الثَّانَِيِة: إنَّ الرُّ وُيقاُل للطَّ
وحَدُه.

�ا َأخ�َبَ  أنَّه َأْوَحى إىل َنبيِّ�ِه ، َكم َأْوَحى إىل إخوانِ�ِه ِمَن األنبِياِء،  وَلمَّ
والُمرَس�ِلنَي، ِمْن َقْبِلِه، َذَكَر َبعَدها َش�هاَدَتُه، وَش�هاَدَة َمالِئَكتِِه، بِصْدِق نبيِِّه ، فيم 

: َتُه ِمَن الَيهوِد، وُمِشِكي الَعَرِب، فقاَل ا عىل َمْن َجَحَد ُنبوَّ جاَء به عنُه؛ وذلَك َردًّ

ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳڳ    ڳ   گگ   گ   گ    ک   ک   )ک  

ڱ  ں  ں(.
َب،  َب بَِك َمْن َكذَّ  )ک  ک  ک  گ   گ  گ( أي: وإْن َكَفَر بَِك َمْن َكَفَر، وَكذَّ

تِِه،  ِء: إثباُت صحَّ هاَدِة عىل ال�َّ ، وأنََّك صاِدٌق يف َتبِليِغِه، وفاِئَدُة الشَّ ُه َحقٌّ فإنَّ اهللَ َيش�َهُد بأنَّ
َدٌة بالُمعِجزاِت. )ڳ  ڳ( أي: ُمش�َتِماًل  وَش�هاَدُة اهللِ  لنبيِِّه  ُمَؤيَّ
ِعيَّ�ِة، واألخباِر الَغْيبِيَّ�ِة، التي ال َيعَلُمها إال ُه�َو، وُيْمِكُن أْن  ع�ىل ِعْلِمِه، ِم�َن األحكاِم الشَّ
يك�وَن املعنَ�ى أيًضا: أنَزَلُه وُهَو َيعَلُمُه، وَيعَلُم حاَل الذي َأنَزَلُه عليِه، وحاَل الواِس�َطِة الذي 
َن�َزَل بِ�ِه، وَيعَلُم ح�اَل الُمخاَطبنَِي بِ�ِه، وَمواِقَفُهم ِمْن ذل�َك. )ڳ  ڱ( أي: 
بِِصْدِق َذلَك أيًضا. )ڱ  ڱ  ں( أي: وَكَفى بَِش�هاَدتِِه  َعْن َش�هاَدِة َغرِيِه، 

. ًقا َلَك، وإْن َلْ َيْشَهْد َلَك أَحٌد، فال حاَجَة لَِشهاَدِة َأَحٍد َمَعُه وَكَفى بِِه ُمصدِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

 . َِسَعُة ِعلِم اهلل

اِهِد، والَمشُهوِد بِِه، والَمشُهوِد َلُه، وقد قاَل  وفِيها: ِذْكُر أعَظِم َشهاَدٍة؛ وَذلَك ِلَالَلِة الشَّ
: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ( ]األنعام: 9)[. 

يًّا.  ا، وِحسِّ وفِيها: َتأِييُد اهللِ لنبيِِّه  َمعنَِويًّ
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 . ِوفِيها: أنَّه ال حاَجَة لَِشهاَدِة أَحٍد َمَع َشهاَدِة اهلل

َبُه.  ُه َمْن َكذَّ دِق، َفال َيُضُّ وفِيها: أنَّ َمْن َشِهَد اهللُ له بالصِّ

َة يف  دُّ ع�ىل اليهوِد وأه�ِل َمكَّ وفِيه�ا: َتوبِي�ُخ الذي�َن َيَْح�ُدوَن بالُق�رآِن، والَوْح�ِي، والرَّ
َتكِذيبِِهم. 

�اِئِب: »َأْقَرَأِن أبو  وفِيه�ا: َبي�اُن َمكاَنِة القرآِن؛ الش�تِملِِه عىل ِعْلِم اهللِ، ق�اَل َعطاُء بُن السَّ
لِمّي الُقرآَن، وكاَن إذا َقَرَأ عليِه أَحُدنا الُقرآَن قاَل: َقد َأَخْذَت ِعْلَم اهللِ، فَلْيَس  مَحِن السُّ عبِدالرَّ

َأَح�ٌد الي�وَم أْفَضَل ِمن�َك إال بَِعَمٍل. ُث�مَّ َيْقَرُأ قوَل�ُه : )ڳ  ڳڳ   ڳ  
ڱڱ  ڱ  ڱ  ں(«))). 

ويف اآليِة: َتسِلَيُة النبيِّ ، والتَّخِفيُف َعنُْه فيم أصاَبُه ِمْن َتكِذيِب الُمعانِِديَن َلُه. 

هاَدِة الَعظِيَمِة.  وفِيها: إدخاُل الطَُّمأنِينَِة عىل قلبِِه  ِبِذِه الشَّ

م فيم َشِهَد بِِه.  وفِيها: َفضُل املالِئَكِة؛ ملُِواَفَقتِِهم َربَّ

وفِيها: َتأِييُد الَحقِّ بالُمعِجزاِت، والبيِّناِت. 

 . أو ُهَو ِمْن ِعنِد ِجِبيَل ، ٍد دُّ عىل َمْن قاَل: إنَّ الُقرآَن ِمْن ِعنِد حُممَّ وفِيها: الرَّ

وفِيه�ا: َدلِي�ٌل عىل ُعُلوِّ اهللِ عىل َخْلِق�ِه، وَردٌّ َعىَل َمْن قاَل بُِحُص�وِل َتِريٍف يف الُقرآِن، أو 
َنْقٍص فِيِه. 

 . ويف اآليِة: أنَّ األُموَر الَعظِيَمَة ال ُيسَتْشَهُد عليها إال الَخواصُّ

�هاَدَة َتكوُن بالَق�وِل، كم يف هِذِه اآليِة، وَتكوُن بالِفعِل، ك�م يف َتأِييِد النَّبيِّ  وفِيه�ا: أنَّ الشَّ
 بالُمعِجزاِت. 

وفِيها: أنَّ اهللَ  َجَعَل نفَسُه َحَكًم َبنْيَ نبيِِّه، وَبنْيَ ُمالِِفيِه. 

وفِيها: َردٌّ عىل الُمعَتِزَلِة وغرِيِهم، ِمَّْن َنَفى ِعلَم اهللِ، وقاُلوا: َعِليٌم باِل ِعْلٍم. 

))) رواه ابن أب حاتم يف تفسريه )4/)2))).
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وفِيها: أنَّ َشهاَدَة الَمالِئَكِة َتَبٌع لَِشهاَدِة اهللِ، وَلْيَسْت َتعِزيًزا هَلا. 

وفِيها: أنَّ النبيَّ  أهٌل إلنزاِل الُقرآِن َعَليِه. 

ًدا رسوُل اهللِ. وفِيها: أنَّ الَمالِئكَة َتشَهُد أنَّ حُممَّ

َدُهم بالَعذاِب، فقاَل: بنَِي َبَوْحِيِه، ورسولِِه، َتَوعَّ ا َردَّ اهللُ  عىل الُمكذِّ وَلمَّ

ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    )ڻ  

ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے            ھ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې(.

غرَيُه�م،  )ڻ(  عَلي�ِه  ُأن�ِزَل  وب�م   ، �ٍد  بُِمحمَّ ڻ(  ڻ    )ڻ    

ِء.  ُف، والَمنُْع َعْن َقص�ِد ال�َّ : اإلع�راُض، وال�رَّ دُّ ، والصَّ باِع الَح�قِّ ُفوُه�م ع�ِن اتِّ وَصَ
اُط الُمس�َتِقيُم )ہ  ہ  ہ   )ۀ  ۀ  ہ( أي: َطِريِق�ِه، وُهَو اإلس�الُم، والرِّ

�واِب، وَخَرُجوا َعنُْه، وابَتَعُدوا َبْوًنا شاِس�ًعا. ُثمَّ زاَد يف َوْصِف  ، والصَّ ھ( ع�ِن الَحقِّ
ُطغياِنِ�م، فق�ال: )ھ  ھ  ے( بم ُأنِزَل إليَك )ے( أنُفَس�ُهم باإلعراِض عِن 
باِع�ِه )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ( أي: َلْ َيُكْن ِمْن  ُهم بَِمنِْعِه�م ِم�ن اتِّ ، وَظَلُم�وا َغرْيَ الَح�قِّ

ها، َب�ْل ُيعاِقبُهم عليه�ا، وَيْفَضحُهم ِبا )ڭ    فِْعِل�ِه، وُس�نَّتِِه، أْن َيْعُف�َو َعْن ُذُنوِبِم، وَيْس�رُتَ
ۇ  ۇ( ِمْن ُطُرِق الَخرِي، والثَّواِب، والَجزاِء الَحَس�ِن )ۆ  ۈ  ۈ( أي: 
ُقُهم لِِفْعِل َخرٍي، َيِصُلوَن بِ�ِه إىل النَِّة، َبْل َيَتخىلَّ َعنُْهم بم َكَفُروا،  َس�بِياًل ُي�ؤدِّي إليها، فال ُيَوفِّ
وا؛ لَِيس�ُلُكوا َطِريَق َجَهنََّم، َفَيْدُخُلوه�ا )ٴۇ  ۋ  ۋ( ماِكثنَِي فيها بال انِقطاٍع،  وَص�دُّ
داِئِمنَي فيها بال ُخُروٍج )ۅ  ۉ( أي: التَّعِذيُب، والتَّخِليُد )ۉ  ې  ې( أي: َهيِّنًا 

َسْهاًل، ال َيْصُعُب عليِه.

ويف اآلياِت ِمَن الفوائِِد: 

؛ لِيُكوُن�وا كافِِريَن  وا النَّاَس َع�ِن الَحقِّ أنَّ َصناِدي�َد الُكف�ِر َلْ َيْكَتُف�وا بُِكفِرِه�م، َب�ْل َصدُّ
 . يِّئَتنْيِ الَعظِيَمَتنْيِ ِمثَلُهم، َفَجَمُعوا َبنْيَ السَّ
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 ، الِل: هو َضالُل َمْن َيِضلُّ بنفِس�ِه، وُيِضلُّ َغ�رَيُه، َفَيُبوُء باإلثَمنْيِ وفِيه�ا: أنَّ أعَظ�َم الضَّ
ِة الُكفِر.  ، وهذا َشْأُن أئمَّ وَيْرِجُع بالَخساَرَتنْيِ

: باإلصاِر عىل الُكفِر، واالس�تِْغراِق فِي�ه، ِمْن ِجَهٍة، وإبقاِء  وفِيه�ا: الَجمُع َبنْيَ الظُّلَمنْيِ
، وَتنِفرِي النَّاِس َعنْ�ُه، ِمْن ِجَهٍة  دِّ ع�ِن احلقِّ النَّ�اِس َعَلي�ِه، وَدعَوِتِم إلي�ِه، وَتزِيينِِه هلُم، والصَّ

أخَرى. 

وفِيها: أنَّ َمْن هذا َشأُنُه فُهَو َبِعيٌد َعِن الَخرِي، َبِعيٌد ِمَن الَمغِفَرِة، واهِلداَيِة. 

ْت عليِه  وفِيه�ا: ِحكَم�ُة اهللِ البالَِغُة يف هؤالِء الكافِِريَن، وأنَّ َمْن َطَبَع اهللُ عىل َقْلبِِه، انَس�دَّ
ُطُرُق اهِلداَيِة.

وفِيه�ا: أنَّ اهللَ ال َيظِلُم النَّاَس ش�يًئا، وأنَّه  ال َي�ِرُف أَحًدا َعِن الَخرِي، إال َمْن 
عاَنَد، وَطَغى، وَصدَّ عن َسبِيِلِه، وَبَغى. 

اَر خالُِدوَن فيه�ا ال ُيُموُت�وَن، وأنَّ ُمْكَثَهم فِيها داِئٌم  وفِيه�ا: أنَّ النَّ�اَر ال َتْفنَ�ى، وأنَّ الكفَّ
 . أبِديٌّ

وفِيها: أنَّ اهللَ ال َيْعَبُأ بؤالِء الظاملنِي.

بهاِت،  عِي يف َتشِويِه ُصوَرتِِه، وإلقاِء الشُّ ، وِكتمنِِه، والسَّ وفِيها: ُخُطوَرُة التَّنِفرِي عِن الَحقِّ
والطَّعِن فِيِه. 

الِل ُتؤدِّي إىَل اإلضالِل.  َة الضَّ وفِيها: أنَّ ِشدَّ

وفِيها: أنَّ الُمضلِّنَي ُيِريُدوَن إضالَل غرِيِهم. 

وفِيه�ا: أنَّ الُكفَر، والظُّلِم، ُيعِمي الَقلَب، وَيَْعُل صاِحَبُه َيس�َتْمِرُئ َقبِيَح األفعاِل، حتَّى 
َتتَِّجَه نفُسُه إىل َطِريٍق واِحٍد، وُهَو َطِريُق َجَهنََّم. 

؛ ألنَّ الُخُلوَد -َوحَدُه- قد َيأِت بمعنَى  ُه أب�ِديٌّ وفِيه�ا: َتأِكي�ُد ُخُلوِد الكافِِريَن يف النَّاِر بأنَّ
َمُن الُممَتدُّ ال�ِذي ال ِناَيَة َلُه، وال انِقضاَء، َوَقد  ا األَبُد: َفُهَو الزَّ ًة َطِويَلًة، وأمَّ ِء ُم�دَّ َبق�اِء ال�َّ
�اِر يف النَّ�اِر، يف َثالَث�ِة َمواِض�َع ِم�ْن ِكتابِِه: ه�ذا َأَحُدها،  َح اهللُ  بَتأبِي�ِد ُخُل�وِد الكفَّ صَّ
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واآلَخُر: يف ُس�وَرِة األح�زاِب: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ...( 
: )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    اآلية ]األحزاب: 64-65[، والثَّالُِث: يف ُسورِة اِلنِّ

ۆ  ۆ  ۈ( ]الن: 23[. 

ُكوَن غرَيُهم َينَتِفُع.  وفِيها: أنَّ الَجبابَِرَة الُمعانِِديَن ال َينَْتِفُعوَن، وال َينَفُعوَن، وال َيرْتُ

: عذاٍب عىل ُكفِرِهم، وعذاٍب عىل  تِِه، وُدعاتِِه، بعذاَبنْيِ وفِيها: َتِديُد ُرَؤساِء الُكْفِر، وأئمَّ
ِهم.  َصدِّ

، والَفساِد، ال َيُتوُب -غالًِبا-، وال َيرِجُع  ِّ َل يف الشَّ الِل، وَتوغَّ وفِيها: أنَّ َمْن َأْبَعَد يف الضَّ
عْن َغيِِّه. 

وَن إال اِلذالَن،  مَح�ِة، والَمغِفَرِة، ال َيس�َتحقُّ َيِة للرَّ وفِيه�ا: أنَّ ُقطَّ�اَع ُطُرِق الُه�َدى الُمؤدِّ
ِّ طِيَلَة ُعُمِرِه، وطاَل َس�عُيُه يف ذلَك، ُتَس�دُّ عنُه  وُس�ُلوَك َطِري�ِق النَّ�اِر، وأنَّ َمْن َأْوَغَل يف الشَّ

مَحِة.  أبواُب الَخرِي، والنَِّة، فَكم َقَطَع َطِريَق احلقِّ عىَل النَّاِس، َقَطَع اهللُ عَليِه َطِريَق الرَّ

بنَِي، وال ُيِقيُم هَلُم َوْزًنا.  وفِيها: أنَّ اهللَ ال ُيباِل بأمثاِل هؤالِء الُمَكذِّ

وفِيها: أنَّ اهللَ َلْن َيْغِفَر ملَِْن ماَت عىل الُكفِر. 

ُم َكَفُروا باهللِ، وبنَبِيِِّه، وَكَتُموا  ُل َم�ْن َتنَْطبُِق عليِهم هِذِه اآلياُت؛ ألنَّ وفِيه�ا: أنَّ الَيهوَد أوَّ
اَر ُقَريٍش عىل الُكفِر، َوُهُم الذيَن كاُنوا  ، وماَلُؤوا كفَّ وا َغرَيُهم َعِن الَحقِّ َنْعَتُه، وِصَفَتُه، وَصدُّ
ٍد ، وهِذِه اآلي�اُت َتُعمُّ كلَّ َمْن  �اِر ُقَريٍش: أنُتم َأهَدى َس�بِياًل ِمْن حُممَّ َيُقوُل�وَن لِكفَّ

شاَبَُهم، وَتْشَمُل كلَّ كافٍِر، َيُصدُّ عْن َسبِيِل اهللِ. 

الَل، والُكفَر، َدَرجاٌت، قاَل َش�يُخ اإلس�الِم ابُن َتيِميََّة : »واعَلْم أنَّ  وفِيها: أنَّ الضَّ
ِب؛  ُب أعَظ�ُم ُجْرًما ِمَن الكافِِر غ�رِي الُمكذِّ الُكف�َر َبعض�ُه أَغَلُظ ِمْن َبع�ٍض، فالكافُِر الُمَكذِّ
َب،  فإنَّ�ه مَجَ�َع َبنْيَ َت�ْرِك اإليمِن الَمأُم�وِر بِِه، وَب�نْيَ التَّكِذيِب الَمنِْه�يِّ عنُْه، وَمْن َكَف�َر، وَكذَّ
ِد الُكفِر،  وحاَرَب اهللَ، ورسوَلُه، والُمؤِمننَِي، بِيِدِه، أو لِسانِِه، َأعَظُم ُجرًما ِمَِّن اقَتَرَ عىل ُمرَّ

، وحاَرَب، كاَن أعَظَم ُجرًما«))).  َق، وَصدَّ والتَّكِذيِب، وَمْن َكَفَر، وَقَتَل، وَزَنى، وَسَ

))) مموع الفتاوى )87/20).
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ُل إىل  ُل إىل النَّاِر يف اآلِخَرِة، كم أنَّ َطِريَق الَخرِي ُيَوصِّ نيا ُيَوصِّ ِّ يف الدُّ وفِيها: أنَّ َطِريَق الشَّ
َطِريِق النَِّة يف اآلِخَرِة. 

وا  ُم َعَرُفوا َسبِيَل اهللِ، ُثمَّ َصدُّ ُة ُجْرِم وعذاِب الَيهوِد، وَمْن شاَبَُهم؛ ألنَّ ويف اآلياِت: ِشدَّ
أنُفَسُهم وَغرَيُهم َعنُه. 

ِء،  ُل: اإلعراُض، واالن�ِراُف َعِن ال�َّ دِّ َعِن الَحقِّ بِنَوَعْي�ِه، فاألوَّ وفِيه�ا: َش�ناَعُة الصَّ
ُف  واالمتِناُع َعنُه، كقولِِه : )چ  چ   ڇ( ]النساء: )6[، والثَّاِن: َصْ

الَغرْيِ َعِن الَخرِي، وَمنُْعُه ِمنُْه، كقولِِه : )ې  ې  ې   ى  ى  
ائ  ائ( ]العنكبوت: 38[، وآَيُة النِّساِء هِذِه َتْشَمُل النَّوَعنْيِ مَجِيًعا. 

 . ِّ الِل، واإلضالِل، َفَقد َأْبَعَد، وَأْمَعَن يف الشَّ وفِيها: أنَّ َمْن مَجََع َبنْيَ الضَّ

َة الَعذاِب ُتناِس�ُب َدَرَجَة الُجْرِم، َفَق�د ُحِرَم هؤالِء ِم�َن الَمغِفَرِة، وُجِعَل  وفِيه�ا: أنَّ ِش�دَّ
ِد فِيها. َطِريُقُهم إىل َجَهنََّم، وُحِكَم عليِهم بالُخُلوِد الُمَؤبَّ

َة عىل أهِل الِكتاِب، وَردَّ ُشبهاِتِم، خاَطَب مَجِيَع النَّاِس باألْمِر  ا أقاَم اهللُ  الُحجَّ وَلمَّ
دِق، َأَمَر النَّاَس َأْن ُيؤِمنُوا بِِه، وَبعدما َذَكَر الَقواِرَع  ا َشِهَد لنبيِِّه  بالصِّ باإليمِن، وَلمَّ
، َأَمَرُهم بِِه، َوَوَعَظ الُمعِرِضنَي بأنَّه  ي احلقِّ التِي َتِلنُي هَلا الُقُلوُب، وَتَتَهيَُّأ ِعنَدها النُُّفوُس لَِتَلقِّ

ُمسَتْغٍن َعنُْهم، َلَعلَُّهم َيرِجُعوَن إليِه، فقاَل ُسْبحانه:

)ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ(.
 )ې  ى( اِلط�اُب للَجِميِع، وِقيَل: ملُِِشِكي ُقَرْيٍش )ى  ائ( أس�ُلوُب 

 ، ٌد َتْوِكي�ٍد، وهذا ما ُتِفي�ُدُه: )قد( إذا َدَخَلْت عىل الِفْع�ِل املاِض, )ائ( حُممَّ
 ، َوَوَصَف�ُه بالرس�وِل؛ حِلَثِِّه�م ع�ىل َمعِرَفِة ِرس�اَلتِِه )ەئ( ال�ِذي ال ِمْرَيَة فِيِه، وال َش�كَّ
ا َلْيَس�ْت ِمَن  س�اَلِة، وأنَّ يَعُة )ەئ  وئ( بي�اُن َمْصَدِر الرِّ وه�و هذا الُق�رآُن، وه�ِذِه الشَّ
ُق�وا، وَأْيِقنُوا، واعَمُلوا  النب�يِّ ِمْن تِْلقاِء َنفِس�ِه، وإنَّم ِهَي َوْح�ٌي ُيوَحى إليِه )وئ( َصدِّ
)ۇئ  ۇئ( ِم�َن الُكفِر الِذي أنُتم عليِه، وأيًضا: آِمنُوا، َيُكْن إيمُنُكم َخرًيا َلُكم يف العاِقَبِة، 
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ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   )ۈئ   ُب�وا  وُتكذِّ وُتعِرُض�وا،  َح�ُدوا،  وَتْ ۈئ(  )ۆئ   والَمِص�رِي 
ُر بُكْفِرُكم، وال ُينِْقُصُه َش�يًئا ِمْن ُمْلِكِه،  ىئ( ُمْل�ًكا، وَخْلًقا، َفُهَو َغنِيٌّ َعنُكم، ال َيَتَضَّ
مواِت، وما  وُهَو َغنِيٌّ عْن إيمنُِكم، ال َينَْتِفُع بِِه، وقاِدٌر عىل َجزاِئُكم، وَقد َخَضَع َلُه ما يف السَّ
يف األرِض )ی  ی  ی( بَحِقيَقتُِكم، وَمِصرِيُكم، وبَِمْن َيس�َتِحقُّ اهِلداَيَة أِو الِغواَيَة منُكم 
ي َبنْيَ الُمؤِمِن،  ِعِه، وَقَدِرِه، فال ُيس�وِّ )ی( يف أَقوالِ�ِه، وأفعالِِه، وَخْلِق�ِه، وأمِرِه، ورَشْ

والكافِِر.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

، والفاِجَر.  ، وأنَّه ُياطُِب الُمؤِمَن، والكافَِر، والَبَّ ُشُموُل اِلطاِب الُقرآِنّ

َة ُأُموِر، ِمنْها: ًها إليِه، فإنَّه َيسَتِفيُد ِمنُْه َعدَّ والُمؤِمُن إذا َمرَّ بِِخطاٍب يف الُقرآِن، َلْيَس ُمَوجَّ

ُه َلْيَس ِمْن أهِله، وَيعِرَف َفضَل اهللِ عليِه، ونِْعَمَته. . ) أْن َيَمَد اهللَ أنَّ

أْن َيَذَر أْن َيكوَن ِمْن أهِله ُمسَتْقَباًل.. 2

أْن َيَذَر أْن َيُكوَن فِيِه ُشعَبٌة ِمْن ُشَعِب الُكفِر.. 3

ه إليِهم.. 4 َغُه إىل أهِله الُمَوجَّ أن ُيبلِّ

َه إليِه، وَطِريَقِة اِلطاِب اإلهِليِّ هِلؤالِء.. 5 َف ِمْن ِخاللِه عىل َطِريَقِة َدعَوِة َمْن ُوجِّ أّن َيَتَعرَّ

األجُر عىل التِّالَوِة. . 6

اُه.  ًغا إيَّ ًم بِِه، ُمَبلِّ ، ُمَتكلِّ ويف اآليِة: أنَّ الرسوَل  جاَء بالَحقِّ

ِة.  عاَدِة األبِديَّ ُلُه للسَّ ُرُه، وُيَؤهِّ ي صاِحَبُه، وُيَطهِّ وفِيها: أنَّ اإليمَن ُيَزكِّ

ٌة يف مَجِيِع الَخْلِق، ويف ه�ذا َتنبِيُه النَّاِس إىل  ا عامَّ ، وأنَّ لِّ �ُة الُخُضوِع، وال�ذُّ وفِيه�ا: ُعبوِديَّ
ِعباَدِة االختِياِر بِذْكِر ِعباَدِة االضطِراِر. 

وفِيها: أنَّ طاَعَة النَّاِس ال َتِزيُد اهللَ َشْيًئا. 

وفِيه�ا: أنَّ اإلي�مَن َخ�رٌي َعظِي�ٌم للِعب�اِد يف أبداِنِ�م، وُقُلوِبِ�م، وأرواِحِه�م، وُدنياُه�م، 
وُأْخراُهم، وَيرَتتَُّب عليِه ِمَن الَمصالِِح، والَفواِئِد، ما ال َيعَلُمُه إال اهللُ. 
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ويف اآليِة: ُعُموُم ِرساَلِة النبيِّ  ِلَِميِع أهِل األرِض. 

باُعُه، واإليمُن بِِه.  ، واتِّ وفِيها: أنَّه َيُِب االنِقياُد إىل الَحقِّ

يَّ�َأْت، وأقَبَلْت، فإنَّ ِمَن احِلْكَمِة  وفِيه�ا: أنَّ الُقُل�وَب إذا الَنْت بالَقواِرِع، والنُُّفوَس إذا َتَ
اِعَيِة  أْن ُيْتَبَع ذلَِك بِذْكِر التَّكِليِف، واألمِر، والنَّهي، وَتْبِينِي ما َيُِب َعَمُلُه، ويف هذا َدْرٌس للدَّ
ماِت  يََّأِت األس�مُع، والَنِت الطِّباُع، وأنَّ الَمقدِّ ، واألمِر بِِه، إذا َتَ بانتِهاِز الُفرَصِة لَِبياِن احلقِّ

ال ُبدَّ أْن َيْتَبَعها ِذكُر الَمقُصوِد ِمَن اِلطاِب. 

ُم ِمنُْهم.  وفِيها: ِحْكَمُة اهللِ البالَِغُة يف إرساِل الرسوِل؛ لَِتعِريِف النَّاِس ماذا ُيِريُد ربُّ

وفِيه�ا: األم�ُر باالزِدياِد ِمَن اإلي�مِن ملَِْن آَم�َن، واحِلْرُص عىل طاَع�ِة النبيِّ  يف 
ِغرَيِة، والَكبرَِيِة.  الصَّ

 . ُّوفِيها: أنَّ احلقَّ حَمُْصوٌر فيم جاَء بِِه النبي

مواُت، واألرُض -َمَع ِعَظِمِهم- َقد َخَضَعتا  وفِيها: َموِعَظٌة للنس�اِن، بأنَّه إذا كاَنت السَّ
هللِ  َكْوًنا، وَقَدًرا، فإنَّ عليِه -وُهَو األَْضَعُف، واألَْصَغُر- أْن َيْسَتْسِلَم، وَيَضَع هللِ. 

ي�اِت أهِل الِكتاِب،  وفِيه�ا: التَّحِلَي�ُة َبعَد التَّْخِلَيِة؛ َفَقد َتمَّ َع�ْرُض احلقِّ َبعَد َدْحِض ُمفرَتَ
وَكْشِف ُشبهاِتِم. 

وفِيه�ا: َتِديُد َمْن َكَفَر، بأنَّه ال َيس�َتطِيُع اإلفالَت ِم�ْن ِعقاِب اهللِ، وال الُهُروَب ِمْن أقطاِر 
مواِت واألرِض، وُها ِمْلٌك هللِ، خاِضَعتاِن َلُه.  السَّ

اِر؛ فإنَّ�ه إذا َردَّ عىل أهِل الِكت�اِب، وَأْفَحَمُهم،  ُة الُق�رآِن يف ُماَطَبِة مَجِي�ِع الكفَّ وفِيه�ا: ُقوَّ
َة، فإنَّ غرَي أهِل الِكتاِب ِمْن ب�اِب َأْوىَل، فَلْيَس َلَدْيِم  وَكَش�َف باطَِلُهم، وَأقاَم عليِه�م الُحجَّ

وَن بِِه.  َشٌء َيسَتنُِدوَن عليِه، وال َيَتجُّ

ابَِقِة، وَنْسُخ ِكتابِِه ِلَِميِع الُكُتِب.  ساالِت السَّ وفِيها: َنسُخ ِرساَلِة النبيِّ  للرِّ

وفِيها: أنَّ ِمْن ُرُبوبِيَِّة اهللِ ِلَْلِقِه: إرساَل رسولِِه؛ لَِتعِليِمِهم، وَتْربَِيتِِهم. 

وفِيها: أنَّ الواِجَب َقُبوُل نِعَمِة اهللِ بُِشكِرها، واالستِفاَدِة ِمنْها. 
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َ َمكاَنَتُه، وأبَطَل َقْوهَلُم يف  ه، وَبنيَّ ا َردَّ اهللُ عىل اليهوِد يف َطعنِِهم يف ِعيَس�ى  وُأمِّ وَلمَّ
ماِن، وَق�د كاَن الَيهوُد َيكُفُروَن  َقْتِل�ِه، وَصْلبِ�ِه، وَذَكَر َرْفَعُه إليِه، وأش�اَر إىل ُنُزولِِه يف آِخِر الزَّ
دِّ عىل  بِ�ِه، وَيُس�ّبوَنُه، ُثمَّ أَمَر  باإلي�مِن بأنبِياِئِه مجِيًعا، انَتَقَلِت اآلي�اُت َبعَد َذلَك للرَّ
الِفْرَق�ِة الثَّانَِي�ِة ِم�ْن أهِل الِكت�اِب، الغالَِيِة، الُمقابَِلِة للجافَِيِة، يف َش�أِن ِعيَس�ى ، وُهُم 
ُه اهللُ،  النَّص�اَرى، الذي�َن َغَلْوا فِيِه، وَرَفُعوُه َفْوَق َمنِزَلتِِه التِي َأْنَزَل�ُه اهللُ، حتَّى قاَل َبعُضُهم: إنَّ

ِة النَّصاَرى: ُه ابُن اهللِ، وقاَل بَعُضُهم: ُهَو ثالُِث َثالَثٍة، َفقاَل  يف حُماجَّ وقاَل َبعُضُهم: إنَّ

ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  
ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڑ  ک(.
 )ٱ  ٻ( ي�ا أه�َل اإلنِجي�ِل، وه�ذا ِم�َن العامِّ ال�ِذي ُأِري�َد بِِه ال�اّص )ٻ  

ٻ( ال َتَتج�اَوُزوا الَح�دَّ يف َتعظِي�ِم ِعيَس�ى ، وال َتْبَتِدُع�وا )ٻ  پ( الِذي 
واَب  َع�ُه اهللُ َلُك�م وطاَلَبُكم بِِه )پ  پ   پ  ڀ( وَتْعَتِقُدوا فِي�ِه )ڀ  ڀ( أي: الصَّ رَشَ
اِحَبِة عنُْه )ٺ  ٺ()))  هاِن القاطِِع، َكَتوِحيِده ، وَنْفِي الَوَلِد والصَّ الثَّابِ�َت بالُبْ
  ُمبَتَدٌأ )ٺ( َبَدٌل )ٺ  ٿ( ِصَفٌة )ٿ   ٿ( َخَبُ الُمْبَتَدأ، أي: َلْيَس ِعيَسى
يٌك هللِ، وال ُهَو ابٌن َلُه، وَلْيَس ُهَو اهلل، وال  إال رس�وٌل ِمْن ُرُس�ِل اهللِ إىل َبنِي إساِئيَل، فال ُهَو رَشِ
ثالِث َثالَثٍة )ٿ( أي: َمُلوٌق بَكِلَمِة اهللِ، وِهَي: )ُكْن( ِمْن َغرِي أٍب، وال ُنْطَفٍة، فَلْيَس 

. َوُرِوَي  ُه َمَسَح اأَلْرَض، َأْي َذَهَب فِيها َفَلْم َيْسَتِكنَّ بِِكنٍّ نَّ َِّاذا ُأِخَذ: َفِقيَل: أِلَ ))) اْخُتِلَف يف اْسِم الَمِسيِح اْبِن َمْرَيَم م
َي َمِسيًحا لَِذلَِك، َفُهَو َعىَل َهذا َفِعيٌل بَِمْعنَى فاِعٍل.  ُه ُسمِّ ُه كاَن ال َيْمَسُح ذا عاَهٍة إاِلَّ َبِرَئ، َفَكَأنَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ
َي بَِذلَِك  . َوِقيَل: أِلَنَّ الَجمَل َمَس�َحُه، َأْي َأصاَبُه َوَظَهَر َعَلْيِه. َوِقيَل: إِنَّم ُس�مِّ ُه كاَن َمُْس�وَح األَْخََصنْيِ َوِقيَل: أِلَنَّ
ُنوِب. َوقاَل َأبوالَهْيَثِم: الَمِس�يُح ِضدُّ الَمِسيِخ، ُيقاُل: َمَسَحُه اهللُ َأْي: َخَلَقُه َخْلًقا َحَسنًا  ْهِر ِمَن الذُّ ُه ُمِس�َح بِالطُّ أِلَنَّ
يُق، والَمِس�يُخ األَْعَوُر، َوبِِه  دِّ : الَمِس�يُح الصِّ ُمباَرًكا، َوَمَس�َخُه َأْي: َخَلَقُه َخْلًقا َمْلُعوًنا َقبِيًحا. َوقاَل اْبُن األَْعراِبِّ
َب ُموَشى بُِموَسى.  َب َكم ُعرِّ �نِي- َفُعرِّ اُل. َوقاَل َأُبو ُعَبْيٍد: الَمِس�يُح َأْصُلُه بِالِعْبانِيَِّة: َمِشيحا -بِالشِّ جَّ َي الدَّ ُس�مِّ

تفسري القرطبي )89/4).
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َء باْس�ِم  ي ال�َّ ِعيَس�ى ُهَو الَكِلَمة، ولكْن صاَر ِعيَس�ى بالَكِلَمِة، وُخِلَق ِبا، والَعَرُب قْد ُتس�مِّ
ِء إذا كاَن صاِدًرا َعنُْه، واهللُ َيُلُق بَكالِمِه ما َيش�اُء، وُيوِجُدُه ِمَن الَعَدِم )ٹ  ٹ  ٹ(  ال�َّ
ا َنَف�َخ يف جيِب ِدْرِعه�ا، َفَوَلَْت النَّفَخُة،  أي: ج�اَء ِب�ا ِجِبيُل ، وَأْوَصَله�ا إىل َمْرَيَم، َلمَّ

ِح�ِم، َفَحَمَل�ْت بِ�ِه، كقولِ�ِه : )ې  ې   ى  ى     ائ  ائ   َوَوَصَل�ْت إىل الرَّ
ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]التحريم: 2)[، أي: بِواِس�َطِة الَمَلك، َوُهَو ِجِبيُل ، وَأضاَفُه 
يٍف. )ٹ  ڤ( َأْي: ِمْن َخْلقه َوِمْن ِعنِْدِه، َوَلْيَس�ْت )ِم�ْن( لِلتَّْبِعيِض، َكم  إلي�ِه إضاَف�َة َتْشِ
َي ِعيَس�ى  ُروًحا؛ ألنَّ�ه ِمَن األْرواِح التِي  ي�ه النَّصاَرى، َبْل ِهَي اِلْبتِداِء الغاَيِة، َوُس�مِّ تفرَتِ
يِح والنَّفَخِة التي كاَنْت ِمْن ِجِبيَل ، وُكلُّ هذا َحَصَل  ا َحَصَلْت ِمَن الرِّ َخَلَقه�ا اهللُ، وألنَّ

ُلُق بال�َكالِم، َكم قاَل: )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ   بأم�ِر اهللِ، وَخلِقِه، َوُهَو  َيْ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ( ]آل عمران: 47[.

ُ�م َعبيٌد هللِ، وال   )ڤ  ڤ( واِح�ًدا َأَح�ًدا، ال صاِحَب�َة َل�ُه وال َوَلَد )ڦ( وأنَّ

ا النَّص�اَرى )ڄ( أي: آهلُتنا َثالَثٌة: األُب،  ُق�وا َبْينَُه�م يف اإلي�مِن )ڦ  ڦ( يا أيُّ ُتَفرِّ
واالْبُن، وُروُح الُقُدِس، وَبعُضُهم يُقوُل: اهللُ، وَمْرَيُم، والَمِسيُح، وَبعُضُهم َيُقوُل: اهللُ َثالثُة 
أقانِيَم: ُأقنُوُم الُوُجوِد، وُأقنُوُم الَحياِة، وُأقنُوُم الِعْلِم -واألُقنُوُم: األْصُل-، وَبعُضُهم َيُقوُل: 
إنَّ كالًّ ِمنْها إَلٌه، وبعُضُهم َيُقوُل: َمُْموُعها إَلٌه واِحٌد، وكلُّ هذا َتناُقٌض باطٌِل؛ ولِذلَِك َناُهُم 
وا، واْنَزِجُروا )ڄ  ڃ( أي: إذا انَتَهْيُتم  اهللُ عنُه، فقاَل: )ڄ( أي: امَتنُِعوا، وُكفُّ
َعْن َهِذِه الَمَقوالِت الباطَِلِة، واالعتِقاداِت الفاِس�َدِة، فإنَّ هذا االنتِهاَء سيكوُن خرًيا َلُكم يف 

يُكم ِمَن الَهالِك. نيا واآلِخَرِة، وُينَجِّ الدُّ

ِحيَحَة، فقاَل: )ڃ  ڃ( أي: الُمسَتِحقُّ للِعباَدِة ُدوَن ِسواُه  َر سبحاَنُه الَعِقيَدَة الصَّ ُثمَّ َقرَّ
َس،  ِد )چ( أي: َتعاىَل، وَتَقدَّ ٌه َعِن التَّعدُّ )چ       چ( بذاتِِه، ُمنَْفِرٌد يف ُأُلوِهيَّتِِه، َمنزَّ

وتن�ّزه )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ال َذَك�َر، وال ُأنَث�ى )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ( أي: 
الَجِمي�ُع ُمْلُكُه، وَخلُقُه، َكم قاَل يف اآليِة األخَرى: )ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       

جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب            خبمب  ىب  يب  جت  حت( ]األنعام: )0)[.

، كآَدَم، والَمالِئَكِة، والُحوِر  واهللُ  ال ُيعِج�ُزُه َشٌء، َفَيْخُلُق ِمْن َغ�رِي أٍب وال أمٍّ
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ِديَن، ِغْلمِن أهِل النَّ�ِة، وكذلَِك إبِليس، وَيُلُق ِم�ْن َأْصٍل واِحٍد،  الِع�نِي، والُول�داِن الُمَخلَّ
، واإلنِس، وكلُُّهم َعبيُدُه،  ، كساِئِر اِلنِّ ُلُق ِمْن أصَلنْيِ اَء ِمْن آَدَم، وِعيَسى ِمْن َمْرَيَم، وَيْ كَحوَّ
ُف فِيِهم َكْيَف َيش�اُء. )ژ  ڑ  ڑ( حافًِظا، َتِكُل الَخالِئُق أموَرها  وَخْلُقُه، َيَترَّ

إليِه، وُهَو ُمسَتِقلٌّ بَتدبرِِي ُأُموِرِهم، ال َيتاُج إىَل أَحٍد ِمنُْهم.

وهِذِه اآليُة كقولِِه  يف ُسوَرِة املاِئَدِة: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ( ]املائدة: 72[.

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

َردٌّ عىل َمِن احَتجَّ ِمَن النَّصاَرى بالُقرآِن عىل أنَّ الَمِسيَح ابُن اهللِ، َفَزَعَم يف قولِِه: )ٹ  
ڤ( أنَّ )ِم�ْن( للتَّبِعيِض، وهذا َضالٌل ُمبنٌِي؛ فإنَّ ِعيَس�ى  َلْي�َس ُجزًءا ِمَن اهللِ، وال 
ا َكبرًِيا- وإنَّ�م الَمقُصوُد بقولِِه: )ِمْن( ُهن�ا َبياُن َمْصَدِر  َبعًض�ا ِمنْ�ُه -َتعاىَل اهللُ عن َذل�َك ُعُلوًّ

ِه، كم ق�اَل : )يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب    �ا َمُلوقٌة ِمَن اهللِ، ال ِمْن َغرْيِ وِح، وأنَّ ال�رُّ
�مواِت واألرَض  جت     حت  خت( ]الاثية: 3)[. أي: أنَّ ه�ذا الَخْل�َق صاِدٌر ِمنُْه، ال أنَّ السَّ
 :- يف َوْص�ِف ِعيَس�ى-  ا اإلضاَف�ُة يف قولِ�ِه� ُج�زٌء ِم�َن اهللِ -َتع�اىَل اهللُ- وأمَّ
يٍف، كم قاَل : )ائ  ەئ  ەئ( ]األعراف: 73[،  ا إضاَفُة َتْشِ )ٹ  ڤ( فإنَّ

ِء إىل بعِضِه، أو إىل  وك�م ق�اَل: )ڇ  ڇ( ]احلج: 26[، وَلْي�َس هذا ِمْن باِب إضاَفِة ال��َّ
ِصَفٍة ِمْن ِصفاتِِه، فِعيَسى  َنْفٌس َمُْلوقٌة. 

يِن، كالنَّقِص ِمنُه.  ياَدَة يف الدِّ ويف اآليِة: أنَّ الزِّ

نُُه معنَى االفرِتاِء، والَكِذِب، كم  وفِيه�ا: أنَّ َتعِدي�َة الِفعِل )قاَل( بَِحْرِف الَجرِّ )عىَل( ُيضمِّ
ق�اَل : )ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( ]آل عمران: 75[، وق�ال: )ی  ی  ی  جئ  حئ  

مئ      ىئ( ]البقرة: 69)[. 

ُبوُه، وَنَفْوا ِرس�اَلَتُه، وَردٌّ عىل  م كذَّ وفِيه�ا: َردٌّ ع�ىل الَيهوِد يف قولِِه: )ٿ   ٿ(؛ ألنَّ
ُ�م َرَفُعوُه َفْوَق  النَّص�اَرى يف قولِ�ِه: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ(؛ وذلَك ألنَّ

َعْوا هَلُم الِعْصَمَة.  منِزَلتِِه، وَغَلْوا فِيِه، ويف أتباِعِه، وادَّ
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عيِّ ُيف�ِض إىل البِْدَعِة، وقْد ُيفِض إىل  اِئَد َعِن الَحدِّ الشَّ وفِيه�ا: أنَّ الَم�ْدَح والتَّعظِيَم الزَّ
الّشِك، وقد قاَل النبيُّ : »ال ُتْطُروِن َكام َأطَرِت النَّصاَرى ابَن َمْرَيَم، فإنَّام أنا عبُدُه، 

َفُقوُلوا عبُداهللِ، ورسوُله«))). 

وفِيها: َردٌّ عىل النَّصاَرى يف َتألِيِهِهم ِعيَس�ى ، وَذلَك عنَدما َنَسَبُه، فقال: )ٺ  ٺ  
 . ُ ِوالَدَته ِمنْها، وأنَّه َبَشٌ ِمَن الَبَشِ ِه ُتَبنيِّ ٿ( واهللُ  َلْ ُيوَلْد، ونِسَبُة عيَسى إىل ُأمِّ

�م يف ِدينِِه�م، َفت�اَرًة  ويف اآلي�ِة: َتناُق�ُض النَّص�اَرى، واضطِراُبُ�م يف َعِقيَدِتِ�م، وأقواهِلِ
ُعوا  َيُقوُلوَن: إنَّ ِعيَس�ى ُهَو اهللُ، وتاَرًة َيُقوُلوَن: ُهَو ابنُ�ُه، وتاَرًة َيُقوُلوَن: ثالُِث َثالَثٍة، واخرَتَ
دا؟ أِو امَتَزجا؟ أو َحلَّ أحُدُها يف  الَقْوَل بالالُهوِت، والنَّاُسوِت)2)، وَيَتِلُفوَن فِيِهم، َهْل اتَِّ

ُر بعُضُهم بعًضا، وَبْينَهم َعداَوٌة، وَبْغضاُء، فنَهاُهُم اهللُ عن كلِّ ذلَك. اآلَخِر؟ وُيكفِّ

 . وفِيها: َذمُّ التَّفِريِط واإلفراِط، وأنَّ الَحَسنََة َوَسٌط َبنْيَ َسيَِّئَتنْيِ

ِة ِم�َن الُوُقوِع يف َجف�اِء اليهوِد، أو ُغُل�وِّ النَّصاَرى، وأنَّ الُغُلوَّ س�َبٌب  وفِيه�ا: َتِذي�ُر األمَّ
للَهالِك.

وفِيها: ُمناَظَرُة أهِل الكتاِب. 

ِة يف َتْقِريِر الَعِقيَدِة، كُدُخوِل )ٺ( الُمِفيَدِة لِلَحْرِ  وفِيها: اس�تِعمُل األس�الِيِب الَقِويَّ
عىل الُجمَلِة االس�ِميَِّة، كم يف قولِ�ِه: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ(، وكذلَك 

اس�تِعمُل النَّف�ِي، واإلثب�اِت، الُمكّمل�نْي لَِبعِضِه�م، ك�م يف قولِ�ِه: )پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
 . ڀ(، َفنََفى الباطَِل، وَأَمَر بَِقْوِل احلقِّ

وفِيها: َفس�اُد الَق�وِل بالتَّثِليِث، وُهَو ِش�عاُر النَّص�اَرى، وكاَن ِمْن عاداِتِم اإلش�ارُة إليِه 
، ثّم ُيش�اُر بِذه األصابِ�ِع إىل الَجْبَهِة، ثم إىل  ، والبنَْرِ باألصابِ�ِع الثَّالَث�ِة: اإلباِم، والنَْرِ

األْسفِل، ثّم إىل َيِمنِي الَجَسِد، ثّم إىل ِشملِِه. 

وفِيها: َتِريُم الَقوِل عىل اهللِ بال ِعْلٍم. 

))) رواه البخارّي )3445).
)2) الالَّهوت: األُلوهية، والنَّاسوت: الّطبيعُة البشيُة. وعلُم الالهوت -عندهم-: علم يْبَحث َعن العقائد الُمَتَعّلَقة بِاهلل.
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ُه اهللُ بَِزع�ِم الَحْيَط�ِة، والَحَذِر،  ُد، َكَتحِريِم م�ا َأحلَّ ، وِمنْ�ُه: التََّش�دُّ وفِيه�ا: َتِري�ُم الُغُل�وِّ
يِن، واإلساُف يف الُوُضوِء، والُغْسِل،  ُع يف َتكِفرِي الاِهِل، وَعَدُم ُعذِرِه بالَجْهِل يف الدِّ والتََّسُّ
والتَّش�نِيُع عىل الُمخالِِف يف َمس�اِئِل االجتِهاِد، والتَّأثِيُم يف َتْرِك النَّوافِِل، والتَّبِديُع والتَّفِسيُق 

، ونحُو ذلَك. ِد الظَّنِّ بُِمجرَّ

 ، النَّصاَرى َعِن اعتِقاِد الباطِِل، وقولِِه، وعِن الُغُلوِّ يف ِعيَس�ى  ا َنَى وَلمَّ
َة  ، وكأنَّ َبعَض النَّص�اَرى َظنُّ�وا أنَّ ُعُبوِديَّ �بٌّ َذَك�َر  أنَّ عيَس�ى عب�ٌد َل�ُه، خاِضٌع حُمِ
ِة  ُ أنَّ َمنِزَلَة الُعُبوِديَّ الَمِسيِح هللِ َتْعِييٌب َلُه، وانتِقاٌص ِمْن َقْدِرِه، َفنََزَلِت اآليُة َتنْفي ذلَك، َوُتَبنيِّ

: ٌف، وَلْيَسْت بَِعْيٍب، فقاَل رَشَ

ڱ   ڳڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    )ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ(.
، وَلْن َيرَتفََّع، واالس�تِنْكاُف: ُهَو  َ  )ک  ک   ک( أي: َل�ْن َيأَن�َف، وَلْن َيَتكبَّ

ِء بَِأَنَف�ٍة، وانِقباٍض، وُهَو أش�دُّ ِمَن االس�تِكباِر، والنّكُف: ُهَو  ، واالمتِن�اُع َعِن ال��َّ ُ التَّك�بُّ
الَعْيُب. )گ  گ  گ  گ( أي: طاِئًعا خاِضًعا، واملعنَى: أنَّ ِعيَس�ى  ال َيمَتنُِع 
  ٌف َلُه، كم قاَل ا ُذْخٌر َعظِي�ٌم، ورَشَ ِه، وطاَعتِ�ِه، وِعباَدتِِه؛ وذلَك أنَّ ِة لربِّ ع�ِن الُعُبوِديَّ
وَن  عن�ُه: )ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک( ]مريم: 30[. )ڳ  ڳ( أي: ال َيس�َتكِبُ
َبُم إليِه، وَأس�َكنَُهم  وال َيأَنُف�وَن ِم�ْن َذلَك أيًض�ا )ڳ( الذيَن َرَف�َع اهللُ َمنِزَلَتُهم، وَقرَّ

َسمواتِِه، وعىل َرْأِسِهم: ِجِبيُل، وِميكاِئيُل، وإسافِيُل، ومَحََلُة الَعْرِش. 

ًدا الُمس�َتنِْكِفنَي ع�ْن ِعباَدتِ�ِه: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ُث�مَّ ق�ال  ُمَه�دِّ
ں( أي: َيِمل�ُه الِك�ُب، واألََنَف�ُة عىل َت�ْرِك ِعباَدِة ربِّ�ه )ں   ڻ  ڻ( 
وَن بِعباَدتِِه أيًضا،  يَن، َم�َع الَخْلِق مَجِيًعا، وفِيِهم الُمِق�رُّ أي: َيُشُ الُمس�َتنِْكِفنَي، والُمس�َتْكِبِ

اِدُقوَن، لَِيْحُكَم َبْينَهم بالَعْدِل، وَيْفِصَل َبْينَُهم بالِقْسِط. والصَّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

، وَتِبَئُة الَمِسيِح  واملالِئَكِة ِمْن َذلَك.  َذمُّ االستِكباِر َعن َقُبوِل احلقِّ
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تِِهم هللِ، وَشهاَدة اهللِ  هَلُم بِذلَِك.  وفِيها: ِذْكُر َتواُضِعِهم مَجِيًعا ، وُعُبوِديَّ

ِة، واملعنَى:  ِة هللِ، والتَّنِكرُي يف قولِ�ِه: )گ  گ( أظَهُر يف الُعُبوديَّ ُف الُعُبوديَّ وفِيه�ا: رَشَ
أنَّه َعبٌد مربوٌب، ِمْن مُجَْلِة الَعبِيِد، ويف ذلَك استِحباُب الُمباَلَغِة يف التَّواُضِع هللِ. 

  َ دُّ ع�ىل ُمِشِك�ي الَعَرِب، الذي�َن َزَعُم�وا أنَّ الَمالِئك�َة َبن�اُت اهللِ، فَبنيَّ وفِيه�ا: ال�رَّ
عاِئِهم الَوَلَد هللِ، فَيُقوُلوَن: إنَّ  ِم أيًضا، وكاَنِت الَعَرُب َتَتش�بَُّه بالنَّصاَرى يف ادِّ َتهم لَربِّ ُعُبوِديَّ

ا كبرًِيا-.  ، -َتعاىَل اهللُ عْن َذلَك ُعُلوًّ واِت اِلنِّ الَمالِئَكَة َبناُت اهللِ، أْنَجَبُهنَّ ِمْن َسَ

ُم َقِريُب�وَن ِمَن اهللِ، وَقد خ�اَض النَّاُس يف مس�ألِة َتفِضيِل  وفِيه�ا: َفض�ُل الَمالِئَك�ِة، وأنَّ
�نِة عىل أنَّ األنبياَء أْفَضُل  ي الُمؤِمننَِي، ومُجُهوِر ُعَلمِء أهِل السُّ الَمالِئَكِة عىل األنبِياِء، وصاحِلِ
ِمَن املالِئَكِة ُمْطَلًقا، وقاَل الَبعُض بالتَّفِصيِل يف التَّفِضيِل، وهِذِه َمسأَلٌة ال َينَْبنِي عليها َعَمٌل، 

وال طاِئَلَة ِمَن وراِء الَخْوِض فِيها، وَقد َنانا النبيُّ  عِن الَبحِث فيم ال َيعنِي. 

وفِيها: أنَّ اهللَ َحَكٌم َعْدٌل، َيَْمُع الِعباَد يوَم الِقياَمِة، وَيْفِصُل َبْينَُهم. 

�َة َمرَتَبٌة، س�اِمَيٌة، َعظِيَمٌة، وأنَّ ِعباَد اهللِ ِمْن أنبِياِئ�ِه، ُهْم أعىَل الَبَشِ يف  وفِيه�ا: أنَّ الُعُبوِديَّ
الَمراتِِب. 

وفِيه�ا: أنَّ َبع�َض الَمالِئَك�ِة أْق�َرُب إىل اهللِ ِمْن َبْع�ٍض، وذل�َك إذا كاَن الَوْصُف يف اآليِة 
  ُا إذا كاَن َوْصًفا كاِش�ًفا، فيُكوَن الُمراُد مَجِي�َع الَمالِئَكِة)))، وقد قاَل اهلل للتَّقِيي�ِد، وأمَّ

َعنُْهم: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڦ( ]األنبياء: 27-26[. 

ِليُصُه ِمَّا َغَلْوا بِه فِيِه.  َئُة الَمِسيِح  ِمْن أقواِل النَّصاَرى، وَتْ وفِيها: َتْبِ

وفِيها: َتقِريُر َوحدانِيَِّة اهللِ، وإفراِده بالِعباَدِة، واستِحقاِقه  هَلا َوحَدُه. 

وفِيها: أنَّ ِعيَسى  ِمْن أعَلِم َخْلِق اهللِ باهللِ، وأقَرِبِم إليِه. 

))) قال ابُن ُعثيمنَي : »قوُله: )ڳ( هْل ِهي ِصفٌة كاش�فٌة، أْو صفُة َقيد؟ الواُب: يَتمُل أْن َتكوَن ِصفًة 
كاش�فًة؛ ألّن املالئك�َة ُمقّرب�وَن إىل اهللِ ، ويَتم�ُل أْن تك�وَن قيًدا، وعىَل ه�ذا االحتِمِل يك�وُن املالئكُة فِيِهُم 

بوَن، وفِيِهْم َمن ليَس بُِمقّرب«. تفسري ُسورة النساء )520/2). الُمقرَّ
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دَّ عىل ُمِشِكي  ِء، كم َقَصَد يف اآليِة ال�رَّ ِء بال��َّ وفِيها: االس�تِْطراُد الَحَس�ُن، وِذْكُر ال�َّ
دِّ عىل النَّصاَرى.  ا -أصاًل- يف الرَّ الَعَرِب، َمَع أنَّ

ًب�ا حَمُبوًبا ِعنَده، كم  َعُل صاِحَبها َقِريًب�ا ِمَن اهللِ، وُمَقرَّ َة هللِ َتْ وفِيه�ا: أنَّ الِعب�اَدَة الُمس�َتِمرَّ
. صاَرِت الَمالِئَكُة بِتِلَك الَمنِزَلِة الَعظِيَمِة؛ بَِسَبِب ِعباَدِتِم، وَتْسبِيِحِهم الُمسَتِمرِّ

ا َذَكَر  مَجَْعُه للَخالِئِق للُحْكِم َبْينَُهم، َذَكَر َتْفِصيَل َذلَك الُحكِم، فقاَل: وَلمَّ

)ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ(.

بِ�ِه، وَعَم�ِل  الَمْأُم�وِر  َب�نْيَ اإلي�مِن  مَجَُع�وا   )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ( 

احلاِت، ِمن واجباٍت، وُمسَتَحبَّاٍت، ِمْن ُحُقوِق اهللِ، وُحُقوِق ِعباِدِه )ہ  ہ(  الصَّ
احِلَِة. والتَّوفَِيُة: إعطاُء  أي: َفُيْعطِيِهم ِمَن الثَّواِب، واألُجوُر، كلٌّ عىل َقْدِر إيمنِِه، وأعملِِه الصَّ
ا ِمْن غرِي َنْقٍص )ھ  ھ  ھ( وإحس�انِِه، وَس�َعِة َرمَحتِِه، وِمنَّتِِه،  ِء وافًِيا تامًّ ال��َّ
َفُيعطِيِه�م َثواَب ما َلْ َتِصُل إليِه أفعاهُلُم، وَلْ َيُْط�ْر بُقُلوِبِم، فُيضاِعُف هَلُُم األجَر، وَيْرُزُقُهم 
ما ال َعنْيٌ َرَأْت، وال ُأُذٌن َس�ِمَعْت، وال َخَطَر عىل َقْلِب َبَشٍ )ے  ے   ۓ( 
وا بَِوحدانِيَّتِ�ِه، وُرُبوبِيَّتِ�ِه  )ۓ( أي:  وامَتنَُع�وا ِمْن طاَع�ِة اهللِ، وَلْ ُيِق�رُّ

ُهم عىل الَمعاَنَدِة، والِعصياِن: )ڭ  ڭ   َتعاَظُم�وا عِن االنِقياِد َلُه، َفَحَمَلُه�م ِكْبُ
ڭ( أي: ُموِجًع�ا ُمْؤملًِا، َمَع َس�َخطِِه، وَغَضبِِه، يف ناِرِه الُموق�َدِة، التِي َتطَِّلُع عىل األفِئَدِة 
ُه�م، وَيْمنَ�ُع َعنُْه�ُم الَع�ذاَب،  )ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( أَح�ًدا َينُْرُ

وُيِرُجُه�م ِمنْ�ُه. وقيَل: َولِيًّا ِمَن األقاِرِب، وَنِصرًيا ِمْن َغرِيِهم. وقيَل: َولِيًّا ُينِْقُذُهم، وَنِصرًيا 
َيْدَف�ُع َعنُْه�م. وقيل: وليًّ�ا َيَتوالُهم يف َتِصي�ِل الَمطُلوِب، وَنِصرًيا َيْدَف�ُع عنُهم الَمرُهوَب. 

يِهم، وَيَفُظُهم. ُر َمصاحِلَُهم، وَنِصرًيا ُينَجِّ وقيل: وليًّا َيِل أُموَرُهم، وُيَدبِّ

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:

البياُن الُمسَبُق ِمَن اهللِ لعباِدِه، بم َسَيُكوُن عليِه احلاُل يوَم الِقياَمِة، ِمْن َتْفِصيِل الَجزاِء. 
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وفِيها: َفضُل اهللِ ، وأنَّه ال ُيعطِي الُمعاِدَل، واملِقداَر الُمساِوَي َفَقط، وإنَّم َيِزيُد، 
وُيضاِعُف.

 : وفِيه�ا: احلثُّ عىَل ُمراع�اِة التَّوفَِيِة يف الُمعاَمَلِة، وَتْرِك الَغْبِن واإلْخس�اِر، قاَل
)يئ  جب  حب    خب  مب  ىب( ]الشعراء: )8)[. 

ِقيُق بأحواِل النَّاِس، وبِناًء َعَلْيِه َتُكوُن التَّوفِيُة، ويُكوُن الَجزاُء.  وفِيها: ِعْلُم اهللِ الدَّ

الَِح، رَشطاِن لِنَْيِل الَجزاِء الَحَسِن، والنَّجاِة يوَم الِقياَمِة.  وفِيها: أنَّ اإليمَن، والَعَمَل الصَّ

وفِيها: أنَّ الُمضاَعَفَة للمؤِمننَِي غرُي حَمُدوَدٍة؛ ألنَّ َفضَل اهللِ واِسٌع غرُي حَمُدوٍد. 

ِة.  وفِيها: َخَطُر أمراِض الُقلوِب، وِمنْها: االستِكباُر، واألََنَفُة َعِن الُعُبوِديَّ

نيا، ال َيس�َتطِيُعوَن َذل�َك يف اآلخَرِة، َبْل َيَتخىلَّ  وَن يف الدُّ اَر الذيَن َيَتناَصُ وفِيه�ا: أنَّ الكفَّ
بعُضُهم َعْن َبعٍض ُمرَغِمنَي، كلٌّ َمشُغوٌل بنفِسِه. 

ِغيِب،  وفِيه�ا: َطِريَق�ُة الق�رآِن يف َع�رِض الَوعِد، والَوِعي�ِد، والتَّبِش�رِي، واإلن�ذاِر، والرتَّ
ِهيِب.  والرتَّ

نيا قاِص�ًدا التَّعاُظَم، والتَّعاِل،  ا اس�َتْكَبَ يف الدُّ وفِيه�ا: ُم�ازاُة الكافِِر بِنَِقيِض َقْصِدِه، فلمَّ
 : ِة هللِ، قاَل �ُه اهللُ يف اآلِخَرِة، وَجَعَل�ُه َصِغرًيا َحِقرًيا، وهِذِه عاِقَبُة األَنَفِة ِم�َن الُعُبوِديَّ أَذلَّ

)ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ( ]غافر: 60[. 

ِم، ُمعِرضوَن عْن َتوِحيِدِه.  وفِيها: أنَّ أصحاَب َعِقيدِة التَّثِليِث ُمسَتنِكُفوَن َعْن ِعباَدِة ربِّ

َة ِمَّ�ا َيَرْوَن ِمْن َنِعيِم  يَن َيوَم الِقياَمِة: الَحْسَ وفِيه�ا: أنَّ ِم�ْن َعذاِب الُمْعِرِضنَي الُمس�َتْكِبِ
العابِِديَن الُمطِيِعنَي، وهذا ِمْن فواِئِد ِذْكِر َتقِديِم الثَّواِب عىل الَعذاِب ُهنا. 

وفِيها: أنَّ اهللَ ال َيْبَخُس َأَحًدا َثواَبُه، َبْل هو َكِريٌم، منَّاٌن، ُيعطِي العاِمَل أكَثَر ِمْن َعَمِلِه.

ُه إليِهم بالَكالِم بَِحَسِب َذلَك،  وفِيها: ُنُزوُل القرآِن عىل َحَسِب حاِل الُمخاَطبنَِي، والتَّوجُّ
ِة، عىل األولِياِء، والنَُّراِء، َكُثَر يف  دَّ يِق، والشِّ ا كاَن َمعُروًفا َعِن الَعرِب االعتِمُد ِعنَد الضِّ فَلمَّ

، والنَِّصرِي، والِفداِء، ِعنَد ِذْكِر يوِم الِقياَمِة.  الَقرآِن َنْفُي الَوِلِّ
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وفِيها: َنْفُي كلِّ ما ُيْمِكُن االس�تِعاَنُة بِِه ِم�َن الَوِلِّ والنَِّصرِي يوَم الِقياَمِة، وأنَّه ال َينُْرُ وال 
َيْدَفُع يوَمئٍذ إال اهللُ. 

فاَعِة. اِر يف الشَّ ويف اآليِة: َقْطُع َرجاِء الكفَّ

�وَرِة- ُش�َبَه مَجِيِع الِف�َرِق ِمَن  �ا أزاَح اهللُ  -في�م َم�َض ِم�ْن آي�اِت ه�ِذِه السُّ وَلمَّ
ٍد  َة خاَت�ِم أنبِياِئِه حُممَّ َة عليِه�م، وأثَبَت ُنُب�وَّ الُمنافِِق�نَي، واليه�وِد، والنَّص�اَرى، وأق�اَم الُحجَّ
ب�اِع َوْحِيِه الِذي َأنَزَلُه،  ًة، َيْدُعوُهم إىل اتِّ �َم  بِِخط�اٍب إىل النَّاِس كافَّ ، َعمَّ

ِك بِِدينِِه الذي أناَر بِِه أرَضُه، وَسمواتِِه، فقال سبحاَنُه: والتَّمسُّ

ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     )ۅ  

ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ(.

ِف ما   )ۅ  ۅ( النِّ�داُء لَِلْف�ِت االنتِب�اِه، وَبي�اِن َعَظَم�ِة َموُض�وِع اِلط�اِب، ورَشَ

ُحه،  ، ُتبيِّنُ�ه، وُتوضِّ َيْدُعوُه�م إلي�ِه )ۉ  ۉ  ې  ې  ې( ُحَج�ٌج قاطَِع�ٌة عىل احلقِّ
ه، وَهذا َيش�مُل األدّلَة الَعقلّي�َة، والنَّقلّيَة. ويف قولِ�ِه: )ې  ې( ما َيدلُّ عىَل  ُ ِضدَّ وُتب�نيِّ
ُد  ِف َه�ذا الُبهاِن وَعَظمتِه؛ حيُث كاَن ِمن َربُِّكم، اّلِذي َخلَقُكم. )ې( وهذا ُيؤكِّ رَشَ
، وَنَزَل عىل النَّاِس، ِمن عنِد رّبِ�م )ى( ِعناَيًة بُِكم،  ِل؛ ألنَّه جاَء ِمْن ُعُل�وٍّ فض�َل الُمنَ�زَّ
ُه بذلَك؛ ألنَّه  وألجِلُكم، ومَلصَلَحتُِكم )ى( ِلَملِِه، وَباِئِه، وهو هذا القرآُن الَعظِيُم، سمَّ
ُح  ٌ وكاِش�ٌف لَِغ�رِيِه؛ ألنَّه ُيَوضِّ ٌ يف ذاتِِه، وُمبنيِّ رَب )ائ( بنيِّ ُينِ�رُي الَقل�َب، وُيِضُء الدَّ
�ا، َمعُبوًدا،  ش�اِد، وَيكِش�ُف الظُُّل�مِت )ەئ  ەئ  وئ  وئ( ربًّ ، وَس�بِيَل الرَّ احلقَّ
ُلوا عليِه،  وآَمنُ�وا بأس�مِئِه، وصفاتِ�ِه )ۇئ  ۇئ( َلَ�ُأوا إليِه، واس�َتعاُنوا بِ�ِه، وَتوكَّ
ُدُهم برمَحتِِه  واسَتْمَس�ُكوا بِكتابِِه )ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ( يعني: جنََّتُه، وَثواَبُه، وَيَتغمَّ
�ِة )ېئ( ُيِزيُدُهم بِِه َثواًب�ا، وُيضاِعُف بِِه أُجوَرُهم، وَيْرَفُع بِِه َدَرجاِتِم، وَيأتِيِهم  الاصَّ
بالَمرُغوب�اِت الَمطُلوب�اِت، وَيْدَف�ُع َعنُْهم الَبليَّ�اِت، والَمكُروه�اِت )ېئ  ېئ( بم 
َعُلُه يف ُقُلوِبِم، ِمَن النُّ�وِر، والِعْلِم )ىئ  ىئ( واِضًحا، ال  َيقِذُفُه يف ُنُفوِس�ِهم، وَيْ

ًيا إىل النَِّة، وهو َطِريُق اإلسالِم واهلداَيِة. ِعَوَج فِيِه، وال انِحراَف، ُمؤدِّ
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ويف اآلَيتْيِ ِمَن الَفوائِِد: 

ُشُموُل َدعَوِة اهللِ ِلَميِع النَّاِس، وَتنِويُع أسالِيبِها بالنِّداِء، وَغرِيِه. 

َفنا بِِه.  وفيهام: ُوُجوُب الِعناَيِة بم أْنَزَلُه اهللُ إلينا، ورَشَّ

، وُتَبيِّنُُه.  ُح احلقَّ ُد اإليمَن، وُتَثبُِّتُه، وُتَوضِّ وفيهام: َفضُل اهللِ وَكَرُمُه بإنزاِل الُمعِجزاِت، التي ُتؤكِّ

َب، وَعَص: فَلْم  ، وكذَّ ا َمْن أعَرَض ع�ِن الَحقِّ َبَع ما أنَزَل اهللُ، وأمَّ وفيه�ام: بي�اُن عاِقبِة َمِن اتَّ
، وما َلُه، ُيشرُي إىل عاِقَبِة الَفِريِق اآلَخِر، وَمِصرِيِه.  ، ولِكْن ِذْكُر أَحِد الَفِريَقنْيِ َيْذُكْرُهم ُهنا بالنَّصِّ

ِل عىل اهللِ.  وفيهام: الَجمُع َبنْيَ َمقاَمِي الِعباَدِة والتَّوكُّ

ِة الَعقليَِّة، والنَّقليَِّة، واآلياِت اآلفاِقيَِّة، والنَّفِسيَِّة، وُعُلوِم  وفيهام: اشتِمُل القرآِن عىل األدلَّ
لنَي، واآلِخِريَن.  األوَّ

ًدا ، وِكتاَبُه، كافِياِن يف ِهداَيِة النَّاِس.  وفيهام: أنَّ حُممَّ

وفيهام: أنَّ النبيَّ  ُبرهاٌن عىل احلقِّ بقولِِه، وفِْعِلِه، وَكالِمِه، وِسرَيتِِه. 

ِك، واكتِساِح الُكفِر، وإزاَلتِِه، وَتأِسيِس َقواِعِد  وفيهام: ُنُزوُل القرآِن لَِكشِف ُظُلمِت الشِّ
اهِلداَيِة، والتَّوِحيِد. 

نَِّة، فَسَيِجُدُه َقْطًعا.  وفيهام: أنَّ َمِن الَتَمَس َمعِرَفَة احلقِّ ِمَن الَكتاِب، والسُّ

ِة عىل النَّاِس.  وفيهام: ِقياُم الُحجَّ

وفيهام: َبالَغُة الُقرآِن الَعظِيِم. 

وفيه�ام: أنَّ�ه ال َتوفِي�َق، وال ِهداَي�َة، إال باالعتِص�اِم باهللِ، وِكتابِ�ِه، وأنَّ االعتِص�اَم َثَمَرٌة 
لليمِن، وَيِزيُد اإليمَن. 

مَحِة، والَفضِل، واهِلداَيِة.  وفيهام: الَجمُع للمؤِمننَي َبنْيَ الرَّ

ِة: للنَّاِس ِبِداَيِة اإلرشاِد والبالِغ، وللُمؤِمننَِي بِداَيِة  ِة، والاصَّ وفيهام: ِذْكُر اهِلداَيِة العامَّ
. التَّوفِيِق للَحقِّ
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وفيهام: َردٌّ عىل َمْن َمنََع ِمَن األخِذ بِظاِهِر اآلياِت، واألحاِديِث، وقاَل: إنَّه َسَبٌب للَضالِل، 
ا، فَكْيَف ُيمنَُع ِم�َن األخِذ بالُبهاِن، والنُّوِر؟! وإنَّم  الُل َحقًّ وَكالُم�ُه ه�ذا باطٌِل، َبْل ُهَو الضَّ
َينَبِغي أْن ُيقاَل: إنَّ الُبهاَن، والنُّوَر، َيْظَهُر للعاِلِ بِكتاِب اهللِ، وُسنَِّة النبيِّ ، أكَثَر ِمَّا 
�نَِّة، أْن َيرِجَع إىل أهِل  َيظَهُر لَِغرِيِه، وَينَبِغي عىل َمْن َخِفَي عليِه َشٌء ِمْن َمعاِن الِكتاِب، والسُّ

نَِّة. الِعلِم ملَِعِرَفتِِه، ال أْن ُيقاَل للنَّاِس: ال َتأُخُذوا بِظاِهِر الِكتاِب، والسُّ

وَرُة بِذْكِر أحكاِم األمواِل، وِمنْها: الَمواِريُث، َخَتَمها  بم  ا ابَتَدَأت هِذِه السُّ وَلمَّ
َر عن  ُيتمُّ ذلَك، وُيكِمُلُه ِمْن أحكاِمها، ُخُصوًصا وأنَّ َسَبَب ُنُزوِل هِذِه اآليِة األِخرَيِة قد َتَأخَّ
ا كاَن  قد  َر ِذكُرها ُهنا، والُقرآُن َينِزُل عىل َحَسِب الَوقاِئِع. وَلمَّ ُنُزوِل ما َقْبَلها، فَتَأخَّ
َذَكَر يف آيِة الَكالَلِة األوىَل، َكيَف ُيوَرُث َمْن ماَت وَليَس َلُه أصٌل، وال َفْرٌع، وَلُه أٌخ، أو أخٌت 
�وَرِة، َكيَف  ، فإنَّه  َذَكَر يف آيِة الَكالَلِة الثَّانَِيِة يف آخِر هِذِه السُّ أو أكَث�ُر ِم�ْن ِجَه�ِة األمِّ
اِء، أو ِمَن األِب، فقاَل سبحاَنُه: ُيوَرُث َمْن كاَن َكالَلًة، وَلُه أٌخ، أو أخٌت، أو أكَثُر، ِمَن األشقَّ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ(.
سَبُب ُنُزوِل اآليِة: 

عن جابٍِر  قال: »ُقْلُت يا رس�وَل اهللِ: ال َيِرُثنِي إال َكالَلٌة، فكيَف املرِياُث؟ فنََزَلْت 
آَيُة الَفراِئِض«)))، ويف لفٍظ: »َفنََزَلْت آيُة املرِياِث«))). 

وعن الَباِء  قاَل: »آِخُر ُسوَرٍة َنَزَلْت: )َبراَءٌة(، وآِخُر آيٍة َنَزَلْت: )ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ(«))).

))) رواه البخارّي )5676).
)2) رواه مسلم )6)6)).

)3) رواه البخارّي )4364(، ومسلم )8)6)).
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ِل ُسورِة  تاِء، وهي اآليُة التِي يف أوَّ : إحداُها يف الشِّ قاَل العلمُء: أَنَزَل اهللُ يف الَكالَلِة آيَتنْيِ
النِّس�اِء يف قولِِه : )ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ...(، ُثمَّ أنَزَل اآليَة األخَرى 
ُة الُحكِم، وَيُدلُّ عىل  ْيِف، وِهَي التِي يف آِخِر ُس�ورِة النِّس�اِء، وفِيها ِزياَدُة الَبياِن، وَتتِمَّ يف الصَّ
هذا: حِديُث ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، أنَّه َخَطَب، فقاَل: »إنِّ ال أَدُع َبْعِدي شيًئا أهمَّ ِعنِدي 
ِمَن الَكالَلِة، ما راَجْعُت رسوَل اهللِ  يف َشٍء ما راَجعُتُه يف الَكالَلِة، وما أْغَلَظ ل يف 
يِف  َشٍء ما َأْغَلَظ ِل فِيِه، حتَّى َطَعَن بإْصَبِعِه يف َصْدِري، وقاَل: »يا ُعَمُر! أال َتكِفيَك آيُة الصَّ

التي يف آِخِر ُسورِة النِّساِء؟«...« احلديث))). 

�ؤاِل، لكنَُّه   )ٱ( أي: َيطُلُب�وَن ِمن�َك الَفْت�َوى، وَلْ َيْذُكْر َموُضوَع االس�تِفتاِء يف السُّ

َذَكَرُه يف الَجواِب، وُهَو الَكالَلُة، فأغنَى الَمْذُكوُر َعِن الَمرُتوِك، وهذا ِمْن َبالَغِة القرآِن. )ٻ  ٻ  
ٻ( أي: ُيِيُبُكم، واإلفتاُء: بياُن ُحكِم املس�أَلة. )ٻ  پ( هو َمْن َيُموُت، وَلْيَس 
، إذا َضُعَف وَتعَب، وبِناًء عليِه: تُكوُن الَكالَلُة  َلُه َوَلٌد، وال والٌِد، والَكالَلُة: قيَل: َمأُخوذٌة ِمْن َكلَّ
اس�ًم للَميِّ�ِت الَموُروِث؛ ألنَّ َعُموَد َنَس�بِِه قد َضُعَف بَس�َبِب َعَدِم وجوِد الوالِ�ِد، والَوَلِد. وقيَل: 
الَكالَل�ُة: اس�ٌم ألقاِرِب ه�ذا الَميِِّت، الذي�َن َيِرُثوَنُه ِمْن َعَصَبتِِه، وَحواِش�يِه، كإخَوتِ�ِه، وأَخواتِِه، 
أِس، وُيِيُط  ِه، ونحِوِهم ِمَن الُمِحيطِنَي بِِه، مأُخوَذٌة ِمَن اإلكِليِل: وُهَو ما ُيوَضُع عىَل الرَّ وأبناِء َعمِّ

بِ�ِه، َوَوَس�ُطُه فاِرٌغ، وذلَك أنَّ هذا الَميِّ�َت ال أصَل َلُه باٍق ِمْن أعىَل، وال َفْرَع َلُه ِمْن أس�َفَل. )پ  
پ  ڀ( أي: إذا م�اَت َش�خٌص )ڀ  ڀ  ڀ( أي: ال َذَك�َر، وال ُأنَثى، وال َوَلَد ابٍن، وَليَس 
َم  َم- )ٺ  ٺ( أي: َش�ِقيَقٌة، أو أخٌت ألٍب؛ ألنَّ األخَت ألمٍّ قد َتقدَّ َل�ُه والٌِد أيًضا -كم َتَقدَّ
ُحكُمه�ا يف آي�ِة الَكالَل�ِة األوىَل )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( أي: نِصُف َم�رُتوكاِت أِخيها، ِمْن ُنُقوٍد، 

وَعقاٍر، ولِباٍس، وَعبِيٍد، ودواّب، وغرِي ذلَك، فُهَو شاِمٌل لكلِّ أنواِع املاِل التي َتَرَكها امليُِّت.

وِمَّ�ا َوَرَد ِم�َن األحاِدي�ِث يف هذا: ما جاَء عن َزْيِد بِن ثابٍِت، أنَّه ُس�ِئَل عْن َزوٍج، وأخٍت 
ُت  وَج النِّص�َف، واألخَت النِّص�َف، فُكلِّم يف ذلَك، فق�اَل: »َحرَضْ ألمٍّ وأٍب، فَأعَط�ى ال�زَّ

رسوَل اهللِ  َقَض بذلَِك«))).

))) رواه مسلم )567).
)2) رواه أمحد )639)2(، وضعفه اهليثمي يف املجمع )228/4(، واحلافظ يف إتاف املهرة )656/4).
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 : ِوعن األَْس�َوِد  بِن َيِزيَد، قاَل: »َقَض فِينا ُمعاُذ بُن َجَبٍل عىل َعْهِد رس�وِل اهلل
النِّصُف لالبنَِة، والنِّصُف لأُلخِت«))).

ْحبِيَل، قاَل: ُسِئَل َأُبو ُموَسى َعْن بِنٍْت، واْبنَِة اْبٍن، َوُأْخٍت، َفقاَل: لِْلبِنِْت  وعن ُهَزيِل بِن رُشَ
النِّْصُف، َولأِْلُْخِت النِّْصُف، َوْأِت اْبَن َمْسُعوٍد، َفَسُيتابُِعنِي، َفُسِئَل اْبُن َمْسُعوٍد، َوُأْخِبَ بَِقْوِل 
 : َُّأِب ُموَسى َفقاَل: َلَقْد َضَلْلُت إًِذا َوما َأنا ِمَن الُمْهَتِديَن، َأْقِض فِيها بِم َقَض النَّبِي
، َوما َبِقَي َفلِْلُْخِت«َفَأَتْينا َأبا ُموَس�ى،  �ُدُس َتْكِمَلَة الثُُّلَثْيِ »لاِِلْبنَِة النِّْصُف، َواِلْبنَِة ااِلْبِن السُّ

ناُه بَِقْوِل اْبِن َمْسُعوٍد، َفقاَل: »الَ َتْسَأُلوِن ما داَم َهذا الَحْبُ فِيُكْم«))). َفَأْخَبْ

�ِقيُق، أو الِذي ل�ألِب )ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ(  وقوُل�ُه: )ٿ( أي: أُخوها الشَّ
أي: إذا كاَن�ْت ُأخُت�ُه َكالَلًة، َيأُخذ مَجِيَع ما َتَرَك�ْت تعِصيًبا، قاَل ابُن َكثرٍِي : »فإْن ُفِرَض 
َف الباِقي إىل األَِخ؛ ملِا  ، وُصِ َف إلي�ِه َفْرُضُه، كَزْوٍج، أو َأٍخ ِمْن ُأمٍّ أنَّ َمَع�ُه َمْن َلُه َفْرٌض، ُصِ
ُقوا الَفرائَِض بأهلِها، َفام أْبَقِت الَفرائُِض  ِحيَحنْيِ عِن النبيِّ ، قاَل: »َأحْلِ َثَبَت يف الصَّ

فِلَوىَل َرُجٍل َذَكٍر«)))«)4). 

وقوُل�ُه : )ڤ  ڦ         ڦ( أي: إذا كاَن ملَِ�ْن م�اَت َكالَل�ًة ُأختاِن )ڦ  
، وقوُل�ُه: )ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ(  ڦ  ڄ  ڄ( وكذل�َك ما زاَد َعِن األخَتنْيِ

أي: يف ح�اِل الَكالَلِة َتَرَك َمْن َهَلَك َمُموَعًة ِمَن اإلخَوِة، واألَخواِت: )چ  چ  چ  
چ( أي: ُيعَط�ى َذَكُرُه�م ِضْعَف ُأنثاُهم، وَيْس�ُقُط ِم�رياُث اإلناِث بالَف�ْرِض، وَيِرْثَن 

 . -َتعِصيًبا- َمَع إخَوِتِنَّ

ُث�مَّ ق�اَل  َبع�َد ه�ذا التَّفِصي�ِل: )ڇ  ڇ  ڇ( أي: َيف�ِرُض َفراِئَض�ُه، 
ُ الُحُدوَد، والَحالَل، والَح�راَم )ڍ  ڍ( أي: لَِئال َتِضلُّوا عِن  �ُح رَشاِئَع�ُه، وُيبنيِّ وُيوضِّ
الَح�قِّ َبعَد ه�ذا الَبياِن )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( َيعَل�ُم َعواِقَب األُم�وِر، وَمصاحِلَها، وما 

))) رواه البخارّي ))674).

)2) رواه البخارّي )6736).
)3) رواه البخارّي )6746(، ومسلم )5)6)).

)4) تفسري ابِن َكثرٍي )484/2).
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ُه كلُّ واِحٍد ِمنُْهم، وَمْن ُهَو األْوىَل بالَميِِّت ِمَن الَقراباِت، وقد  فِيِه الَخرْيُ لِعباِدِه، وما َيس�َتِحقُّ
. َأحَص كلَّ شٍء ِعْلًم

ويف اآليِة ِمَن الفوائِد:
َعظِيُم َمنِزَلِة الَفراِئِض، وإفتاُء اهللِ فِيها. 

وفِيها: أنَّ النبيَّ  ال َينطُِق إالَّ عْن َوْحٍي، فإذا َسَأُلوُه َعن ُحْكٍم ال َيعَلُمُه، انَتَظَر 
َوْحَي اهللِ. 

يَعِة، وُمراعاُتا للنُُّفوِس، يف َتوِريِث َحواِش امليِِّت، وَعَصَبتِِه، عنَد  وفِيها: َعْدُل هِذِه الشَّ
َع�َدِم األصِل، والَفْرِع، ِمَن الوالِِد، والَوَلِد؛ وذلَك أنَّ هؤالِء الَعَصَبَة أوىَل بِِه ِمْن َغرِيِهم، كم 

قاَل  يف آِخِر ُسورِة األنفاِل: )ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی( ]األنفال: 75[.

�وِء، وإنَّ�م َتُعمُّ كلَّ َم�ْوٍت، قاَل  �ًة بِميت�اِت السُّ وفِيه�ا: أنَّ َكِلَم�َة )ڀ( ليَس�ْت خاصَّ
: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ( ]غافر: 34[. 

ويف اآلي�ِة: َمأَخُذ أهِل الِعْل�ِم حِلُكِم البِنَْتنْيِ إذا انَفَرَدتا بامليِّ�ِت: أنَّ هَلُم الثُُّلَثنِي، وذلَك ِمْن 
: )ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ(، وُيش�بُِه هذا: احلاَلُة الُمقابَِلُة  قولِِه يف األُخَتنْيِ

التي اس�ُتِفيَد فيها ُحكُم األَخواِت ِمْن ُحْكِم الَبناِت، يف قولِِه : )ڱ  ں              ں    ڻ  
، َس�واٌء يف األَخواِت، أو  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]النساء: ))[، فَظَه�َر ُحكُم ما َفْوَق االثنََتنْيِ

يف الَبناِت. 

وفِيها: أنَّ ُماَلَفَة َفراِئِض اهللِ يف ِقْسَمِة املرِياِث َضالٌل ُمبنٌِي. 

ويف اآلي�ِة: ُن�ُزوُل القرآِن عىل َحَس�ِب الَوقاِئِع، وهذا أْوَقُع يف النُُّف�وِس، وَأْعَوُن عىل َفْهِم 
الَمقُصوِد، وُخُصوًصا َبعَد َمعِرَفِة سَبِب ُنُزوِل اآلَيِة، وُمناَسَبتِها. 

وفِيها: ِعناَيُة اهللِ  بإيصاِل الُحُقوِق إىل أهِلها.

ِع لألحكاِم املالِيَِّة، وَبياُن األحقِّ باملرَِياِث، واألقَرِب إىل الَميِِّت، ويف  وفِيها: ُشُموُل الشَّ
ِحِم. هذا -أيًضا- َتِقيٌق لِِصَلِة الرَّ
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ُه اهللُ بِنَْفِس�ِه يف هِذِه الَمس�َأَلِة، فقاَل: )ٻ  ٻ   وفِيه�ا: َجالَل�ُة َمنِْصِب اإلفتاِء، حتَّى َتَوالَّ
ٻ(. 

حاَبِة للنبيِّ  بَأس�ِئَلتِِهم، وِعناَيُة اهللِ باإلجاَبِة عنها، وإمس�اُك  ُه الصَّ وفِيها: َتَوجُّ
النبيِّ  َعمَّ ال َيْعَلُمُه. 

يَعِة حِلَقِّ اإلناِث، بِخالِف ما كاَن عَليِه أهُل الاِهليَِّة.  وفِيها: إثباُت الشَّ

وفِيها: الَوِصيَُّة باإلخَوِة، واألََخواِت، يف الَحياِة، والَممِت. 

َكِر إىل املاِل، أكَثر ِمَن األُنَث�ى، وإذا فاَقها يف َمصَدِرِه،  يَعِة حِلاَج�ِة الذَّ وفِيه�ا: ُمراع�اُة الشَّ
فإنَّه َيُفوُقها -أيًضا- يف إنفاِقِه. 

وفِيها: أنَّ أحكاَم اهللِ  صاِدَرٌة َعْن ِعلِمِه، كم ُهَو واِضٌح يف ِختاِم اآليِة. 

ُم َفقْط.  وفِيها: أنَّه ال ُبدَّ للعاِلِ ِمْن َبياِن الِعْلِم للنَّاِس، وال َيكِفيِه التَّعلُّ

الِل.  عيَِّة، يعِصُم ِمن الضَّ وفِيها: أنَّ َبياَن الِعْلِم، واألحكاِم الشَّ

وفِيها: َفضُل جابٍِر ؛ لِنُُزوِل آيِة الَفراِئِض يف شأنِِه. 

 . َفِريُّ ، والسَّ يُّ ، والَحَضِ تاِئيُّ ، والشِّ يِفيُّ وفِيها: ُنُزوُل القرآِن عىل َمداِر العاِم، وِمنُْه: الصَّ

ُضوَن  وفِيها: نِعمُة األصِل، والَفْرِع، وحاَجُة اإلنساِن هَلُم، وأنَّ اإلخَوَة، واألَخواِت، ُيعوَّ
-َشيًئا- بَفْقِدِها. 

وَرِة،  وفِيها: إكمُل أبواِب الِعْلِم؛ فإنَّ باَب الَمواِريِث فِيِه أرَبُع آياٍت: َثالٌث ِمنْها يف هِذِه السُّ
، والثَّالَِثُة: هِذِه التي يف  وَجِة، واإلخَوِة ألمٍّ وِج، والزَّ األوىَل: يف الوالِِد، والَوَلِد، والثَّانِيُة: يف الزَّ

ابَِعُة: آِخُر آيٍة يف ُسورِة األنفاِل.  اِء، أو ألٍب، والرَّ ِمرياِث اإلخَوِة، واألَخواِت، األشقَّ

وفِيها: َبياُن أحقيَِّة َذِوي األرحاِم، وأنَّ بعَضُهم أوىَل بَِبعٍض.

وَرِة بَكمِل الِعْلِم، كم َبَدَأها بَكمِل الُقدَرِة.  وفِيها: َخْتُم السُّ

ِة، والُمناَزَعِة، ويف هذا  ا َمْدعاٌة لِلُمش�احَّ وفِيه�ا: االهتِمُم بالَفص�ِل يف األُموِر املالِيَِّة؛ ألنَّ
 . َقْطٌع للُخُصوَمِة َبنْيَ الَبَشِ
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وفِيه�ا: أنَّ هِذِه اآلي�َة آِخُر ما َنَزَل ِمَن األحكاِم)))، ويف َتَعلُِّقها بالَمْوِت اتِّفاٌق ظاِهٌر، َفَقد 
َتَعلََّق آِخُر ُحكٍم نَزَل يف الُقرآِن، بآِخِر َحياِة اإلنساِن. 

غاَر يف املرِياِث َسواٌء.  وفِيها: أنَّ الِكباَر والصِّ

وفِيها: َبياُن َتوِريِث األصناِف الثَّالَثِة:

ِة باِل َتْقِديٍر.. ) ِويَّ ُذُكوٍر ُخلٍَّص، وَيِرُثوَن بالسَّ

إناٍث ُخلٍَّص، وَيِرْثَن بالتَّقِديِر: للواِحَدِة النِّصُف، وللثِّنَْتنْيِ -فم َفْوَق- الثُُّلثاِن.. 2

3 . . َكِر ِمثُل َحظِّ األُنَثَينْيِ ، وَيِرُثوَن باِل َتْقِديٍر: للذَّ ُمَتلٍط ِمَن اِلنَْسنْيِ

ُم َلفَظتاِن َنِكَرتاِن، وَقَعتا يف  اِء وألٍب؛ ألنَّ وفِيها: ُش�ُموُل َلفَظِة األِخ، واألُخِت، لألش�قَّ
؛ لِ�ُوُروِد َنصٍّ آَخَر  ، وإنَّم َلْ َتْش�َمال اإلخوَة، واألَخواِت ألمٍّ ت�ا النَّوَعنْيِ ِط، فَعمَّ ِس�ياِق الشَّ

َر. ُ َفرَضُهُم الُمَقدَّ فِيِهم، ُيبنيِّ

اِء، واإلخَوِة ألٍب، يف اش�رِتاِكِهم يف  ُه ال َف�ْرَق َبنْيَ اإلخوِة األش�قَّ وظاِه�ُر اآلي�ِة: ُيِفيُد أنَّ
َمِت اإلخَوَة  �نَُّة هذا الظَّاِهَر، وهذا الُعُموَم، وَقدَّ َصِت السُّ املرِياِث، إذا اجَتَمُعوا، ولِكن َخصَّ

اَء عىل اإلخَوِة ألٍب، عىل قاِعَدِة األقَرِب َيْجُب األَْبَعَد.  األشقَّ

اخليَِّة: كأحكاِم األيتاِم،  �وَرُة عىل الِعناَيِة بأوضاِع الُمس�لِمنَي الدَّ وَقِد اش�َتَمَلْت هِذِه السُّ
وِجيَِّة، والَعْدِل َبنْيَ أفراِد الُمجَتَمِع، وغرِي ذلَِك. ِة الزَّ واملرِياِث، والَمحاِرِم، والِعْشَ

دِّ  واشَتَمَلْت -أيًضا- عىل ما َيَتَعلَُّق باألوضاِع الاِرِجيَِّة: َكَكْشِف َحِقيَقِة الُمنافِِقنَي، والرَّ
ِغيِب يف اِلهاِد يف سبيِل اهللِ، وغرِي ذلَِك. عىل الَيهوِد، والنَّصاَرى، والرتَّ

واهللُ تعاىل أعلُم.

انتهى تفسُي ُسوَرة النِّساء، واحلمُد هلل ربِّ العامليَ

))) هذا عىَل قوٍل، وِقيل غيُر ذلِك، انُظر: فتح الباري )205/8).
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	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1
	وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2
	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3
	وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4
	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5
	وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
	وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6
	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7
	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8
	وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9
	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10
	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
	مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11
	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
	وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
	وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
	مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12
	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13
	وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15
	وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16
	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17
	وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19
	وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20
	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21
	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
	وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
	وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
	فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24
	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
	فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
	فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25
	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26
	وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27
	يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29
	وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30
	إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31
	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32
	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33
	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
	وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34
	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35
	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36
	الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37
	وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38
	وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40
	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41
	يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
	وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44
	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45
	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ
	وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49
	انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا (51
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52
	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53
	أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54
	فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
	فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61
	فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62
	أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64
	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65
	وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66
	وَإِذًا لَآَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67
	وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68
	وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69
	ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71
	وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72
	وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73
	فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74
	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
	رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75
	الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
	وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77
	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
	وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78
	مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79
	مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80
	وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82
	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83
	فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84
	مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85
	وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87
	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88
	وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89
	إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90
	سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا
	فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
	فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92
	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ
	كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
	وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95
	دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
	قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97
	إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98
	فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99
	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100
	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101
	وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
	وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102
	فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103
	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105
	وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106
	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107
	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109
	وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110
	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111
	وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ
	وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113
	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114
	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116
	إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117
	لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118
	وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119
	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120
	أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122
	لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123
	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124
	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
	قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْط
	وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127
	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
	وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128
	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129
	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
	وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا
	فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ
	وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137
	بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138
	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139
	وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ
	إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140
	الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
	فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142
	مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146
	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147
	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148
	إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150
	أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152
	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
	ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153
	وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154
	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155
	وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156
	وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
	مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157
	بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158
	وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159
	فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160
	وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161
	لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
	وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162
	إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163
	وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164
	رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165
	لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168
	إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
	إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ
	إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171
	لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172
	فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
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