مقدمة
إن الحمد  نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يھده " فال مضل له ومن يضلل فال ھادي له وأشھد أن ال إله إال " وحده ال شريك له وأشھد أن
محمدا عبده ورسوله.
" َح َّق ُت َقا ِت ِه َوال َت ُمو ُتنَّ إِ َّال َوأَ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُمونَ {.
} َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
ح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َھا َز ْو َج َھا َو َب َّث ِم ْن ُھ َما ِر َجاالً َكثِيراً
س َوا ِ
} َيا أَ ُّي َھا ال َّن ُ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم ا َّلذِي َخ َل َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ
سا َءلُونَ ِب ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِنَّ َّ
"َ َكانَ َع َل ْي ُك ْم َرقِيبا ً{
" ا َّلذِي َت َ
َو ِن َ
سا ًء َوا َّتقُوا َّ َ
"
سدِيداًُ ،ي ْ
" َوقُولُوا َق ْوالً َ
صل ِْح َل ُك ْم أَ ْع َما َل ُك ْم َو َي ْغف ِْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ ُيطِ ِع َّ َ
} َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
سو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوزاً َعظِ يما ً{
َو َر ُ
أما بعد:
َ
وشر األمور محدثا ُتھا ،وكل
كتاب ّ" ،وأحسنَ ال َھدي ھد ُي محمد 
أصدق الحديث
فإن
َّ
ُ
ٌ
ٌ
ضاللة ،وكل ضاللة في النار
بدعة  ،وكل بدعة
ُم ْحدَثة
و بعد
ھذا جمع لأليات القرآنية التي تبدأ بقوله عز وجل} :يأيھا الذين آمنوا  {...أوردتھا مرتبة كما
جاءت في المصحف الشريف مع تفسيرھا  1و بعض الفوائد المتعلقة بھا و قد أزيد أحيانا تفسير األيات
ً
تتمة للفائدة
الموالية لبعض تلك اآليات و ذلك لضرورة اكتمال المعنى و
قال ابن كثير رحمه " في تفسيره  ...} :قال ابن مسعود وغيره من السلف :إذا سمعت "
تعالى يقول في القرآن } َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { فأوعھا سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينھى عنه.
حل ُّ َل ُھ ُم ال َّط ِّي َبا ِ
ف َو َي ْن َھا ُھ ْم َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُي ِ
ولھذا قال تعالىَ } :يأْ ُم ُر ُھ ْم ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ت َو ُي َح ِّر ُم َع َل ْي ِھ ُم ا ْل َخ َبائ َِث
ص َر ُھ ْم َو ْ
األغالل َ ا َّلتِي َكا َن ْت َع َل ْي ِھ ْم { اآلية ]األعراف {.... [157 :أھـــ.2
ض ُع َع ْن ُھ ْم إِ ْ
َو َي َ
و قال أيضا في موضع آخر  ....} :وقال ابن أبي حاتم :حدثنا أبي ،حدثنا نعيم بن حماد ،حدثنا عبد "
وع ْون  -أو أحدھما -أن رجال أتى عبد " بن مسعود ،فقال :اعھد
ِس َعر ،عن َم ْعن َ
بن المبارك ،حدثنا م ْ
س ْمعك ،فإنه خير يأمر به أو شر ينھى
إلي .فقال :إذا سمعت " يقول } َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { فأرعھا َ
عنه .3
1

 /و لقد اعتمدت تفسير العالمة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه  الموسوم تيسير الكريم الرحمن في تفسير
كالم المنان تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق لما يمتاز به من اليسر و الفوائد الغزيرة
الناشر  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األولى 1420ھـ  2000-م عدد األجزاء  1 :مع مراعاة حواشي المحقق.
 / 2تفسير ابن كثير ص )/7ج.(3
 / 3تفسير ابن أبي حاتم ).(317/1
1

وقال األعمش ،عن خيثمة ،قال :ما تقرؤون في القرآنَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { فإنه في التوراة:
"يا أيھا المساكين" { .أھـ.
و لقد أوردت تعليقات محقق تفسير السعدي األستاذ عبد الرحمن بن معال اللويحق و سيجد القارئ
الكريم في الحواشي العزو الى النسخ المعتمدة أثناء التحقيق منھا النسخة )أ( التي كانت بحوزة
الشيخ -رحمه " -وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي رحمه " تعالى ،و النسخة )ب( التي
1
كانت أصل جميع الطبعات كما قال المحقق و تبقى النسخة )أ( عموما أسلم من النسخة )ب(
ھذا و أسأل " الكريم أن ينفع بھا كل من قرأھا و أن يعمل بھا ألن العمل ھو المقصود وصلى " على
نبينا محمد و سلم تسليما كثيرا

و ﻛﺘﺐ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ اﻟﺒﺤﺮي اﻷوراﺳﻲ
– اﻟﺠﺰاﺋﺮ -
أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ 22رﺑﻴﻊ اﻷول 1436ﻫـ

 / 1قال المحقق حفظه  ...} :وابتغاء توضيح األمر أبين ما قمت به في نقاط:
أوال :اعتمدت النسخة )أ( وجعلتھا أصال ألمور :األول :أن معظمھا بخط الشيخ -رحمه .-
والثاني :أنھا النسخة التي كانت بيد الشيخ -رحمه  -إلى حين وفاته {....اھـــ ص }.{23
2

• جدول يبين ترتيب ھذه اآليات في المصحف و تعدادھا :
مجموع ھذه اآليات ھو  88 :آية جاءت في  20 :سورة من كتاب " على النحو التالي :
عدد اآليات في السورة
رقم اآليات
السورة
.1البقرة -اآلية 104
 .2البقرة -اآلية 153
 .3البقرة -اآلية 172
 .4البقرة -اآلية 178
 .5البقرة -اآلية 183
11
 .6البقرة -اآلية 208
البقرة
 .7البقرة -اآلية 254
 .8البقرة -اآلية 264
 .9البقرة -اآلية 267
 .10البقرة -اآلية 278
 .11البقرة -اآلية 282
 .12آل عمران -اآلية 100
 .13آل عمران -اآلية 102
 .14آل عمران -اآلية 118
آل عمران
7
 .15آل عمران -اآلية 130
 .16آل عمران -اآلية 149
 .17آل عمران -اآلية 156
 .18آل عمران -اآلية 200
 .19النساء -اآلية 19
 .20النساء -اآلية 29
 .21النساء -اآلية 43
 .22النساء -اآلية 59
9
 .23النساء -اآلية 71
النساء
 .24النساء -اآلية 94
 .25النساء -اآلية 135
 .26النساء -اآلية 136
.27النساء -اآلية 144
 .28المائدة -اآلية 1
 .29المائدة -اآلية 2
المائدة
16
 .30المائدة -اآلية 6
 .31المائدة -اآلية 8
 .32المائدة -اآلية 11
3

األنفال

التوبة

الحج
النور

األحزاب

محمد

 .33المائدة -اآلية 35
 .34المائدة -اآلية 51
 .35المائدة -اآلية 54
 .36المائدة -اآلية 57
 .37المائدة -اآلية 87
 .38المائدة -اآلية 90
 .39المائدة -اآلية 94
 .40المائدة -اآلية 95
 .41المائدة -اآلية 101
 .42المائدة -اآلية 105
.43المائدة -اآلية 106
 .44األنفال -اآلية 15
 .45األنفال -اآلية 20
 .46األنفال -اآلية 24
 .47األنفال -اآلية 27
 .48األنفال -اآلية 29
 .49األنفال -اآلية 45
 .50التوبة -اآلية 23
 .51التوبة -اآلية 28
 .52التوبة -اآلية 34
 .53التوبة -اآلية 38
 .54التوبة -اآلية 119
 .55التوبة -اآلية 123
 .56الحج -اآلية 77
 .57النور -اآلية 21
 .58النور -اآلية 27
 .59النور -اآلية 58
60.األحزاب -اآلية 9
61.األحزاب -اآلية 41
62.األحزاب -اآلية 49
63.األحزاب -اآلية 53
64.األحزاب -اآلية 56
65.األحزاب -اآلية 69
 .66األحزاب -اآلية 70
 .67محمد -اآلية 7
 .68محمد -اآلية 33
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6

1
3

7

2

الحجرات

الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة

الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
التحريم
 20سورة

 .69الحجرات -اآلية 1
 .70الحجرات -اآلية 2
 .71الحجرات -اآلية 6
 .72الحجرات -اآلية 11
 .73الحجرات -اآلية 12
 .74الحديد -اآلية 28
 .75المجادلة -اآلية 11
 .76المجادلة -اآلية 12
 .77الحشر -اآلية 18
 .78الممتحنة -اآلية 1
 .79الممتحنة -اآلية 10
 .80الممتحنة -اآلية 13
 .81الصف -اآلية 2
 .82الصف -اآلية 10
 .83الصف -اآلية 14
 .84الجمعة -اآلية 9
 .85المنافقون -اآلية 9
 .86التغابن -اآلية 14
 .87التحريم -اآلية 6
 .88التحريم -اآلية 8
مجموع اآليات =  88آية
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اآليات و تفسيرھا بالترتيب كما جاءت في المصحف الشريف :
 .1قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب
شركِينَ أَنْ ُي َن َّزل َ َع َل ْي ُك ْم مِنْ َخ ْير مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َّ
أليم  َما َي َو ُّد ا َّلذِينَ َك َف ُروا مِنْ أَھْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
"ُ
ٍ
ب َوال ا ْل ُم ْ ِ
شا ُء َو َّ
ص ِب َر ْح َم ِت ِه َمنْ َي َ
يم { البقرة -اآليات105-104
" ُ ُذو ا ْل َف ْ
َي ْخ َت ُّ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
)...كان المسلمون يقولون حين خطابھم للرسول عند تعلمھم أمر الدينَ } :را ِع َنا { أي :راع أحوالنا،
فيقصدون بھا معنى صحيحا ،وكان اليھود يريدون بھا معنى فاسدا ،فانتھزوا الفرصة ،فصاروا
يخاطبون الرسول بذلك ،ويقصدون المعنى الفاسد ،فنھى " المؤمنين عن ھذه الكلمة ،سدا لھذا الباب،
ففيه النھي عن الجائز ،إذا كان وسيلة إلى محرم ،وفيه األدب ،واستعمال األلفاظ ،التي ال تحتمل إال
الحسن ،وعدم الفحش ،وترك األلفاظ القبيحة ،أو التي فيھا نوع تشويش أو احتمال ألمر غير الئق،
فأمرھم بلفظة ال تحتمل إال الحسن فقالَ } :وقُولُوا ا ْن ُظ ْر َنا { فإنھا كافية يحصل بھا المقصود من غير
اس َم ُعوا { لم يذكر المسموع ،ليعم ما أمر باستماعه ،فيدخل فيه سماع القرآن ،وسماع
محذورَ } ،و ْ
السنة التي ھي الحكمة ،لفظا ومعنى واستجابة ،ففيه األدب والطاعة.

5

ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع ،وأخبر عن عداوة اليھود والمشركين للمؤمنين ،أنھم ما
يودون } أَنْ ُينزل َ َع َل ْي ُك ْم مِنْ َخ ْي ٍر { أي :ال قليال وال كثيرا } مِنْ َر ِّب ُك ْم { حسدا منھم ،وبغضا لكم أن
يم { ومن فضله عليكم ،إنزال الكتاب على رسولكم ،ليزكيكم
يختصكم بفضله فإنه } ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
ويعلمكم الكتاب والحكمة ،ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ،فله الحمد والمنة(.أھــ
 .2قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إن " مع الصابرين  َو َال
ات َبلْ أَ ْح َيا ٌء َو َلكِنْ َال َت ْ
" أَ ْم َو ٌ
ش ُع ُرونَ { البقرة -اآليات 154-153
يل َّ ِ
َتقُولُوا ِل َمنْ ُي ْق َتل ُ فِي َ
س ِب ِ
صال ِة { فالصبر
ص ْب ِر َوال َّ
)...أمر " تعالى المؤمنين ،باالستعانة على أمورھم الدينية والدنيوية } ِبال َّ
ھو :حبس النفس وكفھا عما تكره ،فھو ثالثة أقسام :صبرھا على طاعة " حتى تؤديھا ،وعن
معصية " حتى تتركھا ،وعلى أقدار " المؤلمة فال تتسخطھا ،فالصبر ھو المعونة العظيمة على كل
أمر ،فال سبيل لغير الصابر ،أن يدرك مطلوبه ،خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة ،فإنھا مفتقرة
أشد االفتقار ،إلى تحمل الصبر ،وتجرع المرارة الشاقة ،فإذا الزم صاحبھا الصبر ،فاز بالنجاح ،وإن
رده المكروه والمشقة عن الصبر والمالزمة عليھا ،لم يدرك شيئا ،وحصل على الحرمان ،وكذلك
المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعھا إليھا وھي في محل قدرة العبد ،فھذه ال يمكن تركھا إال
بصبر عظيم ،وكف لدواعي قلبه ونوازعھا  تعالى ،واستعانة با على العصمة منھا ،فإنھا من
الفتن الكبار .وكذلك البالء الشاق ،خصوصا إن استمر ،فھذا تضعف معه القوى النفسانية
والجسدية ،ويوجد مقتضاھا ،وھو التسخط ،إن لم يقاومھا صاحبھا بالصبر  ،والتوكل عليه،
واللجأ إليه ،واالفتقار على الدوام.
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد ،بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله ،فلھذا أمر " تعالى به،
اب ِرينَ { أي :مع من كان الصبر لھم خلقا ،وصفة ،وملكة بمعونته وتوفيقه،
وأخبر أنه } َم َع ال َّ
ص ِ
وتسديده ،فھانت عليھم بذلك ،المشاق والمكاره ،وسھل عليھم
كل عظيم ،وزالت عنھم كل صعوبة ،وھذه معية خاصة ،تقتضي محبته ومعونته ،ونصره وقربه،
وھذه
1
]منقبة عظيمة[ للصابرين ،فلو لم يكن للصابرين فضيلة إال أنھم فازوا بھذه المعية من " ،لكفى
بھا فضال وشرفا ،وأما المعية العامة ،فھي معية العلم والقدرة ،كما في قوله تعالىَ } :وھ َُو َم َع ُك ْم أَ ْينَ
َما ُك ْن ُت ْم { وھذه عامة للخلق.
وأمر تعالى باالستعانة بالصالة ألن الصالة ھي عماد الدين ،ونور المؤمنين ،وھي الصلة بين العبد
وبين ربه ،فإذا كانت صالة العبد صالة كاملة ،مجتمعا فيھا ما يلزم فيھا ،وما يسن ،وحصل فيھا
حضور القلب ،الذي ھو لبھا فصار العبد إذا دخل فيھا ،استشعر دخوله على ربه ،ووقوفه بين يديه،
موقف العبد الخادم المتأدب ،مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله ،مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه ال
جرم أن ھذه الصالة ،من أكبر المعونة على جميع األمور فإن الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر،
وألن ھذا الحضور الذي يكون في الصالة ،يوجب للعبد في قلبه ،وصفا ،وداعيا يدعوه إلى امتثال
أوامر ربه ،واجتناب نواھيه ،ھذه ھي الصالة التي أمر " أن نستعين بھا على كل شيء
ات َبلْ أَ ْح َيا ٌء َو َلكِنْ َال َت ْ
" أَ ْم َو ٌ
ش ُع ُرونَ {البقرة)(154
يل َّ ِ
} َو َال َتقُولُوا ِل َمنْ ُي ْق َتل ُ فِي َ
س ِب ِ
 / 1زيادة من ھامش :ب.
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لما ذكر تبارك وتعالى ،األمر باالستعانة بالصبر على جميع األمور  1ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر
عليه ،وھو الجھاد في سبيله ،وھو أفضل الطاعات البدنية ،وأشقھا على النفوس ،لمشقته في نفسه،
ولكونه مؤديا للقتل ،وعدم الحياة ،التي إنما يرغب الراغبون في ھذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمھا،
فكل ما يتصرفون به ،فإنه سعى لھا ،ودفع لما يضادھا.
ومن المعلوم أن المحبوب ال يتركه العاقل إال لمحبوب أعلى منه وأعظم ،فأخبر تعالى :أن من قتل في
سبيله ،بأن قاتل في سبيل " ،لتكون كلمة " ھي العليا ،ودينه الظاھر ،ال لغير ذلك من األغراض ،فإنه
لم تفته الحياة المحبوبة ،بل حصل له حياة أعظم وأكمل ،مما تظنون وتحسبون.
فالشھداء } أَ ْح َيا ٌء عِ ْن َد َر ِّب ِھ ْم ُي ْر َزقُونَ َفرحِينَ ِب َما آ َتا ُھ ُم َّ
ضلِ ِه َو َي ْس َت ْبشِ ُرونَ ِبا َّلذِينَ َل ْم َي ْل َح ُقوا ِب ِھ ْم
" ُ مِنْ َف ْ
ِ
" ال ُيضِ ي ُع أَ ْج َر
ف َع َل ْي ِھ ْم َوال ُھ ْم َي ْح َز ُنونَ َي ْس َت ْبشِ ُرونَ ِبن ِْع َم ٍة مِنَ َّ ِ
" َو َف ْ
مِنْ َخ ْل ِف ِھ ْم أَال َخ ْو ٌ
ض ٍل َوأَنَّ َّ َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ { .
فھل أعظم من ھذه الحياة المتضمنة للقرب من " تعالى ،وتمتعھم برزقه البدني في المأكوالت
والمشروبات اللذيذة ،والرزق
الروحي ،وھو الفرح ،واالستبشار  2وزوال كل خوف وحزن ،وھذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا،
بل قد أخبر النبي صلى " عليه وسلم أن أرواح الشھداء في أجواف طيور 3خضر ترد أنھار الجنة،
وتأكل من ثمارھا ،وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش .وفي ھذه اآلية ،أعظم حث على الجھاد في سبيل
" ،ومالزمة الصبر عليه ،فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل " من الثواب لم يتخلف عنه أحد،
ولكن عدم العلم اليقيني التام ،ھو الذي فتر العزائم ،وزاد نوم النائم ،وأفات األجور العظيمة والغنائم ،لم
ال يكون كذلك و" تعالى قد } :ا ْ
يل
س ُھ ْم َوأَ ْم َوا َل ُھ ْم ِبأَنَّ َل ُھ ُم ا ْل َج َّن َة ُي َقا ِتلُونَ فِي َ
ش َت َرى مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ أَ ْنفُ َ
س ِب ِ
" َف َي ْق ُتلُونَ َو ُي ْق َتلُونَ { .
َّ ِ
فو" لو كان لإلنسان ألف نفس ،تذھب نفسا فنفسا في سبيل " ،لم يكن عظيما في جانب ھذا األجر
العظيم ،ولھذا ال يتمنى الشھداء بعدما عاينوا من ثواب " وحسن جزائه إال أن يردوا إلى الدنيا ،حتى
يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة(...أھــ
 .3قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا  إن كنتم إياه
اغ َو َال َعا ٍد
ير َو َما أ ُ ِھل َّ ِب ِه لِ َغ ْي ِر َّ ِ
" َف َم ِن ْ
تعبدونإِ َّن َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت َة َوال َّد َم َو َل ْح َم ا ْل ِخ ْن ِز ِ
اض ُط َّر َغ ْي َر َب ٍ
" َغفُو ٌر َرحِي ٌم { البقرة -اآليات173-172
َف َال إِ ْث َم َع َل ْي ِه إِنَّ َّ َ
) . . .ھذا أمر للمؤمنين خاصة ،بعد األمر العام 4،وذلك أنھم ھم المنتفعون على الحقيقة باألوامر
والنواھي ،بسبب إيمانھم ،فأمرھم بأكل الطيبات من الرزق ،والشكر  على إنعامه ،باستعمالھا
سل ُ ُكلُوا
الر ُ
بطاعته ،والتقوي بھا على ما يوصل إليه ،فأمرھم بما أمر به المرسلين في قوله } َيا أَ ُّي َھا ُّ
مِنَ ال َّط ِّي َبا ِ
صال ًِحا { .
اع َملُوا َ
ت َو ْ
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اس.((...
 /ألن قبل ھذه اآليات قال " تبارك و تعالى )) َيا أَ ُّي َھا ال َّن ُ

7

فالشكر في ھذه اآلية ،ھو العمل الصالح ،وھنا لم يقل "حالال "ألن المؤمن أباح " له الطيبات من
الرزق خالصة من التبعة ،وألن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له.
وقوله } إِنْ ُك ْن ُت ْم إِ َّياهُ َت ْع ُبدُونَ { أي :فاشكروه ،فدل على أن من لم يشكر " ،لم يعبده وحده ،كما أن من
شكره ،فقد عبده ،وأتى بما أمر به ،ويدل أيضا على أن أكل الطيب ،سبب للعمل الصالح وقبوله ،واألمر
بالشكر ،عقيب النعم؛ ألن الشكر يحفظ النعم الموجودة ،ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر ،ينفر النعم
المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال } إِ َّن َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت َة { وھي :ما مات بغير
تذكية شرعية ،ألن الميتة خبيثة مضرة ،لرداءتھا في نفسھا ،وألن األغلب ،أن تكون عن مرض ،فيكون
زيادة ضرر 1واستثنى الشارع من ھذا العموم ،ميتة الجراد ،وسمك البحر ،فإنه حالل طيب.
} َوال َّد َم { أي :المسفوح كما قيد في اآلية األخرى.
" { أي :ذبح لغير " ،كالذي يذبح لألصنام واألوثان من األحجار ،والقبور
} َو َما أ ُ ِھل َّ ِب ِه لِ َغ ْي ِر َّ ِ
ونحوھا ،وھذا المذكور غير حاصر للمحرمات ،جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليھا بمفھوم
قولهَ } :ط ِّي َبا ِ
ت { فعموم المحرمات ،تستفاد من اآلية السابقة ،من قولهَ } :حالال َط ِّي ًبا { كما تقدم.
اض ُط َّر { أي:
وإنما حرم علينا ھذه الخبائث ونحوھا ،لطفا بنا ،وتنزيھا عن المضر ،ومع ھذا } َف َم ِن ْ
اغ { أي :غير طالب للمحرم ،مع قدرته على الحالل،
ألجئ إلى المحرم ،بجوع وعدم ،أو إكراهَ } ،غ ْي َر َب ٍ
أو مع عدم جوعهَ } ،وال َعا ٍد { أي :متجاوز الحد في تناول ما أبيح له ،اضطرارا ،فمن اضطر وھو غير
قادر على الحالل ،وأكل بقدر الضرورة فال يزيد عليھاَ } ،فال إِ ْث َم { ]أي :جناح[ عليه ،وإذا ارتفع الجناح
اإلثم 2رجع األمر إلى ما كان عليه ،واإلنسان بھذه الحالة ،مأمور باألكل ،بل منھي أن يلقي بيده إلى
التھلكة ،وأن يقتل نفسه.
فيجب ،إ ًذا عليه األكل ،ويأثم إن ترك األكل حتى مات ،فيكون قاتال لنفسه.
وھذه اإلباحة والتوسعة ،من رحمته تعالى بعباده ،فلھذا ختمھا بھذين االسمين الكريمين المناسبين غاية
" َغفُو ٌر َرحِي ٌم { .
المناسبة فقال } :إِنَّ َّ َ
ولما كان الحل مشروطا بھذين الشرطين ،وكان اإلنسان في ھذه الحالة ،ربما ال يستقصي تمام
االستقصاء في تحقيقھا  -أخبر تعالى أنه غفور ،فيغفر ما أخطأ فيه في ھذه الحال ،خصوصا وقد غلبته
الضرورة ،وأذھبت حواسه المشقة.
وفي ھذه اآلية دليل على القاعدة المشھورة" :الضرورات تبيح المحظورات "فكل محظور ،اضطر إليه
اإلنسان ،فقد أباحه له ،الملك الرحمن] .فله الحمد والشكر ،أوال وآخرا ،وظاھرا وباطنا[(....أھـــ
 .4قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من
اص َح َياةٌ َيا أُولِي ْاألَ ْل َبا ِ
ب
ص ِ
ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم  َو َل ُك ْم فِي ا ْل ِق َ
َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ { البقرة -اآليات 179-178
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اص فِي ا ْل َق ْت َلى { أي :المساواة
ص ُ
)..يمتن تعالى على عباده المؤمنين ،بأنه فرض عليھم } ا ْل ِق َ
فيه ،وأن يقتل القاتل على الصفة ،التي قتل عليھا المقتول ،إقامة للعدل والقسط بين العباد.
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين ،فيه دليل على أنه يجب عليھم كلھم ،حتى أولياء القاتل حتى القاتل
بنفسه إعانة ولي المقتول ،إذا طلب القصاص وتمكينه 1من القاتل ،وأنه ال يجوز لھم أن يحولوا بين ھذا
الحد ،ويمنعوا الولي من االقتصاص ،كما عليه عادة الجاھلية ،ومن أشبھھم من إيواء المحدثين.
ثم ب َّين تفصيل ذلك فقال } :ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُح ِّر { يدخل بمنطوقھا ،الذكر بالذكرَ } ،واأل ْن َثى ِباأل ْن َثى { واألنثى
بالذكر ،والذكر باألنثى ،فيكون منطوقھا مقدما على مفھوم قوله" :األنثى باألنثى "مع داللة السنة ،على
أن الذكر يقتل باألنثى ،وخرج من عموم ھذا األبوان وإن علوا ،فال يقتالن بالولد ،لورود السنة بذلك،
اص { ما يدل على أنه ليس من العدل ،أن يقتل الوالد بولده ،وألن في قلب
ِص ُ
مع أن في قوله } :ا ْلق َ
الوالد من الشفقة والرحمة ،ما يمنعه من القتل لولده إال بسبب اختالل في عقله ،أو أذية شديدة جدا من
الولد له.
وخرج من العموم أيضا ،الكافر بالسنة ،مع أن اآلية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي " بعدوه ،والعبد بالعبد ،ذكرا كان أو أنثى ،تساوت قيمتھما أو
اختلفت ،ودل بمفھومھا على أن الحر ،ال يقتل بالعبد ،لكونه غير مساو له ،واألنثى باألنثى ،أخذ
بمفھومھا بعض أھل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة ،وتقدم وجه ذلك.
وفي ھذه اآلية دليل على أن األصل وجوب القود في القتل ،وأن الدية بدل عنه ،فلھذا قالَ } :ف َمنْ ُعف َِي
َل ُه مِنْ أَخِي ِه َ
ش ْي ٌء { أي :عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية ،أو عفا بعض األولياء ،فإنه يسقط
القصاص ،وتجب الدية ،وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي.
فإذا عفا عنه وجب على الولي] ،أي :ولي المقتول[ أن يتبع القاتل } ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ف { من غير أن يشق
عليه ،وال يحمله ما ال يطيق ،بل يحسن االقتضاء والطلب ،وال يحرجه.
ان { من غير مطل وال نقص ،وال إساءة فعلية أو قولية ،فھل جزاء
وعلى القاتل } أَدَا ٌء إِ َل ْي ِه ِبإِ ْح َ
س ٍ
اإلحسان إليه بالعفو ،إال اإلحسان بحسن القضاء ،وھذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس لإلنسان،
مأمور من له الحق باالتباع بالمعروف ،ومن عليه الحق ،باألداء بإحسان.2
وفي قولهَ } :ف َمنْ ُعف َِي َل ُه مِنْ أَخِي ِه { ترقيق وحث على العفو إلى الدية ،وأحسن من ذلك العفو مجانا.
وفي قوله } :أَخِي ِه { دليل على أن القاتل ال يكفر ،ألن المراد باألخوة ھنا أخوة اإليمان ،فلم يخرج بالقتل
منھا ،ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي ھي دون الكفر ،ال يكفر بھا فاعلھا ،وإنما ينقص بذلك
إيمانه.
وإذا عفا أولياء المقتول ،أو عفا بعضھم ،احتقن دم القاتل ،وصار معصوما منھم ومن غيرھم ،ولھذا
اب أَلِي ٌم { أي :في اآلخرة ،وأما قتله وعدمه،
اع َتدَى َب ْع َد َذلِ َك { أي :بعد العفو } َف َل ُه َع َذ ٌ
قالَ } :ف َم ِن ْ
فيؤخذ مما تقدم ،ألنه قتل مكافئا له ،فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب األليم بالقتل ،فإن اآلية تدل على أنه يتعين قتله ،وال يجوز العفو عنه ،وبذلك قال
بعض العلماء والصحيح األول ،ألن جنايته ال تزيد على جناية غيره.
اص َح َياةٌ { أي :تنحقن
ص ِ
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقالَ } :و َل ُك ْم ِفي ا ْل ِق َ
بذلك الدماء ،وتنقمع به األشقياء ،ألن من عرف أنه مقتول إذا قتل ،ال يكاد يصدر منه القتل ،وإذا رئي
 / 1ﻓﻲ ب :وﻴﻤﻜﻨﻪ.
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القاتل مقتوال انذعر بذلك غيره وانزجر ،فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل ،لم يحصل انكفاف الشر،
الذي يحصل بالقتل ،وھكذا سائر الحدود الشرعية ،فيھا من النكاية واالنزجار ،ما يدل على حكمة الحكيم
الغفار ،ون َّكر "الحياة "إلفادة التعظيم والتكثير.
ولما كان ھذا الحكم ،ال يعرف حقيقته ،إال أھل العقول الكاملة واأللباب الثقيلة ،خصھم بالخطاب دون
غيرھم ،وھذا يدل على أن " تعالى ،يحب من عباده ،أن يعملوا أفكارھم وعقولھم ،في تدبر ما في
أحكامه من الحكم ،والمصالح الدالة على كماله ،وكمال حكمته وحمده ،وعدله ورحمته الواسعة ،وأن
من كان بھذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي األلباب الذين وجه إليھم الخطاب ،وناداھم رب
األرباب ،وكفى بذلك فضال وشرفا لقوم يعقلون.
وقولهَ } :ل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ { وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من األسرار العظيمة
والحكم البديعة واآليات الرفيعة ،أوجب له ذلك أن ينقاد ألمر " ،ويعظم معاصيه فيتركھا ،فيستحق بذلك
أن يكون من المتقين(...أھــ

 .5قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون أَ َّيا ًما َم ْعدُو َدا ٍ
س َف ٍر َف ِع َّدةٌ مِنْ أَ َّي ٍام أ ُ َخ َر َو َع َلى ا َّلذِينَ
ضا أَ ْو َع َلى َ
ت َف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِري ً
صو ُموا َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ
ِين َف َمنْ َت َط َّو َع َخ ْي ًرا َف ُھ َو َخ ْي ٌر َل ُه َوأَنْ َت ُ
ُيطِ يقُو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم م ْ
ِسك ٍ
ان َف َمنْ َ
 َ
اس َو َب ِّي َنا ٍ
ش ِھ َد ِم ْن ُك ُم
ش ْھ ُر َر َم َ
ت مِنَ ا ْل ُھدَى َوا ْلفُ ْر َق ِ
ضانَ ا َّلذِي أ ُ ْن ِزل َ فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُھدًى لِل َّن ِ
س َفر َف ِع َّدةٌ مِنْ أَ َّيام أ ُ َخ َر ُيري ُد َّ
ال َّ
" ُ ِب ُك ُم ا ْل ُي ْس َر َو َال ُي ِري ُد ِب ُك ُم
ص ْم ُه َو َمنْ َكانَ َم ِري ً
ش ْھ َر َف ْل َي ُ
ِ
ضا أَ ْو َع َلى َ ٍ
ٍ
" َع َلى َما َھدَا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم َت ْ
ش ُك ُرونَ {
ا ْل ُع ْس َر َولِ ُت ْك ِملُوا ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُت َك ِّب ُروا َّ َ
البقر-اآليات 185-184-183
) ...يخبر تعالى بما منَّ به على عباده ،بأنه فرض عليھم الصيام ،كما فرضه على األمم السابقة،
ألنه من الشرائع واألوامر التي ھي مصلحة للخلق في كل زمان.
وفيه تنشيط لھذه األمة ،بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل األعمال ،والمسارعة إلى صالح
الخصال ،وأنه ليس من األمور الثقيلة ،التي اختصيتم بھا.
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقالَ } :ل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ { فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى،
ألن فيه امتثال أمر " واجتناب نھيه.
فمما اشتمل عليه من التقوى :أن الصائم يترك ما حرم " عليه من األكل والشرب والجماع ونحوھا،
التي تميل إليھا نفسه ،متقربا بذلك إلى " ،راجيا بتركھا ،ثوابه ،فھذا من التقوى.
ومنھا :أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة " تعالى ،فيترك ما تھوى نفسه ،مع قدرته عليه ،لعلمه
باطالع " عليه ،ومنھا :أن الصيام يضيق مجاري الشيطان ،فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم،
فبالصيام ،يضعف نفوذه ،وتقل منه المعاصي ،ومنھا :أن الصائم في الغالب ،تكثر طاعته ،والطاعات من
خصال التقوى ،ومنھا :أن الغني إذا ذاق ألم الجوع ،أوجب له ذلك ،مواساة الفقراء المعدمين ،وھذا من
خصال التقوى.
ولما ذكر أنه فرض عليھم الصيام ،أخبر أنه أيام معدودات ،أي :قليلة في غاية السھولة.
س َف ٍر َف ِع َّدةٌ مِنْ أَ َّي ٍام أ ُ َخ َر { وذلك للمشقة ،في
ضا أَ ْو َع َلى َ
ثم سھل تسھيال آخر .فقالَ } :ف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِري ً
الغالب ،رخص " لھما ،في الفطر.
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ولما كان ال بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن ،أمرھما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض،
وانقضى السفر ،وحصلت الراحة.
وفي قولهَ } :ف ِع َّدةٌ مِنْ أَ َّي ٍام { فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان ،كامال كان ،أو ناقصا ،وعلى
أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة ،عن أيام طويلة حارة كالعكس.
ِين {
وقولهَ } :و َع َلى ا َّلذِينَ ُيطِ يقُو َن ُه { أي :يطيقون الصيام } فِدْ َي ٌة { عن كل يوم يفطرونه } َط َعا ُم م ْ
ِسك ٍ
وھذا في ابتداء فرض الصيام ،لما كانوا غير معتادين للصيام ،وكان فرضه حتما ،فيه مشقة عليھم،
درجھم الرب الحكيم ،بأسھل طريق ،وخ َّير المطيق للصوم بين أن يصوم ،وھو أفضل ،أو يطعم ،ولھذا
صو ُموا َخ ْي ٌر َل ُك ْم { .
قالَ } :وأَنْ َت ُ
ثم بعد ذلك ،جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق ،يفطر ويقضيه في أيام أخر ]وقيلَ } :و َع َلى
ا َّلذِينَ ُيطِ يقُو َن ُه { أي :يتكلفونه ،ويشق عليھم مشقة غير محتملة ،كالشيخ الكبير ،فدية عن كل يوم
2
مسكين 1وھذا ھو الصحيح[
} َ
ضانَ ا َّلذِي أُنزل َ فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ { أي :الصوم المفروض عليكم ،ھو شھر رمضان ،الشھر العظيم،
ش ْھ ُر َر َم َ
الذي قد حصل لكم فيه من " الفضل العظيم ،وھو القرآن الكريم ،المشتمل على الھداية لمصالحكم
الدينية والدنيوية ،وتبيين الحق بأوضح بيان ،والفرقان بين الحق والباطل ،والھدى والضالل ،وأھل
السعادة وأھل الشقاوة.
فحقيق بشھر ،ھذا فضله ،وھذا إحسان " عليكم فيه ،أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام.
ش ِھ َد ِم ْن ُك ُم ال َّ
فلما قرره ،وبين فضيلته ،وحكمة " تعالى في تخصيصه قالَ } :ف َمنْ َ
ص ْم ُه { ھذا
ش ْھ َر َف ْل َي ُ
فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر.
ولما كان النسخ للتخيير ،بين الصيام والفداء خاصة ،أعاد الرخصة للمريض والمسافر ،لئال يتوھم أن
الرخصة أيضا منسوخة ]فقال[ } ُيري ُد َّ
"ُ ِب ُك ُم ا ْل ُي ْس َر َوال ُي ِري ُد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْس َر { أي :يريد " تعالى أن ييسر
ِ
3
عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ،ويسھلھا أشد تسھيل ،ولھذا كان جميع ما أمر " به
عباده في غاية السھولة في أصله.
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله ،س َّھله تسھيال آخر ،إما بإسقاطه ،أو تخفيفه بأنواع
التخفيفات.
وھذه جملة ال يمكن تفصيلھا ،ألن تفاصيلھا ،جميع الشرعيات ،ويدخل فيھا جميع الرخص والتخفيفات.
} َولِ ُت ْك ِملُوا ا ْل ِع َّد َة { وھذا  -و" أعلم  -لئال يتوھم متوھم ،أن صيام رمضان ،يحصل المقصود منه
ببعضه ،دفع ھذا الوھم باألمر بتكميل عدته ،ويشكر " ]تعالى[ عند إتمامه على توفيقه وتسھيله
وتبيينه لعباده ،وبالتكبير عند انقضائه ،ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية ھالل شوال إلى فراغ خطبة
العيد(...أھــ
 .6قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم
عدو مبين  َفإِنْ َز َل ْل ُت ْم مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُك ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
" َع ِزي ٌز َحكِي ٌم{
ات َف ْ
اع َل ُموا أَنَّ َّ َ
 /ظﺎﻫر أن اﻝﻤ ارد ﻋن ﻜل ﻴوم طﻌﺎم ﻤﺴﻜﻴن.

1
2

/

زﻴﺎدة ﻤن ﻫﺎﻤش ب.

3

/

ﻓﻲ ب :أﺒﻠﻎ ﺘﺴﻬﻴل.
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البقرة -اآلية .209-208
س ْل ِم َكا َّف ًة { أي :في جميع شرائع الدين ،وال
) ...ھذا أمر من " تعالى للمؤمنين أن يدخلوا } فِي ال ِّ
يتركوا منھا شيئا ،وأن ال يكونوا ممن اتخذ إلھه ھواه ،إن وافق األمر المشروع ھواه فعله ،وإن خالفه،
تركه ،بل الواجب أن يكون الھوى ،تبعا للدين ،وأن يفعل كل ما يقدر عليه ،من أفعال الخير ،وما يعجز
عنه ،يلتزمه وينويه ،فيدركه بنيته.
ولما كان الدخول في السلم كافة ،ال يمكن وال يتصور إال بمخالفة طرق الشيطان قالَ } :وال َت َّت ِب ُعوا
ت ال َّ
ُخ ُط َوا ِ
ان { أي :في العمل بمعاصي " } إِ َّن ُه َل ُك ْم َعد ٌُّو ُم ِبينٌ { والعدو المبين ،ال يأمر إال بالسوء
ش ْي َط ِ
والفحشاء ،وما به الضرر عليكم.
ولما كان العبد ال بد أن يقع منه خلل وزلل ،قال تعالىَ } :فإِنْ َز َل ْل ُت ْم مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُك ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
ات { أي:
" َع ِزي ٌز َحكِي ٌم { .
على علم ويقين } َف ْ
اع َل ُموا أَنَّ َّ َ
وفيه من الوعيد الشديد ،والتخويف ،ما يوجب ترك الزلل ،فإن العزيز القاھر 1الحكيم ،إذا عصاه
العاصي ،قھره بقوته ،وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته ،تعذيب العصاة والجناة(...أھـــ
 .7قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال خلة
وال شفاعة والكافرون ھم الظالمون { البقرة -اآلية254
)...وھذا من لطف " بعباده أن أمرھم بتقديم شيء مما رزقھم " ،من صدقة واجبة ومستحبة،
ليكون لھم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير ،فال بيع فيه
ولو افتدى اإلنسان نفسه بملء األرض ذھبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ،ولم
ينفعه خليل وال صديق ال بوجاھة وال بشفاعة ،وھو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل
الخزي على الظالمين ،وھم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه ،فتركوا الواجب من حق "
وحق عباده وتعدوا الحالل إلى الحرام ،وأعظم أنواع الظلم الكفر با الذي ھو وضع العبادة التي
يتعين أن تكون  فيصرفھا الكافر إلى مخلوق مثله ،فلھذا قال تعالى } :والكافرون ھم الظالمون
{ وھذا من باب الحصر ،أي :الذين ثبت لھم الظلم التام ،كما قال تعالى } :إن الشرك لظلم عظيم
{  (...أھــ
 .8قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى كالذي ينفق ماله رئاء
الناس وال يؤمن با واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ال
يقدرون على شيء مما كسبوا و" ال يھدي القوم الكافرين { البقرة -اآلية264
)...ينھى عباده تعالى لطفا بھم ورحمة عن إبطال صدقاتھم بالمنّ واألذى ففيه أن المنّ واألذى يبطل
الصدقة ،ويستدل بھذا على أن األعمال السيئة تبطل األعمال الحسنة ،كما قال تعالى } :وال تجھروا
له بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون { فكما أن الحسنات يذھبن
السيئات فالسيئات تبطل ما قابلھا من الحسنات ،وفي ھذه اآلية مع قوله تعالى } وال تبطلوا أعمالكم
{ حث على تكميل األعمال وحفظھا من كل ما يفسدھا لئال يضيع العمل سدى ،وقوله } :كالذي ينفق
 / 1ﻓﻲ ب :اﻝﻌزﻴز اﻝﻤﻘﺎم.
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ماله رئاء الناس وال يؤمن با واليوم اآلخر { أي :أنتم وإن قصدتم بذلك وجه " في ابتداء األمر،
فإن المنة واألذى مبطالن ألعمالكم ،فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس وال يريد به "
والدار اآلخرة ،فھذا ال شك أن عمله من أصله مردود ،ألن شرط العمل أن يكون  وحده وھذا في
الحقيقة عمل للناس ال  ،فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور ،فمثله المطابق لحاله } كمثل صفوان
{ وھو الحجر األملس الشديد } عليه تراب فأصابه وابل { أي :مطر غزير } فتركه صلدا { أي :ليس
عليه شيء من التراب ،فكذلك حال ھذا المرائي ،قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان ،وصدقته ونحوھا
من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان ،إذا رآه الجاھل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة
للنبات ،فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب ،وأن قلبه غير
صالح لنبات الزرع وزكائه عليه ،بل الرياء الذي فيه واإلرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من
عمله ،فلھذا } ال يقدرون على شيء { من أعمالھم التي اكتسبوھا ،ألنھم وضعوھا في غير موضعھا
وجعلوھا لمخلوق مثلھم ،ال يملك لھم ضررا وال نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعھم عبادته،
فصرف " قلوبھم عن الھداية ،فلھذا قال } :و" ال يھدي القوم الكافرين { (...أھــ
 .9قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض
وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه واعلموا أن " غني حميد 
ض ًال َو َّ
اء َو َّ
ش ْي َطانُ َي ِع ُد ُك ُم ا ْل َف ْق َر َو َيأْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل َف ْح َ
ال َّ
" ُ َواسِ ٌع َعلِي ٌم {
ش ِ
" ُ َي ِع ُد ُك ْم َم ْغف َِر ًة ِم ْن ُه َو َف ْ
البقرة-اآليات268-267
)..يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لھم من المكاسب ،ومما أخرج لھم من األرض
فكما منَّ عليكم بتسھيل تحصيله فأنفقوا منه شكرا  وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم ،وتطھيرا
ألموالكم ،واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه ألنفسكم ،وال تيمموا الرديء الذي ال ترغبونه وال
تأخذونه إال على وجه اإلغماض والمسامحة } واعلموا أن " غني حميد { فھو غني عنكم ونفع
صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم ،ومع ھذا فھو حميد على ما يأمركم به من األوامر الحميدة والخصال
السديدة ،فعليكم أن تمتثلوا أوامره ألنھا قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم األرواح ،وإياكم أن تتبعوا
عدوكم الشيطان الذي يأمركم باإلمساك ،ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم ،وليس ھذا نصحا لكم ،بل
ھذا غاية الغش } إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير { بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة
على وجه يسھل عليكم وال يضركم ،ومع ھذا فھو } يعدكم مغفرة { لذنوبكم وتطھيرا لعيوبكم } وفضال {
وإحسانا إليكم في الدنيا واآلخرة ،من الخلف العاجل ،وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبر،
وحصول ثوابھا وتوفيتھا يوم القيامة ،وليس ھذا عظيما عليه ألنه } واسع { الفضل عظيم اإلحسان }
عليم { بما يصدر منكم من النفقات قليلھا وكثيرھا ،سرھا وعلنھا ،فيجازيكم عليھا من سعته وفضله
وإحسانه ،فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل ،فقد تضمنت ھاتان اآليتان أمورا عظيمة منھا:
الحث على اإلنفاق ،ومنھا :بيان األسباب الموجبة لذلك ،ومنھا :وجوب الزكاة من النقدين وعروض
التجارة كلھا ،ألنھا داخلة في قوله } :من طيبات ما كسبتم { ومنھا :وجوب الزكاة في الخارج من
األرض من الحبوب والثمار والمعادن ،ومنھا :أن الزكاة على من له الزرع والثمر ال على صاحب
األرض ،لقوله } أخرجنا لكم { فمن أخرجت له وجبت عليه ومنھا :أن األموال المعدة لالقتناء من
العقارات واألواني ونحوھا ليس فيھا زكاة ،وكذلك الديون والغصوب ونحوھما إذا كانت مجھولة ،أو
عند من ال يقدر ربھا على استخراجھا منه ،ليس فيھا زكاة ،ألن " أوجب النفقة من األموال التي
يحصل فيھا النماء الخارج من األرض ،وأموال التجارة مواساة من نمائھا ،وأما األموال التي غير معدة
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لذلك وال مقدورا عليھا فليس فيھا ھذا المعنى ،ومنھا :أن الرديء ينھى عن إخراجه وال يجزئ في
الزكاة (...أھــ
قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
.10
َفإِنْ َل ْم َت ْف َعلُوا َفأْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم َال َت ْظلِ ُمونَ َو َال ُت ْظ َل ُمونَ
ب مِنَ َّ ِ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
" َو َر ُ
ص َّدقُوا َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ  َوا َّتقُوا َي ْو ًما
س َر ٍة َوأَنْ َت َ
 َوإِنْ َكانَ ُذو ُع ْس َر ٍة َف َنظِ َرةٌ إِ َلى َم ْي َ
س َب ْت َو ُھ ْم َال ُي ْظ َل ُمونَ {
ُت ْر َج ُعونَ فِي ِه إِ َلى َّ ِ
س َما َك َ
" ُث َّم ُت َو َّفى ُكل ُّ َن ْف ٍ
البقرة-اآليات 281-280-279-278
لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنھم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعھم لم يصدر منھم ما صدر ذكر
حالة المؤمنين وأجرھم ،وخاطبھم باإليمان ،ونھاھم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين ،وھؤالء ھم الذين
يقبلون موعظة ربھم وينقادون ألمره ،وأمرھم أن يتقوه ،ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا
أي :المعامالت الحاضرة الموجودة ،وأما ما سلف ،فمن اتعظ عفا " عنه ما سلف ،وأما من لم ينزجر
بموعظة " ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له ،وھو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة
العزيز الحكيم الذي يمھل للظالم وال يھمله حتى إذا أخذه ،أخذه أخذ عزيز مقتدر } وإن تبتم { عن الربا
} فلكم رءوس أموالكم { أي :أنزلوا عليھا } ال تظلمون { من عاملتموه بأخذ الزيادة التي ھي الربا }
وال تظلمون { بنقص رءوس أموالكم.
} وإن كان { المدين } ذو عسرة { ال يجد وفاء } فنظرة إلى ميسرة { وھذا واجب عليه أن ينظره حتى
يجد ما يوفي به } وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون { إما بإسقاطھا أو بعضھا.
} واتقوا يوما ترجعون فيه إلى " ثم توفى كل نفس ما كسبت وھم ال يظلمون { وھذه اآلية من آخر ما
نزل من القرآن ،وجعلت خاتمة لھذه األحكام واألوامر والنواھي ،ألن فيھا الوعد على الخير ،والوعيد
على فعل الشر ،وأن من علم أنه راجع إلى " فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي ،وأن "
ال يظلمه مثقال ذرة ،أوجب له الرغبة والرھبة ،وبدون حلول العلم في ذلك في القلب ال سبيل إلى ذلك.
 .11قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب
بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه " فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق " ربه وال يبخس
منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيھا أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل ھو فليملل وليه با ْل َعدْ ِل
ض ْونَ مِنَ ال ُّ
ش ِھدُوا َ
اس َت ْ
َاء أَنْ
ش َھد ِ
ان ِم َّمنْ َت ْر َ
َو ْ
ش ِھي َد ْي ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َل ْي ِن َف َر ُجل ٌ َوا ْم َرأَ َت ِ
َتضِ ل َّ إِ ْحدَا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِ ْحدَا ُھ َما ْاأل ُ ْخ َرى َو َال َيأْ َب ال ُّ
ِيرا أَ ْو
صغ ً
ش َھدَا ُء إِ َذا َما ُد ُعوا َو َال َت ْسأ َ ُموا أَنْ َت ْك ُت ُبوهُ َ
" َوأَ ْق َو ُم لِل َّ
ار ًة َحاضِ َر ًة
س ُط ِع ْن َد َّ ِ
ش َھا َد ِة َوأَدْ َنى أَ َّال َت ْر َتا ُبوا إِ َّال أَنْ َت ُكونَ ت َِج َ
يرا إِ َلى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َ
َك ِب ً
ِب َو َال َ
ح أَ َّال َت ْك ُت ُبوھَا َوأَ ْ
ش ِھي ٌد َوإِنْ
ار َكات ٌ
ض َّ
ش ِھدُوا إِ َذا َت َبا َي ْع ُت ْم َو َال ُي َ
س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌ
ُتدِي ُرو َن َھا َب ْي َن ُك ْم َف َل ْي َ
" ُ َو َّ
" َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم َّ
" ُ ِب ُكل ِّ َ
س ٌ
جدُوا
ش ْي ٍء َعلِي ٌم َوإِنْ ُك ْن ُت ْم َع َلى َ
َت ْف َعلُوا َفإِ َّن ُه فُ ُ
س َف ٍر َو َل ْم َت ِ
وق ِب ُك ْم َوا َّتقُوا َّ َ
" َر َّب ُه َو َال َت ْك ُت ُموا
ض ُك ْم َب ْع ً
ض ٌة َفإِنْ أَمِنَ َب ْع ُ
َكا ِت ًبا َف ِرھَانٌ َم ْق ُبو َ
ضا َف ْل ُي َؤ ِّد ا َّلذِي ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق َّ َ
ش َھا َد َة َو َمنْ َي ْك ُت ْم َھا َفإِ َّن ُه آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َو َّ
ال َّ
" ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم { البقرة-اآليات283-282
) ...ھذه آية الدين ،وھي أطول آيات القرآن ،وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار،
أحدھا :أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره ،ألن " أخبر عن المداينة التي عليھا المؤمنون
إخبار مقرر لھا ذاكرا أحكامھا ،وذلك يدل على الجواز ،الثاني والثالث أنه ال بد للسلم من أجل وأنه ال بد
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أن يكون معينا معلوما فال يصح حاال وال إلى أجل مجھول ،الرابع :األمر بكتابة جميع عقود المداينات
إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتھا ،ألنھا بدون الكتابة يدخلھا من الغلط والنسيان
والمنازعة والمشاجرة شر عظيم ،الخامس :أمر الكاتب أن يكتب ،السادس :أن يكون عدال في نفسه
ألجل اعتبار كتابته ،ألن الفاسق ال يعتبر قوله وال كتابته ،السابع أنه يجب عليه العدل بينھما ،فال يميل
ألحدھما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك ،الثامن :أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيھا كل
واحد منھما ،وما يحصل به التوثق ،ألنه ال سبيل إلى العدل إال بذلك ،وھذا مأخوذ من قوله } :وليكتب
بينكم كاتب بالعدل { التاسع :أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بھا ،ولو كان
ھو والشھود قد ماتوا ،العاشر :قوله } :وال يأب كاتب أن يكتب { أي :ال يمتنع من منَّ " عليه بتعليمه
الكتابة أن يكتب بين المتداينين ،فكما أحسن " إليه بتعليمه ،فليحسن إلى عباد " المحتاجين إلى
كتابته ،وال يمتنع من الكتابة لھم ،الحادي عشر :أمر الكاتب أن ال يكتب إال ما أماله من عليه الحق،
الثاني عشر :أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين ،الثالث عشر :أمره أن يبين جميع الحق الذي
عليه وال يبخس منه شيئا ،الرابع عشر :أن إقرار اإلنسان على نفسه مقبول ،ألن " أمر من عليه الحق
أن يمل على الكاتب ،فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه ،وھو ما أقر به على نفسه ،ولو ادعى
بعد ذلك غلطا أو سھوا ،الخامس عشر :أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة 1على مقدارھا وصفتھا
من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل ،أن قوله ھو المقبول دون قول من له الحق ،ألنه تعالى لم ينھه عن
بخس الحق الذي عليه ،إال أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته ،السادس عشر :أنه
يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره ،أو طيبه وحسنه ،أو أجله أو
غير ذلك من توابعه ولواحقه ،السابع عشر :أن من ال يقدر على إمالء الحق لصغره أو سفھه أو
خرسه ،أو نحو ذلك ،فإنه ينوب وليه منابه في اإلمالء واإلقرار ،الثامن عشر :أنه يلزم الولي من العدل
ما يلزم من عليه الحق من العدل ،وعدم البخس لقوله } بالعدل { التاسع عشر :أنه يشترط عدالة الولي،
ألن اإلمالء بالعدل المذكور ال يكون من فاسق ،العشرون :ثبوت الوالية في األموال ،الحادي والعشرون:
أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف ،ال على وليھم ،الثاني والعشرون :أن إقرار
الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوھم وتصرفھم غير صحيح ،ألن " جعل اإلمالء لوليھم ،ولم
يجعل لھم منه شيئا لطفا بھم ورحمة ،خوفا من تالف أموالھم ،الثالث والعشرون :صحة تصرف الولي
في مال من ذكر ،الرابع والعشرون :فيه مشروعية كون اإلنسان يتعلم األمور التي يتوثق بھا المتداينون
كل واحد من صاحبه ،ألن المقصود من ذلك التوثق والعدل ،وما ال يتم المشروع إال به فھو مشروع،
الخامس والعشرون :أن تعلم الكتابة مشروع ،بل ھو فرض كفاية ،ألن " أمر بكتابة الديون وغيرھا،
وال يحصل ذلك إال بالتعلم ،السادس والعشرون :أنه مأمور باإلشھاد على العقود ،وذلك على وجه الندب،
ألن المقصود من ذلك اإلرشاد إلى ما يحفظ الحقوق ،فھو عائد لمصلحة المكلفين ،نعم إن كان المتصرف
ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون اإلشھاد الذي به يحفظ الحق واجبا ،السابع
والعشرون :أن نصاب الشھادة في األموال ونحوھا رجالن أو رجل وامرأتان ،ودلت السنة أيضا أنه
يقبل الشاھد مع يمين المدعي ،الثامن والعشرون :أن شھادة الصبيان غير مقبولة لمفھوم لفظ الرجل،
التاسع والعشرون :أن شھادة النساء منفردات في األموال ونحوھا ال تقبل ،ألن " لم يقبلھن إال مع
الرجل ،وقد يقال إن " أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرھا وھي موجودة سواء كن مع رجل أو
منفردات و" أعلم .الثالثون :أن شھادة العبد البالغ مقبولة كشھادة الحر لعموم قوله } :فاستشھدوا
1
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شھيدين من رجالكم { والعبد البالغ من رجالنا ،الحادي والثالثون :أن شھادة الكفار ذكورا كانوا أو
نساء غير مقبولة ،ألنھم ليسوا منا ،وألن مبنى الشھادة على العدالة وھو غير عدل ،الثاني والثالثون:
فيه فضيلة الرجل على المرأة ،وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظھا ،الثالث
والثالثون :أن من نسي شھادته ثم ذكرھا فذكر فشھادته مقبولة لقوله } :فتذكر إحداھما األخرى {
الرابع والثالثون :يؤخذ من المعنى أن الشاھد إذا خاف نسيان شھادته في الحقوق الواجبة وجب عليه
كتابتھا ،ألن ما ال يتم الواجب إال به فھو واجب ،والخامس والثالثون :أنه يجب على الشاھد إذا دعي
للشھادة وھو غير معذور ،ال يجوز له أن يأبى لقوله } :وال يأب الشھداء إذا ما دعوا { السادس
والثالثون :أن من لم يتصف بصفة الشھداء المقبولة شھادتھم ،لم يجب عليه اإلجابة لعدم الفائدة بھا
وألنه ليس من الشھداء ،السابع والثالثون :النھي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلھا من صغير
وكبير وصفة األجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود ،الثامن والثالثون :بيان الحكمة
في مشروعية الكتابة واإلشھاد في العقود ،وأنه } أقسط عند " وأقوم للشھادة وأدنى أال ترتابوا {
فإنھا متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبالد ،والشھادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من
الشك والريب والتنازع والتشاجر ،التاسع والثالثون :يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شھادته لم
يجز له اإلقدام عليھا بل ال بد من اليقين ،األربعون :قوله } :إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونھا بينكم
فليس عليكم جناح أال تكتبوھا { فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر ،لعدم
شدة الحاجة إلى الكتابة ،الحادي واألربعون :أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة ،فإنه
يشرع اإلشھاد لقوله } :وأشھدوا إذا تبايعتم { الثاني واألربعون :النھي عن مضارة الكاتب بأن يدعى
وقت اشتغال وحصول مشقة عليه ،الثالث واألربعون :النھي عن مضارة الشھيد أيضا بأن يدعى إلى
تحمل الشھادة أو أدائھا في مرض أو شغل يشق عليه ،أو غير ذلك ھذا على جعل قوله } :وال يضار
كاتب وال شھيد { مبنيا للمجھول ،وأما على جعلھا مبنيا للفاعل ففيه نھي الشاھد والكاتب أن يضارا
صاحب الحق باالمتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك ،وھذان ھما الرابع واألربعون والخامس
واألربعون والسادس واألربعون أن ارتكاب ھذه المحرمات من خصال الفسق لقوله } :وإن تفعلوا فإنه
فسوق بكم { السابع واألربعون أن األوصاف كالفسق واإليمان والنفاق والعداوة والوالية ونحو ذلك
تتجزأ في اإلنسان ،فتكون فيه مادة فسق وغيرھا ،وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله } :فإنه فسوق بكم {
ساق .الثامن واألربعون - :وحقه أن يتقدم على ما ھنا لتقدم موضعه -اشتراط
ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُ ّ
العدالة في الشاھد لقوله } :ممن ترضون من الشھداء { التاسع واألربعون :أن العدالة يشترط فيھا
العرف في كل مكان وزمان ،فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شھادته ،الخمسون :يؤخذ
منھا عدم قبول شھادة المجھول حتى يزكى ،فھذه األحكام مما يستنبط من ھذه اآلية الكريمة على حسب
الحال الحاضرة والفھم القاصر ،و في كالمه حكم وأسرار يخص بھا من يشاء من عبادھوقوله تعالى:
ضا َف ْل ُي َؤ ِّد ا َّلذِي
ض ُك ْم َب ْع ً
ض ٌة َفإِنْ أَمِنَ َب ْع ُ
جدُوا َكا ِت ًبا َف ِرھَانٌ َم ْق ُبو َ
} َ } { 283وإِنْ ُك ْن ُت ْم َع َلى َ
س َف ٍر َو َل ْم َت ِ
ش َھا َد َة َو َمنْ َي ْك ُت ْم َھا َفإِ َّن ُه آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه َو َّ
" َر َّب ُه َوال َت ْك ُت ُموا ال َّ
" ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم { .
ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق َّ َ
أي :إن كنتم مسافرين } ولم تجدوا كاتبا { يكتب بينكم ويحصل به التوثق } فرھان مقبوضة { أي:
يقبضھا صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه ،ودل ھذا على أن الرھن غير المقبوضة ال
يحصل منھا التوثق ،ودل أيضا على أن الراھن والمرتھن لو اختلفا في قدر ما رھنت به ،كان القول قول
المرتھن ،ووجه ذلك أن " جعل الرھن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق ،فلوال أن قول
المرتھن مقبول في قدر الذي رھنت به لم يحصل المعنى المقصود ،ولما كان المقصود بالرھن التوثق
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جاز حضرا وسفرا ،وإنما نص " على السفر ،ألنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه ،ھذا كله إذا
كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه ،فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه وأحب أن يعامله من دون
رھن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كامال غير ظالم له وال باخس حقه } وليتق " ربه { في أداء
الحق ويجازي من أحسن به الظن باإلحسان } وال تكتموا الشھادة { ألن الحق مبني عليھا ال يثبت
بدونھا ،فكتمھا من أعظم الذنوب ،ألنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وھو الكذب،
ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق ،ولھذا قال تعالى } :ومن يكتمھا فإنه آثم قلبه و" بما تعملون
عليم { وقد اشتملت ھذه األحكام الحسنة التي أرشد " عباده إليھا على حكم عظيمة ومصالح عميمة
دلت على أن الخلق لو اھتدوا بإرشاد " لصلحت دنياھم مع صالح دينھم ،الشتمالھا على العدل
والمصلحة ،وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات ،وانتظام أمر المعاش ،فلله الحمد كما ينبغي
لجالل وجھه وعظيم سلطانه ال نحصي ثناء عليه(... .أھــ
قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد
.12
ف َت ْكفُ ُرونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َع َل ْي ُك ْم آ َي ُ
ا َف َقدْ
سولُ ُه َو َمنْ َي ْع َتصِ ْم ِب َّ ِ
ات َّ ِ
" َوفِي ُك ْم َر ُ
إيمانكم كافرين  َو َك ْي َ
ِيم { آل عمران-اآليات101-100
ُھد َ
ِي إِ َلى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
)...وذلك لحسدھم وبغيھم عليكم ،وشدة حرصھم على ردكم عن دينكم ،كما قال تعالى } :ود كثير من
أھل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم من بعد ما تبين لھم الحق {  .م ذكر
تعالى السبب األعظم والموجب األكبر لثبات المؤمنين على إيمانھم ،وعدم تزلزلھم عن إيقانھم ،وأن ذلك
من أبعد األشياء ،فقال } :وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات " وفيكم رسوله { أي :الرسول بين
أظھركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت ،وھي اآليات البينات التي توجب القطع بموجبھا والجزم
بمقتضاھا وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه ،خصوصا والمبين لھا أفضل الخلق وأعلمھم
وأفصحھم وأنصحھم وأرأفھم بالمؤمنين ،الحريص على ھداية الخلق وإرشادھم بكل طريق يقدر عليه،
فصلوات " وسالمه عليه ،فلقد نصح وبلغ البالغ المبين ،فلم يبق في نفوس القائلين مقاال ولم يترك
لجائل في طلب الخير مجاال ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر،
واستعان به على كل خير } فقد ھدي إلى صراط مستقيم { موصل له إلى غاية المرغوب ،ألنه جمع بين
اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين االعتصام با(...أھــ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون
.13
ف َب ْينَ
" َجمِي ًعا َو َال َت َف َّرقُوا َو ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َت َّ ِ
اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
" َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْعدَا ًء َفأ َ َّل َ
 َو ْ
ش َفا ُح ْف َر ٍة مِنَ ال َّنار َفأ َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َھا َك َذلِ َك ُي َب ِّينُ َّ
ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َم ِت ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُك ْن ُت ْم َع َلى َ
" ُ َل ُك ْم
وب ُك ْم َفأ َ ْ
قُلُ ِ
ِ
آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْھ َتدُونَ { آل عمران-اآليات103-102
) ...ھذا أمر من " لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه ،وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه
ويستقيموا إلى الممات ،فإن من عاش على شيء مات عليه ،فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه
مداوما لتقوى ربه وطاعته ،منيبا إليه على الدوام ،ثبته " عند موته ورزقه حسن الخاتمة ،وتقوى "
حق تقواه كما قال ابن مسعود :وھو أن ُيطاع فال ُيعصى ،و ُيذكر فال ينسى ،ويشكر فال يكفر ،وھذه اآلية
بيان لما يستحقه تعالى من التقوى ،وأما ما يجب على العبد منھا ،فكما قال تعالى } :فاتقوا " ما
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استطعتم { وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا ،يجمعھا فعل ما أمر " به وترك كل
ما نھى " عنه ،ثم أمرھم تعالى بما يعينھم على التقوى وھو االجتماع واالعتصام بدين " ،وكون
دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين ،فإن في اجتماع المسلمين على دينھم ،وائتالف قلوبھم
يصلح دينھم وتصلح دنياھم وباالجتماع يتمكنون من كل أمر من األمور ،ويحصل لھم من المصالح التي
تتوقف على االئتالف ما ال يمكن عدھا ،من التعاون على البر والتقوى ،كما أن باالفتراق والتعادي يختل
نظامھم وتنقطع روابطھم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شھوة نفسه ،ولو أدى إلى الضرر العام ،ثم
ذكرھم تعالى نعمته وأمرھم بذكرھا فقال } :واذكروا نعمة " عليكم إذ كنتم أعداء { يقتل بعضكم بعضا،
ويأخذ بعضكم مال بعض ،حتى إن القبيلة يعادي بعضھم بعضا ،وأھل البلد الواحد يقع بينھم التعادي
واالقتتال ،وكانوا في شر عظيم ،وھذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى " عليه وسلم فلما بعثه "
وآمنوا به واجتمعوا على اإلسالم وتآلفت قلوبھم على اإليمان كانوا كالشخص الواحد ،من تآلف قلوبھم
ومواالة بعضھم لبعض ،ولھذا قال } :فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من
النار { أي :قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينھا إال أن تموتوا فتدخلوھا } فأنقذكم منھا { بما َمنَّ
عليكم من اإليمان بمحمد صلى " عليه وسلم } كذلك يبين " لكم آياته { أي :يوضحھا ويفسرھا،
ويبين لكم الحق من الباطل ،والھدى من الضالل } لعلكم تھتدون { بمعرفة الحق والعمل به ،وفي ھذه
اآلية ما يدل أن " يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبھم وألسنتھم ليزدادوا شكرا له ومحبة،
وليزيدھم من فضله وإحسانه ،وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الھداية إلى اإلسالم ،واتباع
الرسول صلى " عليه وسلم واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقھا(...أھـ
قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما
.14
عنتم قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون
 ھَا أَ ْن ُت ْم أ ُ َ
ح ُّبو َن ُك ْم َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِبا ْل ِك َتا ِ
ح ُّبو َن ُھ ْم َو َال ُي ِ
وال ِء ُت ِ
ب ُك ِّل ِه َوإِ َذا َلقُو ُك ْم َقالُوا آ َم َّنا َوإِ َذا َخ َل ْوا
" َعلِي ٌم ِب َذا ِ
س ْس ُك ْم
ُور  إِنْ َت ْم َ
ت ال ُّ
َع ُّ
ضوا َع َل ْي ُك ُم ْاألَ َنا ِمل َ مِنَ ا ْل َغ ْيظِ قُلْ ُمو ُتوا ِب َغ ْيظِ ُك ْم إِنَّ َّ َ
صد ِ
ض ُّر ُك ْم َك ْي ُد ُھ ْم َ
" ِب َما
ص ِب ُروا َو َت َّتقُوا َال َي ُ
س ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِب َھا َوإِنْ َت ْ
س ْؤ ُھ ْم َوإِنْ ُتصِ ْب ُك ْم َ
س َن ٌة َت ُ
َح َ
ش ْي ًئا إِنَّ َّ َ
َي ْع َملُونَ ُمحِي ٌط{آل عمران-اآليات120-119-118
)...ينھى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أھل الكتاب وغيرھم يظھرونھم على
سرائرھم أو يولونھم بعض األعمال اإلسالمية وذلك أنھم ھم األعداء الذين امتألت قلوبھم من العداوة
والبغضاء فظھرت على أفواھھم } وما تخفي صدورھم أكبر { مما يسمع منھم فلھذا } ال يألونكم خباال {
أي :ال يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل األسباب التي فيھا ضرركم ومساعدة األعداء
عليكم قال " للمؤمنين } قد بينا لكم اآليات { أي :التي فيھا مصالحكم الدينية والدنيوية } لعلكم تعقلون
{ فتعرفونھا وتفرقون بين الصديق والعدو ،فليس كل أحد يجعل بطانة ،وإنما العاقل من إذا ابتلي
بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاھره وال يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له وأقسم أنه من
أوليائه.
قال " مھيجا للمؤمنين على الحذر من ھؤالء المنافقين من أھل الكتاب ،ومبينا شدة عداوتھم } ھاأنتم
أوالء تحبونھم وال يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله { أي :جنس الكتب التي أنزلھا " على أنبيائه وھم ال
يؤمنون بكتابكم ،بل إذا لقوكم أظھروا لكم اإليمان } وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل
{ وھي أطراف األصابع من شدة غيظھم عليكم } قل موتوا بغيظكم إن " عليم بذات الصدور { وھذا
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فيه بشارة للمؤمنين أن ھؤالء الذين قصدوا ضرركم ال يضرون إال أنفسھم ،وإن غيظھم ال يقدرون على
تنفيذه ،بل ال يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب اآلخرة.
} إن تمسسكم حسنة { كالنصر على األعداء وحصول الفتح والغنائم } تسؤھم { أي :تغمھم وتحزنھم }
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بھا وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدھم شيئا إن " بما يعملون محيط { فإذا
أتيتم باألسباب التي وعد " عليھا النصر  -وھي الصبر والتقوى -لم يضركم مكرھم ،بل يجعل "
مكرھم في نحورھم ألنه محيط بھم علمه وقدرته فال منفذ لھم عن ذلك وال يخفى عليھم منھم
شيء(...أھــ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا " لعلكم
.15
ار ا َّلتِي أ ُ ِعد ْ
سول َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ {
الر ُ
" َو َّ
تفلحون  َوا َّتقُوا ال َّن َ
َّت لِ ْل َكاف ِِرينَ  َوأَطِ ي ُعوا َّ َ
آل عمران-اآليات 132-131-130
)...فقوله تعالى } :يا أيھا الذين آمنوا { كل ما في القرآن من قوله تعالى } :يا أيھا الذين آمنوا { افعلوا
كذا ،أو اتركوا كذا ،يدل على أن اإليمان ھو السبب الداعي والموجب المتثال ذلك األمر ،واجتناب ذلك
النھي؛ ألن اإليمان ھو التصديق الكامل بما يجب التصديق به ،المستلزم ألعمال الجوارح ،فنھاھم عن
أكل الربا أضعافا مضاعفة ،وذلك ھو ما اعتاده أھل الجاھلية ،ومن ال يبالي باألوامر الشرعية من أنه إذا
حل الدين ،على المعسر ولم يحصل منه شيء ،قالوا له :إما أن تقضي ما عليك من الدين ،وإما أن نزيد
في المدة ،ويزيد ما في ذمتك ،فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك ،اغتناما لراحته الحاضرة، ،
فيزداد -بذلك -ما في ذمته أضعافا مضاعفة ،من غير نفع وانتفاع.
ففي قوله } :أضعا ًفا مضاعفة { تنبيه على شدة شناعته بكثرته ،وتنبيه لحكمة تحريمه ،وأن تحريم
الربا حكمته أن " منع منه لما فيه من الظلم.
وذلك أن " أوجب إنظار المعسر ،وبقاء ما في ذمته من غير زيادة ،فإلزامه بما فوق ذلك ظلم
متضاعف ،فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه ،ألن تركه من موجبات التقوى.
والفالح متوقف على التقوى ،فلھذا قال } :واتقوا " لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين {
بترك ما يوجب دخولھا ،من الكفر والمعاصي ،على اختالف درجاتھا ،فإن المعاصي كلھا -وخصوصا
المعاصي الكبار -تجر إلى الكفر ،بل ھي من خصال الكفر الذي أعد " النار ألھله ،فترك المعاصي ينجي
من النار ،ويقي من سخط الجبار ،وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ،ودخول الجنان ،وحصول
الرحمة ،ولھذا قال } :وأطيعوا " والرسول { بفعل األوامر امتثاال واجتناب النواھي } لعلكم ترحمون {
.
فطاعة " وطاعة رسوله ،من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى } :ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبھا للذين يتقون ويؤتون الزكاة { اآليات(...أھـ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا
.16
خاسرين  َب ِل َّ
س ُن ْلقِي فِي قُلُو ِ
الر ْع َب ِب َما
ب ا َّلذِينَ َك َف ُروا ُّ
" ُ َم ْو َال ُك ْم َوھ َُو َخ ْي ُر ال َّناصِ ِرينَ  َ
أَ ْ
س َم ْث َوى ال َّظالِمِينَ {
ش َر ُكوا ِب َّ ِ
س ْل َطا ًنا َو َمأْ َوا ُھ ُم ال َّنا ُر َو ِب ْئ َ
ا َما َل ْم ُي َن ِّزلْ ِب ِه ُ
آل عمران-اآليات151-150-149
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)...وھذا نھي من " للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين ،فإنھم إن أطاعوھم لم
يريدوا لھم إال الشر ،وھم ]قصدھم[ 1ردھم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.
ثم أخبر أنه موالھم وناصرھم ،ففيه إخبار لھم بذلك ،وبشارة بأنه سيتولى أمورھم بلطفه ،ويعصمھم
من أنواع الشرور.
وفي ضمن ذلك الحث لھم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد ،فمن واليته ونصره لھم أنه
وعدھم أنه سيلقي في قلوب أعدائھم من الكافرين الرعب ،وھو الخوف العظيم الذي يمنعھم من كثير من
مقاصدھم ،وقد فعل تعالى.
وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من وقعة "أحد"  -تشاوروا بينھم ،وقالوا :كيف ننصرف ،بعد أن
قتلنا منھم من قتلنا ،وھزمناھم ولما نستأصلھم؟ فھموا بذلك ،فألقى " الرعب في قلوبھم ،فانصرفوا
خائبين ،وال شك أن ھذا من أعظم النصر ،ألنه قد تقدم أن نصر " لعباده المؤمنين ال يخرج عن أحد
أمرين :إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا ،أو يكبتھم فينقلبوا خائبين ،وھذا من الثاني.
ثم ذكر السبب الموجب إللقاء الرعب في قلوب الكافرين ،فقال } :بما أشركوا با ما لم ينزل به سلطانا
{ أي :ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من األنداد واألصنام ،التي اتخذوھا على حسب أھوائھم وإرادتھم
الفاسدة ،من غير حجة وال برھان ،وانقطعوا من والية الواحد الرحمن ،فمن ثم كان المشرك مرعوبا من
المؤمنين ،ال يعتمد على ركن وثيق ،وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق ،ھذا حاله في الدنيا ،وأما في
اآلخرة فأشد وأعظم ،ولھذا قال } :ومأواھم النار { أي :مستقرھم الذي يأوون إليه وليس لھم عنھا
خروج } ،وبئس مثوى الظالمين { بسبب ظلمھم وعدوانھم صارت النار مثواھم(...أھـ
.17
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانھم إذا ضربوا
في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل " ذلك حسرة في قلوبھم
"
" أَ ْو ُم ُّت ْم َل َم ْغف َِرةٌ مِنَ َّ ِ
يل َّ ِ
و" يحيي ويميت و" بما تعملون بصير َو َلئِنْ قُ ِت ْل ُت ْم فِي َ
س ِب ِ
" ُت ْح َ
ش ُرونَ { آل عمران-اآليات-156
َو َر ْح َم ٌة َخ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُعونَ  َو َلئِنْ ُم ُّت ْم أَ ْو قُ ِت ْل ُت ْم َإلِ َلى َّ ِ
158-157
)...ينھى تعالى عباده المؤمنين أن يشابھوا الكافرين ،الذين ال يؤمنون بربھم ،وال بقضائه وقدره ،من
المنافقين وغيرھم.
ينھاھم عن مشابھتھم في كل شيء ،وفي ھذا األمر الخاص وھو أنھم يقولون إلخوانھم في الدين أو في
النسب } :إذا ضربوا في األرض { أي :سافروا للتجارة } أو كانوا غزى { أي :غزاة ،ثم جرى عليھم
قتل أو موت ،يعارضون القدر ويقولون } :لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا { وھذا كذب منھم ،فقد قال
تعالى } :قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليھم القتل إلى مضاجعھم { ولكن ھذا التكذيب لم
يفدھم ،إال أن " يجعل ھذا القول ،وھذه العقيدة حسرة في قلوبھم ،فتزداد مصيبتھم ،وأما المؤمنون
با فإنھم يعلمون أن ذلك بقدر " ،فيؤمنون ويسلمون ،فيھدي " قلوبھم ويثبتھا ،ويخفف بذلك عنھم
المصيبة.
1
قال " ردا عليھم } :و" يحيي ويميت { أي :ھو المنفرد بذلك ،فال يغني حذر عن قدر.

1
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} و" بما تعملون بصير { فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم.
ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ،ليس فيه نقص وال محذور ،وإنما ھو مما ينبغي أن
يتنافس فيه المتنافسون ،ألنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة " ورحمته ،وذلك خير مما يجمع أھل
الدنيا من دنياھم.
" ُت ْح َ
ش ُرونَ { .
} َو َلئِنْ ُم ُّت ْم أَ ْو قُ ِت ْل ُت ْم إل َلى َّ ِ
وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت ،فإنما مرجعھم إلى " ،ومآلھم إليه ،فيجازي كال
بعمله ،فأين الفرار إال إلى " ،وما للخلق عاصم إال االعتصام بحبل "؟"(..أھـ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا " لعلكم تفلحون
.18
{ آل عمران-اآلية200
) .....ثم حض المؤمنين على ما يوصلھم إلى الفالح  -وھو :الفوز والسعادة والنجاح ،وأن الطريق
الموصل إلى ذلك لزوم الصبر ،الذي ھو حبس النفس على ما تكرھه ،من ترك المعاصي ،ومن الصبر
على المصائب ،وعلى األوامر الثقيلة على النفوس ،فأمرھم بالصبر على جميع ذلك.
والمصابرة أي 2المالزمة واالستمرار على ذلك ،على الدوام ،ومقاومة األعداء في جميع األحوال.
والمرابطة :وھي 3لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه ،وأن يراقبوا أعداءھم ،ويمنعوھم من
الوصول إلى مقاصدھم ،لعلھم يفلحون :يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي واألخروي ،وينجون من
المكروه كذلك.
فعلم من ھذا أنه ال سبيل إلى الفالح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات ،فلم يفلح من أفلح
إال بھا ،ولم يفت أحدا الفالح إال باإلخالل بھا أو ببعضھا(....أھـ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرھا وال تعضلوھن
.19
لتذھبوا ببعض ما آتيتموھن إال أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن
ج َوآ َت ْي ُت ْم
فعسى أن تكرھوا شيئا ويجعل " فيه خيرا كثيرا  َوإِنْ أَ َردْ ُت ُم ْ
ج َم َكانَ َز ْو ٍ
اس ِت ْبدَال َ َز ْو ٍ
ارا َف َال َتأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َ
ضى
ف َتأْ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ أَ ْف َ
ش ْي ًئا أَ َتأْ ُخ ُذو َن ُه ُب ْھ َتا ًنا َوإِ ْث ًما ُم ِبي ًنا  َو َك ْي َ
إِ ْحدَاھُنَّ ِق ْن َط ً
اء إِ َّال َما َقدْ
س ِ
ض ُك ْم إِ َلى َب ْع ٍ
ض َوأَ َخ ْذنَ ِم ْن ُك ْم مِي َثا ًقا َغلِي ًظا  َو َال َت ْن ِك ُحوا َما َن َك َح آ َباؤُ ُك ْم مِنَ ال ِّن َ
َب ْع ُ
ح َ
ف إِ َّن ُه َكانَ َفا ِ
س ِب ًيال { النساء-اآليات 21-20-19
سا َء َ
ش ًة َو َم ْق ًتا َو َ
س َل َ
َ
)...كانوا في الجاھلية إذا مات أحدھم عن زوجته ،رأى قري ُبه كأخيه وابن عمه ونحوھما أنه أحق
بزوجته من كل أحد ،وحماھا عن غيره ،أحبت أو كرھت.
فإن أحبھا تزوجھا على صداق يحبه دونھا ،وإن لم يرضھا عضلھا فال يزوجھا إال من يختاره ھو،
وربما امتنع من تزويجھا حتى تبذل له شي ًئا من ميراث قريبه أو من صداقھا ،وكان الرجل أيضا يعضل
زوجته التي ]يكون[ يكرھھا ليذھب ببعض ما آتاھا ،فنھى " المؤمنين عن جميع ھذه األحوال إال
 / 1في ب :المتفرد.
2
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/
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حالتين :إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجھا األول ،كما ھو مفھوم قولهَ } :ك ْرھًا { وإذا أتين
بفاحشة مبينة كالزنا والكالم الفاحش وأذيتھا لزوجھا فإنه في ھذه الحال يجوز له أن يعضلھا ،عقوبة
لھا على فعلھا لتفتدي منه إذا كان عضال بالعدل.
ارا َفال َتأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َ
ش ْي ًئا أَ َتأْ ُخ ُذو َن ُه ُب ْھ َتا ًنا َوإِ ْث ًما
ج َوآ َت ْي ُت ْم إِ ْحدَ اھُنَّ ِق ْن َط ً
} َوإِنْ أَ َردْ ُت ُم ْ
ج َم َكانَ َز ْو ٍ
اس ِت ْبدَال َ َز ْو ٍ
ض َوأَ َخ ْذنَ ِم ْن ُك ْم مِي َثا ًقا َغلِي ًظا { .
ض ُك ْم إِ َلى َب ْع ٍ
ضى َب ْع ُ
ف َتأْ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ أَ ْف َ
ُم ِبي ًنا * َو َك ْي َ
َ
تطليق زوجة وتزو َج أخرى .أي :فال جناح عليكم في
ج { أي:
بل متى } أَ َردْ ُت ُم ْ
ج َم َكانَ َز ْو ٍ
اس ِت ْب َدال َ َز ْو ٍ
ارا { أي :ماال كثيرا} .
ذلك وال حرج .ولكن إذا } آ َت ْي ُت ْم إِ ْحدَاھُنَّ { أي :المفارقة أو التي تزوجھا } ِق ْن َط ً
َفال َتأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َ
ش ْي ًئا { بل وفروه لھن وال تمطلوا بھن.
وفي ھذه اآلية داللة على عدم تحريم كثرة المھر ،مع أن األفضل والالئق االقتدا ُء بالنبي صلى " عليه
وسلم في تخفيف المھر .ووجه الداللة أن " أخبر عن أمر يقع منھم ،ولم ينكره عليھم ،فدل على عدم
تحريمه ]لكن قد ينھي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم[. 1
ثم قال } :أَ َتأْ ُخ ُذو َن ُه ُب ْھ َتا ًنا َوإِ ْث ًما ُم ِبي ًنا { فإن ھذا ال يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل ،فإن إثمه واضح.
ض َوأَ َخ ْذنَ ِم ْن ُك ْم مِي َثا ًقا
ض ُك ْم إِ َلى َب ْع ٍ
ضى َب ْع ُ
ف َتأْ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ أَ ْف َ
وقد بين تعالى حكمة ذلك بقولهَ } :و َك ْي َ
َغلِي ًظا { وبيان ذلك :أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلھا له إال بذلك المھر
الذي يدفعه لھا ،فإذا دخل بھا وأفضى إليھا وباشرھا المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك ،والتي لم
ترض ببذلھا إال بذلك العوض ،فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض.
فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ ھذا من أعظم الظلم والجور ،وكذلك أخذ "
على األزواج ميثاقا غليظا بالعقد ،والقيام بحقوقھا .ثم قال تعالى:
ثم قالَ } :و َعاشِ ُروھُنَّ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ف { وھذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية ،فعلى الزوج أن يعاشر
زوجته بالمعروف ،من الصحبة الجميلة ،وكف األذى وبذل اإلحسان ،وحسن المعاملة ،ويدخل في ذلك
النفقة والكسوة ونحوھما ،فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلھا في ذلك الزمان والمكان،
وھذا يتفاوت بتفاوت األحوال.
ش ْي ًئا َو َي ْج َعل َ َّ
سى أَنْ َت ْك َرھُوا َ
ِيرا { أي :ينبغي لكم -أيھا األزواج -أن
" ُ فِي ِه َخ ْي ًرا َكث ً
} َفإِنْ َك ِرھْ ُت ُموھُنَّ َف َع َ
كثيرا .من ذلك امتثال أمر " ،وقبول ُ وصيته التي
خيرا ً
تمسكوا زوجاتكم مع الكراھة لھن ،فإن في ذلك ً
فيھا سعادة الدنيا واآلخرة.
نفسه -مع عدم محبته لھا -فيه مجاھدة النفس ،والتخلق باألخالق الجميلة .وربما أن
ومنھا أن إجباره َ
الكراھة تزول وتخلفھا المحبة ،كما ھو الواقع في ذلك .وربما رزق منھا ولدا صالحا نفع والديه في
الدنيا واآلخرة .وھذا كله مع اإلمكان في اإلمساك وعدم المحذور.
فإن كان ال بد من الفراق ،وليس لإلمساك محل ،فليس اإلمساك بالزم.
ح َ
ف إِ َّن ُه َكانَ َفا ِ
س ِبيال { .
س ِ
سا َء َ
ش ًة َو َم ْق ًتا َو َ
س َل َ
اء إِال َما َقدْ َ
} َوال َت ْن ِك ُحوا َما َن َك َح آ َباؤُ ُك ْم مِنَ ال ِّن َ
ح َ
أي :ال تتزوجوا من النساء ما تزوجھن آباؤكم أي :األب وإن عال } .إِ َّن ُه َكانَ َفا ِ
ش ًة { أي :أمرا قبيحا
يفحش ويعظم قبحه } َو َم ْق ًتا { من " لكم ومن الخلق بل يمقت بسبب ذلك االبن أباه واألب ابنه ،مع
األمر ببره.
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س ِبيال { أي :بئس الطريق طريقا لمن سلكه ألن ھذا من عوائد الجاھلية ،التي جاء اإلسالم
سا َء َ
} َو َ
بالتنزه عنھا والبراءة منھا(....أھــ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة
.20
عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن " كان بكم رحيما  َو َمنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك ُعدْ َوا ًنا َو ُظ ْل ًما
يرا {النساء-اآلية30 - 29
ارا َو َكانَ َذلِ َك َع َلى َّ ِ
" َيسِ ً
صلِي ِه َن ً
ف ُن ْ
س ْو َ
َف َ
ينھى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالھم بينھم بالباطل ،وھذا يشمل أكلھا بالغصوب والسرقات،
وأخذھا بالقمار والمكاسب الرديئة .بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر واإلسراف،
ألن ھذا من الباطل وليس من الحق.
ثم إنه -لما حرم أكلھا بالباطل -أباح لھم أكلھا بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع ،المشتملة على
الشروط من التراضي وغيره.
ضا ،وال يقتل اإلنسان نفسه .ويدخل في ذلك اإللقا ُء بالنفس
س ُك ْم { أي :ال يقتل بعضكم بع ً
} َوال َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َ
" َكانَ ِب ُك ْم َرحِي ًما { ومن رحمته أن صان
إلى التھلكة ،وفعل ُ األخطار المفضية إلى التلف والھالك } إِنَّ َّ َ
نفوسكم وأموالكم ،ونھاكم عن إضاعتھا وإتالفھا ،ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود.
س ُك ْم { كيف شمل أموال غيرك
وتأمل ھذا اإليجاز والجمع في قوله } :ال َتأْ ُكلُوا أَ ْم َوا َل ُك ْم { } َوال َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َ
ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله" :ال يأكل بعضكم مال بعض" و"ال يقتل
ضا" مع قصور ھذه العبارة على مال الغير ونفس الغير فقط.
بعضكم بع ً
مع أن إضافة األموال واألنفس إلى عموم المؤمنين فيه داللة على أن المؤمنين في توادھم وتراحمھم
وتعاطفھم ومصالحھم كالجسد الواحد ،حيث كان اإليمان يجمعھم على مصالحھم الدينية والدنيوية.
ولما نھى عن أكل األموال بالباطل التي فيھا غاية الضرر عليھم ،على اآلكل ،ومن أخذ ماله ،أباح لھم
ار ًة
ما فيه مصلحتھم من أنواع المكاسب والتجارات ،وأنواع الحرف واإلجارات ،فقال } :إِال أَنْ َت ُكونَ ت َِج َ
اض ِم ْن ُك ْم { أي :فإنھا مباحة لكم.
َعنْ َت َر ٍ
وشرط التراضي -مع كونھا تجارة -لداللة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا ألن الربا ليس من
اختيارا.
التجارة ،بل مخالف لمقصودھا ،وأنه ال بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به
ً
مقدورا على
ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما ،ألنه إذا لم يكن كذلك ال يتصور الرضا
ً
تسليمه ،ألن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار ،فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فال ينفذ
عقده.
وفيھا أنه تنعقد العقود بما دل عليھا من قول أو فعل ،ألن " شرط الرضا فبأي طريق حصل الرضا
انعقد به العقد .ثم ختم اآلية بقوله } :إِنَّ َّ
"َ َكانَ ِب ُك ْم َرحِي ًما { ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم
وصانھا ونھاكم عن انتھاكھا.
}  { 30ثم قالَ } :و َمنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك { أي :أكل األموال بالباطل وقتل النفوس } ُعدْ َوا ًنا َو ُظ ْل ًما { أي :ال
يرا { .
ارا { أي :عظيمة كما يفيده التنكير } َو َكانَ َذلِ َك َع َلى َّ ِ
" َيسِ ً
صلِي ِه َن ً
ف ُن ْ
س ْو َ
جھال ونسيانا } َف َ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
.21
تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم
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من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوھكم وأيديكم إن
" كان عفوا غفورا { النساء-اآلية43
ينھى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصالة وھم سكارى ،حتى يعلموا ما يقولون ،وھذا شامل لقربان
مواضع الصالة ،كالمسجد ،فإنه ال يم َّكن السكران من دخوله .وشامل لنفس الصالة ،فإنه ال يجوز
للسكران صالة وال عبادة ،الختالط عقله وعدم علمه بما يقول ،ولھذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود
العلم بما يقول السكران .وھذه اآلية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا ،فإن الخمر -في أول األمر-
كان غير محرم ،ثم إن " تعالى عرض لعباده بتحريمه بقولهَ } :ي ْسأَلُو َن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيسِ ِر قُلْ فِي ِھ َما
اس َوإِ ْث ُم ُھ َما أَ ْك َب ُر مِنْ َن ْف ِع ِھ َما {
إِ ْث ٌم َك ِبي ٌر َو َم َنا ِف ُع لِل َّن ِ
ثم إنه تعالى نھاھم عن الخمر عند حضور الصالة كما في ھذه اآلية ،ثم إنه تعالى حرمه على اإلطالق
اب َو ْ
س ِمنْ
األزال ُم ِر ْج ٌ
ص ُ
في جميع األوقات في قولهَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيسِ ُر َواأل ْن َ
َع َم ِل ال َّ
اج َت ِن ُبوهُ { اآلية.
ان َف ْ
ش ْي َط ِ
ومع ھذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصالة لتضمنه ھذه المفسدة العظيمة ،بعد حصول مقصود
الصالة الذي ھو روحھا ولبھا وھو الخشوع وحضور القلب ،فإن الخمر يسكر القلب ،ويصد عن ذكر "
وعن الصالة ،ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصالة في حال النعاس المفرط ،الذي ال يشعر صاحبه
بما يقول ويفعل ،بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصالة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره،
كمدافعة األخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح.
يل { أي :ال تقربوا الصالة حالة كون أحدكم جنبا ،إال في ھذه الحال
اب ِري َ
س ِب ٍ
ثم قالَ } :وال ُج ُن ًبا إِال َع ِ
وھو عابر السبيل أي :تمرون في المسجد وال تمكثون فيهَ } ،ح َّتى َت ْغ َتسِ لُوا { أي :فإذا اغتسلتم فھو
غاية المنع من قربان الصالة للجنب ،فيحل للجنب المرور في المسجد فقط.
جدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا {
س َف ٍر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغائِطِ أَ ْو ال َم ْس ُت ُم ال ِّن َ
ضى أَ ْو َع َلى َ
} َوإِنْ ُك ْن ُت ْم َم ْر َ
سا َء َف َل ْم َت ِ
فأباح التيمم للمريض مطل ًقا مع وجود الماء وعدمه ،والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء،
وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء ،فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه ،جاز
له التيمم.
حضرا
وكذلك إذا أحدث اإلنسان ببول أو غائط أو مالمسة النساء ،فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء،
ً
وسفرا كما يدل على ذلك عموم اآلية .والحاصل :أن " تعالى أباح التيمم في حالتين:
ً
حال عدم الماء ،وھذا مطلقا في الحضر والسفر ،وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.
سا َء { ھل المراد بذلك :الجماع فتكون اآلية نصا في
واختلف المفسرون في معنى قوله } :أَ ْو ال َم ْس ُت ُم ال ِّن َ
جواز التيمم للجنب ،كما تكاثرت بذلك األحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ،ويقيد ذلك
بما إذا كان مظنة خروج المذي ،وھو المس الذي يكون لشھوة فتكون اآلية دالة على نقض الوضوء
بذلك؟
جدُوا َما ًء { بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت ،قالوا :ألنه ال يقال" :لم
واستدل الفقھاء بقولهَ } :ف َل ْم َت ِ
يجد" لمن لم يطلب ،بل ال يكون ذلك إال بعد الطلب ،واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من
جدُوا َما ًء { وھذا ماء .ونوزع في ذلك أنه
الطاھرات يجوز بل يتعين التطھر به لدخوله في قولهَ } :ف َل ْم َت ِ
ماء غير مطلق وفي ذلك نظر.

24

وفي ھذه اآلية الكريمة مشروعية ھذا الحكم العظيم الذي امتن به " على ھذه األمة ،وھو مشروعية
التيمم ،وقد أجمع على ذلك العلماء و الحمد ،وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب ،وھو كل ما تصاعد
س ُحوا
على وجه األرض سواء كان له غبار أم ال ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار ألن " قالَ } :فا ْم َ
ِب ُو ُجو ِھ ُك ْم َوأَ ْيدِي ُك ْم ِم ْن ُه { وما ال غبار له ال يمسح به.
س ُحوا ِب ُو ُجو ِھ ُك ْم َوأَ ْيدِي ُك ْم { ھذا محل المسح في التيمم :الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين،
وقولهَ } :فا ْم َ
كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة ،ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة ،كما دل على ذلك حديث
عمار ،وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره ،بالوجه واليدين.
فائدة :
اعلم أن قواعد الطب تدور على ثالث قواعد :حفظ الصحة عن المؤذيات ،واالستفراغ منھا ،والحمية
عنھا .وقد نبه تعالى عليھا في كتابه العزيز.
أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي ،فقد أمر باألكل والشرب وعدم اإلسراف في ذلك ،وأباح للمسافر
والمريض الفطر حفظا لصحتھما ،باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل ،وحماية للمريض عما
يضره.
للمح ِرم المتأذي برأسه أن يحلقه إلزالة األبخرة المحتقنة فيه ،ففيه
وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى
ْ
تنبيه على استفراغ ما ھو أولى منھا من البول والغائط والقيء والمني والدم ،وغير ذلك ،نبه على ذلك
ابن القيم رحمه " تعالى.
وفي اآلية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين ،وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت ،وأنه ال يخاطب
بطلب الماء إال بعد وجود سبب الوجوب و" أعلم.
ورا { أي :كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين ،بتيسير ما
" َكانَ َعفُ ًّوا َغفُ ً
ثم ختم اآلية بقوله } :إِنَّ َّ َ
أمرھم به ،وتسھيله غاية التسھيل ،بحيث ال يشق على العبد امتثاله ،فيحرج بذلك.
ومن عفوه ومغفرته أن رحم ھذه األمة بشرع طھارة التراب بدل الماء ،عند تعذر استعماله .ومن عفوه
ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة واإلنابة ودعاھم إليه ووعدھم بمغفرة ذنوبھم .ومن عفوه
ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب األرض خطايا ثم لقيه ال يشرك به شيئا ،ألتاه بقرابھا مغفرة.
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا " وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن
.22
تنازعتم في شيء فردوه إلى " والرسول إن كنتم تؤمنون با واليوم اآلخرذلك خير وأحسن
تأويال { النساء-اآلية59
ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرھما ،الواجب والمستحب ،واجتناب نھيھما .وأمر
بطاعة أولي األمر وھم :الوالة على الناس ،من األمراء والحكام والمفتين ،فإنه ال يستقيم للناس أمر
دينھم ودنياھم إال بطاعتھم واالنقياد لھم ،طاعة  ورغبة فيما عنده ،ولكن بشرط أال يأمروا بمعصية
" ،فإن أمروا بذلك فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق .ولعل ھذا ھو السر في حذف الفعل عند األمر
بطاعتھم وذكره مع طاعة الرسول ،فإن الرسول ال يأمر إال بطاعة " ،ومن يطعه فقد أطاع " ،وأما
أولو األمر فشرط األمر بطاعتھم أن ال يكون معصية.
ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى " وإلى رسوله أي :إلى كتاب "
وسنة رسوله؛ فإن فيھما الفصل في جميع المسائل الخالفية ،إما بصريحھما أو عمومھما؛ أو إيماء ،أو
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تنبيه ،أو مفھوم ،أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبھه ،ألن كتاب " وسنة رسوله عليھما بناء الدين،
وال يستقيم اإليمان إال بھما.
ا َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر { فدل ذلك على أن من لم
فالرد إليھما شرط في اإليمان فلھذا قال } :إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
يرد إليھما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة ،بل مؤمن بالطاغوت ،كما ذكر في اآلية بعدھا } َذلِ َك {
سنُ َتأْ ِويال { فإن حكم " ورسوله أحسن األحكام وأعدلھا
أي :الرد إلى " ورسوله } َخ ْي ٌر َوأَ ْح َ
وأصلحھا للناس في أمر دينھم ودنياھم وعاقبتھم.
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قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا  َوإِنَّ
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ي َب ٌة َقال َ َقدْ أَ ْن َع َم َّ
" ُ َع َل َّي إِ ْذ َل ْم أَ ُكنْ َم َع ُھ ْم َ
ش ِھيدًا  َو َلئِنْ
ِم ْن ُك ْم َل َمنْ َل ُي َب ِّط َئنَّ َفإِنْ أَ َ
ت َم َع ُھ ْم َفأَفُ َ
" َل َي ُقو َلنَّ َكأَنْ َل ْم َت ُكنْ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه َم َو َّدةٌ َيا َل ْي َتنِي ُك ْن ُ
وز َف ْو ًزا َعظِ ي ًما
ضل ٌ مِنَ َّ ِ
صا َب ُك ْم َف ْ
أَ َ
" ا َّلذِينَ َي ْ
" َف ُي ْق َتلْ أَ ْو
يل َّ ِ
يل َّ ِ
ش ُرونَ ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا ِب ْاآلخ َِر ِة َو َمنْ ُي َقا ِتلْ فِي َ
 َف ْل ُي َقا ِتلْ فِي َ
س ِب ِ
س ِب ِ
ف ُن ْؤتِي ِه أَ ْج ًرا َعظِ ي ًما{ النساء-اآليات74-73-72-71
س ْو َ
َي ْغل ِْب َف َ
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرھم من أعدائھم الكافرين .وھذا يشمل األخذ بجميع األسباب ،التي
بھا يستعان على قتالھم ويستدفع مكرھم وقوتھم ،من استعمال الحصون والخنادق ،وتعلم الرمي
والركوب ،وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك ،وما به يعرف مداخلھم ،ومخارجھم ،ومكرھم ،والنفير
في سبيل ".
ولھذا قالَ } :فا ْن ِف ُروا ُث َبا ٍ
ت { أي :متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ،ويقيم غيرھم } أَ ِو ا ْن ِف ُروا َجمِي ًعا {
وكل ھذا تبع للمصلحة والنكاية ،والراحة للمسلمين في دينھم ،وھذه اآلية نظير قوله تعالىَ } :وأَ ِعدُّوا
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّو ٍة { .
َل ُھ ْم َما ْ
ثم أخبر عن ضعفاء اإليمان المتكاسلين عن الجھاد فقالَ } :وإِنَّ ِم ْن ُك ْم { أي :أيھا المؤمنون } َل َمنْ
َل ُي َب ِّط َئنَّ { أي :يتثاقل عن الجھاد في سبيل " ضعفا وخورا وجبنا ،ھذا الصحيح.
غيره أي :يزھده عن القتال ،وھؤالء ھم المنافقون ،ولكن األول أَولى لوجھين:
وقيل معناه :ليبطئن َ
أحدھما :قوله } ِم ْن ُك ْم { والخطاب للمؤمنين.
والثاني :قوله في آخر اآليةَ } :كأَنْ َل ْم َت ُكنْ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه َم َو َّدةٌ { فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد
قطع " بينھم وبين المؤمنين المودة .وأيضا فإن ھذا ھو الواقع ،فإن المؤمنين على قسمين:
صادقون في إيمانھم أوجب لھم ذلك كمال التصديق والجھاد.
وضعفاء دخلوا في اإلسالم فصار معھم إيمان ضعيف ال يقوى على الجھاد.
كما قال تعالىَ } :قا َل ِ
اب آ َم َّنا قُلْ َل ْم ُت ْؤ ِم ُنوا َو َلكِنْ قُولُوا أَ ْس َل ْم َنا { إلى آخر اآليات .ثم ذكر غايات
األع َر ُ
ت ْ
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ي َب ٌة {
ھؤالء المتثاقلين ونھاية مقاصدھم ،وأن معظم قصدھم الدنيا وحطامھا فقالَ } :فإِنْ أَ َ
أي :ھزيمة وقتل ،وظفر األعداء عليكم في بعض األحوال لما  في ذلك من الحكمَ } .قال َ { ذلك
المتخلف } َقدْ أَ ْن َع َم َّ
" ُ َع َل َّي إِ ْذ َل ْم أَ ُكنْ َم َع ُھ ْم َ
ش ِھي ًدا { رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجھاد
الذي فيه تلك المصيبة نعمة .ولم يدر أن النعمة الحقيقية ھي التوفيق لھذه الطاعة الكبيرة ،التي بھا
يقوى اإليمان ،ويسلم بھا العبد من العقوبة والخسران ،ويحصل له فيھا عظيم الثواب ورضا الكريم
الوھاب.
وأما القعود فإنه وإن استراح قليال فإنه يعقبه تعب طويل وآالم عظيمة ،ويفوته ما يحصل للمجاھدين.
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" { أي :نصر وغنيمة } َل َيقُو َلنَّ َكأَنْ َل ْم َت ُكنْ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه َم َودَّ ةٌ َيا
ضل ٌ مِنَ َّ ِ
صا َب ُك ْم َف ْ
ثم قالَ } :و َلئِنْ أَ َ
ت َم َع ُھ ْم َفأَفُ َ
َل ْي َتنِي ُك ْن ُ
وز َف ْو ًزا َعظِ ي ًما { أي :يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ،ليس له رغبة وال قصد
في غير ذلك ،كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين وال بينكم وبينه المودة اإليمانية التي 1من مقتضاھا أن
المؤمنين مشتركون في جميع مصالحھم ودفع مضارھم ،يفرحون بحصولھا ولو على يد غيرھم من
إخوانھم المؤمنين 2ويألمون بفقدھا ،ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينھم ودنياھم ،فھذا الذي
يتمنى الدنيا فقط ،ليست معه الروح اإليمانية المذكورة.
ومن لطف " بعباده أن ال يقطع عنھم رحمته ،وال يغلق عنھم أبوابھا .بل من حصل منه غير ما يليق
أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه ،فلھذا أمر ھؤالء باإلخالص والخروج في سبيله فقال} :
" ا َّلذِينَ َي ْ
ش ُرونَ ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا ِباآلخ َِر ِة { ھذا أحد األقوال في ھذه اآلية وھو أصحھا.
يل َّ ِ
َف ْل ُي َقا ِتلْ فِي َ
س ِب ِ
وقيل :إن معناه :فليقاتل في سبيل " المؤمنون الكاملو اإليمان ،الصادقون في إيمانھم } ا َّلذِينَ َي ْ
ش ُرونَ
ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا ِباآلخ َِر ِة { أي :يبيعون الدنيا رغبة عنھا باآلخرة رغبة فيھا.
فإن ھؤالء الذين يوجه إليھم الخطاب ألنھم الذين قد أعدوا أنفسھم وو َّطنوھا على جھاد األعداء ،لما
معھم من اإليمان التام المقتضي لذلك.
وأما أولئك المتثاقلون ،فال يعبأ بھم خرجوا أو قعدوا ،فيكون ھذا نظير قوله تعالى } :قُلْ آ ِم ُنوا ِب ِه أَ ْو ال
ُت ْؤ ِم ُنوا إِنَّ ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم مِنْ َق ْبلِ ِه إِ َذا ُي ْت َلى َع َل ْي ِھ ْم َيخ ُِّرونَ ل ْ
س َّجدًا { إلى آخر اآليات .وقوله} :
ان ُ
ِألذ َق ِ
سوا ِب َھا ِب َكاف ِِرينَ { وقيل :إن معنى اآلية :فليقاتل المقاتل
َفإِنْ َي ْكفُ ْر ِب َھا ھَؤُ ِ
الء َف َقدْ َو َّك ْل َنا ِب َھا َق ْو ًما َل ْي ُ
والمجاھد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة ،فيكون على ھذا الوجه "الذين" في محل نصب
على المفعولية.
" { بأن يكون جھادا قد أمر " به ورسوله ،ويكون العبد مخلصا  فيه قاصدا
يل َّ ِ
} َو َمنْ ُي َقا ِتلْ فِي َ
س ِب ِ
وجه ".
ف ُن ْؤتِي ِه أَ ْج ًرا َعظِ ي ًما { زيادة في إيمانه ودينه ،وغنيمة ،وثناء حسنا ،وثواب
س ْو َ
} َف ُي ْق َتلْ أَ ْو َي ْغل ِْب َف َ
المجاھدين في سبيل " الذين أعد " لھم في الجنة ما ال عين رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب
بشر.
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل " فتبينوا وال تقولوا لمن ألقى
.24
إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند " مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن
" عليكم فتبينوا إن " كان بما تعملون خبيرا { النساء -اآلية94
يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جھادًا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في
جميع أمورھم المشتبھة .فإن األمور قسمان :واضحة وغير واضحة .فالواضحة الب ِّينة ال تحتاج إلى
تثبت وتبين ،ألن ذلك تحصيل حاصل .وأما األمور المشكلة غير الواضحة فإن اإلنسان يحتاج إلى التثبت
فيھا والتبين ،ليعرف ھل يقدم عليھا أم ال؟

ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺨﺘﻴن :اﻝذي.
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ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺨﺘﻴن :ﻋﻠﻰ ﻴد ﻏﻴرﻩ ﻤن إﺨواﻨﻪ.
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فإن التثبت في ھذه األمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة ،والكف لشرور عظيمة ،ما به يعرف دين العبد
وعقله ورزانته ،بخالف المستعجل لألمور في بدايتھا 1قبل أن يتبين له حكمھا ،فإن ذلك يؤدي إلى ما ال
ينبغي ،كما جرى لھؤالء الذين عاتبھم " في اآلية ل َّما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليھم ،وكان معه
غنيمة له أو مال غيره ،ظ ًّنا أنه يستكفي بذلك قت َلھم ،وكان ھذا خطأ في نفس األمر ،فلھذا عاتبھم بقوله:
ِيرةٌ { أي:
ض ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َف ِع ْن َد َّ ِ
" َم َغا ِن ُم َكث َ
سال َم َل ْس َت ُم ْؤ ِم ًنا َت ْب َت ُغونَ َع َر َ
} َوال َتقُولُوا ِل َمنْ أَ ْل َقى إِ َل ْي ُك ُم ال َّ
فال يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما ال ينبغي فيفوتكم ما عند " من الثواب الجزيل الباقي،
فما عند " خير وأبقى.
وفي ھذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيھا ھوى وھي مضرة
له ،أن ُي َذ ِّكرھا ما أعد " لمن نھى نفسه عن ھواھا ،وقدَّم مرضاة " على رضا نفسه ،فإن في ذلك
مذكرا لھم بحالھم األولى ،قبل
ترغي ًبا للنفس في امتثال أمر " ،وإن شق ذلك عليھا .ثم قال تعالى
ً
ھدايتھم إلى اإلسالمَ } :ك َذلِ َك ُك ْن ُت ْم مِنْ َق ْبل ُ َف َمنَّ َّ
" ُ َع َل ْي ُك ْم { أي :فكما ھداكم بعد ضاللكم فكذلك يھدي
غيركم ،وكما أن الھداية حصلت لكم شي ًئا فشي ًئا ،فكذلك غيركم .فنظر الكامل لحاله األولى الناقصة،
ومعاملته لمن كان  -على مثلھا بمقتضى ما يعرف من حاله األولى ،ودعاؤه له بالحكمة والموعظة
الحسنة  -من أكبر األسباب لنفعه وانتفاعه ،ولھذا أعاد األمر بالتبين فقالَ } :ف َت َب َّي ُنوا { .
فإذا كان من خرج للجھاد في سبيل " ،ومجاھدة أعداء " ،وقد استعد بأنواع االستعداد لإليقاع بھم،
مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السالم ،وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على
ً
نفسه  -فإن ذلك يدل على األمر بالتبين والتثبت في كل األحوال التي يقع فيھا نوع اشتباه ،فيتثبت فيھا
العبد ،حتى يتضح له األمر ويتبين الرشد والصواب.
يرا { فيجازي ُكال ما عمله ونواه ،بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتھم.
" َكانَ ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِب ً
} إِنَّ َّ َ
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شھداء  ولو على أنفسكم
.25
أو الوالدين واألقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فا أولى بھما فال تتبعوا الھوى أن تعدلوا وإن
تلووا أو تعرضوا فإن " كان بما تعملون خبيرا {النساء -اآلية135
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا } َق َّوامِينَ ِبا ْلق ِْسطِ ُ
والقوام صيغة مبالغة ،أي :كونوا
{
ش َھدَا َء ِ َّ ِ
َّ
في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي ھو العدل في حقوق " وحقوق عباده ،فالقسط في حقوق " أن ال
يستعان بنعمه على معصيته ،بل تصرف في طاعته.
2
والقسط في حقوق اآلدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك .فتؤدي النفقات
الواجبة ،والديون ،وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ،من األخالق والمكافأة وغير ذلك.
ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقاالت والقائلين ،فال يحكم ألحد القولين أو أحد المتنازعين
النتسابه أو ميله ألحدھما ،بل يجعل وجھته العدل بينھما ،ومن القسط أداء الشھادة التي عندك على أي
وجه كان ،حتى على األحباب بل على النفس ،ولھذا قالُ } :
 َو َل ْو َع َلى أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن
ش َھدَا َء ِ َّ ِ
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ِيرا َف َّ
ا ُ أَ ْو َلى ِب ِھ َما { أي :فال تراعوا الغني لغناه ،وال الفقير بزعمكم رحمة
َواأل ْق َر ِبينَ إِنْ َي ُكنْ َغ ِن ًّيا أَ ْو َفق ً
له ،بل اشھدوا بالحق على من كان.
والقيام بالقسط من أعظم األمور وأدل على دين القائم به ،وورعه ومقامه في اإلسالم ،فيتعين على من
صب عينيه ،ومحل إرادته ،وأن يزيل
نصح نفسه وأراد نجاتھا أن يھتم له غاية االھتمام ،وأن يجعله ُن ْ
عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به.
وأعظم عائق لذلك اتباع الھوى ،ولھذا نبه تعالى على إزالة ھذا المانع بقولهَ } :فال َت َّت ِب ُعوا ا ْل َھ َوى أَنْ
َت ْع ِدلُوا { أي :فال تتبعوا شھوات أنفسكم المعارضة للحق ،فإنكم إن اتبعتموھا عدلتم عن الصواب ،ولم
توفقوا للعدل ،فإن الھوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطال والباطل حقا ،وإما أن
يعرف الحق ويتركه ألجل ھواه ،فمن سلم من ھوى نفسه وفق للحق وھدي إلى الصراط المستقيم.
ولما ب َّين أن الواجب القيام بالقسط نھى عن ما يضاد ذلك ،وھو لي اللسان عن الحق في الشھادات
وغيرھا ،وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه ،أو من بعض الوجوه ،ويدخل في ذلك
تحريف الشھادة وعدم تكميلھا ،أو تأويل الشاھد على أمر آخر ،فإن ھذا من اللي ألنه االنحراف عن
ضوا { أي :تتركوا القسط المنوط بكم ،كترك الشاھد لشھادته ،وترك الحاكم لحكمه الذي
الحق } .أَ ْو ُت ْع ِر ُ
يجب عليه القيام به.
يرا { أي :محيط بما فعلتم ،يعلم أعمالكم خفيھا وجليھا ،وفي ھذا تھديد
" َكانَ ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِب ً
} َفإِنَّ َّ َ
شديد للذي يلوي أو يعرض .ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشھد بالزور ،ألنه أعظم
جرما ،ألن األولين تركا الحق ،وھذا ترك الحق وقام بالباطل.
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قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا آمنوا با ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر با ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال
ازدَادُوا ُك ْف ًرا َل ْم َي ُك ِن َّ
بعيدا  إِنَّ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم آ َم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم ْ
" ُ لِ َي ْغف َِر َل ُھ ْم َو َال
س ِب ًيال { النساء -اآليات137-136
لِ َي ْھ ِد َي ُھ ْم َ
اعلم أن األمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه ،فھذا يكون أمرا
اب آ ِم ُنوا
له في الدخول فيه ،وذلك كأمر من ليس بمؤمن باإليمان ،كقوله تعالىَ } :يأ َ ُّي َھا ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
ص ِّد ًقا ِّل َما َم َع ُك ْم { اآلية.
ِب َما نز ْل َنا ُم َ
وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فھذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد ،ومنه
ما ذكره " في ھذه اآلية من أمر المؤمنين باإليمان ،فإن ذلك يقتضي أمرھم بما يصحح إيمانھم من
اإلخالص والصدق ،وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات.
ويقتضي أيضا األمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم اإليمان وأعماله ،فإنه كلما وصل إليه نص وفھم
معناه واعتقده فإن ذلك من اإليمان المأمور به.
وكذلك سائر األعمال الظاھرة والباطنة ،كلھا من اإليمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة ،وأجمع
عليه سلف األمة.
" َح َّق ُت َقا ِت ِه
ثم االستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات كما قال تعالىَ } :يأ َ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
َوال َت ُمو ُتنَّ إِال َوأَن ُتم ُّم ْس ِل ُمونَ { وأمر ھنا باإليمان به وبرسوله ،وبالقرآن وبالكتب المتقدمة ،فھذا كله
من اإليمان الواجب الذي ال يكون العبد مؤمنا إال به ،إجماال فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيال فيما علم
ا َو َمال ِئ َك ِت ِه
من ذلك بالتفصيل ،فمن آمن ھذا اإليمان المأمور به ،فقد اھتدى وأنجحَ } .و َمن َي ْكفُ ْر ِب َّ ِ
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ضالال َبعِيدًا { وأي ضالل أبعد من ضالل من ترك طريق الھدى
ضل َّ َ
س ِل ِه َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِِر َف َقدْ َ
َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ
المستقيم ،وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب األليم؟"
واعلم أن الكفر بشيء من ھذه المذكورات كالكفر بجميعھا ،لتالزمھا وامتناع وجود اإليمان ببعضھا دون
بعض ،ثم قال:
ازدَادُوا ُك ْف ًرا َل ْم َي ُك ِن َّ
}  } { 137إِنَّ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم آ َم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم ْ
" ُ ِل َي ْغف َِر َل ُھ ْم َوال لِ َي ْھ ِد َي ُھ ْم
س ِبيال { .
َ
أي :من تكرر منه الكفر بعد اإليمان فاھتدى ثم ضل ،وأبصر ثم عمي ،وآمن ثم كفر واستمر على كفره
وازداد منه ،فإنه بعيد من التوفيق والھداية ألقوم الطريق ،وبعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع
اغ َّ
يمنعه من حصولھا .فإن كفره يكون عقوبة وطب ًعا ال يزول كما قال تعالىَ } :ف َل َّما َزا ُغوا أَ َز َ
" ُ قُلُو َب ُھ ْم
ار ُھ ْم َك َما َل ْم ُي ْؤ ِم ُنوا ِب ِه أَ َّول َ َم َّر ٍة { ودلت اآلية :أنھم إن لم يزدادوا كفرا بل
ص َ
ب أَ ْف ِئ َد َت ُھ ْم َوأَ ْب َ
{ } َو ُن َق ِّل ُ
رجعوا إلى اإليمان ،وتركوا ما ھم عليه من الكفران ،فإن " يغفر لھم ،ولو تكررت منھم الردة.
وإذا كان ھذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه ثم
عاد إلى التوبة ،عاد " له بالمغفرة.
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
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أتريدون أن تجعلوا  عليكم سلطانا مبينا { النساء -اآلية 144
1
لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين  ،نھى عباده المؤمنين
س ْل َطا ًنا
أن يتصفوا بھذه الحالة القبيحة ،وأن يشابھوا المنافقين ،فإن ذلك موجب ألن } َت ْج َعلُوا ِ َّ ِ
 َع َل ْي ُك ْم ُ
ُّم ِبي ًنا { أي :حجة واضحة على عقوبتكم ،فإنه قد أنذرنا وحذرنا منھا ،وأخبرنا بما فيھا من المفاسد،
فسلوكھا بعد ھذا مو ِجب للعقاب.
وفي ھذه اآلية دليل على كمال عدل " ،وأن " ال ُي َع ِّذب أحدا قبل قيام الحجة عليه ،وفيه التحذير من
المعاصي؛ فإن فاعلھا يجعل  عليه سلطانا مبينا.
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بھيمة األنعام إال ما يتلى
.28
عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن " يحكم ما يريد { المائدة -اآلية 1
ھذا أمر من " تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه اإليمان بالوفاء بالعقود ،أي :بإكمالھا،
وإتمامھا ،وعدم نقضھا ونقصھا .وھذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ،من التزام عبوديته،
والقيام بھا أتم قيام ،وعدم االنتقاص من حقوقھا شيئا ،والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه ،والتي
بينه وبين الوالدين واألقارب ،ببرھم وصلتھم ،وعدم قطيعتھم.
والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر ،واليسر والعسر ،والتي بينه وبين
الخلق من عقود المعامالت ،كالبيع واإلجارة ،ونحوھما ،وعقود التبرعات كالھبة ونحوھا ،بل والقيام
بحقوق المسلمين التي عقدھا " بينھم في قوله } :إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ { بالتناصر على الحق،
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع.

 / 1أي في اآليات السابقة .
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1

فھذا األمر شامل ألصول الدين وفروعه ،فكلھا داخلة في العقود التي أمر " بالقيام بھا
ثم قال ممتنا على عباده } :أ ُ ِ
ح َّل ْت َل ُك ْم { أي :ألجلكم ،رحمة بكم } َب ِھي َم ُة األ ْن َع ِام { من اإلبل والبقر
والغنم ،بل ربما دخل في ذلك الوحشي منھا ،والظباء وحمر الوحش ،ونحوھا من الصيود.
واستدل بعض الصحابة بھذه اآلية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح.
ِنزير { إلى آخر
} إِال َما ُي ْت َلى َع َل ْي ُك ْم { تحريمه منھا في قولهُ } :ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة َوال َّد ُم َو َل ْح ُم ا ْلخ ِ
اآلية .فإن ھذه المذكورات وإن كانت من بھيمة األنعام فإنھا محرمة.
ولما كانت إباحة بھيمة األنعام عامة في جميع األحوال واألوقات ،استثنى منھا الصيد في حال اإلحرام
فقالَ } :غ ْي َر ُم ِ
ص ْي ِد َوأَن ُت ْم ُح ُر ٌم { أي :أحلت لكم بھيمة األنعام في كل حال ،إال حيث كنتم متصفين
ح ِّلي ال َّ
بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ،أي :متجرئون على قتله في حال اإلحرام ،وفي الحرم ،فإن ذلك ال
يحل لكم إذا كان صيدا ،كالظباء ونحوه.
والصيد ھو الحيوان المأكول المتوحش.
" َي ْح ُك ُم َما ُي ِري ُد { أي :فمھما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته ،كما أمركم بالوفاء بالعقود
} إِنَّ َّ َ
لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم.
وأحل لكم بھيمة األنعام رحمة بكم ،وحرم عليكم ما استثنى منھا من ذوات العوارض ،من الميتة
ونحوھا ،صونا لكم واحتراما ،ومن صيد اإلحرام احتراما لإلحرام وإعظاما.
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تحلوا شعائر " وال الشھر الحرام وال الھدي وال
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القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربھم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال
يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وال
" َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب{ المائدة -اآلية2
" إِنَّ َّ َ
ان َوا َّتقُوا َّ َ
تعاونوا على اإلثم َوا ْل ُعدْ َو ِ
حلُّوا َ
يقول تعالى } َيأ َ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال ُت ِ
" { أي :محرماته التي أمركم بتعظيمھا ،وعدم فعلھا،
ش َعائ َِر َّ ِ
والنھي يشمل النھي عن فعلھا ،والنھي عن اعتقاد حلھا؛ فھو يشمل النھي ،عن فعل القبيح ،وعن
اعتقاده.
ويدخل في ذلك النھي عن محرمات اإلحرام ،ومحرمات الحرم .ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله} :
ش ْھ َر ا ْل َح َرا َم { أي :ال تنتھكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما قال تعالى } :إِنَّ ِعدَّ َة ال ُّ
َوال ال َّ
ور
ش ُھ ِ
ش َر َ
" ا ْث َنا َع َ
س َم َاوا ِ
ش ْھ ًرا فِي ِك َتا ِ
ض ِم ْن َھا أَ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذلِ َك الدِّينُ ا ْل َق ِّي ُم َفال
عِن َد َّ ِ
ب َّ ِ
األر َ
ت َو ْ
" َي ْو َم َخ َل َق ال َّ
س ُك ْم { .
َت ْظلِ ُموا فِي ِھنَّ أَنفُ َ
س َل َخ األ ْ
ش ُھ ُر ا ْل ُح ُر ُم
والجمھور من العلماء على أن القتال في األشھر الحرم منسوخ بقوله تعالىَ } :فإِ َذا ان َ
ش ِركِينَ َح ْي ُ
َفا ْق ُتلُوا ا ْل ُم ْ
ث َو َجد ُّت ُمو ُھ ْم { وغير ذلك من العمومات التي فيھا األمر بقتال الكفار مطلقا،
والوعيد في التخلف عن قتالھم مطلقا.
وبأن النبي صلى " عليه وسلم قاتل أھل الطائف في ذي القعدة ،وھو من األشھر الحرم.
وقال آخرون :إن النھي عن القتال في األشھر الحرم غير منسوخ لھذه اآلية وغيرھا ،مما فيه النھي
عن ذلك بخصوصه ،وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك ،وقالوا :المطلق يحمل على المقيد.

 / 1في ھامش  -أ -ما نصه) :ويستدل بھذه اآلية أن األصل في العقود والشروط اإلباحة ،وأنھا تنعقد بما دل عليھا من قول أو فعل
إلطالقھا( وليس ھناك عالمة تدل على موضع الزيادة .ويبدو أن موضعھا ھنا  -و" أعلم -
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وفصل بعضھم فقال :ال يجوز ابتداء القتال في األشھر الحرم ،وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في
غيرھا ،فإنه يجوز.
وحملوا قتال النبي صلى " عليه وسلم ألھل الطائف على ذلك ،ألن أول قتالھم في "حنين" في
"شوال" .وكل ھذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.
فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال ،فإنه يجوز للمسلمين القتال ،دفعا عن أنفسھم في
الشھر الحرام وغيره بإجماع العلماء.
ي َوال ا ْل َقال ِئ َد { أي :وال تحلوا الھدي الذي يھدى إلى بيت " في حج أو عمرة ،أو
وقولهَ } :وال ا ْل َھدْ َ
غيرھما ،من نعم وغيرھا ،فال تصدوه عن الوصول إلى محله ،وال تأخذوه بسرقة أو غيرھا ،وال
تقصروا به ،أو تحملوه ما ال يطيق ،خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله ،بل عظموه وعظموا من جاء
به.
} َوال ا ْل َقال ِئ َد { ھذا نوع خاص من أنواع الھدي ،وھو الھدي الذي يفتل له قالئد أو عرى ،فيجعل في
أعناقه إظھارا لشعائر " ،وحمال للناس على االقتداء ،وتعليما لھم للسنة ،وليعرف أنه ھدي فيحترم،
ولھذا كان تقليد الھدي من السنن والشعائر المسنونة.
ض َوا ًنا { أي :من قصد ھذا
ضال ِّمن َّر ِّب ِھ ْم َو ِر ْ
} َوال آ ِّمينَ ا ْل َب ْي َت ا ْل َح َرا َم { أي :قاصدين له } َي ْب َت ُغونَ َف ْ
البيت الحرام ،وقصده فضل " بالتجارة والمكاسب المباحة ،أو قصده رضوان " بحجه وعمرته
والطواف به ،والصالة ،وغيرھا من أنواع العبادات ،فال تتعرضوا له بسوء ،وال تھينوه ،بل أكرموه،
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.
ودخل في ھذا األمر األم ُر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت " وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين،
غير خائفين على أنفسھم من القتل فما دونه ،وال على أموالھم من المكس والنھب ونحو ذلك.
وھذه اآلية الكريمة مخصوصة بقوله تعالىَ } :ياأَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َّن َما ا ْل ُم ْ
س َفال َي ْق َر ُبوا
ش ِر ُكونَ َن َج ٌ
ج َد ا ْل َح َرا َم َب ْع َد َعا ِم ِھ ْم َھ َذا { فالمشرك ال ُي َم َّكن من الدخول إلى الحرم.
ا ْل َم ْس ِ
والتخصيص في ھذه اآلية بالنھي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل " أو رضوانه -يدل على
أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي ،فإن من تمام احترام الحرم صد من ھذه حاله عن اإلفساد ببيت "،
كما قال تعالىَ } :و َمن ُي ِردْ فِي ِه ِبإِ ْل َحا ٍد ِب ُظ ْلم ُن ِذ ْق ُه مِنْ َع َذا ٍ َ
ِيم { .
ب أل ٍ
ٍ
َ
َ
َ
اصطادُوا { أي :إذا حللتم من اإلحرام بالحج
ولما نھاھم عن الصيد في حال اإلحرام قالَ } :وإِذا َح َل ْل ُت ْم ف ْ
والعمرة ،وخرجتم من الحرم حل لكم االصطياد ،وزال ذلك التحريم .واألمر بعد التحريم يرد األشياء إلى
ما كانت عليه من قبل.
} َوال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ
صدُّو ُك ْم َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام أَن َت ْع َتدُوا { أي :ال يحملنكم بغض قوم
ش َنآنُ َق ْو ٍم أَن َ
وعداوتھم واعتداؤھم عليكم ،حيث صدوكم عن المسجد ،على االعتداء عليھم ،طلبا لالشتفاء منھم ،فإن
العبد عليه أن يلتزم أمر " ،ويسلك طريق العدل ،ولو ُجنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه ،فال يحل له أن
يكذب على من كذب عليه ،أو يخون من خانه.
} َو َت َع َاو ُنوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى { أي :ليعن بعضكم بعضا على البر .وھو :اسم جامع لكل ما يحبه "
ويرضاه ،من األعمال الظاھرة والباطنة ،من حقوق " وحقوق اآلدميين.
والتقوى في ھذا الموضع :اسم جامع لترك كل ما يكرھه " ورسوله ،من األعمال الظاھرة والباطنة.
وكل ُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلھا ،أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركھا ،فإن العبد

32

مأمور بفعلھا بنفسه ،وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليھا ،بكل قول يبعث عليھا وينشط لھا،
وبكل فعل كذلك.
ان { وھو
} َوال َت َع َاو ُنوا َع َلى اإل ْث ِم { وھو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبھا ،ويحرجَ } .وا ْل ُعدْ َو ِ
التعدي على َ
الخ ْلق في دمائھم وأموالھم وأعراضھم ،فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه،
ثم إعانة غيره على تركه.
" َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب { على من عصاه وتجرأ على محارمه ،فاحذروا المحارم لئال يحل بكم
" إِنَّ َّ َ
} َوا َّتقُوا َّ َ
عقابه العاجل واآلجل.
قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم وأيديكم إلى
.30
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطھروا وإن كنتم مرضى أو
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
َّ
َ
ج َو َلكِنْ ُي ِري ُد لِ ُي َط ِّھ َر ُك ْم َولِ ُي ِت َّم
فامسحوا بوجوھكم َوأ ْيدِي ُك ْم ِم ْن ُه َما ُي ِري ُد " ُ لِ َي ْج َعل َ َع َل ْي ُك ْم مِنْ َح َر ٍ
ن ِْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت ْ
ش ُك ُرونَ { المائدة -اآلية -6-
ھذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة ،نذكر منھا ما يسره " وسھله.
أحدھا :أن ھذه المذكورات فيھا امتثالھا والعمل بھا من لوازم اإليمان الذي ال يتم إال به ،ألنه صدرھا
بقوله } َيأ َ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { إلى آخرھا .أي :يا أيھا الذين آمنوا ،اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه
لكم.
صال ِة { .
الثاني :األمر بالقيام بالصالة لقوله } :إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِ َلى ال َّ
صال ِة { أي :بقصدھا ونيتھا.
الثالث :األمر بالنية للصالة ،لقوله } :إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِ َلى ال َّ
الرابع :اشتراط الطھارة لصحة الصالة ،ألن " أمر بھا عند القيام إليھا ،واألصل في األمر الوجوب.
الخامس :أن الطھارة ال تجب بدخول الوقت ،وإنما تجب عند إرادة الصالة.
السادس :أن كل ما يطلق عليه اسم الصالة ،من الفرض والنفل ،وفرض الكفاية ،وصالة الجنازة،
تشترط له الطھارة ،حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء ،كسجود التالوة والشكر.
السابع :األمر بغسل الوجه ،وھو :ما تحصل به المواجھة من منابت شعر الرأس المعتاد ،إلى ما انحدر
من اللحيين والذقن طوال .ومن األذن إلى األذن عرضا.
ويدخل فيه المضمضة واالستنشاق ،بالسنة ،ويدخل فيه الشعور التي فيه .لكن إن كانت خفيفة فال بد من
إيصال الماء إلى البشرة ،وإن كانت كثيفة اكتفي بظاھرھا.
الثامن :األمر بغسل اليدين ،وأن حدھما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمھور المفسرين بمعنى "مع"
كقوله تعالىَ } :وال َتأْ ُكلُوا أَ ْم َوا َل ُھ ْم إِ َلى أَ ْم َوالِ ُك ْم { وألن الواجب ال يتم إال بغسل جميع المرفق.
التاسع :األمر بمسح الرأس.
العاشر :أنه يجب مسح جميعه ،ألن الباء ليست للتبعيض ،وإنما ھي للمالصقة ،وأنه يعم المسح بجميع
الرأس.
الحادي عشر :أنه يكفي المسح كيفما كان ،بيديه أو إحداھما ،أو خرقة أو خشبة أو نحوھما ،ألن "
أطلق المسح ولم يقيده بصفة ،فدل ذلك على إطالقه.
الثاني عشر :أن الواجب المسح .فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف ،ألنه لم يأت بما أمر " به.
الثالث عشر :األمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ،ويقال فيھما ما يقال في اليدين.
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الرابع عشر :فيھا الرد على الرافضة ،على قراءة الجمھور بالنصب ،وأنه ال يجوز مسحھما ما دامتا
مكشوفتين.
الخامس عشر :فيه اإلشارة إلى مسح الخفين ،على قراءة الجر في } وأرجلكم { .
وتكون كل من القراءتين ،محمولة على معنى ،فعلى قراءة النصب فيھا ،غسلھما إن كانتا مكشوفتين،
وعلى قراءة الجر فيھا ،مسحھما إذا كانتا مستورتين بالخف.
السادس عشر :األمر بالترتيب في الوضوء ،ألن " تعالى ذكرھا مرتبة.
وألنه أدخل ممسوحا -وھو الرأس -بين مغسولين ،وال يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
السابع عشر :أن الترتيب مخصوص باألعضاء األربعة المسميات في ھذه اآلية.
وأما الترتيب بين المضمضة واالستنشاق والوجه ،أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين ،فإن
ذلك غير واجب ،بل يستحب تقديم المضمضة واالستنشاق على غسل الوجه ،وتقديم اليمنى على
اليسرى من اليدين والرجلين ،وتقديم مسح الرأس على مسح األذنين.
الثامن عشر :األمر بتجديد الوضوء عند كل صالة ،لتوجد صورة المأمور به.
التاسع عشر :األمر بالغسل من الجنابة.
العشرون :أنه يجب تعميم الغسل للبدن ،ألن " أضاف التطھر للبدن ،ولم يخصصه بشيء دون شيء.
الحادي والعشرون :األمر بغسل ظاھر الشعر وباطنه في الجنابة.
الثاني والعشرون :أنه يندرج الحدث األصغر في الحدث األكبر ،ويكفي من ھما عليه أن ينوي ،ثم يعمم
بدنه ،ألن " لم يذكر إال التطھر ،ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
الثالث والعشرون :أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما ،أو جامع ولو لم ينزل.
الرابع والعشرون :أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بلال فإنه ال غسل عليه ،ألنه لم تتحقق منه الجنابة.
الخامس والعشرون :ذكر ِم َّنة " تعالى على العباد ،بمشروعية التيمم.
السادس والعشرون :أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء ،فيجوز له
التيمم.
السابع والعشرون :أن من جملة أسباب جوازه ،السفر واإلتيان من البول والغائط إذا عدم الماء،
فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به ،وباقيھا يجوزه العدم للماء ولو كان في
الحضر.
الثامن والعشرون :أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ،ينقض الوضوء.
التاسع والعشرون :استدل بھا من قال :ال ينقض الوضوء إال ھذان األمران ،فال ينتقض بلمس الفرج وال
بغيره.
1
الثالثون :استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى } :أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد مِن ُكم ِّمنَ ا ْل َغائِطِ { .
الحادي والثالثون :أن لمس المرأة بلذة وشھوة ناقض للوضوء.
الثاني والثالثون :اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
الثالث والثالثون :أن مع وجود الماء ولو في الصالة ،يبطل التيمم ألن " إنما أباحه مع عدم الماء.
الرابع والثالثون :أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء ،فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه ،ألنه ال
يقال "لم يجد" لمن لم يطلب.

 / 1ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :ﻓﻴﻪ.
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الخامس والثالثون :أن من وجد ماء ال يكفي بعض طھارته ،فإنه يلزمه استعماله ،ثم يتيمم بعد ذلك.
السادس والثالثون :أن الماء المتغير بالطاھرات ،مقدم على التيمم ،أي :يكون طھورا ،ألن الماء المتغير
جدُوا َما ًء { .
ماء ،فيدخل في قولهَ } :ف َل ْم َت ِ
السابع والثالثون :أنه ال بد من نية التيمم لقولهَ } :ف َت َي َّم ُموا { أي :اقصدوا.
الثامن والثالثون :أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب وغيره .فيكون على ھذا،
س ُحوا ِب ُو ُجو ِھ ُك ْم َوأَ ْيدِي ُكم ِّم ْن ُه { إما من باب التغليب ،وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه
قولهَ } :فا ْم َ
ويعلق بالوجه واليدين ،وإما أن يكون إرشادا لألفضل ،وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فھو أولى.
التاسع والثالثون :أنه ال يصح التيمم بالتراب النجس ،ألنه ال يكون طيبا بل خبيثا.
األربعون :أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط ،دون بقية األعضاء.
1
الحادي واألربعون :أن قولهِ } :ب ُو ُجو ِھ ُك ْم { شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسح ،إال أنه معفو عن
إدخال التراب في الفم واألنف ،وفيما تحت الشعور ،ولو خفيفة.
الثاني واألربعون :أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط ،ألن اليدين عند اإلطالق كذلك.
فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده " بذلك ،كما قيده في الوضوء.
الثالث واألربعون :أن اآلية عامة في جواز التيمم ،لجميع األحداث كلھا ،الحدث األكبر واألصغر ،بل
ولنجاسة البدن ،ألن " جعلھا بدال عن طھارة الماء ،وأطلق في اآلية فلم يقيد ]وقد يقال أن نجاسة
2
البدن ال تدخل في حكم التيمم ألن السياق في األحداث وھو قول جمھور العلماء[
الرابع واألربعون :أن محل التيمم في الحدث األصغر واألكبر واحد ،وھو الوجه واليدان.
الخامس واألربعون :أنه لو نوى َمنْ عليه حدثان التيمم عنھما ،فإنه يجزئ أخذا من عموم اآلية
وإطالقھا.
السادس واألربعون :أنه يكفي المسح بأي شيء كان ،بيده أو غيرھا ،ألن " قال } فامسحوا { ولم
يذكر الممسوح به ،فدل على جوازه بكل شيء.
السابع واألربعون :اشتراط الترتيب في طھارة التيمم ،كما يشترط ذلك في الوضوء ،وألن " بدأ بمسح
الوجه قبل مسح اليدين.
الثامن واألربعون :أن " تعالى -فيما شرعه لنا من األحكام -لم يجعل علينا في ذلك من حرج وال مشقة
وال عسر ،وإنما ھو رحمة منه بعباده ليطھرھم ،وليتم نعمته عليھم.
وھذا ھو التاسع واألربعون :أن طھارة الظاھر بالماء والتراب ،تكميل لطھارة الباطن بالتوحيد ،والتوبة
النصوح.
الخمسون :أن طھارة التيمم ،وإن لم يكن فيھا نظافة وطھارة تدرك بالحس والمشاھدة ،فإن فيھا طھارة
معنوية ناشئة عن امتثال أمر " تعالى.
الحادي والخمسون :أنه ينبغي للعبد أن يتدبر ال ِ
ح َكم واألسرار في شرائع " ،في الطھارة وغيرھا ليزداد
معرفة وعلما ،ويزداد شكرا  ومحبة له ،على ما شرع من األحكام التي توصل العبد إلى المنازل
العالية الرفيعة.

 / 1ﻓﻲ ب :ﻴﻌﻤﻪ.
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 .31قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوامين  شھداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم
على أال تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقوا " إن " خبير بما تعملون { المائدة-اآلية8
 ُ
ش َھدَا َء
أي } َيأ َ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { بما أ ُ ِم ُروا باإليمان به ،قوموا بالزم إيمانكم ،بأن تكونوا } َق َّوامِينَ ِ َّ ِ
ِبا ْلق ِْسطِ { بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاھرة والباطنة.
وأن يكون ذلك القيام  وحده ،ال لغرض من األغراض الدنيوية ،وأن تكونوا قاصدين للقسط ،الذي ھو
العدل ،ال اإلفراط وال التفريط ،في أقوالكم وال أفعالكم ،وقوموا بذلك على القريب والبعيد ،والصديق
والعدو.
} َوال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم { أي :ال يحملنكم بغض } َق ْو ٍم َع َلى أَال َت ْع ِدلُوا { كما يفعله من ال عدل عنده وال قسط ،بل
كما تشھدون لوليكم ،فاشھدوا عليه ،وكما تشھدون على عدوكم فاشھدوا له ،ولو كان كافرا أو مبتدعا،
فإنه يجب العدل فيه ،وقبول ما يأتي به من الحق ،ألنه حق ال ألنه قاله ،وال يرد الحق ألجل قوله ،فإن
ھذا ظلم للحق.
ب لِل َّت ْق َوى { أي :كلما حرصتم على العدل واجتھدتم في العمل به ،كان ذلك أقرب لتقوى
اع ِدلُوا ھ َُو أَ ْق َر ُ
} ْ
قلوبكم ،فإن تم العدل كملت التقوى.
" َخ ِبي ٌر ِب َما َت ْع َملُونَ { فمجازيكم بأعمالكم ،خيرھا وشرھا ،صغيرھا وكبيرھا ،جزاء عاجال وآجال.
} إِنَّ َّ َ
 .32قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اذكروا نعمة " عليكم إذ ھم قوم أن يبسطوا إليكم أيديھم
فكف أيديھم عنكم واتقوا " وعلى " فليتوكل المؤمنون { المائدة-اآلية11
ُي َذ ِّكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ،ويحثھم على تذكرھا بالقلب واللسان ،وأنھم -كما أنھم
ً
نعمة  -فليعدوا أيضا إنعامه عليھم بكف أيديھم
يعدون قتلھم ألعدائھم ،وأخذ أموالھم وبالدھم وسبيھم
عنھم ،ورد كيدھم في نحورھم نعمة .فإنھم األعداء ،قد ھموا بأمر ،وظنوا أنھم قادرون عليه.
فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودھم ،فھو نصر من " لعباده المؤمنين ينبغي لھم أن يشكروا " على
ذلك ،ويعبدوه ويذكروه ،وھذا يشمل كل من َھ َّم بالمؤمنين بشر ،من كافر ومنافق وباغ ،كف " شره
عن المسلمين ،فإنه داخل في ھذه اآلية.
" َف ْل َي َت َو َّك ِل
ثم أمرھم بما يستعينون به على االنتصار على عدوھم ،وعلى جميع أمورھم ،فقالَ } :و َع َلى َّ ِ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ { أي :يعتمدوا عليه في جلب مصالحھم الدينية والدنيوية ،وتبرؤوا من حولھم وقوتھم،
ويثقوا با تعالى في حصول ما يحبون .وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله ،وھو من واجبات القلب
المتفق عليھا.
.33قال " عزوجل}:يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " وابتغوا إليه الوسيلة وجاھدوا في سبيله لعلكم
تفلحون{ المائدة-اآلية35
ھذا أمر من " لعباده المؤمنين ،بما يقتضيه اإليمان من تقوى " والحذر من سخطه وغضبه ،وذلك
بأن يجتھد العبد ،ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما َيسخطه " ،من معاصي القلب
واللسان والجوارح ،الظاھرة والباطنة .ويستعين با على تركھا ،لينجو بذلك من سخط " وعذابه} .
َوا ْب َت ُغوا إِ َل ْي ِه ا ْل َوسِ ي َل َة { أي :القرب منه ،والحظوة لديه ،والحب له ،وذلك بأداء فرائضه القلبية ،كالحب
له وفيه ،والخوف والرجاء ،واإلنابة والتوكل .والبدنية :كالزكاة والحج .والمركبة من ذلك كالصالة
ونحوھا ،من أنواع القراءة والذكر ،ومن أنواع اإلحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه ،والبدن،
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والنصح لعباد " ،فكل ھذه األعمال تقرب إلى " .وال يزال العبد يتقرب بھا إلى " حتى يحبه " ،فإذا
أحبه كان سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بھا ،ورجله التي يمشي ]بھا[
ويستجيب " له الدعاء.
ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه ،الجھاد في سبيله ،وھو :بذل الجھد في قتال الكافرين
بالمال ،والنفس ،والرأي ،واللسان ،والسعي في نصر دين " بكل ما يقدر عليه العبد ،ألن ھذا النوع
من أجل الطاعات وأفضل القربات.
وألن من قام به ،فھو على القيام بغيره أحرى وأولى } َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ { إذا اتقيتم " بترك المعاصي،
وابتغيتم الوسيلة إلى " ،بفعل الطاعات ،وجاھدتم في سبيله ابتغاء مرضاته.
والفالح ھو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب ،والنجاة من كل مرھوب ،فحقيقته السعادة األبدية
والنعيم المقيم.
 .34قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا اليھود والنصارى أولياء بعضھم أولياء بعض
ار ُعونَ
ض ُي َ
وب ِھ ْم َم َر ٌ
ومن يتولھم منكم فإنه منھم إن " ال يھدي القوم الظالمين َف َت َرى ا َّلذِينَ فِي قُلُ ِ
س ِ
سى َّ
فِي ِھ ْم َيقُولُونَ َن ْخ َ
س ُّروا
ص ِب ُحوا َع َلى َما أَ َ
" ُ أَنْ َيأْت َِي ِبا ْل َف ْت ِح أَ ْو أَ ْم ٍر مِنْ ِع ْن ِد ِه َف ُي ْ
شى أَنْ ُتصِ ي َب َنا دَائ َِرةٌ َف َع َ
ا َج ْھ َد أَ ْي َما ِن ِھ ْم إِ َّن ُھ ْم َل َم َع ُك ْم َح ِب َط ْت
س ُموا ِب َّ ِ
فِي أَ ْنفُسِ ِھ ْم َنا ِدمِينَ  َو َيقُول ُ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا أَھَؤُ َال ِء ا َّلذِينَ أَ ْق َ
ص َب ُحوا َخاسِ ِرينَ { المائدة-اآليات53-52-51
أَ ْع َمالُ ُھ ْم َفأ َ ْ
يرشد تعالى عباده المؤمنين حين ب َّين لھم أحوال اليھود والنصارى وصفاتھم غير الحسنة ،أن ال
ض يتناصرون فيما بينھم ويكونون يدا على من سواھم ،فأنتم ال
يتخذوھم أولياء .فإن َب ْعض ُھ ْم أَ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
تتخذوھم أولياء ،فإنھم األعداء على الحقيقة وال يبالون بضركم ،بل ال يدخرون من مجھودھم شيئا على
إضاللكم ،فال يتوالھم إال من ھو مثلھم ،ولھذا قال:
} َو َمن َي َت َو َّل ُھم ِّم ْن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُھ ْم { ألن التولي التام يوجب االنتقال إلى دينھم .والتولي القليل يدعو إلى
الكثير ،ثم يتدرج شيئا فشيئا ،حتى يكون العبد منھم.
} إِنَّ َّ
وصفُھم الظلم ،وإليه َيرجعون ،وعليه يعولون .فلو جئتھم
"َ ال َي ْھدِي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِمِينَ { أي :الذين ْ
بكل آية ما تبعوك ،وال انقادوا لك.
ً
طائفة تواليھم ،فقالَ } :ف َت َرى ا َّلذِينَ فِي
ولما نھى " المؤمنين عن توليھم ،أخبر أن ممن يدعي اإليمان
ض { أي :شك ونفاق ،وضعف إيمان ،يقولون :إن تولينا إياھم للحاجة ،فإننا } َن ْخ َ
شى أَن
وب ِھم َّم َر ٌ
قُلُ ِ
ُتصِ ي َب َنا دَائ َِرةٌ { أي :تكون الدائرة لليھود والنصارى ،فإذا كانت الدائرة لھم ،فإذا لنا معھم يد يكافؤننا
سى َّ
" ُ أَن َيأْت َِي ِبا ْل َف ْت ِح { الذي
عنھا ،وھذا سوء ظن منھم باإلسالم ،قال تعالى -رادا لظنھم السيئَ } :-ف َع َ
يعز " به اإلسالم على اليھود والنصارى ،ويقھرھم المسلمون } أَ ْو أَ ْم ٍر مِنْ عِن ِد ِه { ييأس به المنافقون
س ُّروا { أي :أضمروا } فِي أَنفُسِ ِھ ْم َنا ِدمِينَ {
ص ِب ُحوا َع َلى َما أَ َ
من ظفر الكافرين من اليھود وغيرھم } َف ُي ْ
على ما كان منھم وضرھم بال نفع حصل لھم ،فحصل الفتح الذي نصر " به اإلسالم والمسلمين ،وأذل
به الكفر والكافرين ،فندموا وحصل لھم من الغم ما " به عليم.
ا
س ُموا ِب َّ ِ
} َو َيقُول ُ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { متعجبين من حال ھؤالء الذين في قلوبھم مرض } :أَھَؤُ ِ
الء ا َّلذِينَ أَ ْق َ
َج ْھ َد أَ ْي َما ِن ِھ ْم إِ َّن ُھ ْم َل َم َع ُك ْم { أي :حلفوا وأكدوا حلفھم ،وغلظوه بأنواع التأكيدات :إنھم لمعكم في اإليمان،
وما يلزمه من النصرة والمحبة والمواالة ،ظھر ما أضمروه ،وتبين ما أسروه ،وصار كيدھم الذي

37

ص َب ُحوا
كادوه ،وظنھم الذي ظنوه باإلسالم وأھله -باطال فبطل كيدھم وبطلت } أَ ْع َمالُ ُھ ْم { في الدنيا } َفأ َ ْ
َخاسِ ِرينَ { حيث فاتھم مقصودھم ،وحضرھم الشقاء والعذاب.

 .35قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي " بقوم يحبھم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاھدون في سبيل " وال يخافون لومة الئم ذلك فضل "
يؤتيه من يشاء و" واسع عليم  إِ َّن َما َولِ ُّي ُك ُم َّ
ص َال َة َو ُي ْؤ ُتونَ
سولُ ُه َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّلذِينَ ُيقِي ُمونَ ال َّ
" ُ َو َر ُ
َّ
" ُھ ُم ا ْل َغالِ ُبونَ { المائدة-
سو َل ُه َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا َفإِنَّ ح ِْز َب َّ ِ
" َو َر ُ
الز َكا َة َو ُھ ْم َرا ِك ُعونَ  َو َمنْ َي َت َول َّ َّ َ
اآليات.54-56-55-
يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين ،وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر " شيئا ،وإنما يضر نفسه .وأن
 عبادا مخلصين ،ورجاال صادقين ،قد تكفل الرحمن الرحيم بھدايتھم ،ووعد باإلتيان بھم ،وأنھم أكمل
ح ُّب ُھ ْم َو ُي ِ
الخلق أوصافا ،وأقواھم نفوسا ،وأحسنھم أخالقا ،أجل ُّ صفاتھم أن " } ُي ِ
ح ُّبو َن ُه { فإن محبة "
للعبد ھي أجل نعمة أنعم بھا عليه ،وأفضل فضيلة ،تفضل " بھا عليه ،وإذا أحب " عبدا يسر له
األسباب ،وھون عليه كل عسير ،ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات ،وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة
والوداد.
ومن لوازم محبة العبد لربه ،أنه ال بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى " عليه وسلم ظاھرا وباطنا،
" َفا َّت ِب ُعونِي ُي ْح ِب ْب ُك ُم َّ
في أقواله وأعماله وجميع أحواله ،كما قال تعالى } :قُلْ إِن ُك ْن ُت ْم ُت ِ
"ُ { .
ح ُّبونَ َّ َ
كما أن من الزم 1محبة " للعبد ،أن يكثر العبد من التقرب إلى " بالفرائض والنوافل ،كما قال النبي
إلي مما افترضت
إلي عبدي بشيء أحب َّ
صلى " عليه وسلم في الحديث الصحيح عن "" :وما تقرب َّ
إلي بالنوافل حتى أُحبه ،فإذا أحبب ُته ُ
كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره
عليه ،وال يزال ]عبدي[ يتقرب َّ
الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بھا ،ورجله التي يمشي بھا ،ولئن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذني
ألعيذنه".
ومن لوازم محبة " معرفته تعالى ،واإلكثار من ذكره ،فإن المحبة بدون معرفة با ناقصة جدا ،بل
غير موجودة وإن وجدت دعواھا ،ومن أحب " أكثر من ذكره ،وإذا أحب " عبدا قبل منه اليسير من
العمل ،وغفر له الكثير من الزلل.
ومن صفاتھم أنھم } أَ ِذ َّل ٍة َع َلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ أَ ِع َّز ٍة َع َلى ا ْل َكاف ِِرينَ { فھم للمؤمنين أذلة من محبتھم لھم،
ونصحھم لھم ،ولينھم ورفقھم ورأفتھم ،ورحمتھم بھم وسھولة جانبھم ،وقرب الشيء الذي يطلب منھم
وعلى الكافرين با ،المعاندين آلياته ،المكذبين لرسله  -أعزة ،قد اجتمعت ھممھم وعزائمھم على
اس َت َط ْع ُت ْم
معاداتھم ،وبذلوا جھدھم في كل سبب يحصل به االنتصار عليھم ،قال تعالىَ } :وأَ ِعدُّوا َل ُھم َما ْ
ار ُر َح َما ُء َب ْي َن ُھ ْم
مِن قُ َّو ٍة َومِن ِر َباطِ ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِھ ُبونَ ِب ِه َعد َُّو َّ ِ
" َو َعد َُّو ُك ْم { وقال تعالى } :أَشِ دَّا ُء َع َلى ا ْل ُك َّف ِ
{ فالغلظة والشدة على أعداء " مما يقرب العبد إلى " ،ويوافق العبد ربه في سخطه عليھم ،وال تمنع
الغلظة عليھم والشدة دعوتھم إلى الدين اإلسالمي بالتي ھي أحسن .فتجتمع الغلظة عليھم ،واللين في
دعوتھم ،وكال األمرين من مصلحتھم ونفعه عائد إليھم.

 / 1ﻓﻲ ب :ﻝوازم
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" { بأموالھم وأنفسھم ،بأقوالھم وأفعالھمَ } .وال َي َخافُونَ َل ْو َم َة الئ ٍِم { بل يقدمون
يل َّ ِ
} ُي َجا ِھدُونَ فِي َ
س ِب ِ
رضا ربھم والخوف من لومه على لوم المخلوقين ،وھذا يدل على قوة ھممھم وعزائمھم ،فإن ضعيف
القلب ضعيف الھمة ،تنتقض عزيمته عند لوم الالئمين ،وتفتر قوته عند عذل العاذلين .وفي قلوبھم تعبد
لغير " ،بحسب ما فيھا من مراعاة الخلق وتقديم رضاھم ولومھم على أمر " ،فال يسلم القلب من
التعبد لغير " ،حتى ال يخاف في " لومة الئم.
ولما مدحھم تعالى بما من به عليھم منَّ الصفات الجليلة والمناقب العالية ،المستلزمة لما لم يذكر من
أفعال الخير -أخبر أن ھذا من فضله عليھم وإحسانه لئال يعجبوا بأنفسھم ،وليشكروا الذي َمنَّ عليھم
"
ضل ُ َّ ِ
بذلك ليزيدھم من فضله ،وليعلم غي ُرھم أن فضل " تعالى ليس عليه حجاب ،فقالَ } :ذلِ َك َف ْ
شا ُء َو َّ
ُي ْؤتِي ِه َمن َي َ
" ُ َواسِ ٌع َعلِي ٌم { أي :واسع الفضل واإلحسان ،جزيل المنن ،قد عمت رحمته كل
شيء ،ويوسع على أوليائه من فضله ،ما ال يكون لغيرھم ،ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه ،فا
أعلم حيث يجعل رسالته أصال وفرعا.
}  } { 56 ، 55إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
الصال َة َو ُي ْؤ ُتونَ َّ
الز َكا َة َو ُھ ْم َرا ِك ُعونَ
سولُ ُه َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّلذِينَ ُيقِي ُمونَ
َّ
" ُ َو َر ُ
" ُھ ُم ا ْل َغالِ ُبونَ { .
سو َل ُه َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا َفإِنَّ ح ِْز َب َّ ِ
" َو َر ُ
* َو َمنْ َي َت َول َّ َّ َ
لما نھى عن والية الكفار من اليھود والنصارى وغيرھم ،وذكر مآل توليھم أنه الخسران المبين ،أخبر
تعالى َمن يجب ويتعين توليه ،وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال } :إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم َّ
سولُ ُه { فوالية "
" ُ َو َر ُ
تدرك باإليمان والتقوى .فكل من كان مؤمنا تقيا كان  وليا ،ومن كان وليا  فھو ولي لرسوله ،ومن
تولى " ورسوله كان تمام ذلك تولي من تواله ،وھم المؤمنون الذين قاموا باإليمان ظاھرا وباطنا،
وأخلصوا للمعبود ،بإقامتھم الصالة بشروطھا وفروضھا ومكمالتھا ،وأحسنوا للخلق ،وبذلوا الزكاة من
أموالھم لمستحقيھا منھم.
وقولهَ } :و ُھ ْم َرا ِك ُعونَ { أي :خاضعون  ذليلون .فأداة الحصر في قوله } إِ َّن َما َولِ ُّي ُك ُم َّ
سولُ ُه
" ُ َو َر ُ
َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا { تدل على أنه يجب قصر الوالية على المذكورين ،والتبري من والية غيرھم.
" ُھ ُم ا ْل َغالِ ُبونَ { أي:
سو َل ُه َوا َّلذِينَ آ َم ُنوا َفإِنَّ ح ِْز َب َّ ِ
" َو َر ُ
ثم ذكر فائدة ھذه الوالية فقالَ } :و َمن َي َت َول َّ َّ َ
فإنه من الحزب المضافين إلى " إضافة عبودية ووالية ،وحزبه ھم الغالبون الذين لھم العاقبة في الدنيا
واآلخرة ،كما قال تعالىَ } :وإِنَّ ُج ْن َد َنا َل ُھ ُم ا ْل َغالِ ُبونَ { .
وھذه بشارة عظيمة ،لمن قام بأمر " وصار من حزبه وجنده ،أن له الغلبة ،وإن أديل عليه في بعض
األحيان لحكمة يريدھا " تعالى ،فآخر أمره الغلبة واالنتصار ،ومن أصدق من " قيال.
 .36قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ھزوا ولعبا من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا " إن كنتم مؤمنين { المائدة-اآلية57
ينھى عباده المؤمنين عن اتخاذ أھل الكتاب من اليھود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونھم
ويتولونھم ،ويبدون لھم 1أسرار المؤمنين ،ويعاونونھم على بعض أمورھم التي تضر اإلسالم
والمسلمين ،وأن ما معھم من اإليمان يوجب عليھم ترك مواالتھم ،ويحثھم على معاداتھم ،وكذلك
التزامھم لتقوى " التي ھي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوھم إلى معاداتھم
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 .37قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل " لكم وال تعتدوا إن " ال يحب
" ُ َح َال ًال َط ِّي ًبا َوا َّتقُوا َّ
المعتدين َ .و ُكلُوا ِم َّما َر َز َق ُك ُم َّ
"َ ا َّلذِي أَ ْن ُت ْم ِب ِه ُم ْؤ ِم ُنونَ { .
المائدة-اآليات88-87
ت َما أَ َحل َّ َّ
يقول تعالى } َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال ُت َح ِّر ُموا َط ِّي َبا ِ
" ُ َل ُك ْم { من المطاعم والمشارب ،فإنھا نعم
أنعم " بھا عليكم ،فاحمدوه إذ أحلھا لكم ،واشكروه وال تردوا نعمته بكفرھا أو عدم قبولھا ،أو اعتقاد
تحريمھا ،فتجمعون بذلك بين القول على " الكذب ،وكفر النعمة ،واعتقاد الحالل الطيب حراما خبيثا،
فإن ھذا من االعتداء.
ِب ا ْل ُم ْع َتدِينَ { بل يبغضھم ويمقتھم ويعاقبھم
" ال ُيح ُّ
و" قد نھى عن االعتداء فقالَ } :وال َت ْع َتدُوا إِنَّ َّ َ
على ذلك.
ثم أمر بضد ما عليه المشركون ،الذين يحرمون ما أحل " فقالَ } :و ُكلُوا ِم َّما َر َز َق ُك ُم َّ
" ُ َحالال َط ِّي ًبا {
أي :كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم ،بما يسره من األسباب ،إذا كان حالال ال سرقة وال غصبا وال غير
ذلك من أنواع األموال التي تؤخذ بغير حق ،وكان أيضا طيبا ،وھو الذي ال خبث فيه ،فخرج بذلك
الخبيث من السباع والخبائث.
" { في امتثال أوامره ،واجتناب نواھيه } .ا َّلذِي أَ ْن ُت ْم ِب ِه ُم ْؤ ِم ُنونَ { فإن إيمانكم با يوجب
} َوا َّتقُوا َّ َ
عليكم تقواه ومراعاة حقه ،فإنه ال يتم إال بذلك.
ودلت اآلية الكريمة على أنه إذا حرم حالال عليه من طعام وشراب ،وسرية وأمة ،ونحو ذلك ،فإنه ال
يكون حراما بتحريمه ،لكن لو فعله فعليه كفارة يمين ،كما قال تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ال َّن ِب ُّي لِ َم ُت َح ِّر ُم َما أَ َحل َّ َّ
"ُ
َل َك { اآلية.
إال أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظھار ،ويدخل في ھذه اآلية أنه ال ينبغي لإلنسان أن يتجنب الطيبات
ويحرمھا على نفسه ،بل يتناولھا مستعينا بھا على طاعة ربه.

 .38قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِ َّن َما ُي ِري ُد ال َّ
ضا َء فِي ا ْل َخ ْم ِر
َاو َة َوا ْل َب ْغ َ
ش ْي َطانُ أَنْ ُيوق َِع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َعد َ
ص َّد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر َّ ِ
الر ُ
" َوأَطِ ي ُعوا َّ
" َو َع ِن ال َّ
َوا ْل َم ْيسِ ِر َو َي ُ
سول َ
ص َال ِة َف َھلْ أَ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُھونَ  َوأَطِ ي ُعوا َّ َ
سولِ َنا ا ْل َب َال ُغ ا ْل ُم ِبينُ  { المائدة-اآليات92-91-90
اع َل ُموا أَ َّن َما َع َلى َر ُ
اح َذ ُروا َفإِنْ َت َو َّل ْي ُت ْم َف ْ
َو ْ
اج َت ِن ُبوهُ { أي :اتركوه }
يذم تعالى ھذه األشياء القبيحة ،ويخبر أنھا من عمل الشيطان ،وأنھا رجسَ } .ف ْ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ { فإن الفالح ال يتم إال بترك ما حرم " ،خصوصا ھذه الفواحش المذكورة ،وھي الخمر
وھي :كل ما خامر العقل أي :غطاه بسكره ،والميسر ،وھو :جميع المغالبات التي فيھا عوض من
الجانبين ،كالمراھنة ونحوھا ،واألنصاب التي ھي :األصنام واألنداد ونحوھا ،مما ُينصب و ُيعبد من دون
" ،واألزالم التي يستقسمون بھا ،فھذه األربعة نھى " عنھا وزجر ،وأخبر عن مفاسدھا الداعية إلى
تركھا واجتنابھا .فمنھا :أنھا رجس ،أي :خبث ،نجس معنى ،وإن لم تكن نجسة حسا.
واألمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابھا وعدم التدنس بأوضارھا .ومنھا :أنھا من عمل الشيطان ،الذي ھو
أعدى األعداء لإلنسان.
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ومن المعلوم أن العدو يحذر منه ،وتحذر مصايده وأعماله ،خصوصا األعمال التي يعملھا ليوقع فيھا
عدوه ،فإنھا فيھا ھالكه ،فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين ،والحذر منھا ،والخوف من
الوقوع فيھا.
ومنھا :أنه ال يمكن الفالح للعبد إال باجتنابھا ،فإن الفالح ھو :الفوز بالمطلوب المحبوب ،والنجاة من
المرھوب ،وھذه األمور مانعة من الفالح ومعوقة له.
ومنھا :أن ھذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس ،والشيطان حريص على بثھا ،خصوصا الخمر
والميسر ،ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء.
فإن في الخمر من انغالب العقل وذھاب حجاه ،ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين،
خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما ھو من لوازم شارب الخمر ،فإنه ربما أوصل إلى القتل .وما في
الميسر من غلبة أحدھما لآلخر ،وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ،ما ھو من أكبر األسباب للعداوة
والبغضاء.
ومنھا :أن ھذه األشياء تصد القلب ،ويتبعه البدن عن ذكر " وعن الصالة ،اللذين خلق لھما العبد،
وبھما سعادته ،فالخمر والميسر ،يصدانه عن ذلك أعظم صد ،ويشتغل قلبه ،ويذھل لبه في االشتغال
بھما ،حتى يمضي عليه مدة طويلة وھو ال يدري أين ھو.
فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبھا ،وتجعله من أھل الخبث ،وتوقعه في أعمال
الشيطان وشباكه ،فينقاد له كما تنقاد البھيمة الذليلة لراعيھا ،وتحول بين العبد وبين فالحه ،وتوقع
العداوة والبغضاء بين المؤمنين ،وتصد عن ذكر " وعن الصالة؟" فھل فوق ھذه المفاسد شيء أكبر
منھا؟"
ولھذا عرض تعالى على العقول السليمة النھي عنھا ،عرضا بقولهَ } :ف َھلْ أَ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُھونَ { ألن العاقل -
إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد -انزجر عنھا وكفت نفسه ،ولم يحتج إلى وعظ كثير وال زجر بليغ.
سولِ َنا ا ْل َبال ُغ ا ْل ُم ِبينُ { .
اع َل ُموا أَ َّن َما َع َلى َر ُ
اح َذ ُروا َفإِنْ َت َو َّل ْي ُت ْم َف ْ
سول َ َو ْ
الر ُ
" َوأَطِ ي ُعوا َّ
} َ } { 92وأَطِ ي ُعوا َّ َ
طاعة " وطاعة رسوله واحدة ،فمن أطاع " ،فقد أطاع الرسول ،ومن أطاع الرسول فقد أطاع ".
وذلك شامل للقيام بما أمر " به ورسوله من األعمال ،واألقوال الظاھرة والباطنة ،الواجبة والمستحبة،
المتعلقة بحقوق " وحقوق خلقه واالنتھاء عما نھى " ورسوله عنه كذلك.
اح َذ ُروا { أي:
وھذا األمر أعم األوامر ،فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونھي ،ظاھر وباطن ،وقولهَ } :و ْ
من معصية " ومعصية رسوله ،فإن في ذلك الشر والخسران المبينَ } .فإِنْ َت َو َّل ْي ُت ْم { عما أمرتم به
سو ِل َنا ا ْل َبال ُغ ا ْل ُم ِبينُ { وقد أدى ذلك .فإن اھتديتم فألنفسكم ،وإن
اع َل ُموا أَ َّن َما َع َلى َر ُ
ونھيتم عنهَ } .ف ْ
أسأتم فعليھا ،و" ھو الذي يحاسبكم ،والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به.
 .39قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا ليبلونكم " بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم "
من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { المائدة-اآلية.94
ھذا من منن " على عباده ،أن أخبرھم بما سيفعل قضاء وقدرا ،ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ،ويھلك
من ھلك عن بينة ،ويحيا من حي عن بينة ،فقال تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { ال بد أن يختبر "
إيمانكم.
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} َل َي ْبلُ َو َّن ُك ُم َّ
" ُ ِب َ
ص ْي ِد { أي :بشيء غير كثير ،فتكون محنة يسيرة ،تخفيفا منه تعالى ولطفا،
ش ْي ٍء مِنَ ال َّ
وذلك الصيد الذي يبتليكم " به } َت َنالُ ُه أَ ْيدِي ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم { أي :تتمكنون من صيده ،ليتم بذلك االبتالء ،ال
غير مقدور عليه بيد وال رمح ،فال يبقى لالبتالء فائدة.
ثم ذكر الحكمة في ذلك االبتالء ،فقالِ } :ل َي ْع َل َم َّ
" ُ { علما ظاھرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب }
َمنْ َي َخافُ ُه ِبا ْل َغ ْي ِ
ب { فيكف عما نھى " عنه مع قدرته عليه وتمكنه ،فيثيبه الثواب الجزيل ،ممن ال
اع َتدَى { منكم } َب ْع ِد َذلِ َك {
يخافه بالغيب ،فال يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه } َف َم ِن ْ
اب أَلِي ٌم { أي :مؤلم موجع ،ال يقدر على وصفه إال
البيان ،الذي قطع الحجج ،وأوضح السبيلَ } .ف َل ُه َع َذ ٌ
" ،ألنه ال عذر لذلك المعتدي ،واالعتبار بمن يخافه بالغيب ،وعدم حضور الناس عنده .وأما إظھار
مخافة " عند الناس ،فقد يكون ذلك ألجل مخافة الناس ،فال يثاب على ذلك.
 .40قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ھديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما
ليذوق وبال أمره عفا " عما سلف ومن عاد فينتقم " منه و" عزيز ذو انتقام  أ ُ ِ
ص ْي ُد
حل َّ َل ُك ْم َ
" ا َّلذِي إِ َل ْي ِه ُت ْح َ
ش ُرونَ {
ار ِة َو ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم َ
س َّي َ
ا ْل َب ْح ِر َو َط َعا ُم ُه َم َتا ًعا َل ُك ْم َولِل َّ
ص ْي ُد ا ْل َب ِّر َما ُد ْم ُت ْم ُح ُر ًما َوا َّتقُوا َّ َ
المائدة-اآليات96-95
ص ْي َد َوأَ ْن ُت ْم
...ثم صرح بالنھي عن قتل الصيد في حال اإلحرام ،فقالَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال َت ْق ُتلُوا ال َّ
ُح ُر ٌم { أي :محرمون في الحج والعمرة ،والنھي عن قتله يشمل النھي عن مقدمات القتل ،وعن
المشاركة في القتل ،والداللة عليه ،واإلعانة على قتله ،حتى إن من تمام ذلك أنه ينھى المحرم عن أكل
ما قُتل أو صيد ألجله ،وھذا كله تعظيم لھذا النسك العظيم ،أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان
حالال له قبل اإلحرام.
وقولهَ } :و َمنْ َق َت َل ُه ِم ْن ُك ْم ُم َت َع ِّمدًا { أي :قتل صيدا عمدا } فـ { عليه } جزاء ِم ْثل ُ َما َق َتل َ مِنَ ال َّن َع ِم { أي:
اإلبل ،أو البقر ،أو الغنم ،فينظر ما يشبه شيئا من ذلك ،فيجب عليه مثله ،يذبحه ويتصدق به .واالعتبار
بالمماثلة أن } َي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم { أي :عدالن يعرفان الحكم ،ووجه الشبه ،كما فعل الصحابة
رضي " عنھم ،حيث قضوا بالحمامة شاة ،وفي النعامة بدنة ،وفي بقر الوحش -على اختالف أنواعه-
بقرة ،وھكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ،ففيه مثله ،فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته ،كما ھو القاعدة في
المتلفات ،وذلك الھدي ال بد أن يكون } ھَدْ ًيا َبال َِغ ا ْل َك ْع َب ِة { أي :يذبح في الحرم.
ساكِينَ { أي :كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين ،أي :يجعل مقابلة المثل من النعم،
ارةٌ َط َعا ُم َم َ
} أَ ْو َك َّف َ
طعام يطعم المساكين.
نصف صاع من
قال كثير من العلماء :يقوم الجزاء ،فيشترى بقيمته طعام ،فيطعم كل مسكين ُم َّد ُب ٍّر أو
َ
غيره } .أَ ْو َعدْ ل ُ َذلِ َك { الطعام } صِ َيا ًما { أي :يصوم عن إطعام كل مسكين يوما } .لِ َي ُذ َ
وق { بإيجاب
" ُ ِم ْن ُه َو َّ
الجزاء المذكور عليه } َو َبال َ أَ ْمر ِه { } َو َمنْ َعادَ { بعد ذلك } َف َي ْن َت ِق ُم َّ
" ُ َع ِزي ٌز ُذو ا ْن ِت َق ٍام { وإنما
ِ
نص " على المتعمد لقتل الصيد ،مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ ،كما ھو القاعدة الشرعية -أن
المتلف للنفوس واألموال المحترمة ،فإنه يضمنھا على أي حال كان ،إذا كان إتالفه بغير حق ،ألن "
رتب عليه الجزاء والعقوبة واالنتقام ،وھذا للمتعمد .وأما المخطئ فليس عليه عقوبة ،إنما عليه
الجزاء] ،ھذا جواب الجمھور من ھذا القيد الذي ذكره " .وطائفة من أھل العلم يرون تخصيص الجزاء
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بالمتعمد وھو ظاھر اآلية .والفرق بين ھذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس واألموال في ھذا
1
الموضع الحق فيه  ،فكما ال إثم ال جزاء إلتالفه نفوس اآلدميين وأموالھم[
 .41قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنھا
ص َب ُحوا ِب َھا
سأ َ َل َھا َق ْو ٌم مِنْ َق ْبلِ ُك ْم ُث َّم أَ ْ
حين ينزل القرآن تبد لكم عفا " عنھا و" غفور حليم  َقدْ َ
َكاف ِِرينَ { المائدة-اآليات102-101
ينھى عباده المؤمنين عن سؤال األشياء التي إذا بينت لھم ساءتھم وأحزنتھم ،وذلك كسؤال بعض
المسلمين لرسول " صلى " عليه وسلم عن آبائھم ،وعن حالھم في الجنة أو النار ،فھذا ربما أنه لو
بين للسائل لم يكن له فيه خير ،وكسؤالھم لألمور غير الواقعة.
وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت األمة ،وكالسؤال عما ال يعني ،فھذه
األسئلة ،وما أشبھھا ھي المنھي عنھا ،وأما السؤال الذي ال يترتب عليه شيء من ذلك فھذا 2مأمور
اسأَلُوا أَھْ ل َ ال ِّذ ْك ِر إِنْ ُك ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُمونَ { .
به ،كما قال تعالىَ } :ف ْ
} َوإِنْ َت ْسأَلُوا َع ْن َھا حِينَ ُينزل ُ ا ْلقُ ْرآنُ ُت ْب َد َل ُك ْم { أي :وإذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنھا حين ينزل
عليكم القرآن ،فتسألون عن آية أشكلت ،أو حكم خفي وجھه عليكم ،في وقت يمكن فيه نزول الوحي من
السماء ،تبد لكم ،أي :تبين لكم وتظھر ،وإال فاسكتوا ع ّما سكت " عنه.
" ُ َع ْن َھا { أي :سكت معافيا لعباده منھا ،فكل ما سكت " عنه فھو مما أباحه وعفا عنهَ } .و َّ
} َع َفا َّ
"ُ
َغفُو ٌر َحلِي ٌم { أي :لم يزل بالمغفرة موصوفا ،وبالحلم واإلحسان معروفا ،فتعرضوا لمغفرته وإحسانه،
سأ َ َل َھا َق ْو ٌم مِنْ َق ْبلِ ُك ْم { أي :جنسھا
واطلبوه من رحمته ورضوانه.وھذه المسائل التي نھيتم عنھا } َقدْ َ
ص َب ُحوا ِب َھا َكاف ِِرينَ { كما قال النبي صلى
وشبھھا ،سؤال تعنت ال استرشاد .فلما بينت لھم جاءتھم } أَ ْ
" عليه وسلم في الحديث الصحيح" :ما نھيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
فإنما أھلك من كان قبلكم كثرة مسائلھم ،واختالفھم على أنبيائھم".
 .42قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اھتديتم إلى " مرجعكم
جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون{ المائدة-اآلية105
س ُك ْم { أي :اجتھدوا في إصالحھا وكمالھا وإلزامھا سلوك
قول تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َع َل ْي ُك ْم أَ ْنفُ َ
الصراط المستقيم ،فإنكم إذا صلحتم ال يضركم من ضل عن الصراط المستقيم ،ولم يھتد إلى الدين
القويم ،وإنما يضر نفسه.
وال يدل ھذا على أن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،ال يضر العب َد تر ُكھما وإھمالُھما ،فإنه ال يتم
ھداه ،إال باإلتيان بما يجب عليه من األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
نعم ،إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه ،فإنه ال يضره ضالل غيره.
ج ُع ُك ْم َجمِي ًعا { أي :مآلكم يوم القيامة ،واجتماعكم بين يدي " تعالىَ } .ف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما
وقوله } :إِ َلى َّ ِ
" َم ْر ِ
ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ { من خير وشر.
1

/
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 .43قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في األرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونھما من بعد
الصالة فيقسمان با إن ارتبتم ال نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وال نكتم شھادة " إنا إذا لمن
اس َت َح َّقا إِ ْث ًما َف َ
ان
ان َم َقا َم ُھ َما مِنَ ا َّلذِينَ ْ
ْاآل ِثمِينَ  َفإِنْ ُعث َِر َع َلى أَ َّن ُھ َما ْ
اس َت َح َّق َع َل ْي ِھ ُم ْاألَ ْو َل َي ِ
ان َيقُو َم ِ
آخ َر ِ
ش َھا َد ُت َنا أَ َح ُّق مِنْ َ
ا َل َ
اع َت َد ْي َنا إِ َّنا إِ ًذا َلمِنَ ال َّظالِمِينَ  َذلِ َك أَدْ َنى أَنْ َيأْ ُتوا
ان ِب َّ ِ
ش َھا َد ِت ِھ َما َو َما ْ
َف ُي ْقسِ َم ِ
اس َم ُعوا َو َّ
ِبال َّ
" ُ َال َي ْھدِي ا ْل َق ْو َم
" َو ْ
ش َھا َد ِة َع َلى َو ْج ِھ َھا أَ ْو َي َخافُوا أَنْ ُت َر َّد أَ ْي َمانٌ َب ْع َد أَ ْي َما ِن ِھ ْم َوا َّت ُقوا َّ َ
ا ْل َفاسِ قِينَ  { المائدة-اآليات108-107-106
ُ
مقدمات الموت وعالئمه.
يخبر تعالى خبرا متضمنا لألمر بإشھاد اثنين على الوصية ،إذا حضر اإلنسان
فينبغي له أن يكتب وصيته ،ويشھد عليھا اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شھادتھما.
} أَ ْو َ
ان مِنْ َغ ْي ِر ُك ْم { أي :من غير أھل دينكم ،من اليھود أو النصارى أو غيرھم ،وذلك عند الحاجة
آخ َر ِ
والضرورة وعدم غيرھما من المسلمين.
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ي َب ُة ا ْل َم ْو ِ
ت { أي :فأشھدوھما ،ولم يأمر
األر ِ
ض { أي :سافرتم فيھا } َفأ َ َ
ض َر ْب ُت ْم فِي ْ
} إِنْ أَ ْن ُت ْم َ
صال ِة { التي
بشھادتھما إال ألن قولھما في تلك الحال مقبول ،ويؤكد عليھما ،بأن يحبسا } مِنْ َب ْع ِد ال َّ
يعظمونھا.
ار َت ْب ُت ْم { في شھادتھما ،فإن صدقتموھما ،فال
ان ِب َّ ِ
ا { أنھما صدقا ،وما غيرا وال بدال ھذا } إِ ِن ْ
} َف ُي ْقسِ َم ِ
حاجة إلى القسم بذلك.
ويقوالن } :ال َن ْ
ش َت ِري ِب ِه { أي :بأيماننا } َث َم ًنا { بأن نكذب فيھا ،ألجل عرض من الدنياَ } .و َل ْو َكانَ َذا
قُ ْر َبى { فال نراعيه ألجل قربه منا } َوال َن ْك ُت ُم َ
" { بل نؤديھا على ما سمعناھا } إِ َّنا إِ ًذا { أي :إن
ش َھا َد َة َّ ِ
كتمناھا } َلمِنَ اآل ِثمِينَ { .
اس َت َح َّقا إِ ْث ًما { بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبھما وأنھما
} َفإِنْ ُعث َِر َع َلى أَ َّن ُھ َما { أي :الشاھدين } ْ
خانا } فآخران يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم األوليان { .
ا َل َ
ش َھا َد ُت َنا أَ َح ُّق مِنْ
ان ِب َّ ِ
أي :فليقم رجالن من أولياء الميت ،وليكونا من أقرب األولياء إليهَ } .ف ُي ْقسِ َم ِ
َ
اع َت َد ْي َنا إِ َّنا إِ ًذا َلمِنَ ال َّظا ِلمِينَ { أي :إن ظلمنا واعتدينا،
ش َھا َد ِت ِھ َما { أي :أنھما كذبا ،وغيرا وخاناَ } .و َما ْ
وشھدنا بغير الحق.
قال " تعالى في بيان حكمة تلك الشھادة وتأكيدھا ،وردھا على أولياء الميت حين تظھر من الشاھدين
الخيانةَ } :ذلِ َك أَدْ َنى { أي :أقرب } أَنْ َيأْ ُتوا ِبال َّ
ش َھا َد ِة َع َلى َو ْج ِھ َھا { حين تؤكد عليھما تلك التأكيدات} .
أَ ْو َي َخافُوا أَنْ ُت َر َّد أَ ْي َمانٌ َب ْع َد أَ ْي َما ِن ِھ ْم { أي :أن ال تقبل أيمانھم ،ثم ترد على أولياء الميت.
} َو َّ
وصفُھم الفسق ،فال يريدون الھدى والقصد إلى الصراط
" ُ ال َي ْھدِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسِ قِينَ { أي :الذين ْ
المستقيم.
وحاصل ھذا ،أن الميت  -إذا حضره الموت في سفر ونحوه ،مما ھو مظنة قلة الشھود المعتبرين -أنه
ينبغي أن يوصي شاھدين مسلمين عدلين.
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فإن لم يجد إال شاھدين كافرين ،جاز أن يوصي إليھما ،ولكن ألجل كفرھما فإن األولياء إذا ارتابوا بھما
فإنھم يحلفونھما 1بعد الصالة ،أنھما ما خانا ،وال كذبا ،وال غيرا ،وال بدال فيبرآن بذلك من حق يتوجه
إليھما.
فإن لم يصدقوھما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاھدين ،فإن شاء أولياء الميت ،فليقم منھم اثنان،
فيقسمان با :لشھادتھما أحق من شھادة الشاھدين األولين ،وأنھما خانا وكذبا ،فيستحقون منھما ما
يدعون.
وھذه اآليات الكريمة نزلت في قصة "تميم الداري" و "عدي بن بداء" المشھورة حين أوصى لھما
العدوي ،و" أعلم.
ويستدل باآليات الكريمات على عدة أحكام:
منھا :أن الوصية مشروعة ،وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.
ومنھا :أنھا معتبرة ،ولو كان اإلنسان وصل إلى مقدمات الموت وعالماته ،ما دام عقله ثابتا.
ومنھا :أن شھادة الوصية ال بد فيھا من اثنين عدلين.
ومنھا :أن شھادة الكافرين في ھذه الوصية ونحوھا مقبولة لوجود الضرورة ،وھذا مذھب اإلمام أحمد.
وزعم كثير من أھل العلم :أن ھذا الحكم منسوخ ،وھذه دعوى ال دليل عليھا.
ومنھا :أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه ،أن شھادة الكفار -عند عدم غيرھم ،حتى في غير ھذه
المسألة -مقبولة ،كما ذھب إلى ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية.
ومنھا :جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور.
ومنھا :جواز السفر للتجارة.
ومنھا :أن الشاھدين -إذا ارتيب منھما ،ولم تبد قرينة تدل على خيانتھما ،وأراد األولياء -أن يؤكدوا
عليھم اليمين ،ويحبسوھما من بعد الصالة ،فيقسمان بصفة ما ذكر " تعالى.
ومنھا :أنه إذا لم تحصل تھمة وال ريب لم يكن حاجة إلى حبسھما ،وتأكيد اليمين عليھما.
ومنھا :تعظيم أمر الشھادة حيث أضافھا تعالى إلى نفسه ،وأنه يجب االعتناء بھا والقيام بھا بالقسط.
ومنھا :أنه يجوز امتحان الشاھدين عند الريبة منھما ،وتفريقھما لينظر عن شھادتھما.
ومنھا :أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في ھذه المسألة  -قام اثنان من أولياء الميت
فأقسما با :أن أيماننا أصدق من أيمانھما ،ولقد خانا وكذبا.
ثم يدفع إليھما ما ادعياه ،فتكون القرينة -مع أيمانھما -قائمة مقام البينة.
 .44قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوھم األدبار َو َمنْ ُي َو ِّل ِھ ْم
ض ٍ
س ا ْل َمصِ ي ُر  {
ب مِنَ َّ ِ
" َو َمأْ َواهُ َج َھ َّن ُم َو ِب ْئ َ
ال أَ ْو ُم َت َح ِّي ًزا إِ َلى ِف َئ ٍة َف َقدْ َبا َء ِب َغ َ
َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َرهُ إِ َّال ُم َت َح ِّر ًفا لِ ِق َت ٍ
األنفال-اآليات 16-15
يأمر ّ
" تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة اإليمانية ،والقوة في أمره ،والسعي في جلب األسباب المقوية
للقلوب واألبدان،ونھاھم عن الفرار إذا التقى الزحفان ،فقالَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا َلقِي ُت ُم ا َّلذِينَ َك َف ُروا
ار { بل
َز ْح ًفا { أي :في صف القتال ،وتزاحف الرجال ،واقتراب بعضھم من بعضَ } ،فال ُت َولُّو ُھ ُم األدْ َب َ
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اثبتوا لقتالھم ،واصبروا على جالدھم ،فإن في ذلك نصرة لدين ّ
" ،وقوة لقلوب المؤمنين ،وإرھابا
للكافرين.
ض ٍ
"
ب مِنَ َّ ِ
ال أَ ْو ُم َت َح ِّي ًزا إِ َلى ِف َئ ٍة َف َقدْ َبا َء { أي :رجع } ِب َغ َ
} َو َمنْ ُي َو ِّل ِھ ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َرهُ إِال ُم َت َح ِّر ًفا لِ ِق َت ٍ
س ا ْل َمصِ ي ُر { .
َو َمأْ َواهُ { أي :مقره } َج َھ َّن ُم َو ِب ْئ َ
وھذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر ،كما وردت بذلك األحاديث الصحيحة
وكما نص ھنا على وعيده بھذا الوعيد الشديد.
ومفھوم اآلية :أن المتحرف للقتال ،وھو الذي ينحرف من جھة إلى أخرى ،ليكون أمكن له في القتال،
وأنكى لعدوه ،فإنه ال بأس بذلك ،ألنه لم يول دبره فارا ،وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه ،أو يأتيه
من محل يصيب فيه غرته ،أو ليخدعه بذلك ،أو غير ذلك من مقاصد المحاربين ،وأن المتحيز إلى فئة
تمنعه وتعينه على قتال الكفار ،فإن ذلك جائز،فإن كانت الفئة في العسكر ،فاألمر في ھذا واضح،وإن
كانت الفئة في غير محل المعركة كانھزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائھم إلى بلد من بلدان
المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين ،فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن ھذا
جائز،ولعل ھذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن االنھزام أحمد عاقبة ،وأبقى عليھم.
أما إذا ظنوا غلبتھم للكفار في ثباتھم لقتالھم ،فيبعد  -في ھذه الحال -أن تكون من األحوال المرخص
فيھا ،ألنه  -على ھذا  -ال يتصور الفرار المنھي عنه،وھذه اآلية مطلقة ،وسيأتي في آخر السورة
تقييدھا بالعدد.
 .45قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا " ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون َو َال
سم ِْع َنا َو ُھ ْم َال َي ْس َم ُعون  { األنفال-اآلية.21-20
َت ُكو ُنوا َكا َّلذِينَ َقالُوا َ
لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين ،أمرھم أن يقوموا بمقتضى اإليمان الذي يدركون به معيته ،فقال} :
سو َل ُه { بامتثال أمرھما واجتناب نھيھما.
" َو َر ُ
َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا أَطِ ي ُعوا َّ َ
} َوال َت َو َّل ْوا َع ْن ُه { أي :عن ھذا األمر الذي ھو طاعة ّ
" ،وطاعة رسولهَ } .وأَ ْن ُت ْم َت ْس َم ُعونَ { ما يتلى
عليكم من كتاب ّ
" ،وأوامره ،ووصاياه ،ونصائحه،فتوليكم في ھذه الحال من أقبح األحوال.
سم ِْع َنا َو ُھ ْم ال َي ْس َم ُعونَ { أي :ال تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي ال حقيقة
} َوال َت ُكو ُنوا َكا َّلذِينَ َقالُوا َ
لھا ،فإنھا حالة ال يرضاھا ّ
" وال رسوله،فليس اإليمان بالتمني والتحلي ،ولكنه ما وقر في القلوب
وصدقته األعمال.
 .46قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن "
اع َل ُموا
اص ًة َو ْ
يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون َوا َّتقُوا ِف ْت َن ًة َال ُتصِ ي َبنَّ ا َّلذِينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
" َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب  { األنفال-اآليات25-24
أَنَّ َّ َ
يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه اإليمان منھم وھو االستجابة ّ وللرسول ،أي :االنقياد لما أمرا
به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه ،واالجتناب لما نھيا عنه ،واالنكفاف عنه والنھي عنه.
وقوله } :إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُي ْح ِيي ُك ْم { وصف مالزم لكل ما دعا ّ
" ورسوله إليه ،وبيان لفائدته وحكمته ،فإن
حياة القلب والروح بعبودية ّ
" تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام.
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" َي ُحول ُ َب ْينَ ا ْل َم ْر ِء َو َق ْل ِب ِه { فإياكم أن
ثم حذر عن عدم االستجابة ّ وللرسول فقالَ } :و ْ
اع َل ُموا أَنَّ َّ َ
" أول ما يأتيكم ،فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك ،وتختلف قلوبكم ،فإن ّ
تردوا أمر ّ
" يحول بين
المرء وقلبه ،يقلب القلوب حيث شاء ويصرفھا أنى شاء.
فليكثر العبد من قول :يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ،يا مصرف القلوب ،اصرف قلبي إلى طاعتك.
} َوأَ َّن ُه إِ َل ْي ِه ُت ْح َ
ش ُرونَ { أي :تجمعون ليوم ال ريب فيه ،فيجازي المحسن بإحسانه ،والمسيء بعصيانه.
ص ًة { بل تصيب فاعل الظلم وغيره،وذلك إذا ظھر الظلم فلم
} َوا َّتقُوا ِف ْت َن ًة ال ُتصِ ي َبنَّ ا َّلذِينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخا َّ
يغير ،فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره،وتقوى 1ھذه الفتنة بالنھي عن المنكر ،وقمع أھل الشر والفساد،
وأن ال يمكنوا من المعاصي والظلم مھما أمكن.
اع َل ُموا أَنَّ َّ
"َ َ
شدِي ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب { لمن تعرض لمساخطه ،وجانب رضاه.
} َو ْ
 .47قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تخونوا " والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
" ِع ْندَ هُ أَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم { األنفال-اآليات28-27
َو ْ
اع َل ُموا أَ َّن َما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوأَ ْو َال ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة َوأَنَّ َّ َ
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنھم ّ
" عليه من أوامره ونواھيه ،فإن األمانة قد عرضھا
ّ
" على السماوات واألرض والجبال ،فأبين أن يحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنه كان ظلوما
جھوالفمن أدى األمانة استحق من ّ
" الثواب الجزيل ،ومن لم يؤدھا بل خانھا استحق العقاب الوبيل،
وصار خائنا ّ وللرسول وألمانته ،منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات ،وأقبح الشيات،
وھي الخيانة مفوتا لھا أكمل الصفات وأتمھا ،وھي األمانة.
ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأوالده ،فربما حمله محبة 2ذلك على تقديم ھوى نفسه على أداء أمانته،
" تعالى أن األموال واألوالد فتنة يبتلي ّ
أخبر ّ
" بھما عباده ،وأنھا عارية ستؤدى لمن أعطاھا ،وترد
ي ،فآثروا فضله العظيم على لذة
ور ْأ ٌ
" ِع ْن َدهُ أَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم { فإن كان لكم عقل َ
لمن استودعھا } َوأَنَّ َّ َ
صغيرة فانية مضمحلة ،فالعاقل يوازن بين األشياء ،ويؤثر أوالھا باإليثار ،وأحقھا بالتقديم.
 .48قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إن تتقوا " يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
و" ذو الفضل العظيم { األنفال-اآلية29
امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة ،وعالمة الفالح ،وقد رتب ّ
" على التقوى من خير الدنيا
واآلخرة شيئا كثيرا،فذكر ھنا أن من اتقى ّ
" حصل له أربعة أشياء ،كل واحد منھا خير من الدنيا وما
فيھا:
األول :الفرقان :وھو العلم والھدى الذي يفرق به صاحبه بين الھدى والضالل ،والحق والباطل ،والحالل
والحرام ،وأھل السعادة من أھل الشقاوة.
الثاني والثالث :تكفير السيئات ،ومغفرة الذنوب،وكل واحد منھما داخل في اآلخر عند اإلطالق وعند
االجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ،ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر.
الرابع :األجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على ھوى نفسهَ } .و َّ
يم {
" ُ ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ

 / 1ﻫﻜذا ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺨﺘﻴن واﻝﻤراد ظﺎﻫر وﻫو :أن اﺘﻘﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺘﻨﺔ ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﻨﻜر.
2

 /ﻓﻲ ب :ﻤﺤﺒﺘﻪ.
47

 .49قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا " كثيرا لعلكم تفلحون {
األنفال-اآلية45
يقول تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا َلقِي ُت ْم ِف َئ ًة { أي :طائفة من الكفار تقاتلكم.
} َفا ْث ُب ُتوا { لقتالھا ،واستعملوا الصبر وحبس النفس على ھذه الطاعة الكبيرة ،التي عاقبتھا العز
والنصر.
واستعينوا على ذلك باإلكثار من ذكر ّ
" } َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ { أي :تدركون ما تطلبون من االنتصار على
أعدائكم،فالصبر والثبات واإلكثار من ذكر ّ
" من أكبر األسباب للنصر.
 .50قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على
اإليمان ومن يتولھم منكم فأولئك ھم الظالمون قُلْ إِنْ َكانَ آ َباؤُ ُك ْم َوأَ ْب َناؤُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم
ارةٌ َت ْخ َ
سولِ ِه
ض ْو َن َھا أَ َح َّب إِ َل ْي ُك ْم مِنَ َّ ِ
" َو َر ُ
ساكِنُ َت ْر َ
سا َدھَا َو َم َ
ش ْونَ َك َ
ير ُت ُك ْم َوأَ ْم َوال ٌ ا ْق َت َر ْف ُت ُموھَا َوت َِج َ
َو َعشِ َ
" ُ ِبأ َ ْمر ِه َو َّ
صوا َح َّتى َيأْت َِي َّ
" ُ َال َي ْھ ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسِ قِينَ  {
س ِبيلِ ِه َف َت َر َّب ُ
ج َھا ٍد فِي َ
َو ِ
ِ
التوبة-اآليات 24 - 23
يقول تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { اعملوا بمقتضى اإليمان ،بأن توالوا من قام به ،وتعادوا من لم يقم
به.
و } ال َت َّت ِ
خ ُذوا آ َبا َء ُك ْم َوإِ ْخ َوا َن ُك ْم { الذين ھم أقرب الناس إليكم ،وغيرھم من باب أولى وأحرى ،فال
ان {
تتخذوھم } أَ ْولِ َيا َء إِ ِن ْ
اس َت َح ُّبوا { أي :اختاروا على وجه الرضا والمحبة } ا ْل ُك ْف َر َع َلى اإلي َم ِ
" ،واتخذوا أعداء ّ
} َو َمنْ َي َت َو َّل ُھ ْم ِم ْن ُك ْم َفأُو َل ِئ َك ُھ ُم ال َّظا ِل ُمونَ { ألنھم تجرؤوا على معاصي ّ
" أولياء،
وأصل الوالية :المحبة والنصرة ،وذلك أن اتخاذھم أولياء ،موجب لتقديم طاعتھم على طاعة ّ
"،
ومحبتھم على محبة ّ
" ورسوله.
ولھذا ذكر السبب الموجب لذلك ،وھو أن محبة ّ
" ورسوله ،يتعين تقديمھما على محبة كل شيء،
وجعل جميع األشياء تابعة لھما فقال } :قُلْ إِنْ َكانَ آ َباؤُ ُك ْم { ومثلھم األمھات } َوأَ ْب َناؤُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم { في
1
ير ُت ُك ْم { أي :قراباتكم عموما } َوأَ ْم َوال ٌ ا ْق َت َر ْف ُت ُموھَا { أي:
النسب والعشرة } َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َو َعشِ َ
اكتسبتموھا وتعبتم في تحصيلھا ،خصھا بالذكر ،ألنھا أرغب عند أھلھا ،وصاحبھا أشد حرصا عليھا
ممن تأتيه األموال من غير تعب وال َك ّد.
ارةٌ َت ْخ َ
سا َدھَا { أي :رخصھا ونقصھا ،وھذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من
ش ْونَ َك َ
} َوت َِج َ
عروض التجارات ،من األثمان ،واألواني ،واألسلحة ،واألمتعة ،والحبوب ،والحروث ،واألنعام ،وغير
ذلك.
ض ْو َن َھا { من حسنھا وزخرفتھا وموافقتھا ألھوائكم ،فإن كانت ھذه األشياء } أَ َح َّب إِ َل ْي ُك ْم
ساكِنُ َت ْر َ
} َو َم َ
س ِبيلِ ِه { فأنتم فسقة ظلمة.
مِنَ َّ ِ
ج َھا ٍد فِي َ
" َو َر ُ
سولِ ِه َو ِ
صوا { أي :انتظروا ما يحل بكم من العقاب } َح َّتى َيأْت َِي َّ
" ُ ِبأ َ ْم ِر ِه { الذي ال مرد له.
} َف َت َر َّب ُ
" ،المقدمين على محبة ّ
" ُ ال َي ْھدِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسِ قِينَ { أي :الخارجين عن طاعة ّ
} َو َّ
" شيئا من
المذكورات.
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وھذه اآلية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة ّ
" ورسوله ،وعلى تقديمھا على محبة كل شيء،
وعلى الوعيد الشديد والمقت األكيد ،على من كان شيء من ھذه المذكورات أحب إليه من ّ
" ورسوله،
وجھاد في سبيله.
وعالمة ذلك ،أنه إذا عرض عليه أمران ،أحدھما يحبه ّ
" ورسوله ،وليس لنفسه فيه ھوى ،واآلخر
تحبه نفسه وتشتھيه ،ولكنه ُي َف ِّو ُ
ت عليه محبو ًبا ّ ورسوله ،أو ينقصه ،فإنه إن قدم ما تھواه نفسه،
على ما يحبه ّ
" ،دل ذلك على أنه ظالم ،تارك لما يجب عليه.
 .51قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم
ھذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم " من فضله إن شاء إن " عليم حكيم { التوبة-اآلية28
شر ُكونَ { ّ
س { أي :خبثاء
با الذين عبدوا معه غيره } َن َج ٌ
يقول تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َّن َما ا ْل ُم ْ ِ
في عقائدھم وأعمالھم ،وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع ّ
" آلھة ال تنفع وال تضر ،وال تغني عنه
شيئا؟".
وأعمالھم ما بين محاربة ّ ،وصد عن سبيل ّ
" ونصر للباطل ،ورد للحق ،وعمل بالفساد في األرض
ال في الصالح ،فعليكم أن تطھروا أشرف البيوت وأطھرھا عنھم.
ج َد ا ْل َح َرا َم َب ْع َد َعا ِم ِھ ْم َھ َذا { وھو سنة تسع من الھجرة ،حين حج بالناس أبو بكر
} َفال َي ْق َر ُبوا ا ْل َم ْس ِ
الصديق ،وبعث النبي صلى " عليه وسلم ابن عمه عليا ،أن يؤذن يوم الحج األكبر بـ } براءة { فنادى
أن ال يحج بعد العام مشرك ،وال يطوف بالبيت عريان.
وليس المراد ھنا ،نجاسة البدن ،فإن الكافر كغيره طاھر البدن ،بدليل أن ّ
" تعالى أباح وطء الكتابية
ومباشرتھا ،ولم يأمر بغسل ما أصاب 1منھا.
والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ،ولم ينقل عنھم أنھم تقذروا منھاَ ،ت َق ُّذ َرھْ م من النجاسات،
وإنما المراد كما تقدم نجاستھم المعنوية ،بالشرك ،فكما أن التوحيد واإليمان ،طھارة ،فالشرك نجاسة.
وقولهَ } :وإِنْ ِ
خ ْف ُت ْم { أيھا المسلمون } َع ْي َل ًة { أي :فقرا وحاجة ،من منع المشركين من قربان المسجد
ف ُي ْغنِي ُك ُم َّ
ضلِ ِه {
" ُ مِنْ َف ْ
س ْو َ
الحرام ،بأن تنقطع األسباب التي بينكم وبينھم من األمور الدنيويةَ } ،ف َ
فليس الرزق مقصورا على باب واحد ،ومحل واحد ،بل ال ينغلق باب إال وفتح غيره أبواب كثيرة ،فإن
" واسع ،وجوده عظيم ،خصوصا لمن ترك شيئا لوجھه الكريم ،فإن ّ
فضل ّ
" أكرم األكرمين.
" وعده ،فإن ّ
وقد أنجز ّ
" قد أغنى المسلمين من فضله ،وبسط لھم من األرزاق ما كانوا به من أكبر
األغنياء والملوك.
وقوله } :إِنْ َ
شا َء { تعليق لإلغناء بالمشيئة ،ألن الغنى في الدنيا ،ليس من لوازم اإليمان ،وال يدل على
" ،فلھذا علقه ّ
محبة ّ
" بالمشيئة.
فإن ّ
" يعطي الدنيا ،من يحب ،ومن ال يحب ،وال يعطي اإليمان والدين ،إال من يحب.
" َعلِي ٌم َحكِي ٌم { أي :علمه واسع ،يعلم من يليق به الغنى ،ومن ال يليق ،ويضع األشياء مواضعھا
} إِنَّ َّ َ
وينزلھا منازلھا.
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ج َد ا ْل َح َرا َم َب ْع َد َعا ِم ِھ ْم َھ َذا { أن المشركين بعد ما كانوا،
وتدل اآلية الكريمة ،وھي قوله } َفال َي ْق َر ُبوا ا ْل َم ْس ِ
ھم الملوك والرؤساء بالبيت ،ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول ّ
" والمؤمنين ،مع إقامتھم في البيت،
ومكة المكرمة ،ثم نزلت ھذه اآلية.
ولما مات النبي صلى " عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز ،فال يبقى فيھا دينان ،وكل ھذا ألجل ُب ْع ِد
ج َد ا ْل َح َرا َم َب ْع َد َعا ِم ِھ ْم َھ َذا {
كل كافر عن المسجد الحرام ،فيدخل في قوله } َفال َي ْق َر ُبوا ا ْل َم ْس ِ
 .52قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إن كثيرا من األحبار والرھبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
ويصدون عن سبيل " والذين يكنزون الذھب والفضة وال ينفقونھا في سبيل " فبشرھم بعذاب أليم
ج َبا ُھ ُھ ْم َو ُج ُنو ُب ُھ ْم َو ُظ ُھو ُر ُھ ْم َھ َذا َما َك َن ْز ُت ْم ِألَ ْنفُسِ ُك ْم َف ُذوقُوا َما
ار َج َھ َّن َم َف ُت ْك َوى ِب َھا ِ
َي ْو َم ُي ْح َمى َع َل ْي َھا فِي َن ِ
ُك ْن ُت ْم َت ْك ِن ُزونَ  { التوبة-اآليات35- 34
ھذا تحذير من ّ
" تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من األحبار والرھبان ،أي :العلماء والعباد الذين
يأكلون أموال الناس بالباطل ،أي :بغير حق ،ويصدون عن سبيل ّ
" ،فإنھم إذا كانت لھم رواتب من
أموال الناس ،أو بذل الناس لھم من أموالھم فإنه ألجل علمھم وعبادتھم ،وألجل ھداھم وھدايتھم،
وھؤالء يأخذونھا ويصدون الناس عن سبيل ّ
" ،فيكون أخذھم لھا على ھذا الوجه سحتا وظلما ،فإن
الناس ما بذلوا لھم من أموالھم إال ليدلوھم إلى الطريق المستقيم.
ومن أخذھم ألموال الناس بغير حق ،أن يعطوھم ليفتوھم أو يحكموا لھم بغير ما أنزل ّ
" ،فھؤالء
األحبار والرھبان ،ليحذر منھم ھاتان الحالتان :أخذھم ألموال الناس بغير حق ،وصدھم الناس عن سبيل
ّ
".
" { أي :طرق الخير
يل َّ ِ
ض َة { أي :يمسكونھا } َوال ُي ْن ِفقُو َن َھا فِي َ
َب َوا ْل ِف َّ
} َوا َّلذِينَ َي ْكنزونَ ال َّذھ َ
س ِب ِ
الموصلة إلى ّ
" ،وھذا ھو الكنز المحرم ،أن يمسكھا عن النفقة الواجبة ،كأن يمنع منھا الزكاة أو
النفقات الواجبة للزوجات ،أو األقارب ،أو النفقة في سبيل ّ
" إذا وجبت.
ش ْر ُھ ْم ِب َع َذا ٍ َ
} َف َب ِّ
ار َج َھ َّن َم {
ِيم { ثم فسره بقولهَ } :ي ْو َم ُي ْح َمى َع َل ْي َھا { أي :على أموالھم } ،فِي َن ِ
ب أل ٍ
فيحمى كل دينار أو درھم على حدته.
ج َبا ُھ ُھ ْم َو ُج ُنو ُب ُھ ْم َو ُظ ُھو ُر ُھ ْم { في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره
} َف ُت ْك َوى ِب َھا ِ
خمسين ألف سنة ،ويقال لھم توبيخا ولوماَ } :ھ َذا َما َكنز ُت ْم أل ْنفُسِ ُك ْم َف ُذوقُوا َما ُك ْن ُت ْم َت ْكنزونَ { فما
ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموھا بھذا الكنز.
وذكر ّ
" في ھاتين اآليتين ،انحراف اإلنسان في ماله ،وذلك بأحد أمرين:
إما أن ينفقه في الباطل الذي ال يجدي عليه نفعا ،بل ال يناله منه إال الضرر المحض ،وذلك كإخراج
" ،وإخراجھا للصد عن سبيل ّ
األموال في المعاصي والشھوات التي ال تعين على طاعة ّ
".
وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات ،و "النھي عن الشيء ،أمر بضده"
 .53قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل " اثاقلتم إلى األرض
أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل َّإال َت ْن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذا ًبا أَلِي ًما
ش ْي ًئا َو َّ
" ُ َع َلى ُكل ِّ َ
ض ُّروهُ َ
ش ْي ٍء َقدِي ٌر  {التوبة-اآليات39-38
َو َي ْس َت ْب ِدلْ َق ْو ًما َغ ْي َر ُك ْم َو َال َت ُ
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اعلم أن كثيرا من ھذه السورة الكريمة ،نزلت في غزوة تبوك ،إذ ندب النبي صلى " عليه وسلم
المسلمين إلى غزو الروم ،وكان الوقت حارا ،والزاد قليال والمعيشة عسرة ،فحصل من بعض المسلمين
من التثاقل ما أوجب أن يعاتبھم ّ
" تعالى عليه ويستنھضھم ،فقال تعالى:
} َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { أال تعملون بمقتضى اإليمان ،وداعي 1اليقين من المبادرة ألمر ّ
" ،والمسارعة
" ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َلى
يل َّ ِ
إلى رضاه ،وجھاد أعدائه والنصرة لدينكم ،فـ } َما َل ُك ْم إِ َذا قِيل َ َل ُك ُم ا ْن ِف ُروا فِي َ
س ِب ِ
ض { أي :تكاسلتم ،وملتم إلى األرض والدعة والسكون فيھا.
األر ِ
ْ
} أَ َرضِ ي ُت ْم ِبا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا مِنَ اآلخ َِر ِة { أي :ما حالكم إال حال من رضي بالدنيا وسعى لھا ولم يبال
باآلخرة ،فكأنه ما آمن بھا.
} َف َما َم َتا ُع ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا { التي مالت بكم ،وقدمتموھا على اآلخرة } إِال َقلِيل ٌ { أفليس قد جعل ّ
" لكم
عقوال َت ِز ُنون بھا األمور ،وأيھا أحق باإليثار؟.
أفليست الدنيا -من أولھا إلى آخرھا -ال نسبة لھا في اآلخرة .فما مقدار عمر اإلنسان القصير جدا من
الدنيا حتى يجعله الغاية التي ال غاية وراءھا ،فيجعل سعيه وكده وھمه وإرادته ال يتعدى حياته الدنيا
القصيرة المملوءة باألكدار ،المشحونة باألخطار.
فبأي َر ْأيٍ رأيتم إيثارھا على الدار اآلخرة الجامعة لكل نعيم ،التي فيھا ما تشتھيه األنفس وتلذ األعين،
ّ
فو" ما آثر الدنيا على اآلخرة من وقر اإليمان في قلبه ،وال من جزل رأيه ،وال من
وأنتم فيھا خالدون،
ُع َّد من أولي األلباب ،ثم توعدھم على عدم النفير فقال:
} إِال َت ْن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذا ًبا أَلِي ًما { في الدنيا واآلخرة ،فإن عدم النفير في حال االستنفار من كبائر الذنوب
الموجبة ألشد العقاب ،لما فيھا من المضار الشديدة ،فإن المتخلف ،قد عصى ّ
" تعالى وارتكب لنھيه،
" ،وال ذب عن كتاب ّ
ولم يساعد على نصر دين ّ
" وشرعه ،وال أعان إخوانه المسلمين على عدوھم
الذي يريد أن يستأصلھم ويمحق دينھم ،وربما اقتدى به غيره من ضعفاء اإليمان ،بل ربما َف َّت في
" ،فحقيق بمن ھذا حاله أن يتوعده ّ
أعضاد من قاموا بجھاد أعداء ّ
" بالوعيد الشديد ،فقال } :إِال
ض ُّروهُ َ
ش ْي ًئا { فإنه تعالى
َت ْن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذا ًبا أَلِي ًما َو َي ْس َت ْب ِدلْ َق ْو ًما َغ ْي َر ُك ْم { ثم ال يكونوا أمثالكم } َوال َت ُ
متكفل بنصر دينه وإعالء كلمته ،فسواء امتثلتم ألمر ّ
" ،أو ألقيتموه ،وراءكم ظھريا.
} َو َّ
" ُ َع َلى ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء َقدِي ٌر { ال يعجزه شيء أراده ،وال يغالبه أحد.
 .54قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " وكونوا مع الصادقين { التوبة-اآلية119
با ،وبما أمر ّ
أيَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { ّ
" باإليمان به ،قوموا بما يقتضيه اإليمان ،وھو القيام
" تعالى ،باجتناب ما نھى ّ
بتقوى ّ
" عنه والبعد عنه.
صا ِدقِينَ { في أقوالھم وأفعالھم وأحوالھم ،الذين أقوالھم صدق ،وأعمالھم ،وأحوالھم ال
} َو ُكو ُنوا َم َع ال َّ
تكون إال صدقا خلية من الكسل والفتور ،سالمة من المقاصد السيئة ،مشتملة على اإلخالص والنية
الصالحة ،فإن الصدق يھدي إلى البر ،وإن البر يھدي إلى الجنة.
الصا ِدقِينَ صِ دْ قُ ُھ ْم { اآلية.
قال " تعالىَ } :ھ َذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ

 / 1ﻓﻲ ب ،ودواﻋﻲ.
51

 .55قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا
أن " مع المتقين{ التوبة-اآلية123
وھذا أيضا إرشاد آخر ،بعدما أرشدھم إلى التدبير فيمن يباشر القتال ،أرشدھم إلى أنھم يبدأون باألقرب
فاألقرب من الكفار ،والغلظة عليھم ،والشدة في القتال ،والشجاعة والثبات.
" َم َع ا ْل ُم َّتقِينَ { أي :وليكن لديكم علم أن المعونة من ّ
" تنزل بحسب التقوى ،فالزموا
} َو ْ
اع َل ُموا أَنَّ َّ َ
على تقوى ّ
" ،يعنكم وينصركم على عدوكم.
ار { مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير
وھذا العموم في قولهَ } :قا ِتلُوا ا َّلذِينَ َيلُو َن ُك ْم مِنَ ا ْل ُك َّف ِ
الذين يلوننا ،وأنواع المصالح كثيرة جدا.
 .56قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
ج ِم َّل َة أَ ِبي ُك ْم إِ ْب َراھِي َم
تفلحون َو َجا ِھدُوا فِي َّ ِ
ج َھا ِد ِه ھ َُو ْ
" َح َّق ِ
اج َت َبا ُك ْم َو َما َج َعل َ َع َل ْي ُك ْم فِي الد ِ
ِّين مِنْ َح َر ٍ
ش ِھيدًا َع َل ْي ُك ْم َو َت ُكو ُنوا ُ
سول ُ َ
اس َفأَقِي ُموا
الر ُ
س َّما ُك ُم ا ْل ُم ْس ِلمِينَ مِنْ َق ْبل ُ َوفِي َھ َذا لِ َي ُكونَ َّ
ھ َُو َ
ش َھدَا َء َع َلى ال َّن ِ
ص َال َة َوآ ُتوا َّ
ا ھ َُو َم ْو َال ُك ْم َفن ِْع َم ا ْل َم ْو َلى َون ِْع َم ال َّنصِ ي ُر  { الحج-اآلية78-77
اع َتصِ ُموا ِب َّ ِ
الز َكا َة َو ْ
ال َّ
يأمر تعالى ،عباده المؤمنين بالصالة ،وخص منھا الركوع والسجود ،لفضلھما وركنيتھما ،وعبادته التي
ھي قرة العيون ،وسلوة القلب المحزون ،وأن ربوبيته وإحسانه على العباد ،يقتضي منھم أن يخلصوا
له العبادة ،ويأمرھم بفعل الخير عموما.
وعلق تعالى الفالح على ھذه األمور فقالَ } :ل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ { أي :تفوزون بالمطلوب المرغوب،
وتنجون من المكروه المرھوب ،فال طريق للفالح سوى اإلخالص في عبادة الخالق ،والسعي في نفع
عبيده ،فمن وفق لذلك ،فله القدح المعلى ،من السعادة والنجاح والفالح.
ج َھا ِد ِه { والجھاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب ،فالجھاد في " حق
} َو َجا ِھدُوا فِي َّ ِ
" َح َّق ِ
جھاده ،ھو القيام التام بأمر " ،ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك ،من نصيحة وتعليم
وقتال وأدب وزجر ووعظ ،وغير ذلك.
اج َت َبا ُك ْم { أي :اختاركم -يا معشر المسلمين -من بين الناس ،واختار لكم الدين ،ورضيه لكم،
} ھ َُو ْ
واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل ،فقابلوا ھذه المنحة العظيمة ،بالقيام بالجھاد فيه حق القيام،
ج َھا ِد ِه { ربما توھم متوھم أن ھذا من باب تكليف ما ال يطاق ،أو
ولما كان قولهَ } :و َجا ِھدُوا فِي َّ ِ
" َح َّق ِ
ج { أي :مشقة وعسر ،بل يسره
تكليف ما يشق ،احترز منه بقولهَ } :و َما َج َعل َ َع َل ْي ُك ْم فِي الد ِ
ِّين مِنْ َح َر ٍ
غاية التيسير ،وسھله بغاية السھولة ،فأوال ما أمر وألزم إال بما ھو سھل على النفوس ،ال يثقلھا وال
يؤودھا ،ثم إذا عرض بعض األسباب الموجبة للتخفيف ،خفف ما أمر به ،إما بإسقاطه ،أو إسقاط
بعضه .ويؤخذ من ھذه اآلية ،قاعدة شرعية وھي أن " المشقة تجلب التيسير " و " الضرورات تبيح
المحظورات " فيدخل في ذلك من األحكام الفرعية ،شيء كثير معروف في كتب األحكام.
} ِم َّل َة أَ ِبي ُك ْم إِ ْب َراھِي َم { أي :ھذه الملة المذكورة ،واألوامر المزبورة ،ملة أبيكم إبراھيم ،التي ما زال
عليھا ،فالزموھا واستمسكوا بھا.
س َّما ُك ُم ا ْل ُم ْس ِلمِينَ مِنْ َق ْبل ُ { أي :في الكتب السابقة ،مذكورون ومشھورونَ } ،وفِي َھ َذا { أي :ھذا
} ھ َُو َ
سول ُ َ
ش ِھيدًا َع َل ْي ُك ْم { بأعمالكم
الر ُ
الكتاب ،وھذا الشرع .أي :ما زال ھذا االسم لكم قديما وحديثاِ } ،ل َي ُكونَ َّ
خيرھا وشرھا } َو َت ُكو ُنوا ُ
اس { لكونكم خير أمة أخرجت للناس ،أمة وسطا عدال خيارا،
ش َھدَا َء َع َلى ال َّن ِ
تشھدون للرسل أنھم بلغوا أممھم ،وتشھدون على األمم أن رسلھم بلغتھم بما أخبركم " به في كتابه،
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صال َة { بأركانھا وشروطھا وحدودھا ،وجميع لوازمھاَ } ،وآ ُتوا َّ
الز َكا َة { المفروضة
} َفأَقِي ُموا ال َّ
ا { أي :امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك ،وال
ص ُموا ِب َّ ِ
اع َت َ
لمستحقيھا شكرا  على ما أوالكمَ } ،و ْ
تتكلوا على حولكم وقوتكم } ،ھ َُو َم ْوال ُك ْم { الذي يتولى أموركم ،فيدبركم بحسن تدبيره ،ويصرفكم على
أحسن تقديرهَ } ،فن ِْع َم ا ْل َم ْو َلى َون ِْع َم ال َّنصِ ي ُر { أي :نعم المولى لمن تواله ،فحصل له مطلوبه } َون ِْع َم
ال َّنصِ ي ُر { لمن استنصره فدفع عنه المكروه .تم تفسير سورة الحج ،والحمد  رب العالمين.
 .57قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه
يأمر بالفحشاء والمنكر ولوال فضل " عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن " يزكي من
يشاء و" سميع عليم { -النور-اآلية21
أي :طرقه ووساوسه.
وخطوات الشيطان ،يدخل فيھا سائر المعاصي المتعلقة بالقلب ،واللسان والبدن .ومن حكمته تعالى ،أن
بين الحكم ،وھو :النھي عن اتباع خطوات الشيطان .والحكمة وھو بيان ما في المنھي عنه ،من الشر
ان َفإِ َّن ُه { أي :الشيطان } َيأْ ُم ُر ِبا ْل َف ْح َ
ت ال َّ
المقتضي ،والداعي لتركه فقالَ } :و َمنْ َي َّت ِب ْع ُخ ُط َوا ِ
اء {
ش ِ
ش ْي َط ِ
أي :ما تستفحشه العقول والشرائع ،من الذنوب العظيمة ،مع ميل بعض النفوس إليهَ } .وا ْل ُم ْن َك ِر { وھو
ما تنكره العقول وال تعرفه .فالمعاصي التي ھي خطوات الشيطان ،ال تخرج عن ذلك ،فنھي " عنھا
للعباد ،نعمة منه عليھم أن يشكروه ويذكروه ،ألن ذلك صيانة لھم عن التدنس بالرذائل والقبائح ،فمن
" َع َل ْي ُك ْم
ضل ُ َّ ِ
إحسانه عليھم ،أن نھاھم عنھا ،كما نھاھم عن أكل السموم القاتلة ونحوھاَ } ،و َل ْوال َف ْ
َو َر ْح َم ُت ُه َما َز َكى ِم ْن ُك ْم مِنْ أَ َح ٍد أَ َب ًدا { أي :ما تطھر من اتباع خطوات الشيطان ،ألن الشيطان يسعى ،ھو
وجنده ،في الدعوة إليھا وتحسينھا ،والنفس ميالة إلى السوء أمارة به ،والنقص مستول على العبد من
جميع جھاته ،واإليمان غير قوي ،فلو خلي وھذه الدواعي ،ما زكى أحد بالتطھر من الذنوب والسيئات
والنماء بفعل الحسنات ،فإن الزكاء يتضمن الطھارة والنماء ،ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم
من تزكى.
وكان من دعاء النبي صلى " عليه وسلم " :اللھم آت نفسي تقواھا ،وزكھا أنت خير من زكاھا ،أنت
" ُي َز ِّكي َمنْ َي َ
شا ُء { من يعلم منه أن يزكى بالتزكية ،ولھذا قال} :
وليھا وموالھا " ولھذا قالَ } :و َلكِنَّ َّ َ
َو َّ
سمِي ٌع َعلِي ٌم {.
"ُ َ
 .58قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على
جدُوا فِي َھا أَ َحدًا َف َال َتدْ ُخلُوھَا َح َّتى ُي ْؤ َذنَ َل ُك ْم َوإِنْ قِيل َ َل ُك ُم
أھلھا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون َفإِنْ َل ْم َت ِ
ج ُعوا ھ َُو أَ ْز َكى َل ُك ْم َو َّ
ح أَنْ َتدْ ُخلُوا ُب ُيو ًتا َغ ْي َر َم ْس ُكو َن ٍة
س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌ
" ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم  َل ْي َ
ج ُعوا َف ْ
ْ
ار ِ
ار ِ
فِي َھا َم َتا ٌع َل ُك ْم َو َّ
" ُ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُونَ َو َما َت ْك ُت ُمونَ  { النور-اآليات29-28- 27
يرشد الباري عباده المؤمنين ،أن ال يدخلوا بيوتا غير بيوتھم بغير استئذان ،فإن في ذلك عدة مفاسد:
منھا ما ذكره   ،حيث قال " إنما جعل االستئذان من أجل البصر " فبسبب اإلخالل به ،يقع البصر على
العورات التي داخل البيوت ،فإن البيت لإلنسان في ستر عورة ما وراءه ،بمنزلة الثوب في ستر عورة
جسده.
ومنھا :أن ذلك يوجب الريبة من الداخل ،ويتھم بالشر سرقة أو غيرھا ،ألن الدخول خفية ،يدل على
سوا أي :يستأذنوا .سمي االستئذان
الشر ،ومنع " المؤمنين من دخول غير بيوتھم َح َّتى َي ْس َتأْ ِن ُ
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س ِّل ُموا َع َلى أَھْ لِ َھا { وصفة ذلك ،ما
استئناسا ،ألن به يحصل االستئناس ،وبعدمه تحصل الوحشةَ } ،و ُت َ
جاء في الحديث " :السالم عليكم ،أأدخل "؟
} َذلِ ُك ْم { أي :االستئذان المذكور } َخ ْي ٌر َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ { الشتماله على عدة مصالح ،وھو من مكارم
األخالق الواجبة ،فإن أذن ،دخل المستأذن.
أي :فال تمتنعوا من الرجوع ،وال تغضبوا منه ،فإن صاحب المنزل ،لم يمنعكم حقا واجبا لكم ،وإنما ھو
متبرع ،فإن شاء أذن أو منع ،فأنتم ال يأخذ أحدكم الكبر واالشمئزاز من ھذه الحال } ،ھ َُو أَ ْز َكى َل ُك ْم {
أي :أشد لتطھيركم من السيئات ،وتنميتكم بالحسناتَ } .و َّ
" ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم { فيجازي كل عامل
بعمله ،من كثرة وقلة ،وحسن وعدمه ،ھذا الحكم في البيوت المسكونة ،سواء كان فيھا متاع لإلنسان أم
ال وفي البيوت غير المسكونة ،التي ال متاع فيھا لإلنسان ،وأما البيوت التي ليس فيھا أھلھا ،وفيھا
متاع اإلنسان المحتاج للدخول إليه ،وليس فيھا أحد يتمكن من استئذانه ،وذلك كبيوت الكراء وغيرھا،
فقد ذكرھا بقوله:
ح { أي :حرج وإثم ،دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة ،أنه
س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌ
} َل ْي َ
محرم ،وفيه حرج } أَنْ َتدْ ُخلُوا ُب ُيو ًتا َغ ْي َر َم ْس ُكو َن ٍة فِي َھا َم َتا ٌع َل ُك ْم { وھذا من احترازات القرآن العجيبة،
فإن قوله } :ال َتدْ ُخلُوا ُب ُيو ًتا َغ ْي َر ُب ُيو ِت ُك ْم { لفظ عام في كل بيت ليس ملكا لإلنسان ،أخرج منه تعالى
البيوت التي ليست ملكه ،وفيھا متاعه ،وليس فيھا ساكن ،فأسقط الحرج في الدخول إليھاَ } ،و َّ
" ُ َي ْع َل ُم
َما ُت ْبدُونَ َو َما َت ْك ُت ُمونَ { أحوالكم الظاھرة والخفية ،وعلم مصالحكم ،فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه
وتضطرون ،من األحكام الشرعية.
 .59قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم
ثالث مرات من قبل صالة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظھيرة ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات
لكم ليس عليكم وال عليھم جناح بعدھن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين " لكم اآليات َو َّ
"ُ
َعلِي ٌم َحكِي ٌم { النور-اآلية58
أمر المؤمنين أن يستأذنھم مماليكھم ،والذين لم يبلغوا الحلم منھم .قد ذكر " حكمته وأنه ثالث عورات
للمستأذن عليھم ،وقت نومھم بالليل بعد العشاء ،وعند انتباھھم قبل صالة الفجر ،فھذا -في الغالب -أن
النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد ،وأما نوم النھار ،فلما كان في الغالب قليال قد ينام
ير ِة { أي :للقائلة ،وسط النھار.
ض ُعونَ ِث َيا َب ُك ْم مِنَ ال َّظ ِھ َ
فيه العبد بثيابه المعتادة ،قيده بقولهَ } :وحِينَ َت َ
ففي ثالثة ھذه األحوال ،يكون المماليك واألوالد الصغار كغيرھم ،ال يمكنون من الدخول إال بإذن ،وأما ما
ح َب ْعدَ ھُنَّ { أي :ليسوا كغيرھم ،فإنھم يحتاج
س َع َل ْي ُك ْم َوال َع َل ْي ِھ ْم ُج َنا ٌ
عدا ھذه األحوال الثالثة فقالَ } :ل ْي َ
ض { أي:
ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ
إليھم دائما ،فيشق االستئذان منھم في كل وقت ،ولھذا قالَ } :ط َّوافُونَ َع َل ْي ُك ْم َب ْع ُ
يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم.
} َك َذلِ َك ُي َب ِّينُ َّ
"ُ َل ُك ُم اآل َيا ِ
ت { بيانا مقرونا بحكمته ،ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته،
ولھذا قالَ } :و َّ
" ُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم { له العلم المحيط بالواجبات والمستحيالت والممكنات ،والحكمة التي
وضعت كل شيء موضعه ،فأعطى كل مخلوق خلقه الالئق به ،وأعطى كل حكم شرعي حكمه الالئق به،
ومنه ھذه األحكام التي بينھا وبين مآخذھا وحسنھا.
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 .60قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اذكروا نعمة " عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليھم ريحا
وجنودا لم تروھا وكان " بما تعملون بصيرا إِ ْذ َجا ُءو ُك ْم مِنْ َف ْو ِق ُك ْم َومِنْ أَ ْس َفل َ ِم ْن ُك ْم َوإِ ْذ َزا َغ ِ
ت
ا ال ُّظ ُنو َنا  ُھ َنالِ َك ا ْب ُتل َِي ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َز ًاال َ
صا ُر َو َب َل َغ ِ
شدِيدًا
ج َر َو َت ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
ت ا ْلقُلُ ُ
ْاألَ ْب َ
وب ا ْل َح َنا ِ
 { األحزاب-اآليات11-10-9
يذكر تعالى عباده المؤمنين ،نعمته عليھم ،ويحثھم على شكرھا ،حين جاءتھم جنود أھل مكة والحجاز،
من فوقھم ،وأھل نجد ،من أسفل منھم ،وتعاقدوا وتعاھدوا على استئصال الرسول والصحابة ،وذلك في
وقعة الخندق.
1
وماألتھم ]طوائف[ اليھود ،الذين حوالي المدينة ،فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة.
" صلى ّ
وخندق رسول ّ
" عليه وسلم ،على المدينة ،فحصروا المدينة ،واشتد األمر ،وبلغت القلوب
الحناجر ،حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ ،لما رأوا من األسباب المستحكمة ،والشدائد
الشديدة ،فلم يزل الحصار على المدينة ،مدة طويلة ،واألمر كما وصف ّ
صا ُر َو َب َل َغ ِ
"َ } :وإِ ْذ َزا َغ ِ
ت
ت األ ْب َ
ا ال ُّظ ُنونَ { أي :الظنون السيئة ،أن ّ
" ال ينصر دينه ،وال يتم كلمته.
ج َر َو َت ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
ا ْلقُلُ ُ
وب ا ْل َح َنا ِ
} ُھ َنالِ َك ا ْب ُتل َِي ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ { بھذه الفتنة العظيمة } َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َزاال َ
شدِي ًدا { بالخوف والقلق ،والجوع،
ليتبين إيمانھم ،ويزيد إيقانھم ،فظھر -و ّ الحمد -من إيمانھم ،وشدة يقينھم ،ما فاقوا فيه األولين
واآلخرين.
اب َقالُوا
وعندما اشتد الكرب ،وتفاقمت الشدائد ،صار إيمانھم عين اليقينَ } ،و َل َّما َرأَى ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ
األح َز َ
ْ
َق َّ
َھ َذا َما َو َع َد َنا َّ
صد َ
سولُ ُه َو َما َزا َد ُھ ْم إِال إِي َما ًنا َو َت ْسلِي ًما {
" ُ َو َر ُ
سولُ ُه َو َ
" ُ َو َر ُ
وھنالك تبين نفاق المنافقين ،وظھر ما كانوا يضمرون قال تعالى:
س ِّب ُحوهُ ُب ْك َر ًة َوأَصِ ًيال {
 .61قال " عزوجل }:يا أيھا الذين آمنوا اذكروا " ذكرا كثيرا  َو َ
األحزاب-اآليات42 - 41
كثيرا ،من تھليل ،وتحميد ،وتسبيح ،وتكبير وغير ذلك ،من كل قول
يأمر تعالى المؤمنين ،بذكره ذكرا ً
فيه قربة إلى ّ
" ،وأقل ذلك ،أن يالزم اإلنسان ،أوراد الصباح ،والمساء ،وأدبار الصلوات الخمس،
وعند العوارض واألسباب.
وينبغي مداومة ذلك ،في جميع األوقات ،على جميع األحوال ،فإن ذلك عبادة يسبق بھا العامل ،وھو
مستريح ،وداع إلى محبة ّ
" ومعرفته ،وعون على الخير ،وكف اللسان عن الكالم القبيح.
س ِّب ُحوهُ ُب ْك َر ًة َوأَصِ يال { أي :أول النھار وآخره ،لفضلھا ،وشرفھا ،وسھولة العمل فيھا.
} َو َ

 .62قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما
لكم عليھن من عدة تعتدونھا فمتعوھن وسرحوھن سراحا جميال{ األحزاب -اآلية49
يخبر تعالى المؤمنين ،أنھم إذا نكحوا المؤمنات ،ثم طلقوھن من قبل أن يمسوھن ،فليس عليھن في
ذلك ،عدة يعتدھا 2أزواجھن عليھن ،وأمرھم بتمتيعھن 1بھذه الحالة ،بشيء من متاع الدنيا ،الذي يكون
 / 1زﻴﺎدة ﻤن :ب.
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فيه جبر لخواطرھن ،ألجل فراقھن ،وأن يفارقوھن فرا ًقا جميال من غير مخاصمة ،وال مشاتمة ،وال
مطالبة ،وال غير ذلك.
ويستدل بھذه اآلية ،على أن الطالق ،ال يكون إال بعد النكاح .فلو طلقھا قبل أن ينكحھا ،أو علق طالقھا
على نكاحھا ،لم يقع ،لقوله } :إِ َذا َن َك ْح ُت ُم ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
ت ُث َّم َط َّل ْق ُت ُموھُنَّ { فجعل الطالق بعد النكاح ،فدل على
أنه قبل ذلك ،ال محل له.
وإذا كان الطالق الذي ھو فرقة تامة ،وتحريم تام ،ال يقع قبل النكاح ،فالتحريم الناقص ،لظھار ،أو إيالء
ونحوه ،من باب أولى وأحرى ،أن ال يقع قبل النكاح ،كما ھو أصح َق ْولي العلماء.
ويدل على جواز الطالق ،ألن ّ
" أخبر به عن المؤمنين ،على وجه لم يلمھم عليه ،ولم يؤنبھم ،مع
تصدير اآلية بخطاب المؤمنين.
سوھُنَّ
سا َء َما َل ْم َت َم ُّ
وعلى جوازه قبل المسيس ،كما قال في اآلية األخرى } ال ُج َنا َح َع َل ْي ُك ْم إِنْ َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ
{
وعلى أن المطلقة قبل الدخول ،ال عدة عليھا ،بل بمجرد طالقھا ،يجوز لھا التزوج ،حيث ال مانع ،وعلى
أن عليھا العدة ،بعد الدخول.
وھل المراد بالدخول والمسيس ،الوطء كما ھو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة ،ولو لم يحصل معھا
وطء ،كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون ،وھو الصحيح .فمن دخل عليھا ،وطئھا ،أم ال إذا خال بھا ،وجب
عليھا العدة.
وعلى أن المطلقة قبل المسيس ،تمتع على الموسع قدره ،وعلى المقتر قدره ،ولكن ھذا ،إذا لم يفرض
صف المھر ،وكفى عن المتعة ،وعلى
لھا مھر ،فإن كان لھا مھر مفروض ،فإنه إذا طلق قبل الدخولَ ،ت َن َّ
أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده ،أن يكون الفراق جميال يحمد فيه كل منھما اآلخر.
وال يكون غير جميل ،فإن في ذلك ،من الشر المرتب عليه ،من قدح كل منھما باآلخر ،شيء كثير.
وعلى أن العدة حق للزوج ،لقولهَ } :ف َما َل ُك ْم َع َل ْي ِھنَّ مِنْ ِع َّد ٍة { دل مفھومه ،أنه لو طلقھا بعد المسيس،
كان له عليھا عدة ]وعلى أن المفارقة بالوفاة ،تعتد مطل ًقا ،لقولهُ } :ث َّم َط َّل ْق ُت ُموھُنَّ { اآلية[.2
وعلى أن من عدا غير المدخول بھا ،من المفارقات من الزوجات ،بموت أو حياة ،عليھن العدة.
 .63قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين
إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وال مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي
فيستحيي منكم و" ال يستحيي من الحق وإذا سألتموھن متاعا فاسألوھن من وراء حجاب ذلكم أَ ْط َھ ُر
اج ُه مِنْ َب ْع ِد ِه أَ َبدًا إِنَّ َذلِ ُك ْم َكانَ ِع ْن َد
سول َ َّ ِ
" َو َال أَنْ َت ْن ِك ُحوا أَ ْز َو َ
وب ِھنَّ َو َما َكانَ َل ُك ْم أَنْ ُت ْؤ ُذوا َر ُ
وب ُك ْم َوقُلُ ِ
لِقُلُ ِ
" َكانَ ِب ُكل ِّ َ
" َعظِ ي ًما  إِنْ ُت ْبدُوا َ
ش ْي ٍء َعلِي ًما { األحزاب-اآلية54- 53
َّ ِ
ش ْي ًئا أَ ْو ُت ْخفُوهُ َفإِنَّ َّ َ
" صلى ّ
يأمر تعالى عباده المؤمنين ،بالتأدب مع رسول ّ
" عليه وسلم ،في دخول بيوته فقالَ } :يا أَ ُّي َھا
ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ال َتدْ ُخلُوا ُب ُي َ
وت ال َّن ِب ِّي إِال أَنْ ُي ْؤ َذنَ َل ُك ْم إِ َلى َط َع ٍام { أي :ال تدخلوھا بغير إذن للدخول فيھا،
ضا ال تكونوا } َناظِ ِرينَ إِ َناهُ { أي :منتظرين ومتأنين النتظار نضجه ،أو سعة صدر بعد
ألجل الطعام .وأي ً
الفراغ منه .والمعنى :أنكم ال تدخلوا بيوت النبي إال بشرطين:
1

/
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اإلذن لكم بالدخول ،وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة ،ولھذا قالَ } :و َلكِنْ إِ َذا ُدعِي ُت ْم َفادْ ُخلُوا َفإِ َذا َط ِع ْم ُت ْم
َفا ْن َتشِ ُروا َوال ُم ْس َتأْنِسِ ينَ ل َِحدِي ٍ
ث { أي :قبل الطعام وبعده.
ثم بين حكمة النھي وفائدته فقال } :إِنَّ َذلِ ُك ْم { أي :انتظاركم الزائد على الحاجةَ } ،كانَ ُي ْؤذِي ال َّن ِب َّي {
أي :يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته ،واشتغاله فيه } َف َي ْس َت ْح ِيي ِم ْن ُك ْم { أن يقول لكم:
صا أھل الكرم منھم -يستحيون أن يخرجوا الناس
" اخرجوا " كما ھو جاري العادة ،أن الناس -وخصو ً
من مساكنھم } ،و { لكن } َّ
" ُ ال َي ْس َت ْح ِيي مِنَ ا ْل َح ِّق {
فاألمر الشرعي ،ولو كان يتوھم أن في تركه أدبا وحياء ،فإن الحزم كل الحزم ،اتباع األمر الشرعي،
وأن يجزم أن ما خالفه ،ليس من األدب في شيءّ .
و" تعالى ال يستحي أن يأمركم ،بما فيه الخير لكم،
والرفق لرسوله كائ ًنا ما كان.
فھذا أدبھم في الدخول في بيوته ،وأما أدبھم معه في خطاب زوجاته ،فإنه ،إما أن يحتاج إلى ذلك ،أو ال
متاعا ،أو
يحتاج إليه ،فإن لم يحتج إليه ،فال حاجة إليه ،واألدب تركه ،وإن احتيج إليه ،كأن يسألن
ً
اء ح َِجا ٍ
ب { أي :يكون بينكم وبينھن ستر ،يستر
غيره من أواني البيت أو نحوھا ،فإنھن يسألن } مِنْ َو َر ِ
عن النظر ،لعدم الحاجة إليه.
فصار النظر إليھن ممنو ًعا بكل حال ،وكالمھن فيه التفصيل ،الذي ذكره ّ
" ،ثم ذكر حكمة ذلك بقوله} :
وب ِھنَّ { ألنه أبعد عن الريبة ،وكلما بعد اإلنسان عن األسباب الداعية إلى الشر،
وب ُك ْم َوقُلُ ِ
َذلِ ُك ْم أَ ْط َھ ُر لِقُلُ ِ
فإنه أسلم له ،وأطھر لقلبه.
فلھذا ،من األمور الشرعية التي بين ّ
كثيرا من تفاصيلھا ،أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته،
"
ً
ممنوعة ،وأنه مشروع ،البعد عنھا ،بكل طريق.
ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامةَ } :و َما َكانَ َل ُك ْم { يا معشر المؤمنين ،أي :غير الئق وال مستحسن
" { أي :أذية قولية أو فعلية ،بجميع ما يتعلق بهَ } ،وال أَنْ
سول َ َّ ِ
منكم ،بل ھو أقبح شيء } أَنْ ُت ْؤ ُذوا َر ُ
اج ُه مِنْ َب ْع ِد ِه أَ َب ًدا { ھذا من جملة ما يؤذيه ،فإنه صلى ّ
" عليه وسلم ،له مقام التعظيم،
َت ْن ِك ُحوا أَ ْز َو َ
والرفعة واإلكرام ،وتزوج زوجاته ]بعده[ 1مخل بھذا المقام.
وأيضا ،فإنھن زوجاته في الدنيا واآلخرة ،والزوجية باقية بعد موته ،فلذلك ال يحل نكاح زوجاته بعده،
" َعظِ ي ًما { وقد امتثلت ھذه األمة ،ھذا األمر ،واجتنبت ما نھى ّ
"
ألحد من أمته } .إِنَّ َذلِ ُك ْم َكانَ ِع ْن َد َّ ِ
عنه منهّ ،
و الحمد والشكر.
ش ْي ًئا { أي تظھروه } أَ ْو ُت ْخفُوهُ َفإِنَّ َّ
"َ َكانَ ِب ُكل ِّ َ
ثم قال تعالى } :إِنْ ُت ْبدُوا َ
ش ْي ٍء َعلِي ًما { يعلم ما في
قلوبكم ،وما أظھرتموه ،فيجازيكم عليه.

 .64قال " عزوجل} :إن " ومالئكته يصلون على النبي يا أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما{ األحزاب-اآلية56
"   ،ورفعة درجته ،وعلو منزلته عند ّ
وھذا فيه تنبيه على كمال رسول ّ
" وعند خلقه ،ورفع ذكره.
صلُّونَ { عليه ،أي :يثني ّ
و } إِنَّ َّ
" عليه بين المالئكة ،وفي المأل األعلى،
"َ { تعالى } َو َمال ِئ َك َت ُه ُي َ
لمحبته تعالى له ،وتثني عليه المالئكة المقربون ،ويدعون له ويتضرعون.
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س ِّل ُموا َت ْسلِي ًما { اقتداء ّ
با ومالئكته ،وجزاء له على بعض حقوقه
ص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َ
} َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َ
عليكم ،وتكميال إليمانكم ،وتعظي ًما له صلى ّ
" عليه وسلم ،ومحبة وإكرا ًما ،وزيادة في حسناتكم،
وتكفيرا من سيئاتكم وأفضل ھيئات الصالة عليه عليه الصالة والسالم ،ما علم به أصحابه" :ال ّلھم صل
ً
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراھيم إنك حميد مجيد ،وبارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على آل إبراھيم إنك حميد مجيد" وھذا األمر بالصالة والسالم عليه مشروع في جميع
األوقات ،وأوجبه كثير من العلماء في الصالة
 .65قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه " مما قالوا وكان عند
" وجيھا { األحزاب-اآلية 69
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولھم ،محمد صلى ّ
" عليه وسلم ،النبي الكريم ،الرءوف
الرحيم ،فيقابلوه بضد ما يجب له من اإلكرام واالحترام ،وأن ال يتشبھوا بحال الذين آذوا موسى بن
" مما قالوا من األذية ،أي :أظھر ّ
عمران ،كليم الرحمن ،فبرأه ّ
" لھم براءته .والحال أنه عليه الصالة
والسالم ،ليس محل التھمة واألذية ،فإنه كان وجيھا عند ّ
" ،مقر ًبا لديه ،من خواص المرسلين ،ومن
عباده المخلصين ،فلم يزجرھم ما له ،من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره ،فاحذروا أيھا
المؤمنون ،أن تتشبھوا بھم في ذلك ،واألذية المشار إليھا ھي قول بني إسرائيل لموسى 1لما رأوا شدة
حيائه وتستره عنھم" :إنه ما يمنعه من ذلك إال أنه آدر" أي :كبير الخصيتين ،واشتھر ذلك عندھم،
فأراد " أن يبرئه منھم ،فاغتسل يو ًما ،ووضع ثوبه على حجر ،ففر الحجر بثوبه ،فأھوى موسى عليه
السالم في طلبه ،فمر به على مجالس بني إسرائيل ،فرأوه أحسن خلق ّ
" ،فزال عنه ما رموه به.
صل ِْح َل ُك ْم أَ ْع َما َل ُك ْم َو َي ْغف ِْر
 .66قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " وقولوا قوال سديدا  ُي ْ
سو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْو ًزا َعظِ ي ًما  { األحزاب-اآليات71-70
" َو َر ُ
َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ ُيطِ ِع َّ َ
يأمر تعالى المؤمنين بتقواه ،في جميع أحوالھم ،في السر والعالنية ،ويخص منھا ،ويندب للقول السديد،
وھو القول الموافق للصواب ،أو المقارب له ،عند تعذر اليقين ،من قراءة ،وذكر ،وأمر بمعروف ،ونھي
عن منكر ،وتعلم علم وتعليمه ،والحرص على إصابة الصواب ،في المسائل العلمية ،وسلوك كل طريق
يوصل لذلك ،وكل وسيلة تعين عليه.
ومن القول السديد ،لين الكالم ولطفه ،في مخاطبة األنام ،والقول المتضمن للنصح واإلشارة ،بما ھو
األصلح.
صل ِْح َل ُك ْم أَ ْع َما َل ُك ْم { أي :يكون ذلك سب ًبا
ثم ذكر ما يترتب على تقواه ،وقول القول السديد فقالُ } :ي ْ
لصالحھا ،وطري ًقا لقبولھا ،ألن استعمال التقوى ،تتقبل به األعمال كما قال تعالى } :إِ َّن َما َي َت َق َّبل ُ َّ
" ُ مِنَ
ا ْل ُم َّتقِينَ {
ويوفق فيه اإلنسان للعمل الصالح ،ويصلح ّ
ضا[ بحفظھا عما يفسدھا ،وحفظ ثوابھا
" األعمال ]أي ً
ومضاعفته ،كما أن اإلخالل بالتقوى ،والقول السديد سبب لفساد األعمال ،وعدم قبولھا ،وعدم َت َر ُّت ِ
ب
آثارھا عليھا.

 /1ﻓﻲ ب :ﻋن ﻤوﺴﻰ.
58

ضا } ُذ ُنو َب ُك ْم { التي ھي السبب في ھالككم ،فالتقوى تستقيم بھا األمور ،ويندفع بھا كل
} َو َي ْغف ِْر َل ُك ْم { أي ً
محذور ولھذا قالَ } :و َمنْ ُيطِ ع َّ
سو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْو ًزا َعظِ ي ًما {
"َ َو َر ُ
ِ
 .67قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إن تنصروا " ينصركم ويثبت أقدامكم{ محمد-اآلية7
ھذا أمر منه تعالى للمؤمنين ،أن ينصروا " بالقيام بدينه ،والدعوة إليه ،وجھاد أعدائه ،والقصد بذلك
وجه " ،فإنھم إذا فعلوا ذلك ،نصرھم " وثبت أقدامھم ،أي :يربط على قلوبھم بالصبر والطمأنينة
والثبات ،ويصبر أجسامھم على ذلك ،ويعينھم على أعدائھم ،فھذا وعد من كريم صادق الوعد ،أن الذي
ينصره باألقوال واألفعال سينصره مواله ،وييسر له أسباب النصر ،من الثبات وغيره.
 .68قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا " وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم{
محمد-اآلية33
أمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورھم ،وتحصل سعادتھم الدينية والدنيوية ،وھو :طاعته وطاعة
رسوله في أصول الدين وفروعه ،والطاعة ھي امتثال األمر ،واجتناب النھي على الوجه المأمور به
باإلخالص وتمام المتابعة.
وقولهَ } :وال ُت ْبطِ لُوا أَ ْع َما َل ُك ْم { يشمل النھي عن إبطالھا بعد عملھا ،بما يفسدھا ،من من بھا وإعجاب،
وفخر وسمعة ،ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معھا األعمال ،ويحبط أجرھا ،ويشمل النھي عن
إفسادھا حال وقوعھا بقطعھا ،أو اإلتيان بمفسد من مفسداتھا.
فمبطالت الصالة والصيام والحج ونحوھا ،كلھا داخلة في ھذا ،ومنھي عنھا ،ويستدل الفقھاء بھذه اآلية
على تحريم قطع الفرض ،وكراھة قطع النفل ،من غير موجب لذلك ،وإذا كان " قد نھى عن إبطال
األعمال ،فھو أمر بإصالحھا ،وإكمالھا وإتمامھا ،واإلتيان بھا ،على الوجه الذي تصلح به علما وعمال.
 .69قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي " ورسوله واتقوا " إن " سميع عليم
{ الحجرات-اآلية1
ھذا متضمن لألدب ،مع " تعالى ،ومع رسول " صلى " عليه وسلم ،والتعظيم له  ،واحترامه،
وإكرامه ،فأمر ]"[ عباده المؤمنين ،بما يقتضيه اإليمان ،با وبرسوله ،من امتثال أوامر "،
واجتناب نواھيه ،وأن يكونوا ماشين ،خلف أوامر " ،متبعين لسنة رسول " صلى " عليه وسلم ،في
جميع أمورھم ،و ]أن[ ال يتقدموا بين يدي " ورسوله ،وال يقولوا ،حتى يقول ،وال يأمروا ،حتى يأمر،
فإن ھذا ،حقيقة األدب الواجب ،مع " ورسوله ،وھو عنوان سعادة العبد وفالحه ،وبفواته ،تفوته
السعادة األبدية ،والنعيم السرمدي ،وفي ھذا ،النھي ]الشديد[ عن تقديم قول غير الرسول صلى " عليه
وسلم ،على قوله ،فإنه متى استبانت سنة رسول " صلى " عليه وسلم ،وجب اتباعھا ،وتقديمھا على
غيرھا ،كائنا ما كان. 1
ثم أمر " بتقواه عمو ًما ،وھي كما قال طلق بن حبيب :أن تعمل بطاعة " ،على نور من " ،ترجو
ثواب " ،وأن تترك معصية " ،على نور من " ،تخشى عقاب ".
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سمِي ٌع { أي :لجميع األصوات في جميع األوقات ،في خفي المواضع والجھاتَ } ،علِي ٌم
" َ
وقوله } :إِنَّ َّ َ
{ بالظواھر والبواطن ،والسوابق واللواحق ،والواجبات والمستحيالت والممكنات. 1
وفي ذكر االسمين الكريمين -بعد النھي عن التقدم بين يدي " ورسوله ،واألمر بتقواه -حث على امتثال
تلك األوامر الحسنة ،واآلداب المستحسنة ،وترھيب عن عدم االمتثال.2
 .70قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجھروا له بالقول
"
ول َّ ِ
ص َوا َت ُھ ْم ِع ْن َد َر ُ
ضونَ أَ ْ
كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون  إِنَّ ا َّلذِينَ َي ُغ ُّ
س ِ
أُو َل ِئ َك ا َّلذِينَ ا ْم َت َحنَ َّ
" ُ ُقلُو َب ُھ ْم لِل َّت ْق َوى َل ُھ ْم َم ْغف َِرةٌ َوأَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم  {الحجرات-اآلية3-2
وھذا أدب مع رسول " صلى " عليه وسلم ،في خطابه ،أي :ال يرفع المخاطب له ،صوته معه ،فوق
صوته ،وال يجھر له بالقول ،بل يغض الصوت ،ويخاطبه بأدب ولين ،وتعظيم وتكريم ،وإجالل وإعظام،
وال يكون الرسول كأحدھم ،بل يميزوه في خطابھم ،كما تميز عن غيره ،في وجوب حقه على األمة،
محذورا ،وخشية أن
ووجوب اإليمان به ،والحب الذي ال يتم اإليمان إال به ،فإن في عدم القيام بذلك،
ً
يحبط عمل العبد وھو ال يشعر ،كما أن األدب معه ،من أسباب ]حصول الثواب و[ قبول األعمال.
ثم مدح من غض صوته عند رسول " صلى " عليه وسلم ،بأن " امتحن قلوبھم للتقوى ،أي:
ابتالھا واختبرھا ،فظھرت نتيجة ذلك ،بأن صلحت قلوبھم للتقوى ،ثم وعدھم المغفرة لذنوبھم،
المتضمنة لزوال الشر والمكروه ،واألجر العظيم ،الذي ال يعلم وصفه إال " تعالى ،وفي األجر العظيم
وجود المحبوب 3وفي ھذا ،دليل على أن " يمتحن القلوب ،باألمر والنھي والمحن ،فمن الزم أمر "،
صالحا لھا ومن
واتبع رضاه ،وسارع إلى ذلك ،وقدمه على ھواه ،تمحض وتمحص للتقوى ،وصار قلبه
ً
لم يكن كذلك ،علم أنه ال يصلح للتقوى.
 .71قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجھالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين { الحجرات-اآلية6
ضا ،من اآلداب التي على أولي األلباب ،التأدب بھا واستعمالھا ،وھو أنه إذا أخبرھم فاسق بخبر
وھذا أي ً
كبيرا ،ووقو ًعا في اإلثم ،فإن خبره إذا جعل
أن يتثبتوا في خبره ،وال يأخذوه مجردًا ،فإن في ذلك
خطرا ً
ً
بمنزلة خبر الصادق العدل ،حكم بموجب ذلك ومقتضاه ،فحصل من تلف النفوس واألموال ،بغير حق،
بسبب ذلك الخبر ما يكون سب ًبا للندامة ،بل الواجب عند خبر الفاسق ،التثبت والتبين ،فإن دلت الدالئل
والقرائن على صدقه ،عمل به وصدق ،وإن دلت على كذبه ،كذب ،ولم يعمل به ،ففيه دليل ،على أن خبر
الصادق مقبول ،وخبر الكاذب ،مردود ،وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا ،ولھذا كان السلف يقبلون
روايات كثير ]من[ الخوارج ،المعروفين بالصدق ،ولو كانوا فسا ًقا.
 .72قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منھم وال نساء
من نساء عسى أن يكن خيرا منھن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد
اإليمان ومن لم يتب فأولئك ھم الظالمون { الحجرات-اآلية11
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ضا ،من حقوق المؤمنين ،بعضھم على بعض ،أن } ال َي ْس َخ ْر َقو ٌم مِنْ َق ْو ٍم { بكل كالم ،وقول،
وھذا أي ً
وفعل دال على تحقير األخ المسلم ،فإن ذلك حرام ،ال يجوز ،وھو دال على إعجاب الساخر بنفسه،
خيرا من الساخر ،كما ھو 1الغالب والواقع ،فإن السخرية ،ال تقع إال من
وعسى أن يكون المسخور به ً
قلب ممتلئ من مساوئ األخالق ،متحل بكل خلق ذميم ،ولھذا قال النبي صلى " عليه وسلم "بحسب
امرئ من الشر ،أن يحقر أخاه المسلم"
س ُك ْم { أي :ال يعب بعضكم على بعض ،واللمز :بالقول ،والھمز :بالفعل،
ثم قالَ } :وال َت ْل ِم ُزوا أَ ْن ُف َ
وكالھما منھي عنه حرام ،متوعد عليه بالنار.
2
سا ألخيه ،ألن المؤمنين ينبغي أن
كما قال تعالىَ } :و ْيل ٌ لِ ُكل ِّ ُھ َم َز ٍة لُ َم َز ٍة { اآلية ،وسمي األخ المؤمن نف ً
يكون ھكذا حالھم كالجسد الواحد ،وألنه إذا ھمز غيره ،أوجب للغير أن يھمزه ،فيكون ھو المتسبب
لذلك.
3
} َوال َت َنا َب ُزوا ِباأل ْل َقا ِ
ب { أي :ال يعير أحدكم أخاه ،ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه وھذا ھو التنابز،
وأما األلقاب غير المذمومة ،فال تدخل في ھذا.
س ُ
ان { أي :بئسما تبدلتم عن اإليمان والعمل بشرائعه ،وما تقتضيه،
االس ُم ا ْلفُ ُ
س ْ
} ِب ْئ َ
وق َب ْع َد اإلي َم ِ
باإلعراض عن أوامره ونواھيه ،باسم الفسوق والعصيان ،الذي ھو التنابز باأللقاب.
} َو َمنْ َل ْم َي ُت ْب َفأُو َل ِئ َك ُھ ُم ال َّظالِ ُمونَ { فھذا ]ھو[ الواجب على العبد ،أن يتوب إلى " تعالى ،ويخرج من
حق أخيه المسلم ،باستحالله ،واالستغفار ،والمدح له مقابلة ]على[ ذمه.
} َو َمنْ َل ْم َي ُت ْب َفأُو َل ِئ َك ُھ ُم ال َّظالِ ُمونَ { فالناس قسمان :ظالم لنفسه غير تائب ،وتائب مفلح ،وال ثم قسم
ثالث غيرھما.
 .73قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرھتموه واتقوا " إن " تواب رحيم {
الحجرات-اآلية12
4
ض ال َّظنِّ إِ ْث ٌم { وذلك ،كالظن الخالي من
نھى " تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين ،فـ } إِنَّ َب ْع َ
الحقيقة والقرينة ،وكظن السوء ،الذي يقترن به كثير من األقوال ،واألفعال المحرمة ،فإن بقاء ظن
السوء بالقلب ،ال يقتصر صاحبه على مجرد ذلك ،بل ال يزال به ،حتى يقول ما ال ينبغي ،ويفعل ما ال
ضا ،إساءة الظن بالمسلم ،وبغضه ،وعداوته المأمور بخالف ذلك منه.
ينبغي ،وفي ذلك أي ً
5
سوا { أي :ال تفتشوا عن عورات المسلمين ،وال تتبعوھا ،واتركوا المسلم على حاله،
س ُ
} َوال َت َج َّ
واستعملوا التغافل عن أحواله 6التي إذا فتشت ،ظھر منھا ما ال ينبغي.

 / 1ﻓﻲ ب :وﻫو اﻝﻐﺎﻝب.
 /2ﻓﻲ ب :اﻝﻤﺴﻠم.
 /3ﻓﻲ ب :ﺒﻠﻘب ﻴﻜرﻩ أن ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻪ.
 / 4ﻓﻲ ب :اﻝﺴﻲء.
 /5ﻓﻲ ب :ودﻋوا.
 /6ﻓﻲ ب :ﻋن زﻻﺘﻪ.
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ضا { والغيبة ،كما قال النبي صلى " عليه وسلم " :ذكرك أخاك بما يكره ولو
ض ُك ْم َب ْع ً
} َوال َي ْغ َت ْب َب ْع ُ
كان فيه "
ِب أَ َح ُد ُك ْم أَنْ َيأْ ُكل َ َل ْح َم أَخِي ِه َم ْي ًتا َف َك ِرھْ ُت ُموهُ { شبه أكل لحمه
ثم ذكر مثال
منفرا عن الغيبة ،فقال } :أَ ُيح ُّ
ً
صا إذا كان مي ًتا،
مي ًتا ،المكروه للنفوس ]غاية الكراھة[ ،باغتيابه ،فكما أنكم تكرھون أكل لحمه ،وخصو ً
فاقد الروح ،فكذلك] ،فلتكرھوا[ غيبته ،وأكل لحمه ح ًيا.
اب َرحِي ٌم { والتواب ،الذي يأذن بتوبة عبده ،فيوفقه لھا ،ثم يتوب عليه ،بقبول
" َت َّو ٌ
" إِنَّ َّ َ
} َوا َّتقُوا َّ َ
توبته ،رحيم بعباده ،حيث دعاھم إلى ما ينفعھم ،وقبل منھم التوبة ،وفي ھذه اآلية ،دليل على التحذير
الشديد من الغيبة ،وأن الغيبة من الكبائر ،ألن " شبھھا بأكل لحم الميت ،وذلك من الكبائر.
 .74قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم
ب أَ َّال َي ْق ِد ُرونَ َع َلى َ
نورا تمشون به ويغفر لكم و" غفور رحيم لِ َئ َّال َي ْع َل َم أَھْ ل ُ ا ْل ِك َتا ِ
"
ض ِل َّ ِ
ش ْي ٍء مِنْ َف ْ
شا ُء َو َّ
" ُي ْؤتِي ِه َمنْ َي َ
يم  { الحديد-اآليات29-28
ضل َ ِب َي ِد َّ ِ
" ُ ُذو ا ْل َف ْ
َوأَنَّ ا ْل َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
وھذا الخطاب ،يحتمل أنه ]خطاب[ ألھل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليھما السالم ،يأمرھم أن
يعملوا بمقتضى إيمانھم ،بأن يتقوا " فيتركوا معاصيه ،ويؤمنوا برسوله محمد صلى " عليه وسلم،
وأنھم إن فعلوا ذلك أعطاھم " } ِك ْف َل ْي ِن مِنْ َر ْح َم ِت ِه { أي :نصيبين من األجر نصيب على إيمانھم
باألنبياء األقدمين ،ونصيب على إيمانھم بمحمد صلى " عليه وسلم.
ويحتمل أن يكون األمر عاما يدخل فيه أھل الكتاب وغيرھم ،وھذا الظاھر ،وأن " أمرھم باإليمان
والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ،ظاھره وباطنه ،أصوله وفروعه ،وأنھم إن امتثلوا ھذا األمر
العظيم ،أعطاھم " } ِك ْف َل ْي ِن مِنْ َر ْح َم ِت ِه { ال يعلم وصفھما وقدرھما إال " تعالى أجر على اإليمان،
وأجر على التقوى ،أو أجر على امتثال األوامر ،وأجر على اجتناب النواھي ،أو أن التثنية المراد بھا
تكرار اإليتاء مرة بعد أخرى.
ورا َت ْم ُ
شونَ ِب ِه { أي :يعطيكم علما وھدى ونورا تمشون به في ظلمات الجھل ،ويغفر لكم
} َو َي ْج َعلْ َل ُك ْم ُن ً
السيئات.
1
} َو َّ
يم { فال يستكثر ھذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم ،الذي عم فضله أھل
" ُ ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
السماوات واألرض ،فال يخلو مخلوق من فضله طرفة عين وال أقل من ذلك.
ب أَال َي ْق ِد ُرونَ َع َلى َ
]وقوله[ } لِ َئال َي ْع َل َم أَھْ ل ُ ا ْل ِك َتا ِ
" { أي :بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن
ض ِل َّ ِ
ش ْي ٍء مِنْ َف ْ
آمن إيمانا عاما ،واتقى " ،وآمن برسوله ،ألجل أن أھل الكتاب يكون لديھم علم 2بأنھم ال يقدرون على
شيء من فضل " أي :ال يحجرون على " بحسب أھوائھم وعقولھم الفاسدة ،فيقولونَ } :لنْ َيدْ ُخل َ
ارى { ويتمنون على " األماني الفاسدة ،فأخبر " تعالى أن المؤمنين
ص َ
ا ْل َج َّن َة إِال َمنْ َكانَ ھُودًا أَ ْو َن َ
برسوله محمد صلى " عليه وسلم ،المتقين  ،لھم كفالن من رحمته ،ونور ،ومغفرة ،رغما على
" ُي ْؤتِي ِه َمنْ َي َ
شا ُء { ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه
ضل َ ِب َي ِد َّ ِ
أنوف أھل الكتاب ،وليعلموا } أن ا ْل َف ْ
من فضلهَ } ،و َّ
يم { ]الذي ال يقادر قدره[.
" ُ ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ
تم تفسير سورة الحديد ،و الحمد والمنة ،والحمد .

 / 1ﻓﻲ ب :ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻐرب ﻜﺜرة.
 / 2ﻓﻲ ب :ﻷﺠل أن ﻴﻜون ﻋﻨد أﻫل اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻠم.
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 .75قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح " لكم وإذا
قيل انشزوا فانشزوا يرفع " الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات و" بما تعملون خبير {
المجادلة-اآلية11
ھذا تأديب 1من " لعباده المؤمنين ،إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتھم ،واحتاج بعضھم أو
بعض القادمين عليھم للتفسح له في المجلس ،فإن من األدب أن يفسحوا له تحصيال لھذا المقصود.
وليس ذلك بضار للجالس 2شيئا ،فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه ھو ،والجزاء من جنس
العمل ،فإن من فسح فسح " له ،ومن وسع ألخيه ،وسع " عليه.
ش ُزوا { أي :ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرضَ } ،فا ْن ُ
} َوإِ َذا قِيل َ ا ْن ُ
ش ُزوا { أي :فبادروا للقيام
لتحصيل تلك المصلحة ،فإن القيام بمثل ھذه األمور من العلم واإليمان ،و" تعالى يرفع أھل العلم
واإليمان درجات بحسب ما خصھم " به ،من العلم واإليمان.
} َو َّ
" ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِبي ٌر { فيجازي كل عامل بعمله ،إن خيرا فخير ،وإن شرا فشر.
وفي ھذه اآلية فضيلة العلم ،وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه.
 .76قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير
لكم وأطھر فإن لم تجدوا فإن " غفور رحيم أَأَ ْ
ص َد َقا ٍ
ت َفإِ ْذ َل ْم
َي َن ْج َوا ُك ْم َ
ش َف ْق ُت ْم أَنْ ُت َق ِّد ُموا َب ْينَ َيد ْ
سو َل ُه َو َّ
اب َّ
ص َال َة َوآ ُتوا َّ
" ُ َخ ِبي ٌر ِب َما َت ْع َملُونَ  {
" َو َر ُ
" ُ َع َل ْي ُك ْم َفأَقِي ُموا ال َّ
َت ْف َعلُوا َو َت َ
الز َكا َة َوأَطِ ي ُعوا َّ َ
المجادلة-اآليات13-12
يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة ،أمام مناجاة رسوله محمد صلى " عليه وسلم تأديبا لھم وتعليما،
وتعظيما للرسول صلى " عليه وسلم ،فإن ھذا التعظيم ،خير للمؤمنين وأطھر أي :بذلك يكثر خيركم
وأجركم ،وتحصل لكم الطھارة من األدناس ،التي من جملتھا ترك احترام الرسول صلى " عليه وسلم
واألدب معه بكثرة المناجاة التي ال ثمرة تحتھا ،فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار ھذا ميزانا
لمن كان حريصا على الخير والعلم ،فال يبالي بالصدقة ،ومن لم يكن له حرص وال رغبة في الخير،
وإنما مقصوده مجرد كثرة الكالم ،فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول ،ھذا في الواجد للصدقة،
وأما الذي ال يجد الصدقة ،فإن " لم يضيق عليه األمر ،بل عفا عنه وسامحه ،وأباح له المناجاة ،بدون
تقديم صدقة ال يقدر عليھا.
ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ،ومشقة الصدقات عليھم عند كل مناجاة ،سھل األمر عليھم،
ولم يؤاخذھم بترك الصدقة بين يدي المناجاة ،وبقي التعظيم للرسول واالحترام بحاله لم ينسخ ،ألن ھذا
الحكم من باب المشروع لغيره ،ليس مقصودا لنفسه ،وإنما المقصود ھو األدب مع الرسول واإلكرام له،
وأمرھم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسھا ،فقالَ } :فإِ ْذ َل ْم َت ْف َعلُوا { أي :لم يھن
عليكم تقديم الصدقة ،وال يكفي ھذا ،فإنه ليس من شرط األمر أن يكون ھينا على العبد ،ولھذا قيده
اب َّ
صال َة { بأركانھا وشروطھا ،وجميع
" ُ َع َل ْي ُك ْم { أي :عفا لكم عن ذلكَ } ،فأَقِي ُموا ال َّ
بقولهَ } :و َت َ
حدودھا ولوازمھاَ } ،وآ ُتوا َّ
الز َكا َة { المفروضة ]في أموالكم[ إلى مستحقيھا.
 /1ﻓﻲ ب :ﻫذا أدب.
 / 2ﻓﻲ ب :ﻝﻠﻔﺎﺴﺢ.
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وھاتان العبادتان ھما أم العبادات البدنية والمالية ،فمن قام بھما على الوجه الشرعي ،فقد قام بحقوق
سو َل ُه { وھذا أشمل ما يكون من األوامر.
" َو َر ُ
" وحقوق عباده] ،ولھذا قال بعدهَ } [:وأَطِ ي ُعوا َّ َ
ويدخل في ذلك طاعة " ]وطاعة[ رسوله ،بامتثال أوامرھما واجتناب نواھيھما ،وتصديق ما أخبرا به،
والوقوف عند حدود ". 1
والعبرة في ذلك على اإلخالص واإلحسان ،ولھذا قالَ } :و َّ
" ُ َخ ِبي ٌر ِب َما َت ْع َملُونَ { فيعلم تعالى أعمالھم،
وعلى أي :وجه صدرت ،فيجازيھم على حسب علمه بما في صدورھم.
 .77قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا اتقوا " ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا " إن " خبير
اب
ص َح ُ
س ُھ ْم أُو َل ِئ َك ُھ ُم ا ْل َفاسِ قُونَ  َال َي ْس َت ِوي أَ ْ
سا ُھ ْم أَ ْنفُ َ
" َفأ َ ْن َ
بما تعملون َو َال َت ُكو ُنوا َكا َّلذِينَ َن ُ
سوا َّ َ
اب ا ْل َج َّن ِة ُھ ُم ا ْل َفا ِئ ُزونَ  َل ْو أَ ْن َز ْل َنا َھ َذا ا ْلقُ ْرآنَ َع َلى َج َب ٍل َل َرأَ ْي َت ُه َخاشِ ًعا
ص َح ُ
اب ا ْل َج َّن ِة أَ ْ
ص َح ُ
ار َوأَ ْ
ال َّن ِ
ص ِّد ًعا مِنْ َخ ْ
اس َل َع َّل ُھ ْم َي َت َف َّك ُرونَ  { الحشر-اآليات21-20-19-18
ش َي ِة َّ ِ
" َو ِت ْل َك ْاألَ ْم َثال ُ َن ْ
ُم َت َ
ض ِر ُب َھا لِل َّن ِ
يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه اإليمان ويقتضيه من لزوم تقواه ،سرا وعالنية ،في جميع
األحوال ،وأن يراعوا ما أمرھم " به من أوامره وشرائعه وحدوده ،وينظروا ما لھم وما عليھم ،وماذا
حصلوا عليه من األعمال التي تنفعھم أو تضرھم في يوم القيامة ،فإنھم إذا جعلوا اآلخرة نصب أعينھم
وقبلة قلوبھم ،واھتموا بالمقام بھا ،اجتھدوا في كثرة األعمال الموصلة إليھا ،وتصفيتھا من القواطع
والعوائق التي توقفھم عن السير أو تعوقھم أو تصرفھم ،وإذا علموا أيضا ،أن " خبير بما يعملون ،ال
تخفى عليه أعمالھم ،وال تضيع لديه وال يھملھا ،أوجب لھم الجد واالجتھاد.
وھذه اآلية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه ،وأنه ينبغي له أن يتفقدھا ،فإن رأى زلال تداركه
باإلقالع عنه ،والتوبة النصوح ،واإلعراض عن األسباب الموصلة إليه ،وإن رأى نفسه مقصرا في أمر
من أوامر " ،بذل جھده واستعان بربه في تكميله وتتميمه ،وإتقانه ،ويقايس بين منن " عليه
وإحسانه وبين تقصيره ،فإن ذلك يوجب له الحياء بال محالة.
والحرمان كل الحرمان ،أن يغفل العبد عن ھذا األمر ،ويشابه قوما نسوا " وغفلوا عن ذكره والقيام
بحقه ،وأقبلوا على حظوظ أنفسھم وشھواتھا ،فلم ينجحوا ،ولم يحصلوا على طائل ،بل أنساھم "
مصالح أنفسھم ،وأغفلھم عن منافعھا وفوائدھا ،فصار أمرھم فرطا ،فرجعوا بخسارة الدارين ،وغبنوا
غبنا ،ال يمكنھم تداركه ،وال يجبر كسره ،ألنھم ھم الفاسقون ،الذين خرجوا عن طاعة ربھم وأوضعوا
في معاصيه ،فھل يستوي من حافظ على تقوى " ونظر لما قدم لغده ،فاستحق جنات النعيم ،والعيش
السليم  -مع الذين أنعم " عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين  -ومن غفل عن ذكر "،
ونسي حقوقه ،فشقي في الدنيا ،واستحق العذاب في اآلخرة ،فاألولون ھم الفائزون ،واآلخرون ھم
الخاسرون.
2
ولما بين تعالى لعباده ما بين ،وأمرھم ونھاھم في كتابه العزيز ،كان ھذا موجبا ألن يبادروا إلى ما
دعاھم إليه وحثھم عليه ،ولو كانوا في القسوة وصالبة القلوب كالجبال الرواسي ،فإن ھذا القرآن لو
أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية " أي :لكمال تأثيره في القلوب ،فإن مواعظ القرآن

 /1ﻓﻲ ب :ﺤدود اﻝﺸرع.
2
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أعظم المواعظ على اإلطالق ،وأوامره ونواھيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بھا ،وھي من
أسھل شيء على النفوس ،وأيسرھا على األبدان ،خالية من التكلف 1ال تناقض فيھا وال اختالف ،وال
صعوبة فيھا وال اعتساف ،تصلح لكل زمان ومكان ،وتليق لكل أحد.
ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس األمثال ،ويوضح لعباده في كتابه الحالل والحرام ،ألجل أن يتفكروا في
آياته ويتدبروھا ،فإن التفكر فيھا يفتح للعبد خزائن العلم ،ويبين له طرق الخير والشر ،ويحثه على
مكارم األخالق ،ومحاسن الشيم ،ويزجره عن مساوئ األخالق ،فال أنفع للعبد من التفكر في القرآن
والتدبر لمعانيه.
 .78قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليھم بالمودة وقد
كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا با ربكم إن كنتم خرجتم جھادا في
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليھم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد
وء َو َودُّوا َل ْو
س ِ
س ُطوا إِ َل ْي ُك ْم أَ ْي ِد َي ُھ ْم َوأَ ْلسِ َن َت ُھ ْم ِبال ُّ
يل  إِنْ َي ْث َقفُو ُك ْم َي ُكو ُنوا َل ُك ْم أَ ْعدَا ًء َو َي ْب ُ
س َوا َء ال َّ
َ
س ِب ِ
َت ْكفُ ُرونَ  َلنْ َت ْن َف َع ُك ْم أَ ْر َحا ُم ُك ْم َو َال أَ ْو َال ُد ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْفصِ ل ُ َب ْي َن ُك ْم َو َّ
" ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ي ٌر  َقدْ َكا َن ْت
" َك َف ْر َنا
ُون َّ ِ
َل ُك ْم أ ُ ْس َوةٌ َح َ
س َن ٌة فِي إِ ْب َراھِي َم َوا َّلذِينَ َم َع ُه إِ ْذ َقالُوا لِ َق ْو ِم ِھ ْم إِ َّنا ُب َرآ ُء ِم ْن ُك ْم َو ِم َّما َت ْع ُبدُونَ مِنْ د ِ
ا َو ْح َدهُ إِ َّال َق ْول َ إِ ْب َراھِي َم ِألَ ِبي ِه َألَ ْس َت ْغف َِرنَّ َل َك
ضا ُء أَ َبدًا َح َّتى ُت ْؤ ِم ُنوا ِب َّ ِ
َاوةُ َوا ْل َب ْغ َ
ِب ُك ْم َو َبدَا َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم ا ْل َعد َ
" مِنْ َ
ش ْي ٍء َر َّب َنا َع َل ْي َك َت َو َّك ْل َنا َوإِ َل ْي َك أَ َن ْب َنا َوإِ َل ْي َك ا ْل َمصِ ي ُر  َر َّب َنا َال َت ْج َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِ َّلذِينَ
َو َما أَ ْملِ ُك َل َك مِنَ َّ ِ
َك َف ُروا َو ْ
اغف ِْر َل َنا َر َّب َنا إِ َّن َك أَ ْن َت ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم { الممتحنة-اآليات من1الى 5
ذكر كثير من المفسرين] ،رحمھم "[ ،أن سبب نزول ھذه اآليات الكريمات في قصة حاطب بن أبي
بلتعة ،حين غزا النبي صلى " عليه وسلم غزوة الفتح ،فكتب حاطب إلى قريش 2يخبرھم بمسير رسول
" صلى " عليه وسلم إليھم ،ليتخذ بذلك يدا عندھم ال ]شكا و[ نفاقا ،وأرسله مع امرأة ،فأخبر النبي
صلى " عليه وسلم بشأنه ،فأرسل إلى المرأة قبل وصولھا وأخذ منھا الكتاب.
وعاتب حاطبا ،فاعتذر رضي " عنه بعذر قبله النبي صلى " عليه وسلم ،وھذه اآليات فيھا النھي
الشديد عن مواالة الكفار من المشركين وغيرھم ،وإلقاء المودة إليھم ،وأن ذلك مناف لإليمان ،ومخالف
لملة إبراھيم الخليل عليه الصالة والسالم ،ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو ،الذي
ال يبقي من مجھوده في العداوة شيئا ،وينتھز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه ،فقال تعالىَ } :يا
أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا { اعملوا بمقتضى إيمانكم ،من والية من قام باإليمان ،ومعاداة من عاداه ،فإنه عدو ،
وعدو للمؤمنين.
فال تتخذوا عدو " } َو َعد َُّو ُك ْم أَ ْولِ َيا َء ُت ْلقُونَ إِ َل ْي ِھ ْم ِبا ْل َم َو َّد ِة { أي :تسارعون في مودتھم وفي السعي
بأسبابھا ،فإن المودة إذا حصلت ،تبعتھا النصرة والمواالة ،فخرج العبد من اإليمان ،وصار من جملة
أھل الكفران ،وانفصل عن أھل اإليمان.
وھذا المتخذ للكافر وليا ،عادم المروءة أيضا ،فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي ال يريد له إال الشر،
ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ،ويأمره به ،ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة

 /1ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :وأﻗﻠﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺎ.
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الكفار ،أنھم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق ،وال أعظم من ھذه المخالفة والمشاقة ،فإنھم قد
كفروا بأصل دينكم ،وزعموا أنكم ضالل على غير ھدى.
والحال أنھم كفروا بالحق الذي ال شك فيه وال مرية ،ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل
على صحة قوله ،بل مجرد العلم بالحق 1يدل على بطالن قول من رده وفساده.
سول َ َوإِ َّيا ُك ْم { أيھا المؤمنون من دياركم ،ويشردونكم من
الر ُ
ومن عداوتھم البليغة أنھم } ُي ْخ ِر ُجونَ َّ
أوطانكم ،وال ذنب لكم في ذلك عندھم ،إال أنكم تؤمنون با ربكم الذي يتعين على الخلق كلھم القيام
بعبوديته ،ألنه رباھم ،وأنعم عليھم ،بالنعم الظاھرة والباطنة ،وھو " تعالى.
فلما أعرضوا عن ھذا األمر ،الذي ھو أوجب الواجبات ،وقمتم به ،عادوكم ،وأخرجوكم  -من أجله  -من
دياركم ،فأي دين ،وأي مروءة وعقل ،يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين ھذا وصفھم في كل زمان أو
مكان؟" وال يمنعھم منه إال خوف ،أو مانع قوي.
ضاتِي { أي :إن كان خروجكم مقصودكم به الجھاد في
س ِبيلِي َوا ْب ِت َغا َء َم ْر َ
ج َھادًا فِي َ
} إِنْ ُك ْن ُت ْم َخ َر ْج ُت ْم ِ
سبيل " ،إلعالء كلمة " ،وابتغاء مرضاة " 2فاعملوا بمقتضى ھذا ،من مواالة أولياء " ومعاداة
أعدائه ،فإن ھذا ھو الجھاد في سبيله 3وھو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربھم ويبتغون به
رضاه.
} ُتسِ ُّرونَ إِ َل ْي ِھ ْم ِبا ْل َم َو َّد ِة َوأَ َنا أَ ْع َل ُم ِب َما أَ ْخ َف ْي ُت ْم َو َما أَ ْع َل ْن ُت ْم { أي :كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونھا،
مع علمكم أن " عالم بما تخفون وما تعلنون؟! ،فھو وإن خفي على المؤمنين ،فال يخفى على "
تعالى ،وسيجازي العباد بما يعلمه منھم من الخير والشرَ } ،و َمنْ َي ْف َع ْل ُه ِم ْن ُك ْم { أي :مواالة الكافرين بعد
يل { ألنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة
س َوا َء ال َّ
ضل َّ َ
ما حذركم " منھا } َف َقدْ َ
س ِب ِ
اإلنسانية.
ثم بين تعالى شدة عداوتھم ،تھييجا للمؤمنين على عداوتھم } ،إِنْ َي ْث َقفُو ُك ْم { أي :يجدوكم ،وتسنح لھم
س ُطوا إِ َل ْي ُك ْم أَ ْي ِد َي ُھ ْم { بالقتل والضرب ،ونحو ذلك.
الفرصة في أذاكمَ } ،ي ُكو ُنوا َل ُك ْم أَ ْعدَا ًء { ظاھرين } َو َي ْب ُ
وء { أي :بالقول الذي يسوء ،من شتم وغيرهَ } ،و َودُّوا َل ْو َت ْكفُ ُرونَ { فإن ھذا غاية ما
س ِ
} َوأَ ْلسِ َن َت ُھ ْم ِبال ُّ
يريدون منكم.
فإن احتججتم وقلتم :نوالي الكفار ألجل القرابة واألموال ،فلن تغني عنكم أموالكم وال أوالدكم من "
شيئا } .و" بما تعملون بصير { فلذلك حذركم من مواالة الكافرين الذين تضركم مواالتھم.
س َن ٌة { أي :قدوة صالحة وائتمام ينفعكم } ،فِي إِ ْب َراھِي َم َوا َّلذِينَ
قد كان لكم يا معشر المؤمنين } أ ُ ْس َوةٌ َح َ
َم َع ُه { من المؤمنين ،ألنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراھيم حنيفا } ،إِ ْذ َقالُوا لِ َق ْو ِم ِھ ْم إِ َّنا ُب َرآ ُء ِم ْن ُك ْم َو ِم َّما
" { أي :إذ تبرأ إبراھيم عليه السالم ومن معه من المؤمنين ،من قومھم المشركين
ُون َّ ِ
َت ْع ُبدُونَ مِنْ د ِ
ومما يعبدون من دون ".
َاوةُ
ثم صرحوا بعداوتھم غاية التصريح ،فقالواَ } :ك َف ْر َنا ِب ُك ْم َو َبدَا { أي :ظھر وبان } َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم ا ْل َعد َ
ضا ُء { أي :البغض بالقلوب ،وزوال مودتھا ،والعداوة باألبدان ،وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت
َوا ْل َب ْغ َ
ا َو ْح َدهُ { أي :فإذا آمنتم با
وال حد ،بل ذلك } أَ َب ًدا { ما دمتم مستمرين على كفركم } َح َّتى ُت ْؤ ِم ُنوا ِب َّ ِ
 /1ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :ﻤﺠرد رد اﻝﺤق.
 /2ﻓﻲ ب :واﺒﺘﻐﺎء رﻀﺎﻩ.
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وحده ،زالت العداوة والبغضاء ،وانقلبت مودة ووالية ،فلكم أيھا المؤمنون أسوة ]حسنة[ في إبراھيم
ومن معه في القيام باإليمان والتوحيد ،والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته ،وفي كل شيء تعبدوا به 
ألبي ِه { آزر المشرك ،الكافر ،المعاند ،حين دعاه إلى
وحده } ،إِال { في خصلة واحدة وھي } َق ْول َ إِ ْب َراھِي َم ِ
" مِنْ َ
ش ْي ٍء
ألس َت ْغف َِرنَّ َل َك و { الحال أني ال } أَ ْملِ ُك َل َك مِنَ َّ ِ
اإليمان والتوحيد ،فامتنع ،فقال إبراھيم ْ } :
{ لكني أدعو ربي عسى أن ال أكون بدعاء ربي شقيا ،فليس لكم أن تقتدوا بإبراھيم في ھذه الحالة التي
دعا بھا للمشرك ،فليس لكم أن تدعوا للمشركين ،وتقولوا :إنا في ذلك متبعون لملة إبراھيم ،فإن "
ألبي ِه إِال َعنْ َم ْو ِع َد ٍة َو َع َدھَا إِ َّياهُ َف َل َّما َت َب َّينَ
ذكر عذر إبراھيم في ذلك بقولهَ } :و َما َكانَ ْ
است ِْغ َفا ُر إِ ْب َراھِي َم ِ
 َت َب َّرأَ ِم ْن ُه إن إبراھيم ألواه حليم {
َل ُه أَ َّن ُه َعد ٌُّو ِ َّ ِ
ولكم أسوة حسنة في إبراھيم ومن معه ،حين دعوا " وتوكلوا عليه وأنابوا إليه ،واعترفوا بالعجز
والتقصير ،فقالواَ } :ر َّب َنا َع َل ْي َك َت َو َّك ْل َنا { أي :اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ،ووثقنا
بك يا ربنا في ذلك.
} َوإِ َل ْي َك أَ َن ْب َنا { أي :رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك ،فنحن في ذلك ساعون ،وبفعل
الخيرات مجتھدون ،ونعلم أنا إليك نصير ،فسنستعد للقدوم عليك ،ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. 1
} َر َّب َنا ال َت ْج َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِ َّلذِينَ َك َف ُروا { أي :ال تسلطھم علينا بذنوبنا ،فيفتنونا ،ويمنعونا مما يقدرون عليه
من أمور اإليمان ،ويفتنون أيضا بأنفسھم ،فإنھم إذا رأوا لھم الغلبة ،ظنوا أنھم على الحق وأنا على
الباطل ،فازدادوا كفرا وطغياناَ } ،و ْ
اغف ِْر َل َنا { ما اقترفنا من الذنوب والسيئات ،وما قصرنا به من
المأموراتَ } ،ر َّب َنا إِ َّن َك أَ ْن َت ا ْل َع ِزي ُز { القاھر لكل شيء } ،ا ْل َحكِي ُم { الذي يضع األشياء مواضعھا،
فبعزتك 2وحكمتك انصرنا على أعدائنا ،واغفر لنا ذنوبنا ،وأصلح عيوبنا.
 .79قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات فامتحنوھن " أعلم بإيمانھن
فإن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إلى الكفار ال ھن حل لھم وال ھم يحلون لھن وآتوھم ما أنفقوا وال
جناح عليكم أن تنكحوھن إذا آتيتموھن أجورھن وال تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم َو ْل َي ْسأَلُوا َما
" َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم َو َّ
" ُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم  َوإِنْ َفا َت ُك ْم َ
ار َف َعا َق ْب ُت ْم َفآ ُتوا
أَ ْن َفقُوا َذلِ ُك ْم ُح ْك ُم َّ ِ
ش ْي ٌء مِنْ أَ ْز َوا ِ
ج ُك ْم إِ َلى ا ْل ُك َّف ِ
" ا َّلذِي أَ ْن ُت ْم ِب ِه ُم ْؤ ِم ُنونَ  { الممتحنة-اآلية11-10
ا َّلذِينَ َذ َھ َب ْت أَ ْز َوا ُج ُھ ْم ِم ْثل َ َما أَ ْن َف ُقوا َوا َّتقُوا َّ َ
لما كان صلح الحديبية ،صالح النبي صلى " عليه وسلم المشركين ،على أن من جاء منھم إلى
المسلمين مسلما ،أنه يرد إلى المشركين ،وكان ھذا لفظا عاما] ،مطلقا[ يدخل في عمومه النساء
والرجال ،فأما الرجال فإن " لم ينه رسوله عن ردھم ،إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح
الذي ھو من أكبر المصالح ،وأما النساء فلما كان ردھن فيه مفاسد كثيرة ،أمر " المؤمنين إذا جاءھم
المؤمنات مھاجرات ،وشكوا في صدق إيمانھن ،أن يمتحنوھن ويختبروھن ،بما يظھر به صدقھن ،من
أيمان مغلظة وغيرھا ،فإنه يحتمل أن يكون إيمانھا غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من
المقاصد الدنيوية.
فإن كن بھذا الوصف ،تعين ردھن وفاء بالشرط ،من غير حصول مفسدة ،وإن امتحنوھن ،فوجدن
صادقات ،أو علموا ذلك منھن من غير امتحان ،فال يرجعوھن إلى الكفار } ،ال ھُنَّ ِ
حل ٌّ َل ُھ ْم َوال ُھ ْم
 /1ﻓﻲ ب :ﻤﺎ ﻴزﻝﻔﻨﺎ إﻝﻴك.
 /2ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :ﻓﻤن ﻋزﺘك.
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َي ِ
حلُّونَ َل ُھنَّ { فھذه مفسدة كبيرة في ردھن راعاھا الشارع ،وراعى أيضا الوفاء بالشرط ،بأن يعطوا
الكفار أزواجھن ما أنفقوا عليھن من المھر وتوابعه عوضا عنھن ،وال جناح حينئذ على المسلمين أن
ينكحوھن ولو كان لھن أزواج في دار الشرك ،ولكن بشرط أن يؤتوھن أجورھن من المھر والنفقة،
وكما أن المسلمة ال تحل للكافر ،فكذلك الكافرة ال تحل للمسلم أن يمسكھا ما دامت على كفرھا ،غير أھل
ص ِم ا ْل َك َواف ِِر { وإذا نھى عن اإلمساك بعصمتھا 1فالنھي عن
الكتاب ،ولھذا قال تعالىَ } :وال ُت ْمسِ ُكوا ِب ِع َ
اسأَلُوا َما أَ ْن َف ْق ُت ْم { أيھا المؤمنون ،حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار،
ابتداء تزويجھا أولىَ } ،و ْ
فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائھم ،استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة
ما ذھب من نسائھم 2إلى الكفار ،وفي ھذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم ،فإذا أفسد مفسد
" { أي :ذلكم الحكم
نكاح امرأة رجل ،برضاع أو غيره ،كان عليه ضمان المھر ،وقولهَ } :ذلِ ُك ْم ُح ْك ُم َّ ِ
الذي ذكره " وبينه لكم يحكم به بينكمَ } 3و َّ
" ُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم { فيعلم تعالى ،ما يصلح لكم من األحكام،
ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة. 4
وقولهَ } :وإِنْ َفا َت ُك ْم َ
ار { بأن ذھبن مرتدات } َف َعا َق ْب ُت ْم َفآ ُتوا ا َّلذِينَ َذ َھ َب ْت
ش ْي ٌء مِنْ أَ ْز َوا ِ
ج ُك ْم إِ َلى ا ْل ُك َّف ِ
أَ ْز َوا ُج ُھ ْم ِم ْثل َ َما أَ ْن َفقُوا { كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجھم إلى المسلمين،
فمن ذھبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه ،لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما
أنفق. 5
} َوا َّتقُوا َّ
"َ ا َّلذِي أَ ْن ُت ْم ِب ِه ُم ْؤ ِم ُنونَ { فإيمانكم با ،يقتضي منكم أن تكونوا مالزمين للتقوى على الدوام.
 .80قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب " عليھم قد يئسوا من اآلخرة كما
يئس الكفار من أصحاب القبور{ الممتحنة-اآلية13
أي :يا أيھا المؤمنون ،إن كنتم مؤمنين بربكم ،ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه } ،ال َت َت َو َّل ْوا َق ْو ًما
َغضِ َب َّ
سوا مِنَ
" ُ َع َل ْي ِھ ْم { وإنما غضب عليھم لكفرھم ،وھذا شامل لجميع أصناف الكفارَ } .قدْ َي ِئ ُ
اآلخ َِر ِة { أي :قد حرموا من خير اآلخرة ،فليس لھم منھا نصيب ،فاحذروا أن تولوھم فتوافقوھم على
شرھم وكفرھم 6فتحرموا خير اآلخرة كما حرموا.
ص َحا ِ
ور { حين أفضوا إلى الدار اآلخرة ،ووقفوا على حقيقة
ِس ا ْل ُك َّفا ُر مِنْ أَ ْ
]وقوله[ } َك َما َيئ َ
ب ا ْل ُق ُب ِ
األمر 7وعلموا علم اليقين أنھم ال نصيب لھم منھا .ويحتمل أن المعنى :قد يئسوا من اآلخرة أي :قد
أنكروھا وكفروا بھا ،فال يستغرب حينئذ منھم اإلقدام على مساخط " وموجبات عذابه وإياسھم من
اآلخرة ،كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى " تعالى.

 /1ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :ﺒﻌﺼﻤﻬﺎ.
 /2ﻓﻲ ب :زوﺠﺎﺘﻬم.
 /3ﻓﻲ ب :وﺒﻴﻨﻪ ﻝﻜم ﺤﻜم اﷲ ﺒﻴﻨﻪ ﻝﻜم ووﻀﺤﻪ.
 /4ﻓﻲ ب :ﻓﻴﺸرﻋﻪ ﺒﺤﺴب ﺤﻜﻤﺘﻪ ورﺤﻤﺘﻪ.

 /5ﻓﻲ ب :ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أن ﻴﻌطوﻩ ﻤن اﻝﻐﻨﻴﻤﺔ ﺒدل ﻤﺎ أﻨﻔق.
 /6ﻓﻲ ب وﺸرﻜﻬم.
 /7ﻓﻲ ب :وﺸﺎﻫدوا.
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 .81قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون { الصف-اآلية2
أي :لم تقولون الخير وتحثون عليه ،وربما تمدحتم به وأنتم ال تفعلونه ،وتنھون عن الشر وربما نزھتم
أنفسكم عنه ،وأنتم متلوثون به ومتصفون به.
فھل تليق بالمؤمنين ھذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند " أن يقول العبد ما ال يفعل؟ ولھذا
ينبغي لآلمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة ،وللناھي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه
 .82قال " عزوجل } :يا أيھا الذين آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  ُت ْؤ ِم ُنونَ
" ِبأ َ ْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ  َي ْغف ِْر َل ُك ْم
يل َّ ِ
ِب َّ ِ
سولِ ِه َو ُت َجا ِھدُونَ فِي َ
ا َو َر ُ
س ِب ِ
ساكِنَ َط ِّي َب ًة فِي َج َّنا ِ
خ ْل ُك ْم َج َّنا ٍ
ُذ ُنو َب ُك ْم َو ُيدْ ِ
ت َعدْ ٍن َذلِ َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ي ُم 
ت َت ْج ِري مِنْ َت ْح ِت َھا ْاألَ ْن َھا ُر َو َم َ
يب َو َب ِّ
َوأ ُ ْخ َرى ُت ِ
" َك َما
ار َّ ِ
ص ٌر مِنَ َّ ِ
ص َ
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ  َيا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ُكو ُنوا أَ ْن َ
" َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ
ح ُّبو َن َھا َن ْ
" َفآ َم َن ْت َطا ِئ َف ٌة مِنْ
صا ُر َّ ِ
اري إِ َلى َّ ِ
ار ُّيونَ َن ْحنُ أَ ْن َ
ار ِّيينَ َمنْ أَ ْن َ
َقال َ عِي َ
" َقال َ ا ْل َح َو ِ
ص ِ
سى ا ْبنُ َم ْر َي َم ِل ْل َح َو ِ
ص َب ُحوا َظاھ ِِرينَ  {
َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َو َك َف َر ْت َطا ِئ َف ٌة َفأ َ َّيدْ َنا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َع َلى َعد ُِّو ِھ ْم َفأ َ ْ
الصف-اآليات من  10الى 14
ھذه وصية وداللة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين ،ألعظم تجارة ،وأجل مطلوب ،وأعلى
مرغوب ،يحصل بھا النجاة من العذاب األليم ،والفوز بالنعيم المقيم.
وأتى بأداة العرض الدالة على أن ھذا أمر يرغب فيه كل متبصر ،ويسمو إليه كل لبيب ،فكأنه قيل :ما
سولِ ِه { .
ھذه التجارة التي ھذا قدرھا؟ فقال } ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
ا َو َر ُ
ومن المعلوم أن اإليمان التام ھو التصديق الجازم بما أمر " بالتصديق به ،المستلزم ألعمال الجوارح،
1
" ِبأ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم
يل َّ ِ
ومن أجل أعمال الجوارح الجھاد في سبيل " فلھذا قالَ } :و ُت َجا ِھدُونَ فِي َ
س ِب ِ
{ بأن تبذلوا نفوسكم ومھجكم ،لمصادمة أعداء اإلسالم ،والقصد نصر دين " وإعالء كلمته ،وتنفقون
ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب ،فإن ذلك ،ولو 2كان كريھا للنفوس شاقا عليھا ،فإنه } َخ ْي ٌر َل ُك ْم
إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ { فإن فيه الخير الدنيوي ،من النصر على األعداء ،والعز المنافي للذل والرزق الواسع،
وسعة الصدر وانشراحه.
وفي اآلخرة الفوز 3بثواب " والنجاة من عقابه ،ولھذا ذكر الجزاء في اآلخرة ،فقالَ } :ي ْغف ِْر َل ُك ْم
ُذ ُنو َب ُك ْم { وھذا شامل للصغائر والكبائر ،فإن اإليمان با والجھاد في سبيله ،مكفر للذنوب ،ولو كانت
كبائر.
} َو ُيدْ ِ
خ ْل ُك ْم َج َّنا ٍ
ت َت ْج ِري مِنْ َت ْح ِت َھا األ ْن َھا ُر { أي :من تحت مساكنھا ]وقصورھا[ وغرفھا وأشجارھا،
أنھار من ماء غير آسن ،وأنھار من لبن لم يتغير طعمه ،وأنھار من خمر لذة للشاربين ،وأنھار من
ساكِنَ َط ِّي َب ًة فِي َج َّنا ِ
ت َعدْ ٍن { أي :جمعت كل طيب ،من
عسل مصفى ،ولھم فيھا من كل الثمراتَ } ،و َم َ
علو وارتفاع ،وحسن بناء وزخرفة ،حتى إن أھل الغرف من أھل عليين ،يتراءاھم أھل الجنة كما
يتراءى الكوكب الدري في األفق الشرقي أو الغربي ،وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذھب ]وبعضه
من[ لبن فضة ،وخيامھا من اللؤلؤ والمرجان ،وبعض المنازل من الزمرد والجواھر الملونة بأحسن
 /1ﻓﻲ ب :اﻝﺘﻲ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ.
 /2ﻓﻲ بٕ :وان ﻜﺎن.
 /3ﻓﻲ ب :واﻝﺨﻴر اﻷﺨروي ﺒﺎﻝﻔوز.
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األلوان ،حتى إنھا من صفائھا يرى ظاھرھا من باطنھا ،وباطنھا من ظاھرھا ،وفيھا من الطيب والحسن
ما ال يأتي عليه وصف الواصفين ،وال خطر على قلب أحد من العالمين ،ال يمكن أن يدركوه حتى يروه،
ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينھم به ،ففي تلك الحالة ،لوال أن " خلق أھل الجنة ،وأنشأھم نشأة كاملة ال
تقبل العدم ،ألوشك أن يموتوا من الفرح ،فسبحان من ال يحصي أحد من خلقه ثناء عليه ،بل ھو كما
أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده 1وتبارك الجليل الجميل ،الذي أنشأ دار النعيم ،وجعل فيھا
من الجالل والجمال ما يبھر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتھم.
2
وتعالى من له الحكمة التامة ،التي من جملتھا ،أنه " لو أرى الخالئق الجنة حين خلقھا ونظروا إلى
ما فيھا من النعيم لما تخلف عنھا أحد ،ولما ھناھم العيش في ھذه الدار المنغصة ،المشوب نعيمھا
بألمھا ،وسرورھا 3بترحھا.
وسميت الجنة جنة عدن ،ألن أھلھا مقيمون فيھا ،ال يخرجون منھا أبدا ،وال يبغون عنھا حوال ذلك
الثواب الجزيل ،واألجر الجميل ،الفوز العظيم ،الذي ال فوز مثله ،فھذا الثواب األخروي.
وأما الثواب الدنيوي لھذه التجارة ،فذكره بقولهَ } :وأ ُ ْخ َرى ُت ِ
ح ُّبو َن َھا { أي :ويحصل لكم خصلة أخرى
يب { تتسع به
ص ٌر مِنَ َّ ِ
" { ]لكم[ على األعداء ،يحصل به العز والفرحَ } ،و َف ْت ٌح َق ِر ٌ
تحبونھا وھيَ } :ن ْ
دائرة اإلسالم ،ويحصل به الرزق الواسع ،فھذا جزاء المؤمنين المجاھدين ،وأما المؤمنون من غير أھل
الجھاد] ،إذا قام غيرھم بالجھاد[ 4فلم يؤيسھم " تعالى من فضله وإحسانه ،بل قالَ } :و َب ِّ
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
{ أي :بالثواب العاجل واآلجل ،كل على حسب إيمانه ،وإن كانوا ال يبلغون مبلغ المجاھدين في سبيل
" ،كما قال النبي صلى " عليه وسلم " :إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء
5
واألرض ،أعدھا " للمجاھدين في سبيله "
" { ]أي [:باألقوال واألفعال ،وذلك بالقيام بدين "،
ار َّ ِ
ص َ
ثم قال تعالىَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ُكو ُنوا أَ ْن َ
والحرص على إقامته 6على الغير ،وجھاد من عانده ونابذه ،باألبدان واألموال ،ومن نصر الباطل بما
يزعمه من العلم ورد الحق ،بدحض حجته ،وإقامة الحجة عليه ،والتحذير منه.
ومن نصر دين " ،تعلم كتاب " وسنة رسوله ،والحث على ذلك] ،واألمر بالمعروف والنھي عن
المنكر[.

 / 1ﻓﻲ ب :أﺤد ﻤن ﺨﻠﻘﻪ.
 / 2ﻓﻲ ب :أﻨﻪ ﻝو رأى اﻝﻌﺒﺎد اﻝﺠﻨﺔ.
 / 3ﻓﻲ ب :وﻓرﺤﻬﺎ.
 /4زﻴﺎدة ﻤن ﻫﺎﻤش ب.
 /5ﻓﻲ ب ﺠﺎء ﺒدﻻ ﻤن ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻤﺎ ﻴﻠﻲ] :ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم) :ﻤن رﻀﻲ ﺒﺎﷲ رﺒﺎ وﺒﺎﻹﺴﻼم دﻴﻨﺎ
وﺒﻤﺤﻤد رﺴوﻻ ،وﺠﺒت ﻝﻪ اﻝﺠﻨﺔ( ﻓﻌﺠب ﻝﻬﺎ أﺒو ﺴﻌﻴد اﻝﺨدري -راوي اﻝﺤدﻴث  -ﻓﻘﺎل :أﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،ﻓﺄﻋﺎدﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺜم ﻗﺎل) :وأﺨرى ﻴرﻓﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻌﺒد ﻤﺎﺌﺔ درﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻜل درﺠﺘﻴن ﻜﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺴﻤﺎء واﻷرض( ﻓﻘﺎل :وﻤﺎ ﻫﻲ ﻴﺎ
رﺴول اﷲ؟ ﻗﺎل" :اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ،اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ( رواﻩ ﻤﺴﻠم.

 /6ﻓﻲ ب :ﺘﻨﻔﻴذﻩ.
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ار ِّيينَ
ثم ھيج " المؤمنين باالقتداء بمن قبلھم من الصالحين بقولهَ } :ك َما َقال َ عِي َ
سى ا ْبنُ َم ْر َي َم لِ ْل َح َو ِ
" { أي :قال لھم عارضا ومنھضا 1من يعاونني ويقوم معي في نصرتي لدين "،
اري إِ َلى َّ ِ
َمنْ أَ ْن َ
ص ِ
ويدخل مدخلي ،ويخرج مخرجي؟
" { فمضى عيسى عليه السالم على أمر " ونصر دينه ،ھو
صا ُر َّ ِ
فابتدر الحواريون ،فقالواَ } :ن ْحنُ أَ ْن َ
ومن معه من الحواريينَ } ،فآ َم َن ْت َطا ِئ َف ٌة مِنْ َبنِي إِ ْس َرائِيل َ { بسبب دعوة عيسى والحواريينَ } ،و َك َف َر ْت
َطا ِئ َف ٌة { منھم ،فلم ينقادوا لدعوتھم ،فجاھد المؤمنون الكافرينَ } ،فأ َ َّيدْ َنا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َع َلى َعد ُِّو ِھ ْم { أي:
قويناھم ونصرناھم عليھم.
ص َب ُحوا َظاھ ِِرينَ { عليھم وقاھرين ]لھم[ ،فأنتم يا أمة محمد ،كونوا أنصار " ودعاة دينه ،ينصركم
} َفأ َ ْ
" كما نصر من قبلكم ،ويظھركم على عدوكم.
 .83قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا كونوا أنصار " كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من
أنصاري إلى " قال الحواريون نحن أنصار " فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين
آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين { الصف-اآلية14
2
]أي [:باألقوال واألفعال ،وذلك بالقيام بدين " ،والحرص على إقامته على الغير ،وجھاد من عانده
ونابذه ،باألبدان واألموال ،ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق ،بدحض حجته ،وإقامة
الحجة عليه ،والتحذير منه.
ومن نصر دين " ،تعلم كتاب " وسنة رسوله ،والحث على ذلك] ،واألمر بالمعروف والنھي عن
المنكر[.
ار ِّيينَ
ثم ھيج " المؤمنين باالقتداء بمن قبلھم من الصالحين بقولهَ } :ك َما َقال َ عِي َ
سى ا ْبنُ َم ْر َي َم لِ ْل َح َو ِ
" { أي :قال لھم عارضا ومنھضا 3من يعاونني ويقوم معي في نصرتي لدين "،
اري إِ َلى َّ ِ
َمنْ أَ ْن َ
ص ِ
ويدخل مدخلي ،ويخرج مخرجي؟
" { فمضى عيسى عليه السالم على أمر " ونصر دينه ،ھو
صا ُر َّ ِ
فابتدر الحواريون ،فقالواَ } :ن ْحنُ أَ ْن َ
ومن معه من الحواريينَ } ،فآ َم َن ْت َطا ِئ َف ٌة مِنْ َبنِي إِ ْس َرائِيل َ { بسبب دعوة عيسى والحواريينَ } ،و َك َف َر ْت
َطا ِئ َف ٌة { منھم ،فلم ينقادوا لدعوتھم ،فجاھد المؤمنون الكافرينَ } ،فأ َ َّيدْ َنا ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َع َلى َعد ُِّو ِھ ْم { أي:
قويناھم ونصرناھم عليھم.
ص َب ُحوا َظاھ ِِرينَ { عليھم وقاھرين ]لھم[ ،فأنتم يا أمة محمد ،كونوا أنصار " ودعاة دينه ،ينصركم
} َفأ َ ْ
" كما نصر من قبلكم ،ويظھركم على عدوكم.
 .84قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر " وذروا
البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون َفإِ َذا قُضِ َي ِ
"
ض ِل َّ ِ
ص َالةُ َفا ْن َتشِ ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
ض َوا ْب َت ُغوا مِنْ َف ْ
ت ال َّ
"
ضوا إِ َل ْي َھا َو َت َر ُكو َك َقا ِئ ًما قُلْ َما ِع ْن َد َّ ِ
ار ًة أَ ْو َل ْھ ًوا ا ْن َف ُّ
ِيرا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ  َوإِ َذا َرأَ ْوا ت َِج َ
" َكث ً
َو ْاذ ُك ُروا َّ َ
ار ِة َو َّ
ازقِينَ  { الجمعة-اآليات  9الى 11
" ُ َخ ْي ُر َّ
َخ ْي ٌر مِنَ ال َّل ْھ ِو َومِنَ ال ِّت َج َ
الر ِ
 /1ﻓﻲ ب :ﻗﺎل ﻝﻬم ﻤﻨﺒﻬﺎ.
 / 2ﻓﻲ ب :ﺘﻨﻔﻴذﻩ.
 /3ﻓﻲ ب :ﻗﺎل ﻝﻬم ﻤﻨﺒﻬﺎ.
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يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصالة الجمعة والمبادرة إليھا ،من حين ينادى لھا والسعي إليھا،
والمراد بالسعي ھنا :المبادرة إليھا واالھتمام لھا ،وجعلھا أھم األشغال ،ال العدو الذي قد نھي عنه عند
المضي إلى الصالة ،وقولهَ } :و َذ ُروا ا ْل َب ْي َع { أي :اتركوا البيع ،إذا نودي للصالة ،وامضوا إليھا.
فإن } َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم { من اشتغالكم بالبيع ،وتفويتكم الصالة الفريضة ،التي ھي من آكد الفروض.
} إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ { أن ما عند " خير وأبقى ،وأن من آثر الدنيا على الدين ،فقد خسر الخسارة
الحقيقية ،من حيث ظن أنه يربح ،وھذا األمر بترك البيع مؤقت مدة الصالة.
} َفإِ َذا قُضِ َي ِ
ض { لطلب المكاسب والتجارات ولما كان االشتغال في التجارة،
األر ِ
صالةُ َفا ْن َتشِ ُروا فِي ْ
ت ال َّ
ِيرا { أي في حال قيامكم
" َكث ً
مظنة الغفلة عن ذكر " ،أمر " باإلكثار من ذكره ،فقالَ } :و ْاذ ُك ُروا َّ َ
وقعودكم وعلى جنوبكمَ } ،ل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ { فإن اإلكثار من ذكر " أكبر أسباب الفالح.
صا على ذلك اللھو ،و ]تلك[
ضوا إِ َل ْي َھا { أي :خرجوا من المسجد ،حر ً
ار ًة أَ ْو َل ْھ ًوا ا ْن َف ُّ
} َوإِ َذا َرأَ ْوا ت َِج َ
التجارة ،وتركوا الخيرَ } ،و َت َر ُكو َك َقا ِئ ًما { تخطب الناس ،وذلك ]في[ يوم جمعة ،بينما النبي صلى "
عليه وسلم يخطب الناس ،إذ قدم المدينة ،عير تحمل تجارة ،فلما سمع الناس بھا ،وھم في المسجد،
انفضوا من المسجد ،وتركوا النبي صلى " عليه وسلم يخطب استعجاال لما ال ينبغي أن يستعجل له،
" { من األجر والثواب ،لمن الزم الخير وصبر نفسه على عبادة ".
وترك أدب } ،قُلْ َما ِع ْن َد َّ ِ
ار ِة { التي ،وإن حصل منھا بعض المقاصد ،فإن ذلك قليل منغص ،مفوت
} َخ ْي ٌر مِنَ ال َّل ْھ ِو َومِنَ ال ِّت َج َ
لخير اآلخرة ،وليس الصبر على طاعة " مفو ًتا للرزق ،فإن " خير الرازقين ،فمن اتقى " رزقه من
حيث ال يحتسب.
وفي ھذه اآليات فوائد عديدة:
منھا :أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين ،يجب عليھم السعي لھا ،والمبادرة واالھتمام بشأنھا.
ومنھا :أن الخطبتين يوم الجمعة ،فريضتان 1يجب حضورھما ،ألنه فسر الذكر ھنا بالخطبتين ،فأمر "
بالمضي إليه والسعي له.
ومنھا :مشروعية النداء ليوم الجمعة ،واألمر به.
ومنھا :النھى عن البيع والشراء ،بعد نداء الجمعة ،وتحريم ذلك ،وما ذاك إال ألنه يفوت الواجب ويشغل
مباحا في األصل ،إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب ،فإنه ال يجوز
عنه ،فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان
ً
في تلك الحال.
ومنھا :األمر بحضور الخطبتين 2يوم الجمعة ،وذم من لم يحضرھما ،ومن الزم ذلك اإلنصات لھما.
ومنھا :أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة " ،وقت دواعي النفس لحضور اللھو ]والتجارات[
والشھوات ،أن يذكرھا بما عند " من الخيرات ،وما لمؤثر رضاه على ھواه.
3
تم تفسير سورة الجمعة ،و الحمد والثناء
 .85قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا ال تلھكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر " ومن يفعل ذلك
فأولئك ھم الخاسرون  َوأَ ْن ِفقُوا مِنْ َما َر َز ْق َنا ُك ْم مِنْ َق ْب ِل أَنْ َيأْت َِي أَ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْو ُ
ت َف َي ُقول َ َر ِّب َل ْو َال أَ َّخ ْر َتنِي
 /1ﻓﻲ ب :ﻓرﻴﻀﺔ.
 /2ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :اﻝﺨطﺒﺔ.
 /3ﻓﻲ ب :ﺒﻤن اﷲ وﻋوﻨﻪ واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن.
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سا إِ َذا َجا َء أَ َجلُ َھا َو َّ
صالِحِينَ  َو َلنْ ُي َؤ ِّخ َر َّ
صد َ
إِ َلى أَ َج ٍل َق ِري ٍ
" ُ َخ ِبي ٌر ِب َما َت ْع َملُونَ
" ُ َن ْف ً
َّق َوأَ ُكنْ مِنَ ال َّ
ب َفأ َ َّ
{
المنافقون-اآلية  9الى 11
يأمر تعالى عباده المؤمنين باإلكثار من ذكره ،فإن في ذلك الربح والفالح ،والخيرات الكثيرة ،وينھاھم
أن تشغلھم أموالھم وأوالدھم عن ذكره ،فإن محبة المال واألوالد مجبولة عليھا أكثر النفوس ،فتقدمھا
على محبة " ،وفي ذلك الخسارة العظيمة ،ولھذا قال تعالىَ } :و َمنْ َي ْف َعلْ َذلِ َك { أي :يلھه ماله وولده،
عن ذكر " } َفأُو َل ِئ َك ُھ ُم ا ْل َخاسِ ُرونَ { للسعادة األبدية ،والنعيم المقيم ،ألنھم آثروا ما يفنى على ما
يبقى ،قال تعالى }:إِ َّن َما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوأَ ْوال ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة َو َّ
" ُ ِع ْن َدهُ أَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم {
وقولهَ } :وأَ ْن ِفقُوا مِنْ َما َر َز ْق َنا ُك ْم { يدخل في ھذا ،النفقات الواجبة ،من الزكاة والكفارات 1ونفقة
الزوجات ،والمماليك ،ونحو ذلك ،والنفقات المستحبة ،كبذل المال في جميع المصالح ،وقالِ } :م َّما
َر َز ْق َنا ُك ْم { ليدل ذلك على أنه تعالى ،لم يكلف العباد من النفقة ،ما يعنتھم ويشق عليھم ،بل أمرھم
بإخراج جزء 2مما رزقھم " الذي يسره لھم 3ويسر لھم أسبابه.
فليشكروا الذي أعطاھم ،بمواساة إخوانھم المحتاجين ،وليبادروا بذلك ،الموت الذي إذا جاء ،لم يمكن
العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير ،ولھذا قال } :مِنْ َق ْب ِل أَنْ َيأْت َِي أَ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْو ُ
متحسرا على
ت َف َي ُقول َ {
ً
ما فرط في وقت اإلمكان ،سائال الرجعة التي ھي محالَ } :ر ِّب َل ْوال أَ َّخ ْر َتنِي إِ َلى أَ َج ٍل َق ِري ٍ
ب { أي:
ص َّد َق { من مالي ،ما به أنجو من العذاب ،وأستحق به جزيل الثوابَ } ،وأَ ُكنْ
ألتدارك ما فرطت فيهَ } ،فأ َ َّ
صالِحِينَ { بأداء المأمورات كلھا ،واجتناب المنھيات ،ويدخل في ھذا ،الحج وغيره ،وھذا السؤال
مِنَ ال َّ
والتمني ،قد فات وقته ،وال يمكن تداركه ،ولھذا قالَ } :و َلنْ ُي َؤ ِّخ َر َّ
سا إِ َذا َجا َء أَ َجلُ َھا { المحتوم لھا
" ُ َن ْف ً
} َو َّ
" ُ َخ ِبي ٌر ِب َما َت ْع َملُونَ { من خير وشر ،فيجازيكم على ما علمه منكم ،من النيات واألعمال.
 .86قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروھم وإن تعفوا
وتصفحوا وتغفروا فإن " غفور رحيم  إِ َّن َما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوأَ ْو َال ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة َو َّ
" ُ ِع ْن َدهُ أَ ْج ٌر َعظِ ي ٌم  {
التغابن-اآليات 15-14
ھذا تحذير من " للمؤمنين ،من االغترار باألزواج واألوالد ،فإن بعضھم عدو لكم ،والعدو ھو الذي
يريد لك الشر ،ووظيفتك الحذر ممن ھذه وصفه 4والنفس مجبولة على محبة األزواج واألوالد ،فنصح
تعالى عباده أن توجب لھم ھذه المحبة االنقياد لمطالب األزواج واألوالد ،ولو كان فيھا ما فيھا من
المحذور الشرعي 5ورغبھم في امتثال أوامره ،وتقديم مرضاته بما عنده من األجر العظيم المشتمل على
المطالب العالية والمحاب الغالية ،وأن يؤثروا اآلخرة على الدنيا الفانية المنقضية ،ولما كان النھي عن
طاعة األزواج واألوالد ،فيما ھو ضرر على العبد ،والتحذير من ذلك ،قد يوھم الغلظة عليھم وعقابھم،

1

/

ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :اﻝﻜﻔﺎرة.

 /2ﻜذا ﻓﻲ ب ،وﻓﻲ أ :أﻤرﻫم ﺒﺠزء.
 /3ﻓﻲ ب ،ﻤﻤﺎ رزﻗﻬم وﻴﺴرﻩ وﻴﺴر أﺴﺒﺎﺒﻪ.
 /4ﻓﻲ ب:ﻫذﻩ ﺼﻔﺘﻪ.
 / 5ﻓﻲ ب :اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤذور ﺸرﻋﻲ.
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أمر تعالى بالحذر منھم ،والصفح عنھم والعفو ،فإن في ذلك ،من المصالح ما ال يمكن حصره ،فقال} :
ص َف ُحوا َو َت ْغ ِف ُروا َفإِنَّ َّ
"َ َغفُو ٌر َرحِي ٌم { ألن الجزاء من جنس العمل.
َوإِنْ َت ْعفُوا َو َت ْ
فمن عفا عفا " عنه ،ومن صفح صفح " عنه ،ومن غفر غفر " له ،ومن عامل " فيما يحب،
وعامل عباده كما يحبون وينفعھم ،نال محبة " ومحبة عباده ،واستوثق له أمره.
 .87قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأھليكم نارا وقودھا الناس والحجارة عليھا
مالئكة غالظ شداد ال يعصون " ما أمرھم ويفعلون ما يؤمرون { التحريم-اآلية6
أي :يا من من " عليھم باإليمان ،قوموا بلوازمه وشروطه.
ارا { موصوفة بھذه األوصاف الفظيعة ،ووقاية األنفس بإلزامھا أمر "،
س ُك ْم َوأَھْ لِي ُك ْم َن ً
فـ } قُوا أَ ْنفُ َ
والقيام بأمره امتثاال ونھيه اجتنا ًبا ،والتوبة عما يسخط " ويوجب العذاب ،ووقاية األھل ]واألوالد[،
بتأديبھم وتعليمھم ،وإجبارھم على أمر " ،فال يسلم العبد إال إذا قام بما أمر " به في نفسه ،وفيما
يدخل 1تحت واليته من الزوجات واألوالد وغيرھم ممن ھو تحت واليته وتصرفه.
ارةُ {
اس َوا ْلح َِج َ
ووصف " النار بھذه األوصاف ،ليزجر عباده عن التھاون بأمره فقالَ } :وقُو ُدھَا ال َّن ُ
اردُونَ { .
ُون َّ ِ
ص ُ
" َح َ
كما قال تعالى } :إِ َّن ُك ْم َو َما َت ْع ُبدُونَ مِنْ د ِ
ب َج َھ َّن َم أَ ْن ُت ْم َل َھا َو ِ
3
2
} َع َل ْي َھا َمال ِئ َك ٌة غِال ٌظ شِ دَا ٌد { أي :غليظة أخالقھم ،عظيم انتھارھم ،يفزعون بأصواتھم ويخيفون
بمرآھم ،ويھينون أصحاب النار بقوتھم ،ويمتثلون 4فيھم أمر " ،الذي حتم عليھم العذاب 5وأوجب
ضا مدح للمالئكة
" َما أَ َم َر ُھ ْم َو َي ْف َعلُونَ َما ُي ْؤ َم ُرونَ { وھذا فيه أي ً
عليھم شدة العقاب } ،ال َي ْع ُ
صونَ َّ َ
الكرام ،وانقيادھم ألمر " ،وطاعتھم له في كل ما أمرھم به.
 .88قال " عزوجل} :يا أيھا الذين آمنوا توبوا إلى " توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتھا األنھار يوم ال يخزي " النبي والذين آمنوا معه نورھم يسعى
بين أيديھم وبأيمانھم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير { التحريم-اآلية8
قد أمر " بالتوبة النصوح في ھذه اآلية ،ووعد عليھا بتكفير السيئات ،ودخول الجنات ،والفوز
والفالح ،حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانھم ،ويمشون بضيائه ،ويتمتعون بروحه وراحته،
ويشفقون إذا طفئت األنوار ،التي ال تعطى المنافقين ،ويسألون " أن يتمم 6لھم نورھم فيستجيب "

 /1ﻓﻲ ب :وﻓﻴﻤن ﻴدﺨل.
 /2ﻓﻲ ب :ﺸدﻴد.
 / 3ﻓﻲ ب :وﻴزﻋﺠون.
 / 4ﻓﻲ ب :وﻴﻨﻔذون.
 / 5ﻓﻲ ب :ﺒﺎﻝﻌذاب.

 /6ﻓﻲ ب :ﻴﺘم.
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دعوتھم ،ويوصلھم ما 1معھم من النور واليقين ،إلى جنات النعيم ،وجوار الرب الكريم ،وكل ھذا من
آثار التوبة النصوح.
2
والمراد بھا :التوبة العامة الشاملة للذنوب كلھا ،التي عقدھا العبد  ،ال يريد بھا إال وجھه والقرب
منه ،ويستمر عليھا في جميع أحواله.

و في الختام أسأل " العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بھا كل من قرأھا و صلى " على نبينا
محمد و على آله و سلم
و كتب أبو الفضل ابن البحري األوراسي الجزائري
عفى " عنه
الجزائر – أم البواقي  23 -مارس 2014

 / 1ﻓﻲ ب :ﺒﻤﺎ.
 / 2ﻓﻲ ب :إﻻ وﺠﻪ اﷲ.
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فھرس الموضوعات
الموضوع
مقدمة --------------------------------------------------------------------------
جدول يبين ترتيب ھذه اآليات في المصحف و تعدادھا -----------------------------
اآليات و تفسيرھا بالترتيب كما جاءت في المصحف الشريف--------------------
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