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ْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإاَل َما َمَلَكْت َأْْيَانُُكْم ِكَتاَب هللِا َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاء َذِلكُ 

ُهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأجُ  َر ُمَساِفِحنَي َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ تَ ُغوا ِبَِْمَواِلُكْم حُمِْصِننَي َغي ْ ورَُهنَّ َفرِيَضًة َوالَ َأْن تَ ب ْ
ُتْم ِبِه ِمْن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ هللَا َكاَن َعِليمًا َحِكيمًا ) ( َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع 25ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ َراَضي ْ

ْن فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َوهللاُ ِمْنُكْم َطْواًل َأْن يَ ْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت َأْْيَانُُكْم مِ 
َر َأْعَلُم ِبِِْيَاِنُكْم بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض َفاْنِكُحوُهنَّ ِبِِْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ ِِبْلَمْعُروِف حمُْ  َصَناٍت َغي ْ

 ِبَفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُ  َما َعَلا اْلُمْحَصَناِت ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن أَتَ نْيَ 
ٌر َلُكْم َوهللُا َغُفوٌر رَِحيٌم ) ( يُرِيُد هللُا 2٦ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِِبُوا َخي ْ

َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلكُ   ( 2٧ْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َوهللاُ َعِليٌم َحِكيٌم )ِليُ بَ نيِ 
 
أي النساء الاليت أُحصّن ابألزواج، أي حرمت عليكم النساء  {[ }واحملصنات من النساء25]

وهن  {ذوات األزواج، يقال: أحصن الرجل زوجته، أي حفظها من الفجور }إال ما ملكت أميانكم
لمون، فإن السيب يقطع عصمتهن أبزواجهن الكفار وحيل للمسلم اإلماء ذوات األزواج اليت يسبيهن املس

أي كتب هللا ـ حترمي النساء املذكورات ـ عليكم كتاابً، فهو منصوب على  {إيقاعهن }كتاب هللا عليكم
املذكور فإن كل امرأة ال يقع عليها  {أيها املؤمنون }ما وراء ذلكم {املصدر بفعل حمذوف }وأحل لكم

ذكورة سابقًا رريبة كانت أو ال، فه  حمللة على الخص  أن يتووجها }أن تبتووا أحد العناوين امل
أي حتصنون  {أي تطلبوا أبموالكم ـ اليت جتعلوهنا مهراً هلن ـ نكاحهن يف حال كوهنم }حمصنني {أبموالكم

لوانون حيث السفاح هو الوان، أبن ال تبتووا ابألموال السفاح كما يفعله ا {إايهن ابلوواج }غري مسافحني
يسافحون ابلنساء يف مقابل املال، فف  ما وراء ذلك التحرمي املتقدم حالل أن تبتووا النساء ابملال لكن 

موصولة يراد هبا املرأة، والضمري يف « ما» {من طريق الوواج ال عن طريق السفاح }فما استمتعتم به
واملراد « ما»ي من النساء، وهذا بيان أ {أي النساء الاليت استمتعتم هبن }منهن« ما»عائد إىل « به»

أي: فالنساء الاليت استمتعتم هبن من طريق  {االستمتاع طلب املتعة أي اللذة }فآتوهن أجورهن
اإلحصان والوواج جيب عليكم إعطاؤهن أجورهن. وهذه اآلية وردت يف نكاح املتعة، واملعّّب عنه ابلنكاح 

رق بينه وبني الدائم أنه حمّدد مبدة طالت أو رصرت، فإذا انتهى ، والف(1)املنقطع، كما ورد بذلك الرواايت
أمده انفسخ من نفسه، خبالف الدائم الذي حيتاج فسصه إىل الطالق أو حنوه، ويؤيد كون اآلية يف 
النكاح املنقطع ال الدائم، ذكر كلمة االستمتاع اليت ه  ظاهرة يف املتعة، وذكر األجور فإن املنصرف من 
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عطى لقاء االستمتاع ال النكاح الدائم، وال ينايف أن يكون السابق على هذه اجلملة عاماً األجر ما يُ 
يخمل الدائم واملنقطع، وهذه اجلملة خاصة للمنقطع، فإنه كثريًا ما يذكر اخلاص بعد العام، فاملنقطع 

دم ويف ذلك فائدة لطيفة، حيث تنّبه اآلية على ع« حمصنني غري مسافحني»مصداق من مصاديق 
أي فرضت ووجبت األجور  {االحتياج إىل الوان واحلال أن النكاح املنقطع مبكان من اإلمكان }فريضة

 فريضة فال جيوز للرجل عدم إعطاء األجور للمستمتع هبا. 
أي يف املقدار الذي تراضيتم به }من  {أيها املستمتعون }فيما تراضيتم به {}وال جناح عليكم

لسابق من املهر، فإذا تراضيتم بوايدة املدة بعقد جديد أو إنقاصها ابهلبة، أي املقدار ا {بعد الفريضة
بوايدة املهر أو نقصانه جاز لكما ذلك، واحلاصل أن ما تبانيا عليه سابقًا فريضة، ال جيوز العدول عنها 

تعة اليت فيما شرع من األحكام، اليت منها امل {ابملصاحل }حكيماً  {إال برضًا جديد }إن هللا كان عليماً 
تفيد املسافرين والورابء ومن ال يتمكن من الدائم، فإن ذلك وراية للمجتمع من فتح أبواب الوان والسفاح 

 واللواط والسحق وما أشبه إذا ما سد ابب املتعة. 
أي من جهة الوىن والثروة، أبن مل يكن  {أيها املسلمون }طوالً  {[ }ومن مل يستطع منكم26]

وإمنا ريل هلن حمصنات إلحصاهنن  {أي احلرائر }املؤمنات {ح احملصناتله مال يكفيه }أن ينك
فاملرأة العفيفة  (2)أنفسهن عن البواء كما رال سبحانه: )َوَمْرمَيَ ابْـَنَت ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْت فَـْرَجَها(

ال يقدر على مهر ابلفتح، ابالعتبارين، واملعىن: أن الرجل لو كان فقريًا « حمَصنة»ابلكسر، و« حمِصنة»
مجع  {ينكح أمة ملكتها ميني أخيه املسلم }من فتياتكم {لينكح }مما ملكت أميانكم {احلرة ونفقتها }فـ

أن الرسول هنى ـ تنويهًا ـ أن يقول أحد: عبدي »فتاة وه  املرأة الخابة، واملراد هبا هنا األمة، فقد ورد 
فإن مهر األمة أرل وتكاليفها أيسر }وهللا  {}املؤمناتجّبًا خلاطرمها  (3)«وأميت بل يقول: فتاي وفتايت

أعلم إبميانكم{ فليس املراد التنقيب عن حقيقة إميان األمة املراد توّوجها بل يكف  الظاهر، أما اإلميان 
 الراسخ القليب فليس إىل ذلك سبيل بل هللا أعلم به. 

ؤمنة بل املؤمنون سواًء كانوا فليس الرجل احلر أبعلى إميااًن من األمة امل {}بعضكم من بعض
أحرارًا أو عبيدًا أُّمة واحدة بعضهم من بعض، من طبقة أعلى من طبقة اآلخرين، وإمنا شرعت أحكام 
 {العبيد واإلماء ملصاحل خاصة، كما شرعت أحكام الرجال والنساء خمتلفة ملصاحل خاصة }فانكحوهن

هتن ومواليهن فإنه ال جيوز نكاحهن بدون رضى أي ساد {أي تووجوا ابلفتيات املؤمنات }إبذن أهلهن
أي مهورهن، وإعطاء الفتيات ال يراد به إال  {أي أعطوا الفتيات املؤمنات }أجورهن {السادة }وآتوهن

من دون عطل وإضرار، وليكن  {الدفع إىل تلك اجلهة، وإن كان املوىل يستحق املهر }ابملعروف
أي غري زانيات،  {عفيفات }غري مسافحات {حمصناتنكاحكم إايهن إبذن أهلهن يف حال كوهنن }
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يطلق على الوطء، كما يطلق على العقد الخرع ، رال سبحانه: )الوَّاِن « النكاح»وإمنا ريد بذلك ألن 
اَل يـَْنِكُح إاَل زَانَِيًة َأْو ُمْخرَِكًة َوالوَّانَِيُة اَل يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْخرٌِك(
ا، وال توِن به، ورد  ي ال يوِن هبأ (٤)

كان يف اجلاهلية من جيّب إمائه على الوان، فكان نكاحًا ـ أي مجاعًا ـ أبجر، إبذن األهل كما رال 
ولعل ذلك ملقابلة روله سبحانه ابلنسبة إىل  (5)سبحانه: )َواَل ُتْكرُِهوا فَـتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَواِء ِإْن أََرْدَن حَتَصُّناً(

 «. غري مسافحني حمصنني»احلرائر: 
أي لتكن الفتاة عفيفة غري متصذة لصديق، فإن األخدان مجع خدن  {}وال متصذات أخدان

وهو الصديق، واحلاصل أن تكون األمة اليت تريدون الوواج هبا غري زانية وال صديقة ألحد، ورد ُكّن بعض 
أي تووجن فأحصنهن  {اإلماء يف اجلاهلية كذلك، فنهى هللا سبحانه عن التوّوج هبن }فإذا أحصن

أي إن  {أي ابلوان }فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب {أزواجهن }فإن أتني بفاحخة
حّدهن نصف حّد احلرة الوانية وهو مخسون جلدة ، ورد كان من حكمة اإلسالم أن جعل احملاربني مع 

جنهم، مث جعل العبودية متخ  يف املسلمني ـ إذا غلبوا عليهم ـ عبيدًا وإماًء، ال أن يقتل اجلميع أو يس
أعقاهبم، حىت ال جيرؤ أحد على حماربة املسلمني خوفاً من ذلك، أو على األرل حيّد من نخاط احلروب، 
فأيُّ إنسان يسوّغ العبودية؟ مع العلم أن كثريًا من الناس يستسيوون القتل والسجن. مث بعد ذلك جعل 

فًا اترًة أخرى ليقابل التصفيف التخديد، مث ليكون هلم بصورة للعبيد أحكامًا خاصة تخديدًا اترًة وختفي
عامة ميوة خاصة يعرفون هبا عن األحرار، وتفصيل فلسفة األمرين يُطلب من الكتب اخلاصة هبذا 

 .  (6)الخأن
العنت هو اجلهد والخدة، أي خاف أن  {النكاح لإلماء }ملن خخ  العنت منكم {}ذلك

 {الوواج، أو خاف الوروع يف الوان لخدة رغبته اجلنسية }وأن تصّبوا يقع يف جهد وشدة من جهة ترك
فإنه لو اعتاد نكاح اإلماء بقيت احلرائر بال أزواج لقلة الكلفة ابلنسبة  {فال تتووجوا ابإلماء }خري لكم

الفروع إىل األمة، وكثرة الكلفة ابلنسبة إىل احلرة، فيقبل الناس على توّوجهن، وليس أمر العبيد واإلماء و 
املتصلة به رصة اترخيية لظروف خاصة، كما يقوله بعض من هبرته الثقافة الوربية، ولو جاز ذلك يف هذا 

 {لذنوبكم }رحيم {احلكم جلاز يف كل حكم إسالم ، ومل يبقى لإلسالم اسم وال رسم. }وهللا غفور
 بعد عومكم على التوبة منها. بكم فال تيأسوا من رمحته ملا اررتفتم من احملرمات املرتبطة هبذا الباب 

[ مث بنّي سبحانه أن هذه احملرمات إمنا حرمت ملصلحة البخر الاعتباطًا فقال: }يريد هللا 27]
السنن مجع سنة،  {يرشدكم }سنن الذين من ربلكم {أحكام دينكم ودنياكم }ويهديكم {ليبني لكم

                                                             

 .٤سورة النور:  (٤)
 .3٤سورة النور:  (5)
الكربالئية تفصيل للجهة األوىل اي فلسفة تخريع العبد واإلماء وانه مبعناه االسالم  ـ « االخالق واآلداب»يف بعض االعداد من نخرة  (6)

 لوى اىل يوم القيامة، كسائر احكام اإلسالم.ال الوريب السائد يف األذهان ـ مل يُلغ وال ي



أي يرجع عليكم  {صاحلني }ويتوب عليكمواملرسلني وعباد هللا ال )عليهم السالم( وه  طريقة األنبياء
بلطفه ومّنه حيث أنكم تعملون بطاعته ـ بعد ما كنتم يف زمان اجلاهلية تعملون ابملعاص  واآلاثم ـ فبني 

 فيما أيمر وينه . {مبصاحلكم }حكيم {لكم األحكام لتعملوا هبا فيتوب عليكم }وهللا عليم
 

َهَواِت َأْن ََتِيُلوا َمْياًل َعِظيمًا )َوهللُا يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم وَ  ( يُرِيُد 28يُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ
َنُكْم 2٩هللُا َأْن ُُيَفِ َ  َعْنُكْم َوُخِلَق اإِلْنَساُن َضِعيفًا ) ( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

( َوَمْن ٣٠ِِتَارًَة َعْن تَ َراٍض ِمْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن ِبُكْم رَِحيمًا ) ِِبْلَباِطِل ِإاَل َأْن َتُكونَ 
( ِإْن َِتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما ٣1يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَوااًن َوظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه اَنرًا وََكاَن َذِلَك َعَلا هللِا َيِسريًا )

َهْونَ  ْر َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرْيًا ) تُ ن ْ ( َواَل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل هللُا ِبِه بَ ْعَضُكْم ٣2َعْنُه نَُكفِ 
ِه ِإنَّ هللَا َكاَن َعَلا بَ ْعٍض ِللر َِجاِل َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسُبوا َوِللنِ َساِء َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسْْبَ َواْسأَُلوا هللَا ِمْن َفْضلِ 

َربُوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْْيَانُُكْم ٣٣ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمًا ) ( َوِلُكلٍ  َجَعْلَنا َمَواِلَ ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألق ْ
 (٣4َفآُتوُهْم َنِصيبَ ُهْم ِإنَّ هللَا َكاَن َعَلا ُكلِ  َشْيٍء َشِهيداً )

 
كّرر لفائدة املقابلة بقوله سبحانه: }ويريد الذين يتبعون   {ب عليكم[ }وهللا يريد أن يتو 28]
عن احلق  {يف موارعة كل امرأة من غري نظر إىل احِلّل واحلرمة واملصلحة واملفسدة }أن متيلوا {الخهوات

أي احنرافاً، فإن اررتاف حمرمات النكاح من أكّب اآلاثم. واآلية وإن كانت عامة لكل  {}مياًل عظيماً 
 طل ولكل ميل إال أن ررينة السياق ختّصصها مبا ذكران. اب

يف أمور دينكم ودنياكم ولذا أحّل كل النساء إال ما فيه  {[ }يريد هللا أن خيفف عنكم2٩]
مضرة، ويقبل توبتكم، ولو أراد التخديد مل يقبل توبتكم، وحرم عليكم أرساماً أخرى من النساء كما رال 

وفيه إفادة أن حترمي ما ذكر ليس تثقياًل وإمنا  (7)لَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت(سبحانه: )فَِبظُْلٍم ِمَن ا
هو ختفيف، فإن التصفيف رد يكون ابلنسبة إىل الخ ء ورد يكون ابلنسبة إىل نتائجه، وحترمي احملرمات 

امة العاربة يف الدنيا واآلخرة اليت منها املذكورة ختفيف ابلنسبة إىل النتائج ملا تختمل عليه احملرمات من وخ
فهو  {ضعف النسل ابلنسبة إىل نكاح احملرمات كما ثبت يف الطب احلديث }وخلق اإلنسان ضعيفاً 

 اليصّب على شهواته ويريد اررتاف آاثم الوان مما يضره يف دنياه وآخرته 
حمرمات األموال مما يتعلق بـ ، بنّي «الفرج»[ وملا بنّي سبحانه حمرمات النساء مما يتعلق بـ 30]

من ورى شر لقلقه وربقبه وذبذبه فقد ورى »أن:  )صلى هللا عليه وآله( فقد ورد عن رسول هللا« البطن»
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 {، واملراد بلقلقه: لسانه وربقبه: بطنه، وذبذبه: فرجه. فقال تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا(8)«الخر كله
ريه إال أن إصواء املؤمن فقط أوجب توجيه اخلطاب إليه فقط تقدم أن احلكم وإن كان عامًا للمؤمن وغ

واملراد ابألكل مطلق التصرف، وأيت بلفظ األكل لخيوع هذا النوع  {}ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل
إمنا أيت هبا إلفادة أن األكل « بينكم»من التصرف، فهو من استعمال اخلاص وإرادة العام، وكلمة 

ضرره إليهم أمجع فليس األكل ملال غريهم، وإمنا أكل ألمواهلم فيما بينهم، ويعود ضرره ابلباطل إمنا يعود 
إىل جمتمعهم، والباطل هو خالف احلق الذي ال يقرّه الخرع والعقل، أما أخذ اخلمس والوكاة وسائر 

ء منقطع االستثنا {احلقوق املالية والواجبات فليس أكال ابلباطل }إال أن تكون جتارة عن تراٍض منكم
ألنه ليس أكاًل للمال ابلباطل. وكثرياً ما أييت مثل هذا االستثناء يف الكالم فيقال: ال جتالس األشرار إال 

يفيد عدم جواز أكل املال مقابل التجارة اجلّبية « عن تراض»األخيار، وال أتكل املضر إال املفيد، وروله 
بعضًا فإن القتل مهما ورع على العدو فإنه وارع أي ال يقتل بعضكم  {بدون الرضا }وال تقتلوا أنفسكم

على اجلنس البخري، واملناسبة بني القتل وأكل املال، أن هللا سبحانه حرم انتهاك األعراض، وأكل 
ومن رمحته بكم  {األموال وإرارة الدماء، فحيث ذكر األولني، أشار إىل الثالث }إن هللا كان بكم رحيماً 

 دماءكم حمرتمة ال جيوز ألحد أن يتصرف فيها. أن جعل أموالكم وأعراضكم و 
القتل، أو أكل املال والقتل، أو انتهاك العرض وأكل املال والقتل،  {[ }ومن يفعل ذلك31]

فإنه تعدٍّ للحدود  {والسياق يؤيد املعىن الثالث، وإن كان ررب اللفظ يؤيد املعىن األول }عدوااًن وظلماً 
من أصاله أي أدخله،  {ج للسهو والنسيان واخلطأ }فسوف نصليهوظلم للنفس وللوري، ويف ذلك إخرا 

فال مينعه مانع وال  {اإلدخال يف النار ملن فعل ذلك }على هللا يسرياً  {يف اآلخرة }وكان ذلك {}انراً 
 ُيسأل عما يفعل. 

[ إن اإلنسان البد وأن تقع منه خمالفات، وحيث أن املصالفات خمتلفة: من كبرية، كقتل 32]
، وصورية ككذبة عفوية وحنوها. لذا خيتم هللا سبحانه تلك اآلايت احملذرة عن احملرمات املذكورة النفس

كانتهاك األعراض وأكل أموال الناس ابلباطل وإرارة   {بقوله سبحانه: }إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه
سائر سيئاتكم، وال  ومعىن التكفري: السرت والوفران، أن نوفر {دماء األبرايء }نكفر عنكم سيئاتكم

أي مكاانً حسناً طيباً يُكرم صاحبه فيه،  {نؤاخذكم مبا ال بد وأن يقع يف احلياة }وندخلكم مدخاًل كرمياً 
 اجلنة. « املدخل الكرمي»صفة اإلنسان، يطلق على احملل بعالرة احلال واحملل، واملراد بـ « كرمي»و

جرى السياق يف موضوع أدق وهو متّّن [ وحيث سبق الكالم حول أكل األموال ابلباطل، 33]
بعض الناس أن يكون نصيبهم كنصيب اآلخرين، والتمّن رد يكون مقروانً بووال النعمة من اآلخر، وهذا 
هو احلسد املذموم الذي هُن  عنه يف هذه اآلية، ورد يكون طلباً ألن يكون لإلنسان مثل ما ألخيه وهذه 
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ـ ابلنسبة إىل األمور الدنيوية ـ ألهنا تكخف عن ضعة يف  ه  الوبطة، وهذه وإن كانت خالف األدب
 النفس، لكنها ليست مبحرمة. 

ريل: جاءت وافدة النساء إىل رسول »يف سبب النوول ما لفظه: « جممع البيان»وذكر صاحب 
 فقالت: اي رسول هللا! أليس هللا رب الرجال والنساء وأنت رسول هللا إليهم)صلى هللا عليه وآله( هللا 

مجيعاً، فما ابلنا يذكر هللا الرجال وال يذكران، خنخى أن ال يكون فينا خري وال هلل فينا حاجة. فنولت هذه 
اآلية. وريل: إن أم سلمة رالت: اي رسول هللا يوووا الرجال وال توووا النساء. فنولت اآلية. عن جماهد، 

ى النساء حبسناتنا يف اآلخرة كما ُفضلنا وريل: ملا نولت آية املواريث رال الرجال: نرجو أن نُفّضل عل
عليهن يف املرياث فيكون أجران على الضعف من أجر النساء. ورالت النساء: إان نرجوا أن يكون الوزر 
علينا نصف ما على الرجال يف اآلخرة كما لنا املرياث على النصف من نصيبهم يف الدنيا. فنولت 

 . (٩)«اآلية
ّن من أحد اجلانبني فنهى هللا عن ذلك بقوله: }وال تتمنوا ما وعلى أي حال فقد كان هناك مت

فإن التمّن مع رطع النظر عن عدم جدواه يكخف عن ضعف النفس  {فضل هللا به بعضكم على بعض
وعدم تبصر اإلنسان ابألمور إذ التفضيل مل يقع اعتباطاً، وإمنا خلقُة كل واحد من الرجال والنساء، 

اعية، أوجبت هذه املفاضلة من عليم حكيم، فال يقل أحدكم: ليت ما أعط  وسائر املالبسات االجتم
من املال واجلاه والعمل  {فالاًن من املال واجلاه والتخريع كان من نصييب }للرجال نصيب مما اكتسبوا

من األمور املذكورة. مث ليس كل ما اكتسبه الرجل له، بل رسم منه هلل  {}وللنساء نصيب مما اكتسنب
وكذلك ابلنسبة إىل « مما اكتسبوا»ه جيب صرفه يف سبيله من مال أو جاه أو طارة، ولذا رال: سبحان

النساء. فهذا النصيب الذي ردره سبحانه هو الذي ينبو  لكل منهما أن يقنع به وال يتورع أن يكون له 
منوا زوال نعمة أن يعطيكم ما تريدون ال أن حتسدوا وتت {مثل ما للصنف اآلخر }واسألوا هللا من فضله

فيعلم ما  {اآلخرين وانتقاهلا إليكم فإنه سبحانه هو القاسم واملعط  }إن هللا كان بكل ش ء عليماً 
تضمرونه من التمّن واحلسد، أو ما تنوون يف رلوبكم من االلتجاء إليه سبحانه يف أن يوفر عليكم النار  

أن التمّن كان ابلنسبة إىل األمور « إخلللرجال.. »الذي تريدون كماله. مث إن ظاهر روله سبحانه: 
 االكتسابية ال األمور التكوينية. 

[ ذكر سبحانه أن للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب، أما القسم 3٤]
اآلخر من الكسب أي بعض ما اكتسب الرجال وبعض ما اكتسنب النساء، فإنه من نصيب الوارث، 

وإمنا على حنو القضية الطبيعية فإن الطبيعة الوالبة جرت على أن يتنعم وليس ذلك على وجه الفريضة 
من الرجال والنساء }جعلنا  {اإلنسان بقسم مما اكتسبه وخيّلف رسمًا آخر من كسبه للوارث }ولكل
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هو مجع موىل، من ويل الخ ء يليه والية، وهو اتصال الخ ء ابلخ ء من غري فاصل، يعّن  {موايل
شصاصًا وارثني هم أوىل يف التصرف فيما تركا إراثً، وهؤالء املوايل الوارثون يرثون }مما جعلنا للصنفني أ

كلٌّ حسب تخريع هللا له رسمًا خاصًا من اإلرث، فلكلٍّ من الرجال والنساء   {ترك الوالدان واألرربون
 حق يف الكسب وحق يف اإلرث فال يتمىن أحد ما لوريه فإن هللا سبحانه جعل ذلك. 

لعل املراد أن الذين تعاردمت معهم ابألميان إلعطائهم  {ذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم}وال
حصة من تركتكم فالالزم إعطاؤهم نصيبهم املخروع من دون الثلث إذا كان عقد اليمني غري ملوم، وما 

فال يُواد زاد عن الثلث إذا كان العقد ملوماً، وعلى أي حال فليس هلؤالء إرث، إذ لكل موايل خاصة 
أي حاضراً شاهداً، فال ختالفوا أوامره جبعل غري  {عليهم بعقد األميان }إن هللا كان على كل ش ء شهيداً 

 نصيبهم املقّرر يف الخريعة.« الذين عقدت أميانكم»الوارث واراثً بعقد اليمني، أو عدم إعطاء 



 
بَ ْعَضُهْم َعَلا بَ ْعٍض َوِبَا أَنْ َفُقوا ِمْن َأْمَواِِلِْم  الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلا النِ َساِء ِبَا َفضََّل هللاُ  

وُهنَّ ِف َفالصَّاحِلَاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِلْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ هللُا َوالاَلِت ََتَاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجرُ 
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ هللَا َكاَن َعِلي ًا َكِبريًا )اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل ت َ  ( َوِإْن ِخْفُتْم ٣5ب ْ

ن َ  ُهَما ِإنَّ هللاَ  ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما َفابْ َعثُوا َحَكمًا ِمْن َأْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصاَلحًا يُ َوفِ ِق هللُا بَ ي ْ
( َواْعُبُدوا هللَا َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَما ٣٦َكاَن َعِليمًا َخِبريًا )

ِبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَْ  انُُكْم ِإنَّ َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب ِِبجْلَْنِب َواْبِن السَّ
( الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َوَيَُْمُروَن النَّاَس ِِبْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آََتُهُم ٣٧هللَا اَل ُيُِبُّ َمْن َكاَن ُُمَْتااًل َفُخورًا )

 (٣8هللاُ ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْداَن ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاِبً ُمِهيناً )
 
ب، أراد سبحانه أن يبنّي علة زايدة الرجل [ وحيث تقدم إن لكلٍّ من الرجال والنساء نصي35]

مجع رّوام وهو القائم  {يف نصيب اإلرث، ونصيب األمر والنه ، على املرأة، فقال: }الرجال روامون
ومن املعلوم أن املراد روامة الرجل يف اجلملة، ال أن كل رجل  {ابألمر املسّلط على الخ ء }على النساء

أي أن القوامة بسبب تفضيل هللا سبحانه }بعضهم على  {مبا فضل هللارريب روام على كل امرأة رريبة }
فإن هللا سبحانه فّضل الرجل على املرأة عقاًل وجسماً وحتّماًل ـ كما هو واضح ورد ثبت يف العلم  {بعض

احلديث ـ ومل يكن تفضيل هللا سبحانه اعتباطًا فقد خلقت املرأة لواية غري ما خلق هلا الرجل فمثلهما 
سبب }ما أنفقوا من  {صورية حتمل الركاب، وكبرية حتمل احلديد واألخخاب }و بـ« مركبتني» مثل

فإن نفقة الووجة واجبة على الووج، ومن املعلوم أن هذا الواجب يلوم أن يُعّوض حبق فأعط   {أمواهلم
 للووج القوامة يف ربال ما وجب عليه من النفقة، وكذلك ابلنسبة إىل املهر. 

وإذ ثبتت هذه القوامة، فالنساء الصاحلات اخلريات  {ت رانتات حافظات للويب}فالصاحلا
سيحافظن على اهلدوء والسكون واملوافقة ألزواجهن ويتجننب الخوب والتمرد واالستعالء وجتاوز احلدود 
والنخوز، والقنوت مبعىن اإلطاعة، أي فهن مطيعات لألزواج حيفظنهم يف حضورهم وغياهبم كما أن ذلك 

تضى كوهنن ُموىّل عليهن، واملراد ابلويب حالة غيبوبة الووج خبروج أو سفر أو حنومها، فال خيُّنهم يف مق
هلن من  {سبب }ما حفظ هللا {أنفسهم أو أمواهلم أو حنو ذلك، ويكون هذا احلفظ منهن هلم }بـ

ء إال إذا شاء هللا الكرامة واحلقوق، أو مستعينات حبفظ هللا تعاىل فإن اإلنسان ال يتمكن من حفظ ش 
حفظه، أو مبقابلة حفظ هللا، كـأن يكون حفظ هللا عوضًا حلفظهن إايهم، فالباء سببية، أو استعانة أو 

 مقابلة. 



أما املرأة اليت ال تقنت وتريد االستعالء على الووج، وال تراع  حقوق الرجل، فلها حكم خاص 
نخو إذا ارتفع، أي عصياهنن، فكأهنا ارتفعت عن  من {بّينه سبحانه يف روله: }والاليت ختافون نخوزهن

إن مل يفد  {من الوعظ، ابلنصح واإلرشاد، وما أشبهها }واهجروهن يف املضاجع {حّدها }فعظوهن
مجع مضجع، وهو حمل النوم وفراشه، وذلك بتحويل الظهر، أو بعول فراشه عن « املضاجع»الوعظ، و

رب ابلسواك، وال خيفى أن هذه املراتب ابلتدريج وإن  ويف بعض األخبار أن الض {فراشها }واضربوهن
كانت الواو العاطفة ال تفيد ذلك ـ كما رالوا ـ كما أن املرأة كثريًا ما تتأدب ابهلجر والضرب اخلفيف 
ألهنما يبعثان فيها العاطفة حنو الووج ويتطلبان منها حتسني سلوكها لريجع إليها رلب الووج }فإن 

يف الخريعة أن اإلطاعة الواجبة على املرأة ليست إال عدم خروجها بدون إذنه ومن املقّرر  {أطعنكم
أي ال تطلبوا لضررهن طريقاً،  {ومطاوعتها له يف االستمتاع هبا مىت أراد }فال تبووا عليهن سبيالً 

)صلى هللا  إبيذائهن وعدم القيام ابللطف والعطف املرترب من الووج، بل ساحموهن، فقد رال الرسول
فال يتعاَل  {، }إن هللا كان علياً (10)«إن من حق املرأة على الرجل أن يوفر هلا إذا جهلت: » ه وآله(علي

 فال أكّب منه.  {عليه أحد بقوته }كبرياً 
أي املصالفة والعداوة بني  {أيها الناس احمليطون ابلووجني }شقاق بينهما {[ }وإن خفتم36]

غري شق اآلخر وجانبه }فابعثوا حكماً من أهله وحكماً  الووجني، كأن كل واحد منهما يف شق وجانب،
فإن احلكمني حيث يعرفان مالبسات الووجني يتمكنان من فصل األمر على أحسن الوجوه،  {من أهلها

يعّن احلكمني  {وللحكمني اإلصالح وليس هلما الطالق إال برضى الووج أو وكالة سابقة }إن يريدا
والضمري عائد إىل احلكمني لقرب اللفظ، ورمبا يقال: عائد إىل  {نهمابينهما }يوفق هللا بي {}إصالحاً 

مبا يضمره احلكمني ويفعالنه يف أمر اإلصالح  {مبصاحل العباد }خبرياً  {الووجني. }إن هللا كان عليماً 
 واإلفساد. 
من  [ مث يتوجه البيان إىل العالرات اإلنسانية العامة مبا فيها األرربون وغريهم، بعدما فرغ37]

نظام األسرة، وربطها بعبادة هللا سبحانه الذي أمر بذلك، ويبنّي ما جيب على اإلنسان جتاه اخلالق وجتاه 
ومعىن العبادة منتهى اخلضوع مما يطلب من العبد ربال سيده، فإن  {املصلوق، فقال: }واعبدوا هللا

ال جتعلوا له شريكًا من حجر أو  أي {أي ابهلل }شيئاً  {العبادة والعبد من مادة واحدة }وال تخركوا به
أحسنوا  {مدر، أو مجاد أو نبات، أو مالئكة أو بخر، فإنه هو اإلله الواحد الذي ال شريك له }و

فإهنما واسطة خلقكم، وكثرياً ما يُقرن اإلحسان إليهما بعبادة هللا سبحانه يف القرآن  {}ابلوالدين إحساانً 
القرىب كاليسرى من اليسر، أي  {أحسنوا }بذي القرىب {يهما }والكرمي، إلفادة أتكيد لووم اإلحسان إل

وهم الذين مات آابؤهم، أو األعم منهم وممن  {أصحاب القرابة، وهذا تعميم بعد التصصي  }واليتامى
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وملثله حقان: حق اجلوار، وحق  {هم الفقراء بصورة عامة }واجلار ذي القرىب {ماتت أمه }واملساكني
ُجُنب بضم األولني كعنق، صفة مبعىن الوريب، وكأنه ابعتبار أن كالًّ من الطرفني  {نبالقرابة }واجلار اجل

أي صاحبك الذي جبنبك، سواء كان يف مدرسة أو دكان أو سفر أو  {يف َجْنب }والصاحب ابجلنب
 ألنه« ابن السبيل»أي املنقطع عن بلده سواًء كان ثرايً أو ال، ويسمى  {حضر، أو غريها }وابن السبيل

اليعرف شيئًا من مالبساته إال السفر، يقال ابن البلد وابن السبيل وابن العمل ملن يرتبط هبذه األمور 
 من العبيد واإلماء.  {}وما ملكت أميانكم

ورد أطلق سبحانه اإلحسان إىل هؤالء ليخمل مطلق صنوف احلفاوة واإلكرام، ورد كان أتكيد 
وحه العامة يف توثيق صلة البخر بعضهم مع بعض، ومجعهم يف اإلسالم ابإلحسان إىل هؤالء متخيًا مع ر 

املصتال: املتبصرت املتكّب، والفصور:  {رابط الود واحلب والوائم }إن هللا ال حيب من كان خمتااًل فصوراً 
الذي يفصر مبناربه كّباً واعتوازاً وتطاواًل. ذكر هذه اجلملة هنا مبناسبة أن من أمره سبحانه ابإلحسان إىل 

ألصناف املذكورة كثريًا ما يتطاول ويتكّب، فال خيضع لإلحسان، كما هو املخاهد إىل اآلن، فنهى ا
 سبحانه عن ذلك بعدما أمر ابإلحسان ليؤكده إثبااتً ونفياً. 

[ وحيث أن اإلحسان إىل هؤالء كثريًا ما حيتاج إىل بذل املال، ذم سبحانه الذين ال 38]
فال ينفقون  {}يبصلون« من كان خمتااًل فصوراً »صفة  {قوله: }الذينيبذلون أمواهلم يف سبيل هللا ب

وكأن هذا مالزم لصفة البصل فإن البصيل حيث  {األموال يف سبيله سبحانه }وأيمرون الناس ابلبصل
ُجبل على حب املال ال يتمكن أن يرى غريه ينفق ماله، ورد تختد هذه الصفة يف البصيل حىت يبصل 

فإن البصالء  {عليه غريه هناه وأمره ابلكف. }ويكتمون ما آاتهم هللا من فضله على نفسه، فلو أنفق
اسرت »يكتمون أمواهلم لئاّل يُعرفون فيذّمهم الناس بعدم إنفارهم يف سبل املعروف، أما ما اشتهر من 

الذين  {أي هّيئنا }للكافرين {فإنه يف حمل اخلوف ال مطلقًا }وأَعتدان« ذهبك وذهابك ومذهبك
يُهينهم  {رون بنعم هللا سبحانه وال يعملون مبا أمرهم هللا سبحانه من إنفاق أمواهلم }عذااًب مهيناً يكف

ويكسر كّبايءهم، كما تكّّبوا يف الدنيا ومل حُيسنوا إىل من وجب اإلحسان إليه، اختيااًل وافتصاراً، كما 
 .(11)رال سبحانه: )ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعوِيُو اْلَكرمُِي(
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ْيطَاُن َلُه َوالَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَِلُْم رََِئء النَّاِس َواَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواَل ِِبْليَ ْوِم اآَلِخِر َوَمْن َيُكِن ال  شَّ

َرزَقَ ُهُم هللُا وََكاَن هللُا ِِبِْم ( َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآَلِخِر َوأَنْ َفُقوا ِمَّا ٣٩َقرِينًا َفَساء َقرِينًا )
( ِإنَّ هللَا اَل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجرًا َعِظيماً 4٠َعِليمًا )

َنا ِبَك َعَلا َهُؤاَلءِ 41) َنا ِمْن ُكلِ  ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ ( يَ ْوَمِئٍذ يَ َودُّ الَِّذيَن  42َشِهيدًا ) ( َفَكْيَ  ِإَذا ِجئ ْ
( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 4٣َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِِبُِم األْرُض َواَل َيْكُتُموَن هللَا َحِديثًا )

ُجُنبًا ِإاَل َعاِبِري َسِبيٍل َحَّتَّ تَ ْغَتِسُلوا َوِإْن   تَ ْقَربُوا الصَّاَلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحَّتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن َوالَ 
ُتْم َمْرَضا َأْو َعَلا َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النِ َساء فَ َلْم ِتَُِدوا َماءً  فَ تَ َيمَُّموا  ُكن ْ

( َأَلَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن 44َوأَْيِديُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن َعُفو ًا َغُفورًا ) فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِ بًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكمْ 
ِبيَل )  (45ُأوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكَتاِب َيْشتَ ُروَن الضَّالََلَة َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَّ

 
تال الذي ال [ وهناك صفة أخرى مالزمة لعدم اإلحسان إىل األصناف السابقة، فإن املص3٩]

حُيسن ويبصل، ال بد وأن يكون إنفاره رائًء ومسعًة، ألن كّبايءه جيّبه على أن يخوب إنفاره مبا يالئم 
الذين »وهذه اجلملة عطف على روله  {صفته. فقال سبحانه: }والذين ينفقون أمواهلم رائء الناس

سهم، وميدحوهنم أبهنم أهل خري يعّن أن إنفارهم ألجل أن يراهم الناس، حىت يعظمون يف نفو « يبصلون
حىت يكون حافوهم على اإلنفاق  {وإنفاق، واملراد ابلرائء املثال، وإال فالسمعة كذلك }وال يؤمنون ابهلل

 حىت يكون ابعثهم على البذل رجاء الثواب وخوف العقاب.  {أمر هللا سبحانه ورضاه }وال ابليوم اآلخر
عدم اإلميان الكامل، المطلق اإلميان، أو عدم اإلميان من  مث إنه كثريًا ما يعّب هبذا التعبري عن

هذه اجلهة، وإن كان هناك إميان من سائر اجلهات، إذ أن اإلميان الكامل واإلميان من مجيع اجلهات، 
يقتض  أن يكون ابعث كل حركة وسكون هو اإلميان ال غريه، وذلك كما يقال: فالن اليطيع أابه، إذا 

، أو إطاعة من مجيع اجلهات، فإنه ال يراد بذلك عدم اإلطاعة مطلقاً، بل عدم مل يطعه إطاعة كاملة
 اإلطاعة الكاملة من مجيع النواح . 

مقرتانً، أبن صاحبه والزمه وأمتر أبوامره يف البصل والرايء وعدم  {}ومن يكن الخيطان له رريناً 
 ينه ودنياه. ألنه يدعوه إىل املعصية املوجبة لذهاب د {اإلميان }فساء رريناً 

أي: أي ش ء يكون عليهم وأي ضرر يتوجه إىل هؤالء الذين ال يؤمنون  {[ }وماذا عليهم٤0]
؟! فإنه ابلعكس مما يظنون من أن اإلميان {وال ينفقون }لو آمنوا ابهلل واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزرهم هللا

ينة واالطمئنان وخري الدارين، واإلنفاق واإلنفاق يسببان أضراراً ومخاكل، إذ اإلميان يوجب اهلدوء والسك



أي هبؤالء، سواًء أنفقوا  {يوجب تقدم اجملتمع وازدهاره مما يعود إىل املنفق أبكثر مما أنفقه }وكان هللا هبم
 فيجازيهم أبعماهلم إن خرياً فصرٌي، وإن شراً فخٌر.  {وآمنوا، أم ال }عليماً 

اليت يُرى إذا « اهلباء»لثقل، والذرة ه  واحدة املثقال ا {[ }إن هللا ال يظلم مثقال ذرة٤1]
دخل شعاع الخمس من الكوة، فمن أنفق فال يظن أن إنفاره يذهب هباًء، فإن هللا سبحانه جيازيه على 

 {عماًل خرياً }يضاعفها {الذرة اليت أتى هبا العبد }حسنة {إنفاره وال يظلمه ردر مثقال ذرة }وإن تك
داللة على صدق الوعد وعظمه  {ملن أحسن }من لدنه {أمثاهلا }ويؤت فإن من جاء ابحلسنة فله عخر

 وهو الثواب البار  أبد اآلبدين.  {حيث أنه من لدن صادق كرمي }أجراً عظيماً 
حبال الناس الذين احنرفوا عن  {[ وإذا كان هللا تعاىل هبذه املثابة من العلم والعدل }فكيف٤2]

يخهد على أعماهلم، وهم أنبياؤهم ومن  {ئنا من كل أمة بخهيداجلادة، وكفروا وخبلوا وعصوا }إذا ج
اي رسول هللا }على  {جعله هللا سبحانه واسطة بينه وبينهم يف التبليغ وبالغ األحكام }وجئنا بك

 تخهد على أعماهلم يف ذلك املورف الرهيب.  {القوم الذين أنت فيهم }شهيداً  {هؤالء
إما للتقسيم، « الواو» {د الذين كفروا وعصوا الرسولأي يف يوم القيامة }يو  {[ }يومئذ٤3]

أي جيعلون  {أي يود كل واحد منهما، أو للجمع أي يود الكافر العاص  }لو تسوى هبم األرض
َتِّن ُكْنُت تـُرَاابً( يف ذلك اليوم }ال  {}و (12)متساوين مع األرض كما رال سبحانه: )َويـَُقوُل اْلَكاِفُر اَي لَيـْ

بل تخهد عليهم ألسنتهم وجوارحهم بكل ما عملوا من  {ال خيفون عن هللا }حديثاً  أي {يكتمون هللا
الكفر والسيئات والخرور، فف  مقابل تكّّبهم يف احلياة يتمنون بلع األرض هلم هناك، ويف مقابل كتماهنم 

 احلق يف الدنيا ال يتمكنون من الكتمان هناك. 
تد السياق هنا إىل بعض مصاديق العبادة وه  [ رد تقدم األمر بعبادة هللا سبحانه فار ٤٤]

والنه  عنه  {الصالة والوسل فقال سبحانه: }اي أيها الذين آمنوا التقربوا الصالة وأنتم سكارى
لكن للمبالوة يف « الصالة حال السكر»كالنه  عن نفس الخ ء « االررتاب من الصالة حال السكر»

مجع سكران. ومن املعلوم أنه ال منافاة « سكارى»و (13)َماَل اْلَيِتيِم(التنويه، كما رال سبحانه: )اَل تـَْقرَبُوا 
بني السكر اخلفيف والصالة، وإمنا السكر الخديد املويل للعقل متامًا ال جيتمع مع « تكوينًا الشرعاً »

فإن الصالة إمنا شرعت لإلربال والسكران اليعلم ما يقول وال حيضر  {الصالة }حىت تعلموا ما تقولون
هنا تصلح علة للحكم كما تصلح غاية فإذا شرب أحد اخلمر ـ « حىت»به فيما ينطق به لسانه، ورل

 {تقربوا الصالة }جنباً  {والعياذ ابهلل ـ فال يُقبل على الصالة إال ورد زال أثرها حبيث يعلم ما يقول }وال
افر ـ ردمياً ـ كان ال جيد أي يف حال السفر فإن الوالب أن املس {ابإلدخال أو اإلنوال }إال عابري سبيل

املاء فيصل  جنباً بتيمم إذ التيمم اليرفع مجيع أثر اجلنابة ولذا لو وجد املاء بطل تيممه ويلوم عليه الوسل 
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أي ال تقربوا الصالة جنبًا حىت توتسلوا. واالغتسال: غسل للرأس والرربة مث الطرف  {}حىت توتسلوا
مجع مريض،  {اس يف املاء دفعًة واحدة مع النية }وإن كنتم مرضىاألمين مث األيسر مع النية، أو االرمت

أي مسافرين  {كنتم }على سفر  {واملراد به املرض الذي يضر معه املاء وإن كان جرحًا أو حنوه }أو
ملا يكون املسافر عليه من الركوب على ش ء ورد تقدم أن الكون على « على»وكان اإلتيان بلفظة 

أيها  {لتيمم، وإمنا لولبة صعوبة املاء فيه ـ يف السابق ـ }أو جاء أحد منكمالسفر ال يبيح بنفسه ا
به لعالرة احلال « الّباز»الوائط هو املكان املنصفض من األرض، ومّس   {املريدون للصالة }من الوائط

 أي جامعتم معهن فإن {واحملل، واملراد أن أحدكم لو رضى حاجته مث أراد الصالة }أو المستم النساء
 {مرتبط ابلثالثة املتقدمة املسافر واحملدث واجملامع }فتيمموا {املالمسة كناية عن اجلماع }فلم جتدوا ماءً 

أي طاهرًا حالاًل إذ كل واحد  {أي أرضاً، سواًء كان عليها تراب أو ال }طيباً  {أي ارصدوا }صعيداً 
يف الخريعة على األعمال  من النجس واملوصوب خبيث غري طيب. والتيمم هو معناه التقصد مث غلب

ال يتبادر منه إال األعمال املصصوصة شرعًا }فامسحوا بوجوهكم « تيمم»املصصوصة حىت إذا ريل: 
ورد دلت الخريعة على أن كيفيته أن يضرب اإلنسان بيديه معاً وجه األرض ـ ما مل خيرج عن  {وأيديكم

من رصاص الخعر إىل طرف األنف األعلى، مث  اسم األرضية لكونه معدانً أو حنوه ـ مث ميسح هبما جبهته
ميسح بباطن الكف اليسرى ظهر الكف اليمىن من الوند إىل رؤوس األصابع، مث ميسح بباطن الكف 
اليمىن ظاهر الكف اليسرى من الوند إىل رؤوس األصابع. وهناك احتياط ابلضرب اثنيًا ومسح اليدين. 

راثيم يف مرتبة أدىن من تطهري املاء، فقد كان من حكمة ورد ثبت يف الطب احلديث أن األرض تطهر اجل
الخارع أن جعلها مطهرة يف املخ  عليها والتعفري هبا، يف النجاسة اخلبثية، والتيمم هبا يف النجاسة احلدثية 

يعفو عن الذي له حرج يف استعمال املاء، ويظهر مجال العفو إذا رايس اإلنسان  {}إن هللا كان عفواً 
انه أبحكام امللوك واحلكومات والسادة الذين ال يبالون ابلناس فهم يطلقون أوامرهم مهما  أحكامه سبح

يوفر الذنوب اليت يتعرض هلا اإلنسان يف تكاليفه، وهذا كالتسلية ملن أفلت منه  {كلف األمر }غفوراً 
 ذنب لئاّل ييأس من موفرته سبحانه. 

ول وأن رسمًا من أهل الكتاب يبيعون [ مث يعود السياق إىل الذين كفروا وعصوا الرس٤5]
أي أال تتعجب اي رسول  {}أمل تر)صلى هللا عليه وآله(أنفسهم ابلضاللة وحيرفون الكلم ويؤذون الرسول 
أي رسماً منه، وهم اليهود الذين أعطاهم هللا التوراة وإمنا  {هللا وتنظر }إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب

وا الكتاب ـ أي األحكام ـ كاماًل، وإمنا أعطوا رسمًا من األحكام، والبقية ألهنم مل يعط« نصيباً »ذكر 
}يخرتون الضاللة{ يبيعون أنفسهم  )صلى هللا عليه وآله( والرسول )عليه السالم( البارية للمسيح

ابلضاللة فعوض أن يصرفوا أعمارهم وطاراهتم ليخرتوا اهلداية ابإلميان ابلرسول والعمل الصاحل يبيعون 
نفسهم وطاراهتم مقابل الكفر واألعمال السيئة، واحلال أهنم من أهل الكتاب ويعلمون احلق }ويريدون أ

فتنحرفوا عن جادة اهلداية إىل السبل امللتوية املؤدية إىل اهلالك  {أنتم املسلمون }السبيل {أن تضلوا



والدمار. 



 
( ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم 4٦ًا وََكَفا ِِبَّللَِّ َنِصريًا )َوهللُا َأْعَلُم ِبَِْعَداِئُكْم وََكَفا ِِبَّللَِّ َوِلي  

َر ُمْسَمٍع َورَاِعَنا َلي ًا ِِبَْلِسَنِتِهْم َوَطْعنًا ِف  َنا َواَْسَْع َغي ْ ْعَنا َوَعَصي ْ يِن َوَلْو أَن َُّهْم َعْن َمَواِضِعِه َويَ ُقوُلوَن َسَِ  الدِ 
ْعَنا َوأَ  َوَم َوَلِكْن َلَعنَ ُهُم هللُا ِبُكْفرِِهْم َفاَل يُ ْؤِمُنوَن ِإالَ َقاُلوا َسَِ  َقِلياًل َطْعَنا َواَْسَْع َواْنظُْراَن َلَكاَن َخرْيًا َِلُْم َوَأق ْ

قًا ِلَما َمَعُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن نَطْ 4٧) ِمَس ُوُجوهاً ( ََي أَي َُّها الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِبَا نَ زَّْلَنا ُمَصدِ 
( ِإنَّ هللَا الَ 48فَ نَ ُردََّها َعَلا َأْدَِبرَِها َأْو نَ ْلَعنَ ُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن َأْمُر هللِا َمْفُعواًل )

تَ َرى ِإْْثًا َعِظيمًا )يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ فَ َقِد  ( َأََلْ 4٩اف ْ
( اْنظُْر َكْيَ  يَ ْفتَ ُروَن 5٠تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يُ زَكُّوَن أَنْ ُفَسُهْم َبِل هللُا يُ زَكِ ي َمْن َيَشاُء َواَل يُْظَلُموَن َفِتياًل )

يَن ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن ِِبجْلِْبِت ( َأَلَْ تَ َر ِإىَل الَّذِ 51َعَلا هللِا اْلَكِذَب وََكَفا ِبِه ِإْْثًا ُمِبينًا )
 (52َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفُروا َهُؤاَلِء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبياًل )

 
منكم فال تتصذوا هؤالء أولياء ظنًا منكم أهنم أحباؤكم واغرتاراً  {[ }وهللا أعلم أبعدائكم٤6]

أي أن والية هللا لكم تونيكم عن والية الكفار  {هرهم وزعمًا أبهنم ظهركم وسندكم }وكفى ابهلل ولياً بظا
 فنصرته إايكم تكف  عن نصرة الكفار.  {}وكفى ابهلل نصرياً 

أمل تر إىل »[ مث ذكر سبحانه بعض صفات هؤالء الكفار الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب، ٤7]
مجع كلمة،  {واختذوا اليهودية دينًا }حيرفون الكلم {}من الذين هادوا« كتابالذين أوتوا نصيبًا من ال

فيضعون احلالل مكان احلرام واحلرام مكان احلالل وهكذا  {واملراد هبا أحكام هللا سبحانه }عن مواضعه
ا أوامرك ألان ال نعتقد بك نبياً صادراً. ورمب {كالمك واحتجاجك اي حممد و }عصينا  {}ويقولون مسعنا

رال »يراد به اترة الكالم واترة العمل، يقال: « القول»حيتمل أن يكون املراد عصياهنم عماًل ال رواًل فإن 
 أي أشار. « بيده كذا

يقصدون الدعاء  {: }امسع غري مسمع)صلى هللا عليه وآله( يقول هؤالء اليهود للرسول {}و
. فإهنم كانوا يقصدون هبذا الكالم السّب على الرسول أبنه ال يسمع، كما يقال: امسع ال أمسعك هللا

والدعاء عليه ويظهرون أهنم يريدون معىن آخر وهو: امسع غري مأمور ابلسمع، فإنه يقال: الكالم للرجل 
 ليس أمراً فهو ال يؤمر ابالستماع ألنه أجّل من األمر. « امسع»العظيم احرتاماً وإشعاراً أبن أمره بـ 

يقصدون بذلك السّب ابطناً  {: }راعنا)صلى هللا عليه وآله( وليقول هؤالء اليهود للرس {}و
إذا « لوى يلوي»من  {طلب املراعاة }لّياً أبلسنتهم« راعنا»ويُظهرون أهنم يتأدبون حيث أن ظاهر لفظة 

حرف وأمال، واأللسنة مجع لسان، ويَلّ اللسان رد يكون ظاهرايً أبن حيرف لسانه، ورد يكون ابطنياً أبن 



فإن الطعن يف رئيس الدين طعن يف  {ئًا ظاهره أمر، وهو ال يريد ظاهره }وطعنًا يف الدينيقول شي
 الدين، لوهنه بسبب وهن رئيسه. 

ما جئت به، أبن صاروا متدينني  {أي أن هؤالء اليهود }رالوا مسعنا وأطعنا {}ولو أهنم
مما فيه إميان وأدب « راعنا»عوض روهلم  {}وانظران« غري مسمع»بدون أن يضيفوا  {ابإلسالم }وامسع

يف دنياهم حيث ينعمون براحة املسلمني ورفاههم وتقدمهم، ويف آخرهتم  {واستقامة }لكان خريًا هلم
 أي أكثر عداًل واستقامًة.  {حيث يسعدون جبنات النعيم }وأروم

فإن اإلنسان إذا مل يقبل  {أي أبعدهم عن رمحته ولطفه وفضله }بكفرهم {}ولكن لعنهم هللا
اإلميان بعدما عرفه طرده هللا سبحانه عن فضله، كما أن األب إذا رأى ولده ال يقبل نصحه طرده عن 

منهم كعبد هللا بن سالم وأصحابه. وهذا ليس استثناء من روله سبحانه  {ألطافه }فال يؤمنون إال رليالً 
يراعى فيه أصل املطلب  بل من أصل الكتاب. ورد ذكران سابقًا أن االستثناء رد« لعنهم هللا بكفرهم»

َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَاَرًة َعْن  من دون النظر إىل ريوده، كقوله تعاىل: )الأَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
((1٤)تـَرَاٍض( أي « إال رليالً »يف ومن احملتمل مراعاة القيد  (15)، )َواَل تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم هللُا ِإالَّ اِبحْلَقِّ

 أن إميان هؤالء ممكن تقبله حىت بعد لعن هللا هلم إذا تيقظ ضمريهم ورجعوا عن الوفلة إىل احلق. 
أي نول على نبيهم الكتاب السماوي والتوموا به،  {[ }اي أيها الذين أوتوا الكتاب٤8]

من  {ث }آمنوا مبا نولناوختصي  اخلطاب هبم مع أن األمر ابإلميان عام، لكوهنم حمل احلوار والبح
فإن القرآن يصّدق  {يف حال كونه }مصدرًا ملا معكم )صلى هللا عليه وآله( الفرران على رسولنا حممد

طمس الخ ء إذهاب أثره }فنردها على  {ابلكتب السماوية السابقة }من ربل أن نطمس وجوهاً 
قيامة إذ تطمس فيه الوجوه من بعض وهو اخللف، والظاهر من اآلية أنه يف يوم ال« دبر»مجع  {أدابرها

الناس حىت تتساوى مجيع أجواء الوجه فال نتوء فيها، مث جيعل الوجه إىل اخللف، كما ورد يف بعض 
 {}أو نلعنهم (16)األحاديث. ويف بعض الرواايت: طمسها عن اهلدى وردها على أدابرها يف ضاللتها

وهم اليهود الذين  {ير }كما لعنا أصحاب السبتعاجاًل ربل يوم القيامة فنجعل منهم القردة واخلناز 
ويف بعض األحاديث: أنه يف  (17)اعتدوا يف السبت ابصطياد السمك )فَـُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِرَرَدًة َخاِسِئنَي(

كائناً فال تظنوا أنه ال   {ـ والعياذ ابهلل ـ }وكان أمر هللا مفعوالً  (18)آخر الومان يبتلى بعض الفساق ابملسخ
 ذلك وإمنا هذا جمرد هتديد وتوّعد.  يكون

                                                             

 .30سورة النساء:  (1٤)
 .152سورة األنعام:  (15)
 .1٤1، ص7حبار األنوار: ج (16)
 .66سورة البقرة:  (17)
 .528راجع أتويل اآلايت الظاهرة: ص (18)



[ وال يظن أهل الكتاب أهنم إن بقوا على شركهم حىت ماتوا يخملهم غفران هللا سبحانه ٤٩]
فإن اإلنسان إذا مات مخركًا مل يكن له  {فيبقوا على كفرهم وشركهم }إن هللا ال يوفر أن يخرك به

ممن يكون أهاًل للوفران، فال  {}ملن يخاء أي دون الخرك من املعاص  {اخلالص }ويوفر ما دون ذلك
 {أي جيعل له شريكًا }فقد افرتى إمثاً عظيماً  {يقاس الخرك بسائر املعاص  والذنوب }ومن يخرك ابهلل

 فإنه افرتاء على مقام األلوهية أبن له شريك، وأي إمث أعظم من ذلك. 
أي  {}الذين يوكون أنفسهماليهود  {اي رسول هللا وهو استفهام تعجيب }إىل {[ }أمل تر50]

ميدحوهنا ويصفوهنا ابلطهارة والوكاة والنواهة فقد كانوا يقولون عن أنفسهم أهنم نويهني وأهنم أبناء هللا 
فإن الطهارة بيد هللا فمن شاء غفر ذنوبه وبرّأه من العيوب ومن شاء مل  {وأحباؤه }بل هللا يوك  من يخاء

إنه سبحانه هو الذي خيتار أمة ما وال خيتار أخرى }وال يظلمون يوفر ذنبه فيبقى يف أدران املعصية، 
الفتيل هو ما يف شق النواة من خيط ضعيف، واملعىن أنه سبحانه بعدم تطهريهم اليظلمهم وإمنا  {فتيالً 

 ذلك بسبب عدم إمياهنم وعصياهنم. 
نظر كما يقع اي رسول هللا ـ وليس املراد النظر ابلعني بل مالحظتهم، فإن ال {[ }انظر51]

أي يفرتي هؤالء  {ابلعني كذلك يقع على مالحظة األشياء بسائر القوى واحلواس ـ }كيف يفرتون
يف روهلم: حنن أبناء هللا وشعبه املصتار وأحباؤه ولن متسنا النار إال أايماً  {اليهود }على هللا الكذب

 {ي بكذهبم عليه سبحانه }إمثاً أ {معدودة، وإهنم املوكون من عنده، ويف حتريفهم أحكامه }وكفى به
 واضحاً وأي عصيان أعظم من التجرؤ على ساحة هللا سبحانه.  {معصيًة }مبيناً 
[ كانت اليهود تفضل املخركني على املسلمني ورد رال كعب ـ وهو أحد رؤسائهم ـ أليب 52]

سول هللا وهو استفهام اي ر  {سفيان: أنتم وهللا أهدى سبياًل مما عليه حممد، فنول روله تعاىل: }أمل تر
وهم اليهود الذين أنول هللا على نبيهم  {أي أعطوا }نصيبًا من الكتاب {تعجيب }إىل الذين أوتوا

مها صنمان لقريش، فقد سجد كعب  {الكتاب فبق  بعضه يف يدهم }يؤمنون ابجلبت والطاغوت
املخركون  {وأصحابه }هؤالءأي أبو سفيان  {للصنمني استمالًة لقلوب املخركني }ويقولون للذين كفروا

 )صلى هللا عليه وآله( أي أن سبيل املخركني أحسن من سبيل حممد {}أهدى من الذين آمنوا سبيالً 
)عليه  وأصحابه، فقد أوجب حقده على اإلسالم أن يفّضل الكفار الذين ال يعرتفون حىت مبوسى

 الفروع.على املسلمني الذين يخرتكون معهم يف كثري من األصول و  السالم(



 
( َأْم َِلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك 5٣ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم هللُا َوَمْن يَ ْلَعِن هللُا فَ َلْن ِتََِد َلُه َنِصريًا )

َنا آَل ( َأْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعَلا َما آََتُهُم هللُا ِمْن َفْضِلِه فَ َقْد آت َ 54َفِإذًا اَل يُ ْؤُتوَن النَّاَس نَِقريًا ) ي ْ
َناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً ) ُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه وََكَفا 55ِإبْ َراِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ي ْ ُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمن ْ ( َفِمن ْ

ْلَناُهْم ُجُلودًا  ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِِبََيتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم اَنرًا ُكلََّما َنِضَجتْ 5٦ِبََهنََّم َسِعريًا ) ُجُلوُدُهْم بَدَّ
َرَها ِلَيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ هللَا َكاَن َعزِيزًا َحِكيمًا ) ( َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم 5٧َغي ْ

َرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظاًل ظَِلياًل )َجنَّاٍت َِتِْري ِمْن ََتِْتَها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا َِلُْم ِفيَها أَ  ( 58ْزَواٌج ُمَطهَّ
ْدِل ِإنَّ هللَا نِِعمَّا ِإنَّ هللَا َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا األَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا ِِبْلعَ 

يعًا َبِصري  ( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا هللَا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل األْمِر 5٩اً )يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ هللَا َكاَن َسَِ
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم  ٌر ِمْنُكْم َفِإْن تَ َنازَْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ اآَلِخِر َذِلَك َخي ْ

 ( ٦٠ِوياًل )َوَأْحَسُن َتَْ 
 
أي أبعدهم عن رمحته وطردهم عن اخلري }ومن يلعن هللا فلن  {[ }أولئك الذين لعنهم هللا53]

 ينصره فيدفع اللعنة عنه ويُنجيه من عقاب يوم القيامة.  {جتد له نصرياً 
[ إن اليهود الذين حكموا أبن املخركني أهدى من الذين آمنوا سبياًل، الريمة وال وزن 5٤]
م هذا، فإهنم ال ميلكون تفضياًل حىت يفضلوا الكفار على املؤمنني، ولو فرض أهنم ملكوا أتفه حلكمه

استفهام  {ش ء من األمور املادية حلرموا الناس مجيعاً من أرل األشياء وأخبسها }أم هلم نصيب من امللك
ال ميلكون ذلك، إنكاري، أي هل هلم ش ء من ملك التفاضل حىت يهبوا من يخاءون فضاًل؟ كال إهنم 

النقري هو النقرة الصورية اليت تكون يف ظهر  {وإذا فرض أهنم ملكوا شيئًا }فإذًا ال يؤتون الناس نقرياً 
 النواة. 

 )صلى هللا عليه وآله( [ مث إن تفضيل هؤالء اليهود للمخركني ليس إال حسدًا للرسول55]
حيث اختار  {ى ما آاتهم هللا من فضلهالرسول وأصحابه املؤمنني }عل {وأصحابه }أم حيسدون الناس

الرسول للرسالة وهدى املؤمنني إىل اإلميان فال مورع للحسد، فإن الفضل رد يؤتيه من يخاء ورد َمّن 
وآل إبراهيم ال ابلنبوة فحسب بل ابمللك والنبوة }فقد آتينا آل  )عليه السالم( سابقا على إبراهيم

ويراد األعم منه ومن آله ـ توليبًا ـ }الكتاب « آل فالن»ل: ورد ذكران سابقًا أنه رد يقا {إبراهيم
حيث  {علم الخرائع مما يفيد الدنيا واآلخرة فهو أعم من الكتاب }وآتيناهم ملكًا عظيماً  {واحلكمة

 جعل أبيديهم أزمة احلياة وجعلهم ملوكاً وأنبياء. 



ُهَما أي من الناس، املعلوم من الكالم كقوله: )ألَبـََويْ  {[ }فمنهم56] ِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
وصدق نبّوته. )عليه السالم( أي إببراهيم  {}من آمن به)عليه السالم( أو من آل إبراهيم  (1٩)السُُّدُس(

إما رومه الذين بُعث إليهم، أو عخريته وأحفاده }ومنهم من صد « مرجع الضمري»واملراد من آل إبراهيم 
، وهؤالء اليهود كأولئك يف أن بعضهم آمن  )عليه السالم( مأي أعرض عن اإلميان أو عن إبراهي {عنه

أي يكف  هؤالء الصادين سعري جهنم، واملراد  {ابلرسول وبعضهم صد عنه. }وكفى جبهنم سعرياً 
 ابلسعري: االشتعال واللهب. 

أي  {[ مث ذكر سبحانه عاربة كل واحد من املكذب واملصدق }إن الذين كفروا آبايتنا57]
يقال: أصاله « أصلى ُيصل »من  {يت أرمناها على رسولنا وما جاء به }سوف نصليهم انراً بدالئلنا ال

أي جعلنا هلم  {واحرترت ابلنار }بدلناهم جلودًا غريها {النار إذا ألقاه فيها }كلما نضجت جلودهم
اجللود  وال ينقطع عنهم، واجللود اجلديدة ه  {جلودًا جديدة مكان اجللود احملرترة }ليذوروا العذاب

القدمية اليت خلقت من جديد، إذ الخ ء احملرتق تتفرق أجواؤه يف الفضاء فيجمعها سبحانه ويُعطيها 
الصورة اجللدية من جديد، هذا ابإلضافة إىل أنه لو خلقت جلود جديدة مل يكن بذلك أبس إذ املتأمل 

فال يفوته ش ء وال ميتنع  {واً هو الروح فال يقال: مبا استحق اجللد اجلديد العذاب؟ }إن هللا كان عوي
يصنع كل ش ء حبكمة ويضع األشياء يف  {عليه ش ء فإن العوة تالزمها الولبة والقدرة }حكيماً 

 مواضعها، فليس تعذيب هؤالء هبذه الكيفية خارجاً عن نطاق ردرته وال خمالفاً للحكمة واملصلحة. 
أي األعمال الصاحلة  {الصاحلاتابهلل ورسوله وما جاء به }وعملوا  {[ }والذين آمنوا58]
هناك للداللة على أن اجلنة أررب إىل املؤمنني من « سوف»هنا و« س»ولعل دخول الـ  {}سندخلهم

النار إىل الكافرين، فإن الكفار حيث أهنم يقضون برزخًا مؤملًا يطول عليهم األمد خبالف املؤمنني الذين 
راحة زعم أن الورت انقضى بسرعة خبالف من كان يف  يقضون برزخًا مرحياً، فإن اإلنسان إذا كان يف

البساتني ذات القصور اليت جتري  {تعب وأذية فإنه يطول عليه الورت }جنات جتري من حتتها األهنار
كما أن الكفار خالدون يف النار وكلما نضجت   {من حتت أشجارها أهنار املاء }خالدين فيها أبداً 

من القذارات اخلُُلقية والقذارات  {أي يف اجلنات }أزاوج مطهرة {جلودهم بُدلت بوريها }هلم فيها
أي ليس فيه حّر وال برد، وهو  {هو الوراية من نور الخمس وحنوه }ظليالً  {اخلَْلقية }وندخلهم ظالً 

 مبالوة حسن الظل كقوهلم: ليٌل أْلَيل. 
غري انرصة، ولعل  اتمةً  {أيها الناس }أن تؤدوا األماانت إىل أهلها {[ }إن هللا أيمركم5٩]

االرتباط بني هذه اآلية وما سبقها أن أهل الكتاب خالفوا ما أُمروا به وخانوا األمانة اإلهلية كما رال 
يف حني أن هللا تعاىل أيمر أبداء  (20)سبحانه: )ِإانَّ َعَرْضَنا األَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواألْرِض َواجْلَِباِل(

                                                             

 .12سورة النساء:  (1٩)
 .73سورة األحواب:  (20)



عظم األماانت الروحية؟! كما أهنم حكموا ابجلور حني رالوا: إن املخركني أهدى األمانة املادية، فكيف أب
يف أمور دينهم أو  {من الذين آمنوا سبياًل، بينما حيكم هللا تعاىل احلكم ابلعدل }وإذا حكمتم بني الناس

اطفة أو ما فال متيلوا إىل انحية دون انحية جملرد اهلوى أو الرشوة أو الع {دنياهم }أن حتكموا ابلعدل
أي نعم الخ ء الذي يعظكم به وهو أداء األمانة واحلكم ابلعدل وضمري  {أشبه }إن هللا نعّما يعظكم به

يبصر حركاتكم وأعمالكم، فإنكم  {يسمع كالمكم }بصرياً  {}إن هللا كان مسيعاً « ما»راجع إىل « به»
 البصري. إذا خنتم األمانة أو حكمتم ابجلور فإنه ال يذهب ذلك على السميع 

[ وحيث بنّي سبحانه ما جيب على احلاكم من العدل، بنّي ما جيب على األمة جتاه احلاكم 60]
 {العادل من الطاعة والسمع، وبنّي احلاكم الذي حيق له أن حيكم، بقوله: }اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا

)صلى هللا  سابقًا أن إطاعة الرسولرد تقدم  {ابالئتمار أبوامره واالنوجار عن زواجره }وأطيعوا الرسول
 {ه  إطاعة هللا وإمنا يذكران معًا تبجياًل للرسول وإلفادة أن أوامره كأوامر هللا سبحانه }و عليه وآله(

ورد ُعنّي أولو األمر يف غري  {أي أصحاب السلطة الذين بيدهم األمر }منكم {أطيعوا }أويل األمر
وهم: عل  أمري املؤمنني، واحلسن،  )عليهم السالم( االثّن عخر واحد من األحاديث أهنم األئمة اهلداة

. أما إطاعة (21)واحلسني، وعل ، وحممد، وجعفر، وموسى، وعل ، وحممد، وعل ، واحلسن، واملهدي
 العلماء املراجع فه  طاعة ألويل األمر، إذ هم نّواهبم. 

رض، فكيف ميكن اجلمع بني من أما من زعم أن املراد أبويل األمر كل حاكم فهذا يستلوم التنا
 )صلى هللا عليه وآله( يبيع اخلمر، وهللا سبحانه الذي حيرمها؟ وهكذا... ولذا اشرتطت الخيعة يف النيب

 العصمة، ويف العلماء العدالة.  )عليهم السالم( واألئمة
 من أمور دينكم }فردوه إىل {أي حدثت بينكم املنازعة واملصاصمة }يف ش ء {}فإن تنازعتم

حىت ترون أن القرآن والسنة مع أي جانب. ومن حسن احلظ أنه ليس هناك ش ء حتتاج  {هللا والرسول
إليه األمة يف أي دور أو مصري خيلو منه الكتاب والسنة، إما ابخلصوص أو ابلعموم. ومن املعلوم أن 

كما أن    عليه وآله()صلى هللا رجوٌع إىل الرسول )عليهم السالم( الرجوع إىل أحاديث أهل البيت« الرد»
أما احلوادث الوارعة فارجعوا فيها : »)عليه السالم( الرجوع إىل العلماء النواب هلم، رجوٌع إليهم كما رال
 . (22)«إىل رواة حديثنا فإهنم حجيت عليكم وأان حجة هللا

 أما الرجوع إىل غريمها فذلك من مقتضيات الكفر كما {}إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر
رال سبحانه: )َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْـَوَل هللُا َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن(
الرجوع إىل هللا والرسول  {، }ذلك(23)

لكم ألن إرشاداهتما لصالح دينكم ودنياكم }وأحسن  {يف صورة التنازع }خري)صلى هللا عليه وآله( 
                                                             

 .283، ص23حبار األنوار: ج (21)
 .1٤0، ص27وسائل الخيعة: ج (22)
 .٤5سورة املائدة:  (23)



احلق خري من عاربة الباطل. والعاربة تسّمى أتوياًل ألهنا  أي من جهة األْول والعاربة، فإن عاربة {أتويالً 
 مآل األمر ومرجعه، وحيتمل أن يكون املراد: أنه أحسن من أتويلكم إايه.

اَكُموا  يَ َتحَ َأََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا ِبَا أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأنْ 
ْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعيدًا ) ( َوِإَذا ِقيَل َِلُْم ٦1ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّ
( َفَكْيَ  ِإَذا ٦2تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل هللُا َوِإىَل الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدودًا )
َمْت أَْيِديِهْم ُثَّ َجاُءوَك َُيِْلُفوَن ِِبَّللَِّ ِإْن َأَرْداَن ِإاَل ِإْحَسااًن َوت َ  ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَا َقدَّ ( ُأوَلِئَك ٦٣ْوِفيقًا )َأَصابَ ت ْ

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َِلُمْ  ( َوَما َأْرَسْلَنا ٦4ِف أَنْ ُفِسِهْم قَ ْواًل بَِليغاً ) الَِّذيَن يَ ْعَلُم هللاُ َما ِف قُ ُلوِِبِْم َفَأْعِرْض َعن ْ
ْغَفَر َِلُُم ِمْن َرُسوٍل ِإاَل ِلُيطَاَع ِبِِْذِن هللِا َوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَ ْغَفُروا هللَا َواْست َ 

نَ ُهْم ُثَّ اَل ( َفاَل ٦5الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللَا تَ وَّاًِب رَِحيمًا ) ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َورَبِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكِ 
 ( ٦٦َيَُِدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاً ِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليماً )

 
[ وملا بنّي سبحانه وجوب الرجوع يف موارد النواع إىل حكم هللا والرسول أبدى التعّجب من 61]
اي  {يّدعون اإلميان مث يرجعون يف رضاايهم إىل أحكام خمالفة ألحكام هللا والرسول بقوله: }أمل ترالذين 

لُيعّدوا أنفسهم يف زمرة املسلمني }وما أنول من  {رسول هللا }إىل الذين يوعمون أهنم آمنوا مبا أنول إليك
َما أُْنوَِل ِإىَل إِبْـرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل فإهنم يظهرون اإلميان بكل رسل هللا وكتبه اتباعًا لقوله: )وَ  {ربلك

أي يرفعوا  {، وهذا لتأكيد أهنم يف مسات املؤمنني بكل مقوماهتا }يريدون أن يتحاكموا(2٤)َوِإْسَحاَق..(
مبالوة يف الطويان وكل حكم غري حكم هللا سبحانه،  {مخاكلهم ورضاايهم املتنازع فيها }إىل الطاغوت

م هللا هو العدل وما سواه زيغ واحنراف وطويان، فهم ينتحلون اإلميان ويسلكون فإنه للطاغوت، ألن حك
غري طريق اإلميان يريدون بذلك أن يوفروا على شهواهتم فيظهرون اإلميان ليحقن دماءهم وأعراضهم 
ى وأمواهلم، ويرجعون إىل الطاغوت ليعط  احلكم هلم حينما علموا أن العدل ال يُعطيهم احلكم ـ إذ هم عل

كما رال هللا سبحانه: )َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن اِبَّللَِّ فَـَقِد   {الباطل ـ }ورد أمروا أن يكفروا به
 {مبا يُوّين هلم }أن يضلهم ضالاًل بعيداً  {، }ويريد الخيطان(25)اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْـَقى اَل اْنِفَصاَم هَلَا(

 طاغوت ضالل وزيغ. عن احلق فإن مراجعة ال
أنه كان بني رجل من اليهود ورجل من املنافقني خصومة فقال «: جممع البيان»جاء يف 

ال يقبل الرشوة وال جيور يف احلكم، فقال  )صلى هللا عليه وآله( اليهودي: أُحاكم إىل حممد، ألنه علم أنه
 . فنولت اآلية. (26)ةاملنافق: ال، بيّن وبينك كعب بن األشرف، ألنه علم أنه أيخذ الرشو 
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من األحكام }وإىل  {أي ائتوا للمحاكمة }إىل ما أنول هللا {[ }وإذا ريل هلم تعالوا62]
أي  {أي يعرضون }عنك صدوداً  {اي رسول هللا }املنافقني يصدون {ليحكم بيننا }رأيت {الرسول
 إعراضاً. 
، وكيف ال خيجلون اضطروا للرجوع إليك {يكون حال هؤالء املنافقني }إذا {[ }فكيف63]

يف مراجعتك لتصليصهم من مصائبهم، بعدما أعرضوا عنك يف منازعاهتم؟! فيما إذا }أصابتهم مصيبة مبا 
اي  {أي بسبب أعماهلم، فإن األعمال السيئة رد تورث املصائب والنكبات }مث جاءوك {ردمت أيديهم

إىل الطاغوت من ربل }حيلفون  رسول هللا يريدون منك إسعافهم يف مصيبتهم معتذرين عن مراجعتهم
إليك حىت ال نوامحك وأنخذ من  {أي ما أردان يف مراجعتنا إىل الطاغوت }إال إحساانً  {ابهلل إن أردان

 بني أموران، ومل يكن لنا غرض يف اإلعراض عنك.  {ورتك }وتوفيقاً 
حسان وإن رصدهم مل يكن اإل {املنافقون }الذين يعلم هللا ما يف رلوهبم {[ }أولئك6٤]

وال تظهر هلم القبول  {والتوفيق وإمنا اإلعراض عنك ألنك حتكم ابحلق والتقبل الرشوة }فأعرض عنهم
أبن تبني هلم خطأ طريقتهم }ورل هلم  {حىت يتمادوا يف غيهم ويظنون أهنم متكنوا من إغوائك }وعظهم

وال ينفذ إىل القلب لعدم  أي رل هلم رواًل يبلغ ررارة نفوسهم، فإن من األروال ما يقال {يف أنفسهم
وجود حرارة ومحاس يف القول ليعيه القلب، ومن األروال ما يقال وينفذ يف النفس فكأن النفس حمل إيداع 

 يبلغ نفوسهم.  {القول }رواًل بليواً 
جملرد  )صلى هللا عليه وآله( فليس الرسول {[ }وما أرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا65]

الناس مهما شاءوا ويراجعوا غريه إذا مل يخاءوا مراجعته، بل إن الرسول أُرسل إلطاعة  الوعظ حىت يراجعه
الناس له يف مجيع شؤوهنم فهو املأذون من ربل هللا سبحانه يف أن يُطاع، أي ليس ألحد أن يطيع أحدًا 

مع العلم أن جّبًا إال إذا كانت السلطة انشئة من ربل هللا وإذنه، وإال فأية سيطرة ألحد على أحد، 
 األشياء كلها ملك هللا سبحانه. 

 {مث إن هللا سبحانه ال يقطع صلته هبؤالء املنافقني بل يفتح هلم جمال الرجوع واإلانبة }ولو أهنم
ابلنفاق واملعصية، فإن العصيان يعود ضرره إىل  {أي هؤالء املنافقون والعصاة }إذ ظلموا أنفسهم

 {أي طلبوا غفرانه وعفوه }واستوفر هلم الرسول {استوفروا هللااتئبني معتذرين }ف {العاص  }جاءوك
أي كثري التوبة. ورد تقدم أن معىن كون  {أبن وجدهم أهاًل لطلب املوفرة من هللا هلم }لوجدوا هللا تواابً 

 يرمحهم ويوفر ذنوهبم.  {هللا تواابً: أنه كثري الرجوع على عبده العاص  كلما اتب العبد ورجع }رحيماً 
؟ أليس «يوعمون أهنم آمنوا بك»[ وهنا يرتدد سؤال هو أنه: كيف يقال عن هؤالء أهنم 66]

إمياهنم حقيقياً، فإهنم آمنوا ابهلل ورسوله واليوم اآلخر والتوموا بخرائع اإلسالم من صالة وزكاة وصيام؟ 
ميااًن مرضيًا أمر به إ {أي ليسوا مبؤمنني ـ رسمًا بربك ـ اي رسول هللا }ال يؤمنون {واجلواب: }فال وربك

أي فيما ورع  {أي جيعلوك حاكمًا }فيما شجر بينهم {هللا ورتب عليه اجلنة والثواب }حىت حيكموك



أي ال جيدوا يف رلوهبم صعوبة من رضائك، كما هو  {بينهم من اخلصومة }مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً 
يظنون أن احلاكم خبسهم حقهم }مما شأن املولوبني يف القضاء حيث ال يتقبلون احلكم بسهولة بل 

مطلقًا بال صعوبة وال حرج  {أي ينقادوا لقضائك وحكمك }تسليماً  {وحكمت }ويسلموا {رضيت
 جيدونه يف نفوسهم. 

لو أن رومًا عبدوا هللا وأراموا الصالة وآتوا الوكاة »أنه رال:  )عليه السالم( فعن اإلمام الصادق
رالوا لخ ء صنعه رسول هللا: أال صنع خالف ما صنع؟ أو وجدوا  وصاموا شهر رمضان وحجوا البيت مث

 . (27)«من ذلك حرجاً يف أنفسهم، لكانوا مخركني، مث تال هذه اآلية
ويف بعض التفاسري: إن اآلية نولت يف الوبري وابن أيب بلتعة حيث تنازعا فحكم الرسول للوبري 

: إنه رضى البن عمته، وعرّيهم بذلك عليه وآله()صلى هللا  فصرجا ورال ابن أيب بلتعة متهمًا الرسول
 .(28)يهودي فقال: كيف تعتقدون أنه رسول هللا مث تتهمونه يف رضاء رضاه؟
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تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدََيرُِكْم َما فَ َعُلوُه ِإاَل َقِليٌل مِ  َنا َعَلْيِهْم َأِن اق ْ ُهْم َوَلْو َوَلْو َأانَّ َكتَ ب ْ ن ْ

َناُهْم ِمْن َلُدانَّ َأْجرًا َعِظيماً ٦٧ُهْم فَ َعُلوا َما يُوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخرْيًا َِلُْم َوَأَشدَّ تَ ْثِبيتًا )أَن َّ  ( َوِإذًا الَتَ ي ْ
هللُا َعَلْيِهْم  ( َوَمْن يُِطِع هللَا َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعمَ ٦٩( َوَِلََديْ َناُهْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيمًا )٦8)

َهَداِء َوالصَّاحلِِنَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك رَِفيقًا ) يِقنَي َوالشُّ ( َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن هللِا وََكَفا ٧٠ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
يعًا )( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم َفاْنِفُروا ثُ َباٍت َأِو انْ ٧1ِِبَّللَِّ َعِليمًا ) ( َوِإنَّ ِمْنُكْم ٧2ِفُروا َجَِ

( َوَلِئْن ٧٣َلَمْن َليُ َبطِ َئنَّ فَِإْن َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد أَنْ َعَم هللُا َعَليَّ ِإْذ َلَْ َأُكْن َمَعُهْم َشِهيدًا )
َنهُ  َنُكْم َوبَ ي ْ َتيِن ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز فَ ْوزًا َعِظيماً  َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن هللِا َليَ ُقوَلنَّ َكَأْن َلَْ َتُكْن بَ ي ْ َمَودٌَّة ََي َلي ْ

نْ َيا ِِبآَلِخَرِة َوَمْن يُ َقاِتْل ِف َسِبيِل هللِا ف َ ٧4) يُ ْقَتْل َأْو ( فَ ْليُ َقاِتْل ِف َسِبيِل هللِا الَِّذيَن َيْشُروَن احْلََياَة الدُّ
 (٧5) يَ ْغِلْب َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

 
واحلال أنه جيب  )صلى هللا عليه وآله( [ كيف أهنم جيدون حرجاً من رضاء رضاه رسول هللا67]

إطاعة الرسول يف كل ش ء حىت لو أمر أبن يقتلوا أنفسهم، كما أمر موسى رومه: )فَـُتوبُوا ِإىَل اَبرِِئُكْم 
تـُُلوا أَنْـُفَسُكْم( أي على هؤالء  {أي أوجبنا }عليهم {كتبنا  فتابوا وفعلوا ما أمرهم به }ولو أان (2٩)َفارـْ

أبن يقتل بعضكم بعضًا أو يقتل  {الذين جيدون حرجًا يف أنفسهم مما رضيت }أن ارتلوا أنفسكم
أبن هتجروا مساكنكم إىل بالد الوربة، كما خرج روم موسى إىل  {الخص  نفسه }أو اخرجوا من دايركم

ملا يف ذلك من إهالك النفس واملخقة  {ه إال رليل منهمالتيه من منازهلم اليت كانت يف مصر }ما فعلو 
 {من عدم احلرج يف رضاء رسول هللا واتباع أوامره وأحكامه }لكان {}ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به

فإن اإلنسان كلما أطاع ثّبت دينه ورّوى  {يف دنياهم وآخرهتم }وأشد تثبيتاً  {فعلهم ذلك }خريًا هلم
دة بتكرار التعّقل وتكرار التذّكر واالستسالم تقوى وتخد، فما أمروا به ليس فيه ملكة عقيدته، فإن العقي

 جهد رتل النفس وإخراجها من الداير، ومع ذلك فهو خري هلم وتثبيت لعقيدهتم املؤدية لكل سعادة. 
أي لدن  {أي أعطيناهم }من لدان {أي إذا فعلوا ما يوعظون به }آلتيناهم {[ }وإذاً 68]

ه الكلمة تفيد أتكيد الوعد، إذ أن هللا تعاىل ليس عاجواً ال يتمكن من إجناز وعده وال خبياًل أنفسنا. وهذ
ال »أي كبريًا. ويف األحاديث: إن نعيم اجلنة بنحو  {أو خملفًا لوعده حىت اليف  مبا رال }أجرًا عظيماً 
 . (30)«عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على رلب بخر

                                                             

 .55سورة البقرة:  (2٩)
 .٩2، ص8حبار األنوار: ج (30)



رَاَط  {مستقيماً [ }وهلديناهم صراطًا 6٩] أي ثّبتناهم، ورد تقدم يف سورة احلمد )اْهِداَن الصِّ
ـ ابلتقريب الذي سبق ـ أو املراد هدايتهم صراط يوم القيامة الذي هو جسر « ثبتنا»اْلُمْسَتِقيَم( أن املعىن 

 على جهنم. 
طع هللا [ مث ينته  السياق إىل القاعدة العامة اليت توجب خري الدنيا واآلخرة }ومن ي70]
يف الدنيا يف املكانة  {ابتباع أوامرمها ونواهيهما بصورة عامة }فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم {والرسول

الرفيعة يف القلوب والذكر الرفيع والنصرة، كما رال سبحانه: )ِإانَّ لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة 
نْـَيا( الصديق هو املالزم للصدق يف أرواله وأعماله، أو هو املداوم على  {والصديقني }من النبيني (31)الدُّ

الذين استخهدوا يف سبيل هللا، ويسمى الخهيد شهيدًا لخهادة  {التصديق مبا يوجبه احلق }والخهداء
 {الفاعلني للصالح املالزمني له }وحسن أولئك {املالئكة والناس له أبنه من أهل اجلنة }والصاحلني

 .  )صلى هللا عليه وآله( أي مرافقني ملن يطع هللا والرسول {شصاص }رفيقاً األ
التوفيق لإلطاعة املعقب لكون رفقاء اإلنسان النبيني وسائر من ذكر }الفضل  {[ }ذلك71]
أي يكف  هللا سبحانه  {أي تفّضل منه سبحانه ملن اهتدى مبثل هذه اهلداية }وكفى ابهلل عليماً  {من هللا
 ا يفعله اإلنسان من خري وشر، فإنه إذا علم شيئاً رّتب عليه األثر. عاملاً مب

يلتفت  )صلى هللا عليه وآله( [ وإذا انتهى الكالم حول اإلطاعة املطلقة هلل والرسول72]
السياق إىل حكم شاق من أحكام اإلسالم هو القتال لتدريب املؤمنني على هذا العمل اجلهادي 

ـ ذكران سابقا أن أحكام اإلسالم  {يهم فقال سبحانه: }اي أيها الذين آمنواالعظيم، وتقرير الواجب عل
يقال:  {عامة لكل شص ، وختصي  املؤمنني ابخلطاب ألهنم املستفيدون من ذلك ـ }خذوا حذركم

خذ حذرك، أي احذر وأتهب ملالراة األمر ابملكروه، أو املراد ابحلذر: األسلحة ـ جمازًا ـ ألنه آلة احلذر 
اجلماعة يف « ثبة»مجع مفرده « ثبات»أي أخرجوا إىل اجلهاد. و {ن من ابب اجملاز }فانفروا ثباتفيكو 

فررة، أي ليكن خروجكم فررة بعد فررة، كما خترج السرااي سرية إىل هنا وسرية إىل هناك، أو مجاعة إثر 
 يف عسكر واحد.  {واخرجوا }مجيعاً  {مجاعة }أو انفروا

أي يتأخر عن اخلروج استثقااًل من اجلهاد،  {سلمون }ملن ليبطئنأيها امل {[ }وإن منكم73]
وإرادة للفرار، كما كان ذلك حال املنافقني فإهنم كانوا ال يريدون اجلهاد، ولذا كانوا يستثقلونه رجاَء 

ذلك املنافق املبطئ وهو مسرور  {من هومية أو رتل لبعض أفرادكم }رال {الفرار }فإن أصابتكم مصيبة
أي شاهدًا حاضرًا يف القتال، حىت يصيبّن ما  {}رد أنعم هللا عل  إذ مل أكن معهم شهيداً جذاًل: 

أصاهبم، وهذا دائمًا عادة املنافقني يف كل حركة، أهنم يبطّئون حىت يذهب الناس، ويرتربون األنباء حىت 
 إذا وجدوا يف الذاهبني كسراً ُسّروا أبهنم كانوا بُعداء عن املعركة. 
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ذلك املبطئ  {ابلفتح والونيمة }ليقولن {يف جهادكم }فضل من هللا {ن أصابكم[ }ولئ7٤]
مجلة معرتضة ليست مقولة للقول، وإمنا ه  حكاية حال  {متحّسرًا ـ }كأن مل تكن بينكم وبينه مودة

حاضرًا يف  {املنافق الذي ال يريد إال النفع واملادة، وال خيل  للدين والدعوة ـ: }اي ليتّن كنت معهم
فإنه يتمىن احلضور ال لنصرتكم بل ألن يفوز هو بخرف  {اجلهاد، ألانل مااًل وفصرًا }فأفوز فوزًا عظيماً 

 اجلهاد وغنيمة الفاحتني. 
[ ملا تقدم ذكر املنافقني الذين يبطّئون عن القتال، بنّي سبحانه ما هو واجب املسلم 75]

أي ألجل أمره وإعالء كلمته }الذين يخرون  {هللاابلنسبة إىل هذا األمر املهم فقال: }فليقاتل يف سبيل 
أي يبيعون احلياة القريبة الفانية ابحلياة اآلخرة البارية، فإن من أردم على احلرب،   {احلياة الدنيا ابآلخرة

أبن تكون مقاتلته ألجل  {كان كمن ابع نفسه وكل ما ميلك ألجل اآلخرة }ومن يقاتل يف سبيل هللا
يظفر على األعداء }فسوف نؤتيه أجراً  {يستخهد }أو يولب {ذ حكمه }فيقتلإعالء أمر هللا وتنفي

 فهو بني إحدى احلسنيني، االستخهاد واجلنة، أو الولبة والفتح. {عظيماً 



 
يَن َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل هللِا َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء َواْلوِْلَداِن الَّذِ  

َنا ِمْن َلُدْنَك يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلي ًا َواْجَعل لَ 
الطَّاُغوِت فَ َقاتُِلوا  ( الَِّذيَن آَمُنوا يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل هللِا َوالَِّذيَن َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيلِ ٧٦َنِصريًا )

ْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا ) ْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ ( َأَلَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل َِلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا ٧٧َأْوِلَياء الشَّ
ا ُكِتَب َعلَ  ُهْم َُيَْشْوَن النَّاَس  الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة فَ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل فَ َلمَّ ْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ

ْرتَ َنا ِإىَل َأَجلٍ  َنا اْلِقَتاَل َلْواَل َأخَّ  َقرِيٍب ُقْل َمَتاعُ َكَخْشَيِة هللِا َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا رَب ََّنا َلَ َكتَ ْبَت َعَلي ْ
ٌر ِلَمِن  نْ َيا َقِليٌل َواآَلِخَرُة َخي ْ ُتْم ٧8ات ََّقا َواَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل )الدُّ ( أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكن ْ

ُهْم َسيِ َئٌة يَ ُقوُلوا هَ  ُهْم َحَسَنٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد هللِا َوِإْن ُتِصب ْ ِذِه ِمْن ِعْنِدَك ِف بُ ُروٍج ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِصب ْ
( َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن ٧٩ْن ِعْنِد هللِا َفَماِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثًا )ُقْل ُكلٌّ مِ 

 (8٠هللِا َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِ َئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسواًل وََكَفا ِِبَّللَِّ َشِهيداً )
 
إلعالء كلمته وتطبيق حكمه يف  {أيها املسلمون }ال تقاتلون يف سبيل هللا {[ }وما لكم76]
إبنقاذهم من براثن احلّكام اجلائرين والسادة الظاملني }من  {يف سبيل نصرة }املستضعفني {البالد }و

د الذين بقوا حمصورين يف أيدي اجلائرين، فإنه حيق للمسلم أن يقاتل ألجل أح {الرجال والنساء والولدان
هذين األمرين، وال حيق له أن يقاتل ألجل نخر السيطرة واالستثمار والسيادة ـ كما ه  العادة عند غري 

أي املدينة اليت هم فيها  {املسلم من احملاربني ـ و }الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها
هم ومنع الظاملني هلم من اخلروج، وال هلم مما ال جيدون حميصًا عنها، فال يتمكنون من اخلروج عنها لضعف
يل  أموران ويسري  {أي من عندك }ولياً  {حول لدفع ظلم الظاملني عن أنفسهم }واجعل لنا من لدنك

 ينصران على الظاملني.  {عندك }نصرياً  {بنا ابلعدل واإلحسان }واجعل لنا من لدنك
إن }الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل [ مث شجع سبحانه اجملاهدين أبهنم أروى من أعدائهم ف77]

الذي هو طاٍغ متجاوز للحد،  {وملرضاته وإعالء كلمته }والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت {هللا
فإن الذين كفروا اليريدون بقتاهلم إال الظلم والطويان وإبقاء األنظمة الفاسدة والعادات والتقاليد الوائفة 

ومكره وحيلته يف  {وأحّباءه الذين يتوّلونه }إن كيد الخيطان {اء الخيطانأيها املؤمنون }أولي {}فقاتلوا
فيولبه نصر هللا ووالية للمؤمنني. وال جمال ألن يقال:  {سبيل إبقاء أمره وتقوية جيخه }كان ضعيفاً 

فكيف نرى غلبة الكفار يف كثري من األحيان؟ فإن اجلواب: إن ذلك لعدم توفر شروط املقاتلة يف 
، إذ أن هللا سبحانه مل يِعْد النصر مطلقًا بل مخروطًا أبن يعّدوا هلم ما استطاعوا من روة، وأن املؤمنني



يصدروا يف اجلهاد واملثابرة إىل غري ذلك، نعم مع توفر الخروط ال يفيد األعداء مجُعهم وكثرهُتم، كما دلت 
 التجارب على ذلك وصّدق اخلُّب اخلَّب. 

اإلذن هلم يف رتال  )صلى هللا عليه وآله( ة يطلبون من الرسول[ كان املسلمون وهم مبك78]
الكفار حينما كانوا يالرون منهم األذى وملا جاء دور القتال يف املدينة توىل بعضهم، كما هو العادة عند 

اي  {الناس غالبًا حيث أهنم حيّرضون الرؤساء على اإلردام فلما أن أردموا كانوا أول املنهومني }أمل تر
)صلى هللا عليه  مبكة ـ والقائل هو الرسول {املسلمني }الذين ريل هلم {ل هللا استفهام تعجيب }إىلرسو 
فإنه ال جيب  {أي امسكوها واربضوها عن القتال }وأريموا الصالة وآتوا الوكاة {ـ: }كفوا أيديكم وآله(

العدو، وأهنم إن راتلوا أُبيدوا  عليكم اجلهاد اآلن، وكان النه  عن اجلهاد لقّلتهم وعدم متكنهم من مقابلة
واجتّثت جذور اإلسالم، ابإلضافة إىل إرادة رسوخ اإلميان يف رلوهبم، فإن اإلنسان مهما ابُتل  ابملخقات 

أي فرض عليهم  {أتوا إىل املدينة و }كتب عليهم القتال {والخدائد يصفو جوهره وتصقل نفسه }فلما
الكفار أن  {الذين كانوا يطلبون اإلذن ابلقتال }خيخون الناسأي من هؤالء املسلمني  {}إذا فريق منهم

إذ خوف  {كما خيافون من هللا سبحانه أن مييتهم }أو أشد خخية  {يقتلوهم إذا ابرزوا }كصخية هللا
اإلنسان من املوت غالبًا أرل من خوفه من القتل، إذ القتل يكتنف يف األغلب ابألهوال واملرعبات 

 خبالف املوت. 
أي ألي علة فرضت علينا أن  {أي رال هؤالء الفريق: }ربنا مل كتبت علينا القتال {ا}ورالو 

أي ملاذا مل تؤخر األمر ابلقتال إىل زمان آخر رريب، حىت  {نقاتل فعاًل؟! }لوال أخرتنا إىل أجل رريب
حيث كان بعض « حرب بدر»نستعد للحرب. فقد ورد يف بعض التفاسري: أنه كان ابلنسبة إىل 

 لمني يكرهون ذلك ألهنم مل يستعدوا ويطلبون التأخري إىل أجل رريب ليستعدوا. املس
اي رسول هللا هلؤالء: إن كان خوفكم من احلرب ألجل احتمال القتل فما فائدة البقاء يف  {}رل

األمد يفىن بعد مدة }واآلخرة خري ملن  {أي ما يستمتع به يف الدنيا }رليل {الدنيا؟ إذ }متاع الدنيا
أي مقدار فتيل، وهو ما يف شق النواة فإذا  {املعاص  وعمل ابلواجبات }وال تظلمون فتيالً  {ىاتق

 رتلتم، ال هُتدر أتعابكم وأعمالكم. 
[ مث ملاذا الفرار من القتال، أخلوف املوت؟ فإن املوت ال حمالة يدرك اإلنسان }أينما 7٩]

الّبوج  {كم }ولو كنتم يف بروج مخيدةأي يلحقكم وينول ب {من األماكن }يدرككم املوت {تكونوا
مجع برج، وهو القصر أو البناء املستحكم الذي يُرصد فيه لألعداء ويخرف منه على القادم والذاهب، 

 ه  اليت ُشيدت وبنيت إبحكام، أي أن املوت اليهاب الّبوج والقالع واحلصون واملراصد. « مخيدة»والـ
مل كتبت علينا »ان من املسلمني الذين رالوا: مث وصف سبحانه حالة هؤالء الضعاف اإلمي

ذلك ألنه }إن تصبهم  {فإن دخائل نفوسهم تتلّون والتبقى يف جهة واحدة وإميان راسخ }و« القتال
 {احلسنة }من عند هللا {من مناء وزرع وبركة وتقدم يف احلرب وصحة وما أشبه }يقولوا هذه {حسنة



من غالء ورحط وأتخر ومرض وما أشبه }يقولوا هذه من  {فإنه املتفضل احملسن }وإن تصبهم سيئة
اي رسول هللا، فإنه أصابنا بسببك، كما حكى هللا سبحانه عن ردم ذلك، حيث رال سبحانه:  {عندك

ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّيـَُّروا مبُوَسى َوَمْن َمَعُه( )َوِإْن ُتِصبـْ
(32) . 

دب وهو الذي خُيصب وهو الذي فهو الذي جيُ  {اي رسول هللا هلم: }كل من عند هللا {}رل
}فما هلؤالء  )صلى هللا عليه وآله( مُيرض وهو الذي ُيخف .. وهكذا، فليس مصدر الكوارث الرسول

أي بُعداء عن فهم ما حنّدثهم  {أي ما شأن هؤالء الضعاف اإلميان؟ }ال يكادون يفقهون حديثاً  {القوم
 به من القرآن احلكيم. 

خلري والخر هو هللا سبحانه يبقى السؤال: ما هو سبب الخر؟ [ وحيث تبني أن مصدر ا80]
وملاذا يبتل  هللا تعاىل اإلنسان ابلخر، واحلال أنه سبحانه ال يريد بعباده إال اخلري؟ وأييت اجلواب: }ما 

إنه يتفضل عليك بال  {كالورع والرُّْخ  والصحة والوىن }فمن هللا  {أيها اإلنسان }من حسنة {أصابك
 {أيها اإلنسان }من سيئة {كان رسم منها أيضًا بسبب األعمال الصاحلة }وما أصابكسبب، وإن  

فإن أعمالك الخريرة ه  اليت سببت ابتالءك ابلسيئات  {رحط وغالء ومرض وما أشبه }فمن نفسك
فمهمتك ختّ  التبليغ وال يرتبط وجودك ابملصائب  {اي رسول هللا }للناس رسوالً  {واملصائب }وأرسلناك

 {فات ـ كما يوعم هؤالء ـ بل العكس، إنك منبع اخلري ومبعث اهلداية والصالح }وكفى ابهلل شهيداً واآل
أي يكف  كون هللا شاهدًا على رسالتك وأنك الترتبط ابلخرور، اليقال: كيف ميكن إثبات أن هللا 

اب: ألان نقول: إن واحلال أن أحداً مل يسمع من هللا ذلك؟ اجلو  )صلى هللا عليه وآله( يخهد على رسالته
 الخهادة التكوينية إبجراء املعجوة على يديه الكرميتني من أكّب أرسام الخهادة.

                                                             

 .132سورة األعراف:  (32)



 
( َويَ ُقوُلوَن طَاَعةٌ 81َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع هللَا َوَمْن تَ َوىلَّ َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ) 

ُهْم َوتَ وَكَّْل َفِإَذا بَ َرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَ يَّ  َر الَِّذي تَ ُقوُل َوهللاُ َيْكُتُب َما يُ بَ يِ ُتوَن َفَأْعِرْض َعن ْ ُهْم َغي ْ َت طَائَِفٌة ِمن ْ
  ( َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ هللِا َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفاً 82َعَلا هللِا وََكَفا ِِبَّللَِّ وَِكياًل )

( َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر ِمَن األْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل ُأوِل األْمِر 8٣َكِثريًا )
ُهْم َوَلْواَل َفْضُل هللِا َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه الَت َّبَ ْعُتمُ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبُطونَُه ِمن ْ ْيطَاَن ِإاَل َقِلياًل ) ِمن ْ ( 84الشَّ

َفُروا َوهللُا فَ َقاِتْل ِف َسِبيِل هللِا اَل ُتَكلَُّ  ِإاَل نَ ْفَسَك َوَحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي َعَسا هللاُ َأْن َيُك َّ ِبََْس الَِّذيَن كَ 
َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة  ( َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكنْ 85َأَشدُّ ِبَْسًا َوَأَشدُّ تَ ْنِكياًل ) َلُه َنِصيٌب ِمن ْ

َها وََكاَن هللُا َعَلا ُكلِ  َشْيٍء ُمِقيتًا ) َها 8٦َسيِ َئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمن ْ ( َوِإَذا ُحيِ يُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَِْحَسَن ِمن ْ
 (8٧َأْو رُدُّوَها ِإنَّ هللَا َكاَن َعَلا ُكلِ  َشْيٍء َحِسيباً )

 
يف أوامره وزواجره، اليت منها أمره ابجلهاد ـ كما سبق يف بعض  {[ }من يطع الرسول81]

هو أمر هللا سبحانه )َوَما يـَْنِطُق َعِن )صلى هللا عليه وآله( ألن أمر الرسول  {اآلايت ـ }فقد أطاع هللا
الرسول، فال يهمك ذلك اي رسول وأعرض عن أوامر  {}ومن توىل(33)اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌ  يُوَحى(

حتفظهم عن املصالفة والتويل، كما  {هللا والتذهب نفسك عليهم حسرات }فما أرسلناك عليهم حفيظاً 
َا أَْنَت ُمذَكٌِّر * َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطٍر(  . (3٤)رال تعاىل يف آية أخرى: )َفذَكِّْر ِإمنَّ

تقدم بعض أحواهلم من أهنم يبطّئون عن اجلهاد، [ مث حكى سبحانه حال املنافقني الذين 82]
هؤالء: أمرك  {ويقولون: لوال أخرتنا إىل أجل رريب، وما أصابتهم من سيئة يطريوا ابلرسول }ويقولون

أي رّدر  {أي خرجوا }من عندك بّيت {إان مستعدون لتنفيذه ومستسلمون له }فإذا برزوا {}طاعة
فيتخاورون بينهم ابلليل  {هؤالء املنافقني }غري الذي تقول أي من {أي مجاعة }منهم {لياًل }طائفة

أي ما يتواطئون عليه لياًل، من نقض أمرك، فيجازيهم  {ليصالفوك وينقضوا أمرك }وهللا يكتب ما يبيتون
فال تؤاخذهم أبعماهلم حىت تنخق صفوف  {اي رسول هللا }عنهم {على املصالفة والعصيان }فأعرض

فهو الذي ينصرك  {رت خباايهم شقوا الصفوف وخالفوا }وتوكل على هللااملسلمني، فإهنم إن ظه
فمن وكل إليه سبحانه أمره أجنوه أحسن إجناز وأكمله  {ويعينك يف جهادك األعداء }وكفى ابهلل وكيالً 

 أحسن إكمال. 

                                                             

 .5و ٤سورة النجم:  (33)
 .23و 22سورة الواشية:  (3٤)



[ فهل يظن هؤالء العصاة الذين خيالفون الرسول ويبيتون غري ما يقول، أن الرسول أيمر 83]
ى عن نفسه، دون أن يكون كالمه من الوح ، وأن القرآن من كالمه ال من كالم هللا سبحانه، ولذا وينه

يسهل خمالفته؟ فإن كان هذا ظنهم فهو خطأ حمض، إذ القرآن الذي يقرأه الرسول إمنا هو من عند هللا، 
م البخر وال ميكن للبخر تدبراً عميقاً حىت يعرفوا أنه فوق كال {ال من كالم الرسول }أفال يتدبرون القرآن
حىت لو كان من عند الرسول ـ على عظمته ـ }لوجدوا فيه  {أن أيتوا مبثله }ولو كان من عند غري هللا

ألن البخر مهما أُوتوا من املوهبة ال بد وأن ختتلف تعبرياهتم وتتفاوت أفكارهم حسب  {اختالفًا كثرياً 
جهة من اجلهات، أدل دليل على أنه ليس من كالم األزمان والظروف، فعدم االختالف يف القرآن من 

 البخر وإمنا هو من عند إله حكيم. 
[ ويعود السياق إىل حالة هؤالء املنافقني الذين تقدمت بعض صفاهتم، فقال سبحانه: 8٤]

من ظهور املؤمنني على  {أي ش ء }من األمن أو اخلوف {أي جاء هؤالء }أمر {}وإذا جاءهم
أو اهنوام املسلمني املوجب للصوف، وحنو ذلك من كل ش ء يوجب أمنًا أو  عددهم املوجب لألمن،

أي أفخوه يف األوساط، فقد كانت األخبار املصتلفة تُذاع وتُنخر يف املدينة لورض  {خوفًا }أذاعوا به
الدعاية للمسلمني أو عليهم، فكان هؤالء الضعاف اإلميان يتلقفوهنا فورًا وأيخذون يف إشاعتها، من 

نظر إىل عاربة األمر، وإىل أن اخلّب هل هو صحيح أو ال. ومن األمور الضرورية ابلنسبة إىل  دون
احلركات أن تكون أخبارها ط  الدرس عند القادة، لريوا هل من الصالح إشاعتها أم ال إذ كثريًا ما 

ـ حينما يقتض   يكون اخلّب مكذوابً وكثرياً ما تكون إشاعة خّب األمن، ضد املصلحة ـ ولو كان صحيحاً 
احلال احلذر واالستعداد، وكثريًا ما تكون إشاعة خّب اخلوف ضد الصالح ـ ولو كان صادرًا ـ حينما 

 يقتض  احلال األمن واألمان، لئاّل جينب الناس عن االستعداد واحلركة. 
به  واملراد {أي أرجعوا ذلك اخلّب الذي مسعوه }إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم {}ولو ردوه

، والذين هم معّينون من ربل الرسول واألئمة، فإنه ال أويل أمر إال هؤالء كما تقدم )عليهم السالم( األئمة
أي: لعلم ذلك األمر صدره وكذبه وكون الصالح يف نخره أو كتمانه }الذين  {ذلك }لعلمه

 الصدق والكذب، وال أي من أويل األمر فال يبقى اخلّب مرّدداً بني {أي يستصرجونه }منهم {يستنبطونه
بني الصالح يف إشاعته وعدمه، ومل يكن حمل للظنون واألوهام ومل ترُج ـ بعُد ـ األكاذيب ألهنا حتت 

 لإلشارة إىل علة علمهم وأهنم بسبب استنباطهم يعلمونه. « لعلموه»الررابة. ومل يقل 
ع الولل ومهاوي اخلطأ أيها املسلمون، حيث يرشدكم إىل موار {}ولوال فضل هللا عليكم ورمحته

من  {يف ما يُلقيه عليكم مما يوجب بلبلة صفوفكم وانخطار كلمتكم }إال رليالً  {}التبعتم الخيطان
الذين رويت عقوهلم فال يتبعون خطوات الخيطان، حىت إذا مل يكن رسول، كما كان ذلك يف زمن 

العقل وسداد يف الرأي فليس املراد ـ اجلاهلية حيث أن بعضهم مل يكن يتبع الخيطان مبا أويت من روة يف 
 لوال فضل هللا إطالراً ـ بل املراد الفضل اخلاص. 



[ وعندما بنّي القرآن سلوك القوم يف اجلهاد وأن هللا هو الذي يتفضل على املؤمنني، يتوجه 85]
وإلعالء كلمته  {اي أيها الرسول }يف سبيل هللا {رائاًل: }فقاتل )صلى هللا عليه وآله( السياق إىل الرسول

فإنك ال تتضّرر بفعل املنافقني وإرجافهم وما يبدو منهم، فإنك  {وتنفيذ حكمه }ال تكلف إال نفسك
لست مكلفًا أبفعاهلم وأعماهلم كما أنك لست مسؤواًل عن املؤمنني إال بقدر نطاق التبليغ واإلرشاد 

ومينع بسبب رتالك  {}أن يكفأي لعّل هللا  {أي حّثهم على القتال }عسى هللا {}وحرض املؤمنني
فأنتم  {أي شدة الكفار وروهتم أبن يُوّلبك عليهم فيعودوا خائبني }وهللا أشد أبساً  {}أبس الذين كفروا

 أي أشد من حيث العقوبة والنكال.  {بقوة هللا وشدته تتقدمون وهو أشد من الكفار روة }وأشد تنكيالً 
ال يكّلف إال نفسه، استدرك األمر أبن  آله()صلى هللا عليه و  [ وحيث تقدم أن الرسول86]

ليس املراد بذلك أن اإلنسان الوسيط ال يكون له ش ء ابلنسبة إىل ما توسط فيه بل }من يخفع شفاعة 
أي يكون رد شفع صاحبه يف األمور اخلريية، وذلك إما ابلتوسط، أو ابلتحريض أو ابإلرشاد  {حسنة

أي من تلك احلسنة فإن الدال على اخلري كفاعله  {وحصة }منها {أي للخفيع }نصيب {}يكن له
أي  {أبن توسط يف األمر السيئ أو حّرض أو دّل على ذلك }يكن له {}ومن يخفع شفاعة سيئة

ألنه رد تعاون على اإلمث والعدوان }وكان هللا على كل ش ء  {أي نصيب }منها {للخفيع }كفل
ع نصيبًا من احلسنة أو كفاًل من السيئة. أو معىن أي مقتدرًا فهو القادر يف أن يعط  الخفي {مقيتاً 

قيت: اجملازي، أي جيازي على األمرين. 
ُ
 امل

[ ورد انسب الكالم الذي هو حول القتال واجلهاد، الكالم حول السالم والكف عن 87]
القتال، لتقابل الضدين بني األمر، وأييت اجلو عامًا الخي  سالم احلرب، بل السالم املطلق، فقال 

إذا سلم }فحيوا « حّ  حُيي »والتحية: السالم، يقال:  {أيها املسلمون }بتحية {بحانه: }وإذا حييتمس
فلما أمر سبحانه «: »اجملمع»أي من تلك التحية. واآلية عامة تخمل كل حتية. رال يف  {أبحسن منها

نني بتحية فاربلوا بقتال املخركني عقبه أبن رال: من مال إىل السلم وأعطى ذاك من نفسه وحّ  املؤم
السالم »فالرد األحسن أن تقول: « السالم عليكم»مبقدارها فإذا رال أحد لك:  {. }أو ردوها(35)«منه

أي  {}إن هللا كان على كل ش ء حسيباً « السالم عليكم»والرد املساوي أن تقول: « عليكم ورمحة هللا
 يجازيكم عليه. حفيظاً حماسباً، فيحسب ردّكم إن كان ابألحسن أو ابملساوي ل

ببعثكم بعد  {فهو املالك املطلق ذو الصفات الكمالية }ليجمعنكم {[ }هللا ال إله إال هو88]
أي إىل مورف احلساب ليجازيكم أبعمالكم فما عملتم يف دنياكم  {املمات وحيخرنكم }إىل يوم القيامة

ليس حماًل للريب وإن اراتب أي  {من حرب وسلم أو غريمها ال بد وأن جتازوا عليه هناك }ال ريب فيه

                                                             

 .1٤8، ص3جممع البيان: ج (35)



فيه املبطلون، أو أنه ابلنظر إىل الوارع ليس فيه ريب وشك، فهو أمر وارع ال حمالة منه }ومن أصدق من 
 فحديثه صادق ال خلف فيه، وليأتينكم يوم القيامة وجتازون مبا عملتم يف الدنيا. {هللا حديثاً 
 



 
( 88ْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة اَل رَْيَب ِفيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللِا َحِديثًا )هللُا اَل ِإَلَه ِإاَل ُهَو َلَيْجَمَعنَّكُ  

َوَمْن ُيْضِلِل هللُا  َفَما َلُكْم ِف اْلُمَناِفِقنَي ِفئَ تَ نْيِ َوهللُا َأرَْكَسُهْم ِبَا َكَسُبوا أَتُرِيُدوَن َأْن تَ ْهُدوا َمْن َأَضلَّ هللاُ 
ُهْم َأْوِلَياء َحَّتَّ 8٩ِبياًل )فَ َلْن ِتََِد َلُه سَ  ( َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواًء َفاَل تَ تَِّخُذوا ِمن ْ
ُهْم َوِلي ًا َواَل  يُ َهاِجُروا ِف  تُ ُلوُهْم َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم َواَل تَ تَِّخُذوا ِمن ْ َسِبيِل هللِا فَِإْن تَ َولَّْوا َفُخُذوُهْم َواق ْ
نَ ُهْم ِميثَاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهْم َأْن ٩٠َنِصريًا ) َنُكْم َوبَ ي ْ ( ِإاَل الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىَل قَ ْوٍم بَ ي ْ
ْم يُ َقاتُِلوُكْم اتُِلوُكْم َأْو يُ َقاتُِلوا قَ ْوَمُهْم َوَلْو َشاء هللُا َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فَ َلَقاتَ ُلوُكْم َفِإِن اْعتَ َزُلوُكْم فَ لَ يُ قَ 

َلَم َفَما َجَعَل هللُا َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل ) وَن َأْن َيََْمُنوُكْم ( َسَتِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيدُ ٩1َوأَْلَقْوا ِإَلْيُكُم السَّ
َنِة ُأرِْكُسوا ِفيَها َفِإْن َلَْ يَ ْعَتزُِلوُكْم َويُ ْلُقوا ِإَلْيكُ  َلَم َوَيُكفُّوا َوَيََْمُنوا قَ ْوَمُهْم ُكلَّ َما رُدُّوا ِإىَل اْلِفت ْ ُم السَّ

تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوُأوَلِئُكْم َجَعلْ   ( ٩2َنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلطَاانً ُمِبيناً )أَْيِديَ ُهْم َفُخُذوُهْم َواق ْ
 

[ مث يرتد السياق إىل اجلهاد وما يتصلله من االختالف واالنخقاق ويذّكر هللا سبحانه 8٩]
املؤمنني أبنه ال ينبو  هلم أن خيتلفوا يف جهاد الكفار واملنافقني ألعذار واهية، فقال سبحانه: }فما 

فئة تؤيد حماربتهم ألهنم كفار وارعاً،  {أمر املنافقني }فئتني {املنافقنيأيها املسلمون صرمت }يف  {لكم
أي رّدهم إىل حكم الكفر  {احلال أن }هللا أركسهم {وفئة ال تؤيد ألهنم أظهروا اإلسالم يف يوم ما }و

أي هل تريدون أيها املسلمون }أن هتدوا  {أي بسبب كسبهم للنفاق والخقاق }أتريدون {}مبا كسبوا
؟ أي: أتطمعون يف هداية هؤالء املرتدين، ورد أضلهم هللا؟ ورد تقدم أن معىن إضالل هللا {ضل هللامن أ

فيرتكه على كفره وضالله }فلن جتد  {تركهم وضالهلم، بعد أن عرفوا احلق فأعرضوا عنه }ومن يضلل هللا
 إلنقاذه، وكيف ميكن إنقاذه وهو معاند يتعامى عن احلق عمداً.  {له سبيالً 

أن هذه اآلية نولت يف روم ردموا املدينة من مكة : »)عليه السالم( د روي عن اإلمام الباررور
فأظهروا للمسلمني اإلسالم مث رجعوا إىل مكة، ألهنم استومخوا املدينة فأظهروا الخرك، مث سافروا ببضائع 

ل فإهنم مؤمنون، ورال املخركني إىل اليمامة، فأراد املسلمون أن يوووهم فاختلفوا فقال بعضهم: النفع
 . (36)«آخرون: إهنم مخركون. فأنول هللا فيهم هذه اآلية

وهذا األمر عام دائمًا يف كثري من احلركات فإن رسمًا من الذين يؤمنون البد وأن ينقلبوا مث 
خيتلف فيهم البارون، هل أهنم خارجون حقيقًة أم ال، واآلية تبني وجوب وحدة الصف أمام هؤالء بعدما 

منهم االرتداد. مث ال خيفى أن تعبري اآلية ابملنافقني ال يدل على أهنم مل يكفروا إذ النفاق أعم من  ظهر
الكفر، ومن احملتمل أن اآلية تريد بيان وجوب وحدة الصف أمام املنافقني، حىت يكون التجنب عنهم 
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م املنافقني كما أن صريح عامًا وليقروا ابلعولة، وهذا أررب إىل ظاهر اآلية مبناسبة ما سبق من أحكا
 يدل على املعىن األول، وأنه أريد ابلنفاق الكفر. « ودوا لو تكفرون»الرواية وظاهر اآلية الالحقة 

أي أحّب هؤالء املنافقني الذين ارتدوا عن اإلسالم وأظهروا الخرك }لو  {[ }ودوا٩0]
الكفر ومثل هؤالء ال ينبو  أن يف  {هم }فتكونون سواءً  {أنتم أيها املسلمون }كما كفروا {تكفرون

أحّباء وأخالء، فإن  {أيها املسلمون }منهم أولياء {ينقسم املسلمون ابلنسبة إليهم رسمني }فال تتصذوا
هللاَ املسلم ال يصادق الكافر كما رال سبحانه: )اَل جتَُِد رَـْومًا يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ 

وذلك يالزم اإلميان، إذ  {من دار الكفر إىل دار السالم }يف سبيل هللا {}حىت يهاجروا (37)َرُسوَلُه(وَ 
وأعرضوا عن اإلميان املالزم للهجرة }فصذوهم وارتلوهم  {اهلجرة ال تكون إال بعد اإلميان }فإن تولوا

ة اجلاِن يف احلرم، أو املراد أي أينما أصبتموهم من ِحلٍّ أو حرم، وال إشكال يف حمارب {حيث وجدمتوهم
أي انصرًا ينصركم على  {أي صديقاً خلياًل }وال نصرياً  {أينما كانوا من األرض }وال تتصذوا منهم ولياً 

 أعدائكم، فإن الكافر ال ينصر املسلم ولو نصره يف الظاهر فإنه ال يؤمن شره. 
 حلف روم بينهم وبني [ مث استثىن سبحانه عن وجوب مقاتلة هؤالء من كان داخاًل يف٩1]

املسلمني معاهدة، فإن دخوله يف ذلك احللف حيقن دمه، ومن ال يريد حماربة املسلمني وإمنا يريد 
أي هلم  {ـ: }إال الذين يصلون إىل روم« فصذوهم..»معاهدهتم، فقال سبحانه ـ مستثنيا من روله 

أن هالل بن »اق{ . ويف احلديث: أي بني أولئك القوم }ميث {مواصلة وأحالف مع روم }بينكم وبينهم
أن ال يتعرض هو ألحد أاته من املسلمني، وال يتعرض  )صلى هللا عليه وآله( عومير السلم  واثق الرسول

الرسول ملن أتى هالل بن عومير. فأنول هللا هذه اآلية انهيًا أن ميس من أييت هالل من الكفار 
 . (38)«بسوء

أي ضارت  {أيها املسلمون }حصرت صدورهم أي أتوا إليكم {الذين }جاءوكم {}أو
صدورهم ـ والسبب أن من يهمه أمر تنتفخ رئته لتجلب أكّب ردر من اهلواء، لريّفه على القلب الذي 

أي تضيق  {مح  بواسطة غليان الدم، فيضيق الصدر لتوسع الرئة ـ }أن يقاتلوكم أو يقاتلوا رومهم
 كم وال عليكم. صدورهم من رتالكم ورتال رومهم فال يكونون ل

إمنا عىن به بّن أشجع، فإهنم ردموا املدينة يف سبعمائة يقودهم مسعود بن »، رال: «اجملمع»ويف 
أمحال التمر ضيافة، ورال: نعم الخ ء اهلدية أمام احلاجة  )صلى هللا عليه وآله( دخيلة فأخرج إليهم النيب

حربك وحرب رومنا ـ يعنون بّن محوة الذين ورال هلم: ما جاء بكم؟ رالوا: لقرب دايران منك، وكرهنا 

                                                             

 .23سورة اجملادلة:  (37)
 .1٤5، ص1٩حبار األنوار: ج (38)



ذلك منهم ووادعهم  )صلى هللا عليه وآله( بينهم وبينهم عهد ـ لقّلتنا فيهم، فجئنا لنوادعك، فقبل النيب
 . (3٩)«فرجعوا إىل بالدهم

أبن مل يُلق يف رلوهبم رعبكم أيها  {أي سلط هؤالء الكفار }عليكم {}ولو شاء هللا لسلطهم
خيافوكم فيساملوكم، فقد كان هذا من فضل هللا سبحانه أن جيعلكم حمل هيبة ومنعة، مع املسلمون حىت 

لكن حيث أنعم هللا عليكم  {أن َعددكم وُعددكم ال يقتضيان ذلك، ولو مل يلطف بكم }فلقاتلوكم
أو .« الذين يصلون إىل روم.»هؤالء الذين ذكروا وهم  {بذلك فال متدوا إليهم يد احملاربة }فإن اعتولوكم

يعّن صاحلوكم  {أيها املسلمون }السلم {}فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم« جاءوكم حصرت صدروهم..»
 فال تُباح دماؤهم، وال أمواهلم، وال أعراضهم.  {واستسلموا لكم }فما جعل هللا لكم عليهم سبيالً 

تقبل النسخ  وما يف بعض التفاسري من أن اآلية منسوخة، مل يظهر وجهه، إذ اجلملة األوىل ال
 فإن املعاهدات تبقى إىل أمدها، واجلملة الثانية يف مورد خاص، ومثله ال يقبل النسخ. 

ممن يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم  {أيها املسلمون مجاعة }آخرين {[ }ستجدون٩2]
أي أيمنوا من طرف رومهم الكافرين،  {أي أيمنوا من طرفكم }وأيمنوا رومهم {}يريدون أن أيمنوكم

أبن رجعوا إىل رومهم ودعوهم إىل الكفر  {أتوكم أظهروا اإلسالم وإذا }ردوا إىل الفتنة {وهؤالء }كل ما
أي ورعوا فيها وارتدوا عن إسالمهم واإلسالم ال يعرتف هبكذا  {ـ وهو املراد ابلفتنة هنا ـ }أركسوا فيها

مورفهم، إما أن يُعلنوا سلمهم  أانس، فإن مثلهم خطرون على سالمة املسلمني فالبد وأن حيدد هؤالء
العام واعتواهلم ـ حياداًي ـ عن املخاركة يف التحركات ضد املسلمني، وال يخرتكوا يف حرب عليهم، فهم يف 
أمان من جانب الدولة اإلسالمية، وإما أن حيارهبم املسلمون كسائر الكفار، ال فضل هلم وال حرمة }فإن 

أبن يساملوكم  {مل }يلقوا إليكم السلم {كفار عن املؤمنني }وأي مل يعتول هؤالء ال {مل يعتولوكم
أي فأسروهم،  {أبن ال يخاركوا يف حرب وحترك ضدكم }فصذوهم {مل }يكفوا أيديهم {ويصاحلوكم }و

أي أينما وجدمتوهم  {وال تراعوا نفارهم يف إظهارهم اإلسالم إذا جاءوكم }وارتلوهم حيث ثقفتموهم
أي برهاانً  {أيها املسلمون }عليهم سلطااًن مبيناً  {بذبون }جعلنا لكمأي هؤالء املذ {}وأولئكم

واضحاً، فإنه الوسط بني احلرب واحلياد، فإن أخذوا جانب احلياد فهو، وإال فاحلرب حاهلم حال سائر 
 الكفار.

 إظهارهم اإلسالم، بل إظهارهم املوادعة واملساملة،« أيمنوكم»ومن احملتمل أن ال يكون املراد من 
أن »وسوق اآلية إىل آخرها ـ على هذا املعىن واضح ـ وهذا هو الذي يؤيده ما يف بعض التفاسري من: 

اآلية نولت يف عيينه بن حصني الفواري، أجدبت بالدهم فجاء إىل رسول هللا ووادعه على أن يقيم ببطن 
وعلى هذا يكون «. املطاع خنل وال يتعّرض له، وكان منافقًا ملعوانً، وهو الذي مساه رسول هللا األمحق
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أن األولني جاءوا حبسن نية « أن يقاتلوكم أو يقاتلوا رومهم»الفرق بينه وبني ما تقدم يف روله سبحانه: 
 وصدق طوية، خبالف هؤالء حيث جاءوا نفاراً ومكراً، فُقبل من أولئك دون هؤالء.



 
َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمنًا َخطًَأ فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديَةٌ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإاَل َخطَأً 

ُقوا َفِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم َعُدوٍ  َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر رَقَ بَ  ٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه ِإاَل َأْن َيصَّدَّ
ن َ  َنُكْم َوبَ ي ْ ُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه َوََتْرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلَْ َيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ

َخاِلداً ( َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتَ َعمِ دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم ٩٣ُمتَ َتابَِعنْيِ تَ ْوبًَة ِمَن هللِا وََكاَن هللُا َعِليمًا َحِكيمًا )
( ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربْ ُتْم ِف َسِبيِل ٩4ِفيَها َوَغِضَب هللُا َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًِب َعِظيمًا )

تَ ُغوَن َعَرضَ  نْ َيا َفِعْنَد هللِا  هللِا فَ تَ بَ ي َُّنوا َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقا ِإَلْيُكُم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا تَ ب ْ احْلََياِة الدُّ
ُتْم ِمْن قَ ْبُل َفَمنَّ هللاُ َعَلْيُكْم فَ تَ بَ ي َُّنوا ِإنَّ هللَا َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن   ( ٩5َخِبرياً )َمَغاِِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكن ْ

 
لطرفني. [ هذا ما كان حول معارك املسلمني مع غريهم، وحكم إرارة الدماء ابلنسبة إىل ا٩3]

أما املسلمون بعضهم مع بعض فال حيق ألحد أن يريق رطرة من دم أحد }وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً 
االستثناء منقطع، أي ال جيوز ملؤمن أن يقتل مؤمنًا إال أن خيطأ يف رتله، كما لو أراد رتل  {إال خطأً 

عليه أن يكّفر عن خطأه بـ  {طًأ فـحيوان فأخطأ وأصاب الرم  مؤمناً، أو حنو ذلك }ومن رتل مؤمناً خ
أي أن يعتق إنسااًن عبدًا مؤمناً، ويقال للعبد: رربة، بعالرة اجلوء والكل، من ابب  {}حترير رربة مؤمنة

عليه }دية مسلمة إىل  {استعمال اللفظ املوضوع للجوء يف الكل، كما يقال للجاسوس: عني. }و
أي ُيسلمها « مسلمة»ل املقابل للدم، وجيب أن تكون ، أي أعطى املا«َوَدى يَدي»الدية من  {أهله

إىل أهل املقتول كاملة غري منقوصة، واملراد بكون الدية عليه، وجوب الدية يف اجلملة، ال أهنا عليه 
أي  {وهذه الدية تقسم بني أولياء املقتول }إال أن يّصّدروا« العارلة»ابلذات، فإهنا يف اخلطأ على 

يتصدروا، « يصدروا»ابلدية على القاتل فلم أيخذوها منه، والخيفى أن أصل يتصدق أولياء املقتول 
 فأدغمت التاء يف الصاد لقرب خمرجهما على ما هو املعروف يف ابب التفّعل. 

أي كان من طائفة هم أعداء للمسلمني، أبن كانوا   {املقتول }من روم عدو لكم {}فإن كان
وكان رتله له خطًأ ـ كما يقتضيه العطف على اجلملة األوىل ـ  {أي القتيل }مؤمن {كفاراً حماربني }وهو

أما الدية فال جتب إذ ليس للمقتول أهل مسلمون. ومن  {على راتله كفارة ه  }حترير رربة مؤمنة {}فـ
املقتول كافراً ليس مبسلم ولكنه كان }من روم بينكم وبينهم  {املعلوم أن احلريب ال يرث املسلم }وإن كان

أي أهل املقتول }وحترير  {على القاتل }دية مسلمة إىل أهله {عاهدة ورتله املسلم خطًأ }فـوم {ميثاق
 {العبد وال مثنه }فـ {وذلك ألنه ال جيوز رتل املعاهد كما ال جيوز رتل املؤمن }فمن مل جيد {رربة مؤمنة

ن إذا صام شهراً ويوماً أي متواليني فال يصح التفريق يف أايم الخهرين، لك {عليه }صيام شهرين متتابعني
أي شرع ذلك يف  {كفاه يف التتابع، وجاز أن يصوم البقية بعد زمان غري متصل ابألول }توبًة من هللا



القتل ألجل التوبة والرجوع من هللا سبحانه على العبد القاتل، والقاتل وإن كان خمطئًا مما يوجب عدم 
ل القبيح يعّد ذنباً، فإن بعض األعمال هلا آاثر الذنب عليه، إال أن بُعده الطبيع  بسبب هذا العم

يعلم  {وضعية، كمن شرب اخلمر جهاًل، فإنه يسكر وتصيبه األمراض املالزمة للصمر }وكان هللا عليماً 
 فيما أيمر وينهى.  {مصاحلكم }حكيماً 

 ظاهر اآلية أن القتل ورع عمداً  {[ رد تقدم حكم القتل اخلطأ }ومن يقتل مؤمنًا متعمداً ٩٤]
أبد اآلبدين، إال أن تدركه شفاعة أو عفو، وهذا االستثناء  {مقابل رتل اخلطأ }فجواؤه جهنم خالداً فيها

بدليل روله تعاىل: )ِإنَّ هللَا اَل يـَْوِفُر َأْن ُيْخَرَك ِبِه َويـَْوِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَخاُء(
 {}وغضب هللا عليه (٤0)

أي طرده عن  {جها، وإال فاهلل سبحانه ليس حمالًّ للحوادث }ولعنهواملراد يف مثل هذه الصفات نتائ
َا  {رمحته }وأعد له عذااًب عظيماً  ويف آية أخرى: )َمْن رَـَتَل نـَْفسًا ِبَورْيِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد يف األْرِض َفَكَأمنَّ

يعاً(  . (٤1)رَـَتَل النَّاَس مجَِ
الالزمة على اجملاهدين، لئاّل يقتلوا مسلماً  [ مث أشار القرآن احلكيم إىل بعض االحتياطات٩5]

يف سرية  )صلى هللا عليه وآله( خطًأ، وذلك إثر وروع حادثة وه  أن أُسامة بن زيد وأصحابه بعثهم النيب
فلقوا رجاًل رد احناز بونم له إىل اجلبل وكان رد أسلم فقال هلم: السالم عليكم، ال إله إال هللا حممد رسول 

أخّبه بذلك،  )صلى هللا عليه وآله( ه أسامة فقتله واستاروا غنمه، فلما رجع إىل رسول هللاهللا، فبدر إلي
أفال شققت الوطاء عن رلبه، ال ما رال بلسانه ربلت وال ما يف نفسه : » )صلى هللا عليه وآله( فقال
هاد يف سبيل أي خرجتم للج {، ونولت اآلية }اي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا(٤2)«علمت

أي ميووا  {إعالء كلمة اإلسالم، فإن الضرب مبعىن السفر، ألن املسافر يضرب برجله األرض }فتبينوا
بني الكافر واملؤمن ليكون أمركم واضحاً مبيناً وال تفعلوا شيئاً بدون التثّبت والتبنّي والتأِن }وال تقولوا ملن 

هر لكم أنه مسلم واعتولكم فلم يقاتلكم: }لست أي حياكم بتحية اإلسالم وأظ {ألقى إليكم السالم
أي هل  {حقيقًة وإمنا إميانك صرف لقلقة لسان خوفًا من القتل }تبتوون عرض احلياة الدنيا {مؤمناً 

تطلبون الونيمة واملال، حيث تنكرون إسالم من ألقى إليكم السالم؟ فيكون الكالم على االستفهام 
إلسالم لونيمته الوائلة اليت ه  عرض احلياة الدنيا؟ أو أن االستفهام التوبيص ، أي ملاذا تقتلون ُمظهر ا

وه  « مونم»مجع  {ليس توبيصيًا بل على ظاهره، أي إن كنتم تطلبون املال }فعند هللا موامن كثرية
 {الونيمة يف الدنيا مبا ستحوزونه من الكفار، ويف اآلخرة، وفسرت الونيمة لوًة أبهنا الفائدة }كذلك

 {فإنكم كنتم كفارًا كما كان هو كذلك }فمّن هللا عليكم {لقى إليكم السالم }كنتم من ربلالذي أ
أبن هداكم إىل اإلميان، فكما مل يصح ألحد أن يقول: إن إميانكم عن خوف، كذلك مل يصح لكم أن 
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من بعد.  {تقولوا: إن إميان من ألقى إليكم السالم عن خوف، وإذا علمتم خطأكم يف هذه املرة }فتبينوا
يف األول جمرد « تبينوا»ورد كّرر اللفظ أتكيداً، ولك  يقع الكالم مورع القبول بعد ريام احلجة، فكان 

فهو يعلم  {هنا بعد الدليل والّبهان على لووم التبنّي عقاًل }إن هللا كان مبا تعملون خبرياً « تبينوا»أمر و
 .أعمالكم وبواعثها، فراربوا هللا يف كل عمل تقومون به



 

ُر ُأوِل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِف َسِبيِل هللِا ِبَِْمَواِِلِْم  اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغي ْ
ْس َى َوَفضََّل احلُْ  َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل هللُا اْلُمَجاِهِديَن ِبَِْمَواِلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلا اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَُكاًل َوَعَد هللاُ 

( َدرََجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرمْحًَة وََكاَن هللُا َغُفورًا رَِحيمًا ٩٦هللُا اْلُمَجاِهِديَن َعَلا اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيمًا )
ُتْم َقاُلو ٩٧) ا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف األْرِض ( ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَمالَِئَكُة ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكن ْ

( ِإاَل ٩8َقاُلوا َأَلَْ َتُكْن َأْرُض هللِا َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصريًا )
( َفُأوَلِئَك ٩٩َواَل يَ ْهَتُدوَن َسِبياًل )اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء َواْلوِْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة 

ُهْم وََكاَن هللُا َعُفو ًا َغُفورًا ) ( َوَمْن يُ َهاِجْر ِف َسِبيِل هللِا َيَِْد ِف األْرِض 1٠٠َعَسا هللُا َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ
ُسوِلِه ُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلا ُمَراَغمًا َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن َُيُْرْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل هللِا َورَ 

( َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف األْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن 1٠1هللِا وََكاَن هللُا َغُفورًا رَِحيمًا )
 (1٠2اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكْم َعُدو ًا ُمِبيناً ) الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ 

 
[ مث أييت السياق ليبني فضل اجملاهدين حتريضاً على اجلهاد وحتفيواً للقاعدين على النهوض ٩6]

الذين يقعدون يف حمّلهم وال ينهضون ملقاتلة األعداء }غري أويل  {}ال يستوي القاعدون من املؤمنني
الذين ليس هبم ضرر مينعهم عن اجلهاد كاألعمى واألعرج وحنومها، أما من هبم يعّن القاعدين  {الضرر

ضرر فهم معذورون ليس عليهم حرج. ولعل املفهوم من اآلية أن من به ضرر، وكان مستعدًا نفسيًا أن 
 . (٤3)«نية املؤمن خري من عمله»جياهد لوال الضرر، كان له أجر اجملاهدين حسب احلديث املأثور: 

أبن أنفقوا  {فإن هؤالء القاعدون ال يستوون }واجملاهدون يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهموعليه 
أمواهلم للجهاد وردموا أنفسهم للقاء الكفار يف سبيل إعالء كلمة اإلسالم. ومس  اجلهاد جهادًا ملا 

دين أبمواهلم يستلومه من اجلهد واملخقة، فإن يف بذل املال والنفس أعظم املخقات }فّضل هللا اجملاه
إذ اجملاهد يفضل على القاعد ابجلهاد، ولكن لكلٍّ منهما فضل اإلميان  {وأنفسهم على القاعدين درجة

أي اجملاهد والقاعد، فإن اجلهاد فرض   {والصالة والصيام وسائر شرائع اإلسالم }وكالًّ وعد هللا احلسىن
وعود ابلصفة احلسىن من اخلري والسعادة كفاية، فإذا رام به البعض سقط عن اآلخرين، ولذا فكالمها م

 وإن كان اجملاهد أفضل. 
لقد خلفتم يف املدينة أروامًا ما سرمت مسريًا وال رطعتم واداًي إال  »ورد: « األصفى»ويف تفسري 

كانوا معكم، وهم الذين صحت نياهتم ونضجت جيوهبم وهوت أفئدهتم إىل اجلهاد، ورد منعهم من 
 . أرول: كان هذا يف غووة تبوك. «املسري ضرر أو غري ضرر
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إن فوق كل برٍّ برٌّ إال اجلهاد يف »فقد ورد:  {}وفضل هللا اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً 

ما أعمال الّب كلها... إال كنفثة يف »، وورد: (٤5)«إن األجر على ردر املخقة»، كما ورد: (٤٤)«سبيل هللا
فيقال: أنه ال فرق بني « درجة»لدفع وهم رمبا يُتوهم من روله  «أجرًا عظيماً »وكان روله  (٤6)«حبر جل 

اجملاهد والقاعد إال درجة، فيقال يف اجلواب: أنه الأمهية للدرجة يف مقابل تعب اجلهاد ومخقته فقد جعل 
 هللا له أجراً عظيماً. 

 أي من ربل هللا {[ مث بنّي سبحانه األجر العظيم بقوله: ذلك األجر هو }درجات منه٩7]
سبحانه، وهذا تعظيم لألمر، فإن الدرجة لو كانت من غريه لكانت هينة، إذ الدنيا عرض زائل أما اليت 

إن هللا فضل اجملاهدين على القاعدين سبعني درجة، »منه سبحانه فإهنا ش ء عظيم ابق. ويف احلديث: 
 . (٤7)«بني كل درجتني مسرية سبعني خريفاً للفرس اجلواد املضمر

أي يرحم هللا اجملاهد إبعطائه النعم الكثرية  {ي غفرااًن لذنوب اجملاهد }ورمحةً أ {}وموفرة
فيوفر للمجاهد ذنوبه السابقة ويرمحه برمحته الواسعة. رال البعض: إن املراد  {}وكان هللا غفورًا رحيماً 

لثانية الدرجات يف ابلدرجة األوىل علو املنولة، كما يقال: فالن أعلى درجة عند اخلليفة من فالن، وأراد اب
 اجلنة اليت هبا يتفاضل املؤمنون. 

[ مث أييت السياق إىل طائفة أخرى من القاعدين الذين مل يِعْدهم هللا احلسىن، بل وعدهم ٩8]
أي تقبض  {العذاب ألهنم هم السبب يف ظلم الكفار هلم وسلبهم حقورهم }إن الذين توفاهم املالئكة

 {وت أعواانً، كما ورد يف السنة، ودلت عليه هذه اآلية }ظامل  أنفسهماملالئكة أرواحهم، فإن مللك امل
أي يف حال كوهنم ظاملني ألنفسهم، ألهنم بقوا يف دار اهلوان حيث يسومهم الكفار العذاب ومينعوهم من 
هم اإلميان ابهلل والرسول، ورد كان إبمكان هؤالء أن يهاجروا إىل دار اإلميان ويؤمنوا. ولعل اآلية أعم من

ومن املؤمنني الذين بقوا يف دار الكفر وال يتمكنون من إظهار واجبات اإلسالم والعمل مبا أوجبه هللا 
أي يف أي ش ء كنتم من أمر  {أي رالت املالئكة هلم عند ربض أرواحهم: }فيم كنتم {سبحانه }رالوا

نا أهل الخرك يف يستضعف {دينكم، وهو استفهام تقريري توبيص  }رالوا كنا مستضعفني يف األرض
أي رالت املالئكة هلم: }أمل تكن  {بالدان فال يرتكوننا ألن نؤمن، أو ال يرتكوننا نعمل ابإلسالم }رالوا

حىت خترجوا من سلطة الكفار، وتتمكنوا من العمل ابإلسالم وبخرائعه.  {أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها

                                                             

 .83ص 71راجع حبار االنوار: ج (٤٤)
 .275ص 70حبار االنوار: ج (٤5)
 .373البالغة: حكمة ررم هنج  (٤6)
 .583ص 2كنو الدرائق: ج  (٤7)



أي أهنا مصري  {}جهنم وساءت مصرياً مرجعهم وحملهم  {الذين سبق وصفهم }مأواهم {}فأولئك
 سيئ لعذاهبا وأهواهلا. 

[ مث استثىن سبحانه من هؤالء من ال يتمكن من املهاجرة فإنه ليس مكلفاً، وإمنا أمره إىل ٩٩]
العجوة }والنساء  {الذين استضعفهم الكفار يف بالدهم }من الرجال {هللا تعاىل }إال املستضعفني

أي عالجاً  {ن يف طبيعتهم العجو عن الفرار واهلجرة }ال يستطيعون حيلةوهااتن الطائفتا {والولدان
 للفرار واهلجرة.  {ألمرهم وفّكاً ألنفسهم من سلطة املخركني }وال يهتدون سبيالً 

أي لعّل هللا  {العاجوون من املستضعفني }عسى هللا أن يعفو عنهم {[ }فأولئك100]
ثل هذه اآلية للداللة على كون األمر بيد هللا سبحانه، يف م« عسى»سبحانه يوفر هلم ذنبهم، ودخول 

وأنه كان رادراً أن أيمرهم مبا حُيرجهم من وجوب خروجهم وإظهار دينهم، وإن بلغ هبم األمر ما بلغ، وال 
يقال: إن كان املراد ابملستضعفني الكفار فكيف يُعفى عن الكفر؟ ألن الدليل العقل  والنقل  رد دّل 

عفاء والعجوة والبُـْله ومن إليهم يف اآلخرة، وذلك خبالف الكافر املعاند الذي مصريه على امتحان الض
يوفر الذنوب. ولعّل الفرق بني العفو والوفران:  {يعفو عمن يخاء }غفوراً  {النار حتمًا }وكان هللا عفواً 

 أن العفو غفران بال سرت، والوفران عفو مع السرت، فإن عدم العقاب ال يالزم السرت. 
[ ورد مينع عن اهلجرة خوف أن ال جيد اإلنسان يف حمّله اجلديد ما يالئم مسكنه 101]

ومكسبه، ولكنه ليس إال تومهاً، فإن األرض واسعة والكسب ممكن يف كل مكان }ومن يهاجر يف سبيل 
ُتَحوَّ »مصدر مبعىن « املراغم» {ألمره سبحانه ومن أجله }جيد يف األرض مراغمًا كثرياً  {هللا

وأصله « لامل
 {أي يف الكسب وسائر شؤون احلياة }ومن خيرج من بيته مهاجراً  {من الرغام وهو الرتاب }وسعة

واهلجرة إىل هللا مبعىن: إىل حمل أمره، واهلجرة إىل  {يهجر وطنه وحمله، وينقطع عنه }إىل هللا ورسوله
ازية كما إذا هاجر إىل بالد ، وإما جم )صلى هللا عليه وآله( الرسول إما حقيقية كما يف زمان حياته

ألنه خرج  {أي ميوت يف طريقه }فقد ورع أجره على هللا {اإلسالم حسب أمر الرسول }مث يدركه املوت
 {يوفر ذنوب املهاجر }رحيماً  {يف سبيله وحسب أمره فأجره وثوابه عليه سبحانه }وكان هللا غفوراً 

 يرمحه إبعطائه الثواب. 
من أرض إىل أرض وإن كان شّبًا من األرض، استوجب اجلنة،  من فّر بدينه»ويف احلديث: 
 . (٤8)« )صلى هللا عليه وآله( وكان رفيق إبراهيم وحممد

ورد ورد يف بعض التفاسري: أن السبب يف نوول هذه اآلية أنه ملا نولت آايت اهلجرة مسعها رجل 
استثىن هللا إِن ألجد روة، وإِن  فقال: وهللا ما أان مما« جندب بن محوة»من املسلمني كان مبكة يسمى 
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لعامل ابلطريق، وكان مريضاً شديد املرض فقال لبنيه: وهللا الأبيت مبكة حىت أخرج منها، فإِن أخاف أن 
 . (٤٩)أموت فيها، فصرجوا حيملونه على سرير حىت إذا بلغ التنعيم مات، فنولت اآلية

لصالة يف السفر واخلوف إشفارًا على [ وملا أمر سبحانه ابجلهاد واهلجرة، بنّي كيفية ا102]
« إن خفتم»األمة ورمحًة هبم وتفضاًل عليهم، واآلية وإن كانت ظاهرة يف اخلوف فقط ألنه سبحانه رال: 

لكن القيد على الوالب يف ذلك الومان عند نوول اآلية، وإمنا االعتبار ابلضرب يف األرض، ورد، كثر يف 
يف »مع أن كوهنن  (50)له تعاىل: )َوَراَبئُِبُكُم الالَّيت يف ُحُجورُِكْم(كقو « القيد الواليب»القرآن احلكيم 

 وغريمها.  (51)ليس بخرط، وكقوله: )َواَل ُتْكرُِهوا فَـتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَواِء ِإْن أََرْدَن حَتَصُّناً(« حجوركم
مخروط أبمور ومن املعلوم أن السفر  {أي سافرمت أيها املسلمون }يف األرض {}وإذا ضربتم

ليس عليكم »ليس لفظ  {أخرى مذكورة يف الكتب الفقهية }فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة
، كقوله: )َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو «احلضر»لإلابحة كما هو الظاهر منه، بل يف مقام دفع توهم « جناح

فقد كان التمام واجباً، ويف السفر، حيث يُتوهم بقاؤه على  (52)اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه أَْن َيطَّوََّف هِبَِما(
الوجوب، نفى سبحانه وجوبه وأجاز القصر، وذلك ال ينايف وجوب القصر، على ما دل الدليل عليه، 
واملراد ابلقصر تنصيف الرابعية أبن يصل  الظهر والعصر والعخاء ركعتني، فإذا تخهد التخهد الوسط 

لباريتني، أما الصبح واملورب فتبقيان على ما كانتا عليه }إن خفتم أن يفتنكم سلم ومل يقم للركعتني ا
أي خفتم فتنة الذين كفروا، والفتنة: العذاب والقتل وما أشبه، فإهنم إذا أرادوا الصالة  {الذين كفروا

ابلقصر  أربعاً، طال األمد عليهم وأمكن أن يهجم عليهم الكفار ويعذبوهم أو يقتلوهم، فمّن هللا عليهم
ليقل األمد وال يبقى للكفار ـ يف ساحة احلرب ـ مهلة ينتهووهنا للهجوم. ولصالة السفر واخلوف واملطاردة 

 تفصيل مذكور يف الكتب الفقهية. 
املاض ، بل جمرد الربط كما يف مثل: )ِإنَّ هللَا َكاَن « كان»ليس معىن  {}إن الكافرين كانوا

أي واضحًا لظهور عداوهتم للمسلمني، فإذا  {يها املسلمون }عدوًا مبيناً أ {وما أشبهها }لكم (53)َعِلّياً(
 مل تقصروا من الصالة انتهووا مدة انخوالكم هبا فرصة للعدو أن يفتنكم.

 

                                                             

 . 171ص 3ج جممع البيان: (٤٩)
 .2٤سورة النساء:  (50)
 .3٤سورة النور:  (51)
 .15٩سورة البقرة:  (52)
 .35سورة النساء:  (53)



 

ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَ ُهمْ   فَِإَذا  َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َِلُُم الصَّاَلَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ
ُهْم َسَجُدوا فَ ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى َلَْ ُيَصلُّوا فَ ْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذرَ 

َلًة َواِحَدًة َوالَ َوَأْسِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيكُ  ْم َمي ْ
ُتْم َمْرَضا َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكمْ  ِإنَّ هللَا  ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكن ْ

ُتُم الصَّاَلَة َفاذُْكُروا 1٠٣َأَعدَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُمِهينًا ) هللَا ِقَيامًا َوقُ ُعودًا َوَعَلا ُجُنوِبُكْم ( فَِإَذا َقَضي ْ
ُتْم َفَأِقيُموا الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلا اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًِب َمْوُقوًَت ) ( َواَل ََتُِنوا ِف 1٠4َفِإَذا اْطَمْأنَ ن ْ

َكَما َتََْلُموَن َوتَ ْرُجوَن ِمَن هللِا َما اَل يَ ْرُجوَن وََكاَن هللاُ اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا َتََْلُموَن َفِإن َُّهْم َيََْلُموَن  
( ِإانَّ أَنْ َزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِِبحْلَقِ  لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِبَا َأرَاَك هللُا َواَل َتُكْن 1٠5َعِليمًا َحِكيمًا )
 (1٠٦ِلْلَخائِِننَي َخِصيماً )

 
نه صالة اخلوف إذا أرادوا أن يصلوها مجاعة فإن اجملاهدين ينقسمون إىل [ مث بنّي سبحا103]

طائفتني، طائفة تقتدي ابإلمام، وطائفة تبقى يف امليدان، فإذا سجد اإلمام السجدتني من الركعة األوىل، 
هذه  تقوم الطائفة املقتدية للركعة الثانية وأتيت هبا فرادى وتتخهد وتسلم واإلمام بعد مل يركع، فتذهب

الطائفة إىل امليدان وأتيت الطائفة الثانية وتقتدي ابإلمام يف الركعة الثانية، حىت إذا جلس اإلمام للتخهد 
رامت وأتت ابلركعة الثانية فرادى وحلقت ابإلمام يف التخهد وأمتت الصالة معه فتطول صالة اإلمام 

األرض ألجل اجلهاد ـ ومن املعلوم  فيمن ضرب يف {اي رسول هللا }فيهم {مبقدار صالتيهما }وإذا كنت
بل هذا عام لكل إمام يف اجملاهدين يريدون الصالة  )صلى هللا عليه وآله( أن احلكم ال خي  الرسول

يقتدون بك يف الصالة، وتقوم طائفة اثنية من  {مجاعة ـ }فأرمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك
لئال يستسهل أمرهم  {فة الذين يصلون معك }أسلحتهمأي الطائ {اجملاهدين يف وجه العدو }وليأخذوا

العدو فيهجم عليهم، ويكونون عواًل فيحرج مورفهم. ورد استثىن من كراهية محل السالح يف الصالة هذا 
ورمت أنت للركعة  {املوضع، ومل يبني أخذ الطائفة املقاتلة أسلحتهم لوضوح ذلك. }فإذا سجدوا

هبوا مكان الطائفة املقاتلة، وهذا هو املراد بقوله سبحانه: }فليكونوا من الثانية، أمتوا صالهتم فرادى وذ
ابعتبار صالة الطائفة الثانية مع اإلمام، وهذا ال « من ورائك»وإمنا رال بصيوة اجلمع ومل يقل:  {ورائكم

طائفة إذ املراد كوهنم وراء املصلني ابعتبار األول }ولتأت « ولتأت طائفة أخرى»ينايف روله بعد ذلك 
أي ليكونوا  {وهم الذين كانوا يف امليدان }فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم {أخرى مل يصلوا

هنا خبالف اجلملة األوىل، أن « حذرهم»حذرين متأهبني للقتال آخذين أسلحتهم، ولعل إضافة كلمة 
قسام إىل طائفتني هجوم العدو على هؤالء أررب من هجومهم على الطائفة األوىل، ألنه مبجرد االن

وانسحاب طائفة من احلرب ألجل الصالة ال يدرك العدو األمر، ولذا ال أيخذ استعداده الكامل 



للهجوم ـ بظن كون اجلميع يف حال القتال ـ خبالف األمر إذا طال األمد وتبني األمر، وأن رسمًا من 
اجليش طائفتني ملا بينه سبحانه املسلمني رفعوا أيديهم عن احلرب ألجل الصالة. وإمنا حكم ابنقسام 

فال حتملوها  {من احملاربني لكم، أي متنوا }لو توفلون عن أسلحتكم {بقوله: }ود الذين كفروا
أي حيملون عليكم محلة واحدة وأنتم  {فتبتعدون عنها }فيميلون عليكم ميلة واحدة {}وأمتعتكم

أصابوكم على غرّة بال سالح يقيكم وال متخاغلون أبمجعكم ابلصالة فيقضون عليكم رضاًء مّبماً حيث 
متاع ميدكم، ولذا فقد أمروا أبن ينقسموا طائفتني حالة الصالة وحيملوا أسلحتهم وهم يف الصالة }وال 

أيها اجملاهدون الذين تريدون  {أي ال حرج وال إجياب حلمل السالح }إن كان بكم {جناح عليكم
فال حتملوها يف حال  {م مرضى أن تضعوا أسلحتكموصعوبة }من مطر أو كنت {الصالة مجاعة }أذىً 

الصالة لالسرتاحة بقدر الصالة من ثقل السالح، أما املريض فواضح أذية السالح له، وأما املطر فألن 
هطوله يثقل على اإلنسان، فإذا اجتمع مع السالح كان أثقل وأتعب وهكذا ابلنسبة إىل محل الدرع 

أي  {لكن إذا وضعتم سالحكم جلهة األذى فـ }خذوا حذركم {املوحل حال السجود وحنو ذلك }و
احرتسوا عن هجوم الكفار حىت إذا هامجوكم تكونون على استعداد ال أن تكونوا غافلني }إن هللا أعد 

 أي يذهلم، عذاابً يف الدنيا أبيديكم ويف اآلخرة ابلنار واجلحيم.  {أي هيأ هلم }عذاابً مهيناً  {للكافرين
ويف اآلية داللة على صدق النيب وصحة نبوته وذلك أهنا نولت والنيب بعسفان «: اجملمع»رال يف 

واملخركون بضجنان فتوافقوا فصلى النيب وأصحابه صالة الظهر بتمام الركوع والسجود فهّم املخركون أبن 
 يوريوا عليهم، فقال بعضهم: إن هلم صالة أخرى أحب إليهم من هذه يعنون صالة العصر، فأنول هللا

 . (5٤)فعليه هذه اآلية فصلى هبم العصر صالة خو 
املأتى هبا على حنو اخلوف  {أي أديتم أيها اجملاهدون }الصالة {[ }فإذا رضيتم10٤]

}وعلى « رائم وراعد»أي يف حال كونكم رائمني وراعدين، ومها مجعان لـ  {}فاذكروا هللا ريامًا ورعوداً 
كاملة حبدودها   {وذهب اخلوف }فأريموا الصالة {تمأي يف حال االضطجاع }فإذا اطمأنن {جنوبكم

أي  {أي كتبت كتاابً، مبعىن فرضت فريضًة }مورواتً  {وشروطها }إن الصالة كانت على املؤمنني كتاابً 
 ذات ورت حمدد ألدائها. 

مبعىن « وهن يهن»من  {[ مث كرر سبحانه احلث على لووم اجلهاد فقال: }وال هتنوا105]
أنتم  {أي طلب الكفار وحماربتهم }إن تكونوا {وال تكاسلوا }يف ابتواء القوم ضعف، أي ال تضعفوا
مما  {أي القوم الكفار }أيملون {مما ينالكم من اجلرح واملخقة يف احلرب }فإهنم {أيها املسلمون }أتملون

 {}من هللا أنتم أيها املؤمنون {فكالكما سواء يف التأمل }وترجون {يناهلم من اجلرح واملخقة }كما أتملون
هم، فأنتم أوىل وأحرى أن تطلبوهم  {أي من ربل هللا سبحانه الفتح والظفر والثواب }ما ال يرجون
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بكم فأنتم بعلم  {وجتّدوا يف رتاهلم من أولئك، حيث ليس هلم وعد ابلنصر وال ابلثواب }وكان هللا عليماً 
فأوامره ونواهيه  { يعتقدون بذلك }حكيماً هللا سبحانه ـ كما تعتقدون ـ وهم وإن كانوا بعلم هللا لكنهم ال

 عن تدبري وتقدير. 
وورد أن املسلمني رالوا يوم أحد للمخركني: ال سواء، رتالان يف اجلنة ورتالكم يف النار، فقال أبو 

 للمسلمني: رولوا هللا أعلى وأجل.  )صلى هللا عليه وآله( سفيان: حنن لنا العوى وال عوى لكم، فقال النيب
 من وارعة أحد، فإن الرسول )صلى هللا عليه وآله( لقم : أن اآلية نولت بعد رجوع النيبوروى ا

فقال: اي حممد إن هللا أيمرك أن  )عليه السالم( ملا رجع إىل املدينة نول جّبائيل )صلى هللا عليه وآله(
وهنا فصرجوا على ما خترج يف أثر القوم وال خيرج معك إال من به جراحة، فأربلوا يضمدون جراحاهتم ويداو 

 . (55)هبم من األمل واجلراح
[ وبعد ذكر مجلة من األحكام املتعلقة ابحلرب واجلهاد يرجع السياق إىل ما تقدم من 106]

اِس أَْن لنَّ لووم العدل يف احلكم كما رال: )ِإنَّ هللَا أيَُْمرُُكْم أَْن تـَُؤدُّوا األَمااَنِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ ا
مل يبعث إال إلرامة  )صلى هللا عليه وآله( فإن اجلهاد مل يخرع إال للعدل، والنيب (56)حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل(

أي إنوااًل مقاراًن بكونه ابحلق فإن اإلنوال رد  {اي رسول هللا }الكتاب ابحلق {العدل }إان أنولنا إليك
ري املستحق، ومبا هو ابطل }لتحكم بني الناس مبا يكون ابلباطل إذا كان من غري املستحق، أو إىل غ

أي ألجل اخلائنني خصيماً  {اي رسول هللا }للصائنني خصيماً  {من الخريعة العادلة }وال تكن {أراك هللا
 على األبرايء مبعىن ال أتخذ جانب اخلائن على الّبيء فتعط  احلكم للمجرم.
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( َواَل ُِتَاِدْل َعِن الَِّذيَن َُيَْتانُوَن أَنْ ُفَسُهْم ِإنَّ هللَا 1٠٧وراً رَِحيماً )َواْستَ ْغِفِر هللَا ِإنَّ هللَا َكاَن َغفُ  

( َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن هللِا َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ 1٠8اَل ُيُِبُّ َمْن َكاَن َخوَّااًن أَثِيمًا )
ُهْم ِف 1٠٩ْوِل وََكاَن هللُا ِبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِيطًا )يُ بَ يِ ُتوَن َما اَل يَ ْرَضا ِمَن اْلقَ  ( َها أَنْ ُتْم َهُؤاَلِء َجاَدْلُتْم َعن ْ

ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكياًل ) نْ َيا َفَمْن َُيَاِدُل هللَا َعن ْ ( َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوءاً 11٠احْلََياِة الدُّ
َا َيْكِسُبُه َعَلا 111ْفَسُه ُثَّ َيْستَ ْغِفِر هللَا َيَِِد هللَا َغُفورًا رَِحيمًا )َأْو َيْظِلْم ن َ  ( َوَمْن َيْكِسْب ِإْْثًا َفِإَّنَّ

َتاانً ( َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْْثًا ُثَّ يَ ْرِم ِبِه بَرِيئًا فَ َقِد اْحَتَمَل بُ هْ 112نَ ْفِسِه وََكاَن هللُا َعِليمًا َحِكيمًا )
ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإاَل 11٣َوِإْْثًا ُمِبينًا ) ( َوَلْواَل َفْضُل هللِا َعَلْيَك َوَرمْحَُتُه َِلَمَّْت طَائَِفٌة ِمن ْ

َلَْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن أَنْ ُفَسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوَأنْ َزَل هللُا َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما 
 (114َفْضُل هللِا َعَلْيَك َعِظيماً )

 
أي اطلب غفرانه، وهذا تنبيه لألمة حيث يريدون القضاء، فإن  {[ }واستوفر هللا107]

يسرت العيوب ويرحم  {القضاء حيتاج إىل سرت هللا سبحانه حىت ال يول القاض  }إن هللا كان غفوراً رحيماً 
 املسرتحم.

رد يف سبب نوول هاتني اآليتني وما بعدمها ما جممله: أن بّن أبريق املسمون بخرياً ومبخراً ورد و 
وبخراً وكانوا منافقني نقبوا على عم رتادة بن النعمان فأخرجوا طعاماً وسيفاً ودرعاً، فخكا رتادة ذلك إىل 

ان لبيد مؤمنًا فصرج عليهم فقال بنو أبريق: هذا عمل لبيد بن سهل وك )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا
)صلى هللا عليه ابلسيف، ورال: أترمونّن ابلسررة وأنتم أوىل هبا مّن وأنتم املنافقون هتجون رسول هللا 

وتنسبون اهلجاء إىل رريش، فداروه، مث جاء رجل من رهط بّن أبريق وكان منطقيًا بليوًا إىل رسول وآله( 
ادة عمد إىل أهل بيت منا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم فقال: إن رت )صلى هللا عليه وآله( هللا

ابلسررة، فاغتم رسول هللا وعاتب رتادة عتااًب شديدًا فاغتم رتادة وكان بدرايً. فنولت اآلايت تّبّئ رتادة 
 . (57)وتدين بّن أبريق، فبلغ بخري ما نول فيه من القرآن ـ وأنه اخلائن ـ فهرب إىل مكة وارتد كافراً 

اي رسول هللا، وكون النه  للرسول ال ينايف مقام العصمة إذ النواه   {جتادل[ }وال 108]
كما تتوجه إىل سائر املسلمني، واألوامر تعنيه كما تعّن غريه   )صلى هللا عليه وآله( تتوجه إىل الرسول
 فإن {اختان مبعىن خان، أي ال ختاصم عن طرف اخلائنني الذين خيونون }أنفسهم {}عن الذين خيتانون

اإلنسان إذا صرف نفسه يف املعصية فقد خاهنا، ألهنا وديعة جيب أن تُرد، ورّدها بصرفها يف الطاعة شيئاً 
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 {من اخليانة }أثيماً « فّعال»هو  {فخيئاً حىت ينته  األمد وأييت األجل }إن هللا ال حيب من كان خواانً 
 واملطيع حمبوب.  يكره، ألنه ال واسطة، فالعاص  مكروه« ال حيب»أي عاصياً، ومعىن 

 {مبعىن كتم، أي يكتمون أعماهلم السيئة }من الناس« استصفى»من  {[ }يستصفون10٩]
فإن السرّاق يف رصة ابن أبريق كانوا يكتمون عملهم من الناس خوف الفضيحة }وال يستصفون من 

 العمل مكتوماً أي ال يكتمون عملهم اإلجرام  من هللا، ومعىن االستصفاء من هللا عدم العمل، ال {هللا
عنه، إذ ال خيفى عليه سبحانه خافية، وإمنا جاءت لفظة يستصفون للمقابلة حنو: )تـَْعَلُم َما يف نـَْفِس  َوالَ 

أي واحلال أن هللا تعاىل معهم ابإلحاطة والعلم فهو يعلم أرواهلم  {}وهو معهم (58)أَْعَلُم َما يف نـَْفِسَك(
فإن أبناء أبريق دبروا ابلليل أروااًل  {لليل }ما ال يرضى من القولأي يدبرون اب {وأعماهلم }إذ يبيتون

واملسلمني }وكان هللا مبا يعملون  )صلى هللا عليه وآله( وطبصوها ليتظاهروا بتلك األروال عند الرسول
فهو مطلع على أرواهلم حميط أبعماهلم، ومعىن اإلحاطة: العلم الخامل حبيث ال يفوته ش ء   {حميطاً 
 ط ابلخ ء الذي ال خيرج منه جانب من جوانب الخ ء احملاط. كاحملي

أي أنتم الذين دافعتم و }جادلتم  {للتنبيه هنا ويف هؤالء }هؤالء« ها» {[ }ها أنتم110]
هنا حيث ميكن اإلخفاء واجملادلة مبا يظن  {أي عن أولئك اجملرمني الذين سرروا }يف احلياة الدنيا {عنهم

استفهام إنكاري، أي ليس  {وارع ابطل }فمن جيادل هللا عنهم يوم القيامةالناس أنه حق وهو يف ال
هنالك من جيادل عنهم يف حمضر عدل هللا سبحانه الذي يطلع على السرائر والوارعيات }أم من يكون 

يتوكل عنهم يف إنقاذهم من عملهم الذي صنعوه خفية. واالستفهام يف معىن اإلنكار، أي  {عليهم وكيالً 
أن اجملادل ال يلوم أن يكون « من يكون»و« من جيادل»ك وكياًل يدافع عنهم، ولعل الفرق بني ليس هنا

 وكياًل فقد يوكل اإلنسان من يدافع عنه، ورد يدافع عنه شص  تّبعاً. 
[ مث بنّي سبحانه أن ال أيس من روح هللا، وأن اآلمث ال يظن أنه رد انقطعت الصلة، بل 111]

 {إبتيان معصية تتعداه إىل غريه كالوان والسررة }أو يظلم نفسه {يعمل سوءاً  ابب التوبة مفتوح }ومن
مبعصية التتعداه، كخرب اخلمر وترك الصالة. ومن املعلوم أن كل ظلم للنفس وكل سوء ظلم، لكن 

ر يطلب غفرانه مبا أم {حيث تقابال يف التعبري فررنا بينهما مبا لعله املستفاد من السياق }مث يستوفر هللا
يوفر ذنبه ويتفضل عليه ابلرمحة  {من التوبة والتدارك، إن كان للعصيان له تدارك }جيد هللا غفورًا رحيماً 

 واملّن. 
ال يظن اآلمث أنه أضر الوري وربح نفسه، بل ابلعكس فإنه }من يكسب إمثاً فإمنا  {[ }و112]

ان أييت به يعود إىل نفسه، إذ كل خري يفعله اإلنسان يعود إىل نفسه، وكل عصي {يكسبه على نفسه
ُتْم تـَْعَمُلوَن( َا جُتَْوْوَن َما ُكنـْ يف عقابه وثوابه  {مبا يكسبه اإلنسان }حكيماً  {}وكان هللا عليماً (5٩)و)ِإمنَّ
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يضع األشياء مواضعها، فال يظن أحد أنه يعص  مث يفّر من عدل هللا، أو أنه ما الفائدة من اخلري الذي 
 سبحانه حكيم، ورد تقدم أن احلكمة وضع األشياء مواضعها. ال يعود نفعه إليه؟ إنه 

لعّل الفرق بينهما كون األول ال عن عمد، والثاِن عن  {[ }ومن يكسب خطيئة أو إمثاً 113]
من  {عمد، وهذا الفرق إمنا هو يف املقام حيث تقابال، وإال فاخلطيئة تطلق على كل إمث. }مث يرم به بريئاً 

أي  {به إىل إنسان بريء، كما سبق يف رصة ابن أبريق }فقد احتمل هبتاانً أي ينسب ذن« رمى يرم »
أي معصية واضحة، فهو يتحمل إمثني إمث العمل  {إمث البهتان، وهو رم  الناس ابلذنب كذابً }وإمثاً مبيناً 

توابعه، ومل  وإمث البهتان. وهذا ال ينايف ما احتملنا يف اخلطيئة إذ اخلطأ ينقلب إمثًا إذا متادى اإلنسان يف
 يتداركه. 
)صلى هللا عليه وآله( [ يف بعض التفاسري: أن وفدًا من ثقيف ردموا على رسول هللا 11٤]

ورالوا: اي حممد جئناك نبايعك على أن ال نكسر أصنامنا أبيدينا، وعلى أن مُنّتع ابلعوى سنة. فلم يقبل 
فأنول هللا سبحانه: ، (60)م جبميع شرائطهطلبهم، وإمنا ربل منهم اإلسال )صلى هللا عليه وآله( الرسول

 {بتأييدك من لدنه وتثبيتك على الصحيح احلق }هلمت طائفة منهم {}ولوال فضل هللا عليك ورمحته
ُهَما  أي رصدت وأضمرت مجاعة من هؤالء ـ والضمري عائد إىل املقّدر، حنو: )َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

أبن جتيو هلم ما أرادوا. وريل إن اآلية من تتمة رصة ابن أبريق وما أراده  {ـ }أن يضلوك (61)السُُّدُس(
 املوك  من توكية السرّاق وإلقاء التهمة على الّبيء.

إذ وابل كالمهم يعود إىل أنفسهم فهم يويلون أنفسهم عن احلق  {}وما يضلون إال أنفسهم
نف  أتثري ما هّم به أولئك يف الرسول ال « والل»ويهلكوهنا، ال أهنم يويلونك ويهلكونك، مث املراد بقوله 

نف  مّههم، فاملراد: أنه لوال فضل هللا ألضلوك، ال أن املراد: لوال فضل هللا هلمت طائفة.. }وما يضرونك 
 {فإهنم اليضرونك ـ بكيدهم ـ يف الدنيا ألن هللا انصرك، وال يف اآلخرة }وأنول هللا عليك {من ش ء

أي علم وضع األشياء مواضعها وتقدير األشياء أبردارها، فأنت العامل  {احلكمةايرسول هللا }الكتاب و 
ابألشياء احلكيم يف التطبيق، فكيف ميكن إضاللك ـ كما هّم أولئك ـ فإن اإلضالل حيصل ملن ال يعرف 

من األمور اخلارجة عن  {األشياء أو ال يتمكن من وضع األشياء مواضعها }وعلمك ما مل تكن تعلم
اي  {الكتاب، فإن الكتاب خاص بعلم بعض األشياء ـ حسب الظاهر ـ }وكان فضل هللا عليكنطاق 

وارتباط اآلية مبا ربلها على القول األول ـ أي كوهنا حول وفد ثقيف ـ كون القصتني  {رسول هللا }عظيماً 
 إال ابحلق. من واد واحد حيث حفظ هللا الرسول يف رصة السررة ويف رصة الوفد حىت ال يقول وال يعمل
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َر ِف َكِثرٍي ِمْن ََنَْواُهْم ِإاَل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاِس َوَمْن يَ فْ   َعْل اَل َخي ْ

ْعِد َما تَ بَ نيََّ َلهُ ( َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن ب َ 115َذِلَك اْبِتَغاء َمْرَضاِة هللِا َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيمًا )
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِ ِه َما تَ َوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصريًا ) ( ِإنَّ هللَا اَل يَ ْغِفُر 11٦اِْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

( ِإْن 11٧فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيدًا )َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ 
َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك 118يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإاَل ِإاَناًث َوِإْن يَْدُعوَن ِإاَل َشْيطَااًن َمرِيدًا ) ( َلَعَنُه هللُا َوَقاَل اَلَتَِّ

ُنَّ ( َواَلِضلَّن َُّهْم َواَلَمنِ يَ ن َُّهْم َواَلُمَرن َّ 11٩َنِصيبًا َمْفُروضًا ) ُهْم فَ َليُ بَ تِ ُكنَّ آَذاَن األنْ َعاِم َواَلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغريِ 
ْيطَاَن َوِلي ًا ِمْن ُدوِن هللِا فَ َقْد َخِسَر ُخْسَرااًن ُمِبينًا ) ( يَِعُدُهْم َوُْيَنِ يِهْم َوَما 12٠َخْلَق هللِا َوَمْن يَ تَِّخِذ الشَّ

ْيطَاُن ِإاَل ُغُروراً ) َها حمَِيصاً )121يَِعُدُهُم الشَّ  ( 122( ُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َواَل َيَُِدوَن َعن ْ
 
[ ومبناسبة احلديث عن املؤامرات اليت جتري يف السر، ويتناجى يف شأهنا املبّيتون، وحيث 115]

أن يف مثل هذه القضااي البد وأن تكثر النجوى وغالبها حول النقد والرد والطعن، يذكر القرآن حكم 
إما من « كثري»أي حديث بعضهم مع بعض سرًّا وذكر  {النجوى، وأنه }ال خري يف كثري من جنواهم

ابب املورد، فإنه يف مثل املوارد السابقة يكثر النجوى، وإما أن املراد: الكثري من النجوى ال خري فيه، أما 
فال أبس به، لكن  القليل الذي ال بد لكل أحد حيث عنده بعض األسرار اليت جيب اإلعالن عنها

َا النَّْجَوى ِمَن الخَّْيطَاِن( }إال  (62)الظاهر املعىن األول، وأن املفهوم املطلق للنجوى كما رال سبحانه: )ِإمنَّ
 {أمر بـ }معروف {أبي رسم منها من املال على الفقراء، أو الورف، أو اإلحسان }أو {من أمر بصدرة

مس  املعروف معروفًا مقابل املنكر الذي هو ما ينكره الناس ـ من أبواب الّب الذي يعرفه الناس ـ ومنه 
فإن احلاجة غالباً تدعو إىل اإلسرار هبذه األمور لتكمل وال مينع عنها  {أمر بـ }إصالح بني الناس {}أو

أي النجوى يف هذه األمور، أو املراد: من فعل أحد هذه األمور }ابتواء مرضاة  {مانع }ومن يفعل ذلك
مما ال عني رأت  {أي نعطيه }أجراً عظيماً  {يف القيامة }نؤتيه {طلب رضاه سبحانه }فسوفأي  {هللا

 وال أذن مسعت وال خطر على رلب بخر ـ كما هو كذلك يف كل طاعة ـ . 
فيما أرادوا،  )صلى هللا عليه وآله( [ وحيث تقدم يف القصتني خمالفة اجلماعتني للرسول116]

أي خيالفه، ومعىن املخارة أي يكون كل  {فة وخيمة }ومن يخارق الرسولبنّي سبحانه أن عاربة املصال
أي ظهر له احلق وأن الرسول ال يقول  {واحد يف شق غري شق اآلخر }من بعد ما تبني له اهلدى

خاّق معذور لعدم متام احلجة عليه ـ }ويتبع غري سبيل 
ُ
واليعمل إال ابحلق ـ أما من ربل التبيني فامل

ري طريقهم الذي هو دينهم، وهذا أعم من األول، وإن كان يف خمالفة الدين مخارة أي غ {املؤمنني
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أي خُنل  بينه وبني معتقده وعمله فال جنّبه على الرجوع، ألن الدنيا  {للرسول ابلنتيجة }نُوّله ما توىل
من  {}ونصله جهنم (63)لالختبار واالمتحان واجلّب ينايف ذلك، كما رال سبحانه: )اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن(

 {أي أدخله النار، أي نرتكه يف الدنيا على حاله وندخله يوم القيامة النار }وساءت« أصاله يصليه»
 أي حمالًّ يصري إليه اجملرمون.  {جهنم }مصرياً 
[ ومبناسبة ذكر مخارة الرسول، يبنّي سبحانه أنه ال أيس من رمحة هللا تعاىل، فمن اتب  117]

إذا أخطأ أحد فلريجع إىل هللا تعاىل، ليوفر ذنبه ويتوب عليه }إن هللا ال يوفر أن يخرك كان هللا غفوراً، ف
إن اتب وإن  {أي دون الخرك }ملن يخاء {إذا مات مخركًا كما دل الدليل }ويوفر ما دون ذلك {به

ليات مل يتب فذلك رهن إرادته سبحانه، واإلرادة ليست اعتباطاً، بل حسب النفسيات واألعمال والقاب
 أي عن طريق احلق.  {أي جيعل له شريكاً }فقد ضل ضالاًل بعيداً  {وما أشبه }ومن يخرك ابهلل

 {[ مث يبنّي سبحانه وجه ضالل املخركني بصورة فردية ربيحة فقال تعاىل: }إن يدعون118]
ون الالت مجع أُنثى، فإهنم كانوا يعبد {أي من دون هللا }إال إاناثً  {أي ما يدعون ويعبدون }من دونه

والعوى ومناة وأساف وانئلة، وكان لكل ربيلة صنم تعبده، وكانوا يسمون األصنام أنثى فيقولون: أنثى 
رريش وأنثى متيم، وكان الخيطان يكلمهم منها أحياانً، كما أن رسماً منهم كان يعبد املالئكة ويقول: إهنا 

 {}وإن يدعون (6٤)َة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّمْحَِن ِإاَناثً(بنات هللا، كما حكى سبحانه عنهم: )َوَجَعُلوا اْلَمالَِئكَ 
مبعىن واحد، وهو العاص  « املريد واملارد واملتمرد»أي مارداً، فإن  {أي ما يدعون }إال شيطااًن مريداً 

العايت، وكانت عبادهتم للخيطان عني عبادهتم لألصنام إذ ه  من صنع الخيطان وأمره فال ُيستخكل 
 يف جيمع بني النفيني؟ أبنه ك

أي طرد هللا الخيطان عن رمحته ورربه، فهؤالء يعبدون ويطيعون املطرود  {[ }لعنه هللا11٩]
أي عبيدك }نصيبًا  {الخيطان هلل سبحانه حني طرده: }ألختذن من عبادك {عن رمحة هللا }ورال

ميان والعمل الصاحل، ورد كان أي معلوماً، واملراد من اختاذه هلم: إضالهلم وإغوائهم عن اإل {مفروضاً 
ُهْم( )أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوممَّْن و (65)الخيطان يعلم ذلك حني رال له سبحانه: )َفَمْن تَِبَعَك ِمنـْ

  .(66)تَِبَعَك(
أو املراد من « اختذن»عن طريق اهلداية، وهذا إما عطف بيان لقوله  {[ }وألضلنهم120]

من األمنية أي أمنينهم طول  {ملة من عبادك فأضلهم }وأُلمنينهماالختاذ االختصاص أي أخت  جب
ابلوسوسة واإللقاء يف رلوهبم }فليبتكن  {البقاء يف الدنيا وحب الرائسة واملال حىت يعصون }وآلمرهنم
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فقد كان املخركون يقطعون آذان األنعام عالمة « رطع يقطع»مبعىن « بتك يبتك»من  {آذان األنعام
)صلى هللا  ا وأكلها وشرب لبنها، وكان ذلك حرامًا إذ هو من املثلة ورد رال الرسولعلى ُحرمة ركوهب

كما أن حترميهم كان بدعة وتخريعًا حمرمًا }وآلمرهنم   (67)«إايكم واملثلة ولو ابلكلب العقور: »عليه وآله(
ألحياء واألموات وما من التويريات احملرمة كإخصاء العبد وفقء عني الدابة والتمثيل اب {فليورين خلق هللا

 أشبه ذلك. ويستفاد من اآلية أن كل تويري يف اخللق حرام إال ما دل عليه الدليل. 
وبعد ما ذكر سبحانه بعض أرسام وساوس الخيطان اليت كانت دارجة يف ذلك الومان وإىل 

ه سبحانه: زماننا هذا، جعل الكل يف إطار عام، وأعطى القاعدة الكلية املنطبقة على كل جوئ  بقول
ريد توضيح  للتهويل، ال أنه من  {يل  أموره ويطيع أوامره }من دون هللا {}ومن يتصذ الخيطان ولياً 

 أي خسراانً ظاهراً.  {املمكن اجلمع بني تويل الخيطان وتويل هللا سبحانه }فقد خسر خسراانً مبيناً 
ابألماِن  {}ومينيهم أي يعد الخيطان أولياءه النصر والسعادة إن اتبعوه {[ }يعدهم121]

الكاذبة الباطلة حىت يركنوا إىل الدنيا ويرتكوا اآلخرة ويرّجحوا الخهوات على األعمال الصاحلة }وما 
 فكل وعوده غرور وكذب يوّر به البسطاء الوافلني.  {يعدهم الخيطان إال غروراً 

وحملهم }جهنم أي مرجعهم  {الذين اختذوا الخيطان وليًا وانصرًا }مأواهم {[ }أولئك122]
مبعىن « حاص»أي خملصاً ومهرابً، من  {}حميصاً « مؤنثة مساعية»أي عن جهنم، فإهنا  {وال جيدون عنها
 عدل واحنرف.
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دًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َِتِْري ِمْن ََتِْتَها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَ 

( لَْيَس ِبََِمانِيِ ُكْم َواَل َأَماِن ِ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن يَ ْعَمْل 12٣هللِا َحق ًا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللِا ِقياًل )َوْعَد 
َأْو  ( َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت ِمْن ذََكرٍ 124ُسوءًا َُيَْز ِبِه َواَل َيَِْد َلُه ِمْن ُدوِن هللِا َوِلي ًا َواَل َنِصريًا )

( َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه 125أُنْ َثا َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَِقريًا )
ََذ هللُا ِإبْ َراِهيَم َخِلياًل ) َّلِلَِّ َما ِف السََّمَواِت َوَما ( وَ 12٦هلِل َوُهَو حُمِْسٌن َوات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفًا َواَتَّ

َلا 12٧ِف األْرِض وََكاَن هللُا ِبُكلِ  َشْيٍء حمُِيطًا ) ( َوَيْستَ ْفُتوَنَك ِف النِ َساِء ُقِل هللُا يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يُ ت ْ
َما ُكِتَب َِلُنَّ َوتَ ْرَغُبوَن َأْن تَ ْنِكُحوُهنَّ  َعَلْيُكْم ِف اْلِكَتاِب ِف يَ َتاَما النِ َساِء الاَلِت الاَلِت اَل تُ ْؤُتونَ ُهنَّ 

اَن ِبِه َعِليماً َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن اْلوِْلَداِن َوَأْن تَ ُقوُموا ِلْليَ َتاَما ِِبْلِقْسِط َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفِإنَّ هللَا كَ 
(128) 

 
مبا جيب اإلميان  {ن وليًا }والذين آمنوا[ هذا ملن اختذ الخيطان ولياً، أما من اختذ الرمح123]

« السني وسوف»ريل: إن  {أي األعمال احلسنة }سندخلهم {به من أصول الدين }وعملوا الصاحلات
مبعىن واحد، وريل: إن السني للمستقبل القريب، وتستعمل الكلمتان ابلنسبة إىل اجلنة ابعتبارين: 

مجع  {بار فصل الّبزخ الطويل تستعمل سوف }جناتفباعتبار أن كل آٍت رريب تستعمل السني، وابعت
اجِلّن واجلنني »مبعىن سرت، ومنه « جن»وه  البستان، مس  هبا لكوهنا مستورة ابألشجار من « جنة»

ال انقطاع هلا  {أي من حتت أشجارها ورصورها }خالدين فيها أبداً  {}جتري من حتتها األهنار« واجلِّنة
وعد هللا ذلك وعدًا يف حال كونه حقاً، أو متصفًا بكونه حقاً، الخلف أي  {وال زوال }وعد هللا حقاً 

أي من حيث القول، فهو أصدق القائلني، خبريًا وخمّباً،  {فيه وال كذب }ومن أصدق من هللا ريالً 
واالستفهام يف معىن النف ، أي الأصدق من هللا، والسبب أن اإلنسان مهما أويت من الصدق، فإنه رد 

 يقدر ورد يختبه، وهللا منوّه عن مجيع ذلك.  جيهل ورد ال
[ مث يبني السياق القاعدة الكلية للعمل واجلواء، بعدما بنّي ما ملن أشرك وما ملن آمن؟ 12٤]

مبعىن رغبة « أُمنية»مجع  {أمر الثواب والعقاب والسعادة واخلسران }أبمانيكم {فقال سبحانه: }ليس
اِن فيما إذا كان عمله خالف ذلك، واخلطاب للمسلمني }وال النفس، فال ينال اإلنسان خريًا ابألم

ريل: تفاخر املسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا ربل « اجملمع»يف  {أماِن أهل الكتاب
نبيكم وكتابنا ربل كتابكم، وحنن أوىل ابهلل منكم. فقال املسلمون: نبينا خامت النبيني، وكتابنا يقض  على 



 بعدها ا اإلسالم. فنولت اآلية، فقال أهل الكتاب: حنن وأنتم سواء. فأنول هللا اآلية اليتالكتب، ودينن
 . (68)ففلح املسلمون« ومن يعمل من الصاحلات..»

فإن الذي ينفع عند هللا هو العمل الصاحل، أما األنساب واألحساب  {}من يعمل سوءاً جيو به
املرء حُيفظ يف : »)صلى هللا عليه وآله( ل أيضًا كما رالوما أشبه فال تنفع إال بقدر ما يرجع إىل العم

)صلى هللا عليه وآله( ولذا من عمل عماًل سيئًا جُيَو به. ومبا ذكران تبني أن حفظ نسب النيب  (6٩)«ولده
 . )عليهم السالم( واألئمة )صلى هللا عليه وآله( إمنا يرجع إىل أتعاب النيب

فال أحد يتوىل أمره  {غري هللا }وليًا وال نصرياً  {هللا العامل للسوء }له من دون {}وال جيد
 وينصره. 
[ وملا كان األمر حمتماًل ألن يخمل أهل الكتاب إذا مل يعملوا سوءًا طبقًا للمفهوم من 125]

اآلية السابقة، ذكر سبحانه أن من شروط ربول األعمال اخلرية اإلميان الكامل }ومن يعمل من 
ولعل  {ات فإن الصاحلات كلها ال ميكن أن يؤتى هبا }من ذكر أو أنثىأي بعض الصاحل {الصاحلات

التنصي  هنا إلفادة العموم، ولدفع وهم َجْري التقاليد اجلاهلية، اليت كانت تقض  أبكل الرجال مثار 
ـ مبا يف الكلمة من معىن ـ ال إميان  {األعمال الطيبة للنساء، وحرمان النساء من احلقوق }وهو مؤمن

أي ردر  {العاملون املؤمنون }يدخلون اجلنة وال يظلمون نقرياً  {األصول دون بعض }فأولئكببعض 
 نقري، وهو النكتة الصورية املنصفضة يف ظهر النواة اليت منها تنبت. 

[ مث بنّي سبحانه فوائد اإلميان ومواايه وأنه أحسن من مجيع الطرق واملذاهب }ومن 126]
اليت يسلكها اإلنسان يف حياته ألجل نيل السعادة، واالستفهام يف معىن  الدين هو الطريقة {أحسن ديناً 

واملراد ابلوجه: الذات والنفس،  {وأخضع }وجهه هلل {اإلنكار أي ليس أحد أحسن طريقة }ممن أسلم
وإمنا ذكر الوجه ألن خضوع الوجه كاشف عن خضوع الذات، ومعىن إسالم الوجه اإلميان ابهلل حيث 

أي حُيسن العمل فيتبع األوامر والنواه ، وإمنا مل يكن أحد  {خضع له }وهو حمسنأنه اعرتف به و 
أحسن ديناً من هذا اإلنسان ألن اإلميان اعرتاف ابحلقيقة الكّبى، واإلحسان، عمل مبا هو األصلح، إذ 

أي  {براهيمما يقرره اإلله العليم احلكيم أحسن مما يقّرره اإلنسان اجلاهل ذو الطيش والسفه }واتبع ملة إ
مستقيمًا يف الطريق عقيدًة وعماًل فإميان  )عليه السالم( أي يف حال كون إبراهيم {طريقته }حنيفاً 

ألن دينه  )عليه السالم( وإحسان واتباع طريقة صحيحة. ورد تكرر يف الكتاب والسنة لووم اتباع إبراهيم
ابإلضافة إىل أن  )عليهما السالم( سيحمل يكن يتطّرق إليه التحريف الذي تطرق إىل كتايب الكليم وامل

بصفته أب املسلمني  )عليه السالم( وأنه )عليه السالم( كاان بعد إبراهيم  )عليهما السالم( موسى وعيسى
العرب، كان ذكره حمّفوًا هلم على اإلميان، إنه طريقة جدهم كما رال سبحانه: )ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْـرَاِهيَم ُهَو 
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 )عليه السالم( من اخللة، مبعىن احلب والود إلبراهيم {}واختذ هللا إبراهيم خليالً  (70)ْسِلِمنَي(مَسَّاُكُم اْلمُ 
 إبطاعته هلل صار خليل هللا، فما مينع الناس أن يتبعوا طريقة إبراهيم، ك  ينالوا حب هللا ورضاه. 

ل ش ء }وهلل [ وأخريًا فمن األحسن اتباع طريقة اإلله الذي له كل ش ء وهو العامل بك127]
فهو املالك لكل ش ء، وإذا أراد اإلنسان اتباع طريقة للنفع فليتبع  {ما يف السماوات وما يف األرض

أي إحاطة علمية ال يعوب عنه ش ء، وإحاطة  {طريقة من له كل نفع }وكان هللا بكل ش ء حميطاً 
 ابلقدرة، إذ احمليط ابلخ ء يقدر عليه. 

انَّ أَنْـوَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ لَِتْحُكَم بـَنْيَ النَّاِس مبَا أَرَاَك [ رد سبق روله سبحانه: )إِ 128]
ورد سبق الكالم يف اآلايت التالية حول هذا املوضوع مع ش ء من االستطراد. مث أييت السياق  (71)هللُا(

اي رسول هللا  {ستفتونكليبني بعض أحكام النساء، فإنه من احلكم بني الناس مبا أراه هللا سبحانه }وي
)صلى هللا عليه  أي يسألونك الفتوى ـ وهو تبيني املخكل من األحكام ـ فقد سألوا الرسول {}يف النساء

أي يف النساء وإمنا نسب  {عن الواجب هلن وعليهن وكيفية معاشرهتن }رل هللا يفتيكم فيهن وآله(
إال من هللا سبحانه، فليس ألحد أن حيكم اجلواب إىل هللا سبحانه لتقوية إفادة أن احلكم ال يصح 

إطالراً، ورد سئل مثل هذه األسئلة يف غري األحكام فجاء اجلواب بدون النسبة إليه تعاىل، حنو: 
([) ([ )َيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن(101)وَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُرِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ

)َيْسأَُلوَنَك َعِن  (72)
 وهكذا.  (73)األِهلَِّة(

أي أن الفتوى يف ابب النساء أتخذونه من « هللا»عطف على  {}وما يتلى عليكم يف الكتاب
هللا سبحانه مبا سيأيت، وأتخذونه مبا تُل  عليكم يف القرآن سابقاً، فقد سبق يف ابتداء السورة )َوِإْن ِخْفُتْم 

ُلوا اخْلَِبيَث (7٤)َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء(َأالَّ تـُْقِسُطوا يف اْليَـَتاَمى َفاْنِكُحوا  ، )َوآُتوا اْليَـَتاَمى أَْمَواهَلُْم َواَل تـَتَـَبدَّ
واحلاصل أن الفتوى ـ أي تبيني مسائل النساء ـ أييت فيما  (75)اِبلطَّيِِّب َواَل أَتُْكُلوا أَْمَواهَلُْم ِإىَل أَْمَواِلُكْم(

أي ال  {أي البنات الصوريات اليتيمات }الاليت ال تؤتوهنن {النساء يقول هللا وفيما سبق. }يف يتامى
من الصداق فقد كان أهل اجلاهلية ال يعطون اليتيمة صدارها لتمنع هذه  {تعطوهن }ما كتب هلن

، أي أتخذون الفتوى يف أمر النساء من هللا ومما تل  عليكم «ما يتلى»متعلق بـ« يف يتامى»العادة فقوله 
أي تريدون  {ب النساء اليتامى الاليت حترموهنن من مهورهن }وترغبون أن تنكحوهنسابقًا يف اب

ما يتلى  {بصيوة املضارع لالستمرار ال االستقبال. }و« وما يتلى»نكاحهن ألكل أمواهلن. مث إن روله 
                                                             

 .7٩سورة احلج:  (70)
 .106سورة النساء:  (71)
 .86سورة اإلسراء:  (72)
 .216سورة البقرة:  (73)
 .1٩0سورة البقرة:  (7٤)
 .٤سورة النساء:  (75)



وآتوا »أي ما تقدم يف ابب أمر األيتام، وهو روله سبحانه:  {عليكم يف }املستضعفني من الولدان
 {ما يتلى عليكم يف }أن تقوموا لليتامى ابلقسط {فإنه عام يخمل اليتيمات أيضًا }و« اليتامى أمواهلم

إىل « وما يتلى»وعلى هذا فقوله « وإن خفتم أاّل تقسطوا يف اليتامى»أي ابلعدل كما تقدم يف روله 
 «. هللا»مجلة واحدة، عطف على « ابلقسط»

يف القرآن من آايت اليتامى يفتيكم به أيضاً، مث مجع سبحانه واحلاصل أن هللا يفتيكم، وما تقدم 
عدل وإحسان ابلنسبة إىل النساء  {أيها املؤمنون }من خري {الكل يف إطار عام فقال: }وما تفعلوا

 يعلمه وجيازيكم عليه حبسن الثواب. {}فإن هللا كان به عليماً 
 
 



 

نَ ُهَما ُصْلحاً  َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزاً   َأْو ِإْعَراضًا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بَ ي ْ
ٌر َوُأْحِضَرِت األنْ ُفُس الشُّحَّ َوِإْن َُتِْسُنوا َوتَ ت َُّقوا َفِإنَّ هللَا َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبري  ( 12٩ًا )َوالصُّْلُح َخي ْ

النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة َوِإْن  َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا بَ نْيَ 
( َوِإْن يَ تَ َفرََّقا يُ ْغِن هللاُ ُكاًل ِمْن َسَعِتِه وََكاَن هللاُ َواِسعًا 1٣٠ُتْصِلُحوا َوتَ ت َُّقوا َفِإنَّ هللَا َكاَن َغُفوراً رَِحيماً )

َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم  (1٣1َحِكيمًا ) َوَّلِلَِّ َما ِف السََّمَواِت َوَما ِف األْرِض َوَلَقْد َوصَّي ْ
ُكْم َأِن ات َُّقوا هللَا َوِإْن َتْكُفُروا َفِإنَّ هلِل َما ِف السََّمَواِت َوَما ِف األْرِض وََكاَن هللاُ َغِني اً  يداً ) َوِإَيَّ ( 1٣2محَِ

( ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَي َُّها النَّاُس َوَيَِْت 1٣٣َوَّلِلَِّ َما ِف السََّمَواِت َوَما ِف األْرِض وََكَفا ِِبَّللَِّ وَِكياًل )
نْ يَ 1٣4ِِبَخرِيَن وََكاَن هللُا َعَلا َذِلَك َقِديرًا ) نْ َيا َفِعْنَد هللِا ثَ َواُب الدُّ ا َواآَلِخَرِة ( َمْن َكاَن يُرِيُد ثَ َواَب الدُّ

يعاً َبِصرياً )  (1٣5وََكاَن هللاُ َسَِ
 
« رل هللا يفتيكم فيهن»[ مث توجه السياق إىل بعض أحكام النساء إيفاًء لقوله سبحانه: 12٩]

وذلك حكم خوف النخوز، فقد كانت بنت حممد بن سلمة عند رافع بن خديج وكانت رد دخلت يف 
لقها تطليقة حىت إذا أبقى من أجلها يسرياً، رال إن شئت السن وكانت عنده امرأة شابة سواها فط

راجعتك وصّبت على األثرة، وإن شئت تركتك. رالت: بلى راجعّن وأصّب على األثرة فراجعها، فنولت 
ارتفاعا عليها أبن ال يعاملها معاملة األزواج، بل  {أي من زوجها }نخوزاً  {}وإن امرأة خافت من بعلها

أي يُعرض عنها إطالراً، أو طالراً، ورد خافت لظهور إمارات  {منها }أو إعراضاً يعاملها وكأنه أرفع 
راجع إىل « يصلحا»الضمري يف  {أي على الووجني }أن يصلحا بينهما {ذلك }فال جناح عليهما

أي نوع من أنواع الصلح اجلائو، فتتنازل ه  عن بعض  {الووجني، أي يصطلحا فيما بينهما }صلحاً 
بينهما ببقاء عقد الوواج واأللفة  {النكاح على حاله وال حتصل الفررة، أو حنوها }والصلححقورها ليبقى 

الخح البصل وعدم التنازل عن احلقوق، أي  {من االفرتاق والخقاق }وأحضرت األنفس الخح {}خري
عد أن األنفس خُيالطها الخح، فال ه  ترغب أن تتنازل عن بعض حقورها لتبقى األلفة، وال الووج مست

حيسن أحد الووجني إىل اآلخر  {ألن يعاشرها معاشرة صاحلة لئاّل ينته  األمر إىل الطالق }وإن حتسنوا
فال تفعلوا ما يوجب سصط هللا، فإن الوالب أن يرتكب أحد الطرفني احلرام، فيما إذا حدث  {}وتتقوا

إن مل حتسنوا فال »وم لآلية أبنه فيجازيكم عليه. وال مفه {بينهما ِصدام }فإن هللا كان مبا تعملون خبرياً 
 كما هو واضح، بل الخرط أيت به للتحريض والرتغيب. « يعلم هللا

[ مث ذكر سبحانه حكم تعّدد األزواج، وأنه ال ميكن التسوية بينهن يف احلب والود، فإذا  130]
قى بعضهن كاملعلقة كان امليل القليب مييل كلّيًا إىل جهة، فالالزم حفظ العدالة بني الووجات، لئاّل يب

عدالًة يف املودة واحلب، فإنه ليس أبيديكم،  {أيها الرجال أبداً }أن تعدلوا بني النساء {}ولن تستطيعوا



يف العدالة القلبية }فال متيلوا   {وال بد أن تكون بعض النساء أررب إىل رلوبكم من بعض }ولو حرصتم
 {أي املرأة اليت المتيلون إليها }كاملعلقة {تذروهاإىل جانب امرأة من زوجاتكم املتعددات }ف {كل امليل

اليت علقت فال ه  مسرتحية ابلووج وال ه  مسرتحية بعدم الووج، فتكون يف عذاب وشقاء، وإذا مل يكن 
 ابستطاعتكم العدالة فباستطاعتكم عدم امليل الكل . 

اللهم هذه »ل: أنه كان يقسم بني نسائه ويقو  )صلى هللا عليه وآله( ورد روي عن الرسول
 . (76)«رسميت فيما أملك فال تلمّن فيما متلك وال أملك

عن اجلمع بني هذه اآلية وبني روله: )فَِإْن ِخْفُتْم َأاَل  )عليه السالم( ورد ورد أنه سئل الصادق
ولن »فإنه ُعّن يف النفقة، وأما روله: « فإن خفتم أال تعدلوا»فقال أما روله:  (77)تـَْعِدُلوا فَـوَاِحَدًة(

 . (78)فإنه ُعّن يف املودة، فإنه ال يقدر أحد أن يعدل بني امرأتني يف املودة« تستطيعوا أن تعدلوا
ابجتناب احملرمات، وذلك  {ابلتسوية يف القسمة والنفقة الواجبتني }وتتقوا {}وإن تصلحوا

 {الذنوب }رحيماً يوفر ما صدر منكم من  {برتك امليل الكل  الذي هنى هللا عنه }فإن هللا كان غفوراً 
 يرمحكم بلطفه وُيسبغ عليكم فضله. 

فيما إذا مل يصطلح الووجان، بل طالبت هذه بكل حقورها وأراد الرجل  {[ }وإن يتفررا131]
امليل، فصرّيها بني الطالق والتنازل عن بعض حقورها، فاختارت الطالق، فتفررا وورع االفرتاق }يون هللا 

أي سعة فضله ورمحته، فليس اببه مرجتًا يف وجه أي من الطرفني، بل  {من الووجني }من سعته {كالًّ 
الرجل يستوّن عن هذه املرأة ابمرأة أخرى وعيخة أخرى، واملرأة تستوّن عن هذا الرجل برجل آخر 
وسعادة هنيئة. ويف هذه اجلملة لفتة مخررة جلّب انكسار رليب الطرفني، إذ من املعلوم أن كالًّ منهما 

فيما  {يف فضله }حكيماً  {حني االفرتاق، ولو كان هو السبب يف الفراق }وكان هللا واسعاً ينكسر رلبه 
 «. جمازاً »أيمر وينه  ويفعل ويريد، ونسبة السعة إليه يُراد به السعة يف فضله 

[ مث ذكر سبحانه أنه ميلك كل ش ء فهو يقدر على إغناء الووجني من فضله }وهلل ما 132]
األعم من الظرف واملظروف }ولقد وصينا « ما يف»رد تقدم أن املراد بـ  {األرضيف السماوات وما يف 
إشارة إىل كون الوصية مل تول  {أي اليهود والنصارى واجملوس وغريهم }من ربلكم {الذين أوتوا الكتاب
ر أي خافوا عقابه، فاعملوا ابألوام {أي وصيناكم أيها املسلمون }أن اتقوا هللا {من القدمي }وإايكم

كفرًا يف العقيدة إبنكار األصول، أو كفرًا يف الفروع ابلعصيان }فإن هلل ما يف   {والنواه  }وإن تكفروا
الحيتاج إىل  {فال يضره كفركم وال ينفعه إميانكم وعملكم }وكان هللا غنياً  {السماوات وما يف األرض
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ستوجبًا عليكم احلمد له لصنائعه أي م {إميانكم وال إىل أعمالكم وإمنا أنتم حتتاجون إىل ذلك }محيداً 
 احلميدة. 
 {[ مث يؤّكد غناه سبحانه وأن له كل ش ء بقوله: }وهلل ما يف السماوات وما يف األرض133]

أي أنه  {ليس ش ء لوريه، فإذا رطع عنكم رمحته ال حتصلون على ما تريدون من غريه }وكفى ابهلل وكيالً 
ن إىل وكيل آخر إذا وكله سبحانه يف أمره. ورد ريل يف وجه أحسن وكيل وأكفى وكيل، فال حيتاج اإلنسا

التكرار يف اآليتني ثالث مرات أن األوىل: إلجياب طاعته، حيث له كل ش ء واملالك جتب طاعته على 
اململوك، والثانية: ألن اخللق حمتاجون إليه وهو احلميد املطلق، فإن ذلك ال يكون إال ملن له كل ش ء، 

 أنه يكف  توكيله مطلقاً، فإن ذلك ال يكون إال ملن ميلك كل ش ء.  والثالثة: لبيان
إنه يف غىن عنكم، وردرته تعّمكم فناًء وإجياداً، فإن  {[ }إن يخأ يذهبكم أيها الناس13٤]

أانسًا آخرين يوجدهم من العدم }وكان هللا على ذلك  {أراد أذهبكم وأفناكم وأهلككم }وأيت آبخرين
 فاذه. يقدر على إن {رديراً 

للونيمة وللتحفظ على دنياهم،  )صلى هللا عليه وآله( [ ولقد كان املنافقون يتبعون النيب135]
وحيث تقدم أن هلل ما يف السماوات واألرض، ذّكرهم أبن اإلطاعة توجب خري الدنيا واآلخرة، فِلَم ال 

مبعىن « اثب»اب من أي منافعها، فإن الثو  {يسلكون أنفسهم يف سلكها }من كان يريد ثواب الدنيا
إذ ميلك  {رجع، ألن الثواب جواء العمل الصادر من اإلنسان، يرجع إليه }فعند هللا ثواب الدنيا واآلخرة

 {ألرواهلم }بصرياً  {اجلميع وبيده أزمة الكل، فلم اليطيعون حىت ينالوا األمرين }وكان هللا مسيعاً 
 أبعماهلم.



 

وا قَ وَّاِمنَي ِِبْلِقْسِط ُشَهَداء هلِل َوَلْو َعَلا أَنْ ُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُ  
َرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِني اً َأْو َفِقرياً َفاَّللَُّ َأْوىَل ِِبَِما َفاَل تَ تَِّبُعوا اِْلََوى َأْن تَ ْعِدُلوا َوِإنْ  تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا َفِإنَّ  َواألق ْ

( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلا 1٣٦ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا ) هللَا َكانَ 
ِم اآَلِخِر فَ َقْد َضلَّ َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل َوَمْن َيْكُفْر ِِبَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ وْ 

ْم ( ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ اْزَداُدوا ُكْفراً ََلْ َيُكِن هللاُ ِليَ ْغِفَر ِلَُ 1٣٧َضاَلاًل بَِعيداً )
ِر اْلُمَناِفِقنَي ِبَِنَّ َِلُْم َعذَ 1٣8َواَل ِليَ ْهِديَ ُهْم َسِبياًل ) ( الَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن 1٣٩اًِب أَِليمًا )( َبشِ 

يعًا ) تَ ُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزََّة هلِل َجَِ ( َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم ِف 14٠َأْوِلَياء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَيَ ب ْ
ْعُتْم آََيِت هللِا يُْكَفُر ِبَِ  ا َوُيْستَ ْهَزُأ ِِبَا َفاَل تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتَّ َُيُوُضوا ِف َحِديٍث َغرْيِِه اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسَِ

يعاً )  ( 141ِإنَُّكْم ِإذًا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ هللَا َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن ِف َجَهنََّم َجَِ
 
ابألمر ابلعدل وعدم اجلور ك   [ وملا ذكر سبحانه أن عنده ثواب الدنيا واآلخرة، عّقبه136]

ينالوا الثوابني، ورد سبق األمر ابلعدل يف روله: )َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس أَْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل(
فقال:  (7٩)

رد تقدم أن اخلطاب إمنا ُخص  ابملؤمنني ألهنم املنتفعون السامعون، وإال  {}اي أيها الذين آمنوا
هو العدل،  {وهو كثري القيام }ابلقسط« رّوام»مجع  {ه  عامة للجميع }كونوا روامنيفاألوامر والنوا

أي كونوا دائمني يف القيام ابلعدل، أبن تكون عادتكم على ذلك رواًل وعماًل، ولعّل يف ذلك إشارة تنبيه 
نرى من احلكام من إىل ما اعتاده الناس من أهنم ال بد وأن يويووا عن العدل إذا متادت هبم األزمان، ولذا 

مجع شهيد }هلل ولو على  {يتنوّه عن اجلور يف أول أمره مث إذا امتد به الومان زاغ واحنرف }شهداء
 {أي اشهدوا ابحلق ـ ألجل أمر هللا ورضاه ـ ولو كانت الخهادة يف ضرركم ونفع الوري }أو {أنفسكم

أي من يتقرب  {على }األرربني {وري }وأي يف ضررمها لنفع الوري، إذا كان احلق مع ال {على }الوالدين
إليكم بنسب، فال متيلوا عن احلق لنووات أنفسكم، أو مالحظة مصلحة الوالدين، أو رعاية األرربني }إن 

فال تخهدوا للوّن أو للفقري ابطاًل، مراعاًة لوناه أو  {املخهود له أو املخهود عليه }غنيًا أو فقرياً  {يكن
إنه سبحانه أوىل ابلوّن والفقري وأنظر حلاهلما من سائر الناس، ومع  {وىل هبماشفقًة عليه لفقره }فاهلل أ

ذلك فقد أمركم ابلخهادة على احلق فال بد من مالحظة أمره، ال مراعاة الوّن لوناه والفقري شفقًة عليه 
كقوهلم:   أي ألن تعدلوا، رالوا: وذلك {أي هوى النفس يف احلكم اجلائر }أن تعدلوا {}فال تتبعوا اهلوى

من  {}وإن تلووا« ال تتبعوا اهلوى يف أن تعدلوا من احلق»، أو املعىن: «ال تتبع هواك لرتض  ربك»
 {، مبعىن االحنراف، أي أن تنحرفوا أيها املؤمنون ـ يف حال احلكم ـ عن احلق }أو تعرضوا«لوى يلوي»
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االحنراف مطلقاً }فإن هللا كان « راضاإلع»االحنراف اليسري، و« الّل ّ »عن احلق إطالراً. ولعل الفرق أن 
 فيعلم االحنراف واإلعراض وجيازيكم عليهما، كما يعلم إرامتكم للحق.  {مبا تعملون خبرياً 

[ مث أنه سبحانه بعد أن ذكر لووم القيام ابلقسط، بنّي لووم اإلميان احلقيق  عن رلب 137]
يف  {نسان ذلك اإلميان }اي أيها الذين آمنواوعقيدة، وال يكون ذلك القيام ابلقسط إال إذا توفر يف اإل

الظاهر، فإن اخلطاب موّجه إىل كل من أظهر شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، ومن 
إميااًن راسصًا وعقيدة يف اجلوارح واجلوانح }ابهلل  {املعلوم أن كثريًا منهم كانوا مؤمنني لفظًا فقط }آمنوا

وهو القرآن الكرمي  {آمنوا بـ }الكتاب الذي نول على رسوله {}و هللا عليه وآله()صلى  حممد {ورسوله
أي جنس الكتاب، فإن من شرائط اإلميان، اإلميان بكتب هللا مجيعاً  {}والكتاب الذي أنول من ربل
 {سلهأبن جيحدهم أو يُعاديهم أو يُنوهلم عن املنولة الالئقة هبم }وكتبه ور  {}ومن يكفر ابهلل ومالئكته

أبن جحد أو شك يف امليعاد }فقد  {وإن كان جبحد أحٍد من الرسل أو أحد من الكتب }واليوم اآلخر
عن احلق كمن يضل الطريق ويبعد عنه كثرياً، وذلك يف ربال من يعمل حمرمًا أو ما  {ضل ضالاًل بعيداً 

 أشبه، فإنه رد ضل ضالاًل، لكن ال بذلك البعد. 
ووم اإلميان وارعاً، بنّي حالة أولئك الذين اليؤمنون إال إمياانً [ وبعدما ذكر سبحانه ل138]

سطحياً، ولذا مييلون مع كل جانب روي، فإذا روى اإلسالم آمنوا وإذا ضعف كفروا، وهكذا يراوحون 
إما   {بني اإلميان والكفر حىت ميوتون وهم كفار لتوّلب الطبيعة الكافرة فيهم }إن الذين آمنوا مث كفروا

لفظ أو ابلقلب، فإن كثريًا من األشصاص الذين يقدمون على اإلميان يقدمون عليه سطحياً، كفر ابل
وهذا من ابب  {ومبجرد هبوب ريح الكفر يكفرون رلباً، وإن بقوا يف الظاهر مؤمنني }مث آمنوا مث كفروا
شبه }مث ازدادوا  املثال، وإال فليس للتكرار أربع مرات موية ال توجد يف املرتني، أو يف الست، أو ما أ

ألهنم بقوا كافرين و)ِإنَّ هللَا اَل يـَْوِفُر  {أبن تطّبعت رلوهبم ابلكفر فلم يؤمنوا }مل يكن هللا ليوفر هلم {كفراً 
أي طريقًا إىل اجلنة واخلالص، كما رال سبحانه: )َواَل لِيَـْهِديـَُهْم  {}وال ليهديهم سبيالً  (80)أَْن ُيْخَرَك ِبِه(
أنه خيذهلم يف الدنيا وال يلطف هبم عقوبًة هلم »وحيتمل أن يكون املعىن:  (81)َطرِيَق َجَهنََّم( َطرِيقًا * ِإالَّ 

 «. على كفرهم، فال يهتدون إىل احلق بعد ما تكرر منهم اإلميان والكفر
الذين هم يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر ـ خالفا  {اي رسول هللا }املنافقني {[ }بخر13٩]

والبخارة هنا جماز لالستهواء، كما يقال للوجن : كافور }أبن هلم « اي أيها الذين آمنوا»ه: ملا تقدم من رول
يؤملهم جسدايً ونفسياً. ولعّل هذه اآلية تدل على كون اآلية املتقدمة يف شأن املنافقني، وأن  {عذاابً أليماً 

فر، مع التحفظ على ظاهرهم يف املراد ابلكفر، الكفر القليب الذي كانوا يراوحون فيه بني اإلذعان والك
 اإلميان. 

                                                             

 .٤٩سورة النساء:  (80)
 .170و 16٩سورة النساء:  (81)



[ ومبناسبة النفاق، ذكر هللا سبحانه أظهر ميوات املنافق، فقال: }الذين يتصذون 1٤0]
أي ال يتصذون املؤمنني أولياء، بل  {وأحباء من صميم القلب }من دون املؤمنني {الكافرين أولياء

أي هل  {لوهبم مع الكفار وميلهم إليهم }أيبتوونيعاملوهنم معاملة ظاهرية فقط لتأمني حياهتم، وإمنا ر
الدنيوية، فإن الوالب أن املنافق إمنا ينافق حتفظاً على دنياه،  {أي عند الكفار }العوة {يطلبون }عندهم

إذ  {أي على عوته املوعومة اليت جيدها يف ضالل الكفر ومبؤاخاة وصدارة الكافرين }فإن العوة هلل مجيعاً 
ع ما فيها، فلو آمنوا حقيقًة لكان هلم من العوة ما ليس للمنافقني، ألن دنياهم ابإلضافة بيده الدنيا جبمي

 إىل عوهتم الظاهرية حاصلة عند املؤمنني، فإن املنافق منبوذ ال عوة له بني املؤمنني. 
[ مث ذكر سبحانه خصلة أخرى للمنافقني، فقد كانوا جُيالسون أهل الكتاب، فيسصر 1٤1]

رآن والرسول، واملنافقون ساكتون حيث يوافقوهنم رلباً، خبالف املؤمنني الذين مل يكن أهل أولئك من الق
الكتاب جيرءون ملثل ذلك أمامهم، وهذه صفة املؤمن واملنافق يف كل زمان }ورد نول عليكم يف 

ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يِف أي يف القرآن يف روله: )َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آاَيتَِنا َفأَ  {الكتاب ْعِرْض َعنـْ
َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا يـُْنِسيَـنََّك الخَّْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي(
مبعىن أنه إذا خاضوا  (82)

والفرق بينهما  {اأيها املسلمون }آايت هللا يكفر هبا ويستهوأ هب {يف غريه حال جمالستهم }أن إذا مسعتم
بل روموا  {واضح فإن الكفر هبا إنكارها، واالستهواء هبا السصر واالستهانة هبا }فال تقعدوا معهم

« حىت»الدخول فيه كاخلوض يف املاء، و اخلوض يف احلديث {واذهبوا }حىت خيوضوا يف حديث غريه
وا يف حديث غري الكفر ابآلايت للواية، وه  غري داخلة يف املعىن، يعّن جيوز لكم جمالستهم إذا خاض

حيث  {أيها املسلمون إذا جالستم الكفار وهم يكفرون ويستهوءون }إذًا مثلهم {واالستهواء هبا }إنكم
مل تنكروا عليهم، مع ردرتكم على اإلنكار، ومن رض  بعمل روم رلبًا أو تظاهرًا فهو منهم }إن هللا 

ألن كليهما   {الذين أظهروا الكفر }يف جهنم مجيعاً  {ينالذين أبطنوا الكفر }والكافر  {جامع املنافقني
 كافر، وإن كان يف الظاهر جتري أحكام اإلسالم على املنافق.

                                                             

 .6٩سورة األنعام:  (82)



 
يَن الَِّذيَن يَ تَ َربَُّصوَن ِبُكْم َفِإْن َكاَن َلُكْم فَ ْتٌح ِمَن هللِا َقاُلوا َأَلَْ َنُكْن َمَعُكْم َوِإْن َكاَن ِلْلَكاِفرِ 

َنُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيَْ َنِصيٌب َقاُلوا أَ  َعَل هللُا َلَْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوََّنْنَ ْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َفاَّللَُّ َُيُْكُم بَ ي ْ
اُموا ِإىَل ( ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُُيَاِدُعوَن هللَا َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَ 142ِلْلَكاِفرِيَن َعَلا اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل )

( ُمَذْبَذِبنَي بَ نْيَ َذِلَك اَل ِإىَل 14٣الصَّاَلِة َقاُموا ُكَساىَل يُ َراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن هللَا ِإاَل َقِلياًل )
َمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا ( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آ144َهُؤاَلِء َواَل ِإىَل َهُؤاَلِء َوَمْن ُيْضِلِل هللُا فَ َلْن ِتََِد َلُه َسِبياًل )

( ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي 145اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَتُرِيُدوَن َأْن َِتَْعُلوا هلِل َعَلْيُكْم ُسْلطَااًن ُمِبينًا )
ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ِتََِد َِلُْم َنِصريًا ) ََتبُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ِِبَّللَِّ  ( ِإاَل الَِّذينَ 14٦ِف الدَّ

( َما يَ ْفَعُل 14٧َوَأْخَلُصوا ِدينَ ُهْم هلِل َفُأوَلِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُ ْؤِت هللُا اْلُمْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيمًا )
ُتْم وََكاَن هللاُ َشاِكراً َعِليم  (148اً )هللاُ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُتُْ َوآَمن ْ

 
[ مث وصف سبحانه املنافقني مبا ه  السمة الظاهرة هلم يف كل حال وزمان }الذين 1٤2]

الرتبُّ  االنتظار والرترُّب، يعّن أهنم ينتظرون ألموركم ويراربون أحوالكم }فإن كان لكم  {يرتبصون بكم
أيها املؤمنون، فإان  {نكن معكمأي أولئك املنافقون: }أمل  {ابلظفر والولبة والونيمة }رالوا {فتح من هللا

آمنا وغووان وصلينا وعملنا حتت لواء اإلسالم، يريدون بذلك التحفظ على أنفسهم يف مستوى املؤمنني 
 {أبن تقدم الكفار أو دارت الدائرة على املؤمنني }رالوا {جاهًا وغنيمًة }وإن كان للكافرين نصيب

أي نسيطر عليكم ونرشدكم  {: }أمل نستحوذ عليكمأولئك املنافقون للكافرين الذين كان هلم نصيب
بداللتكم على موارع اهللكة، وكنا نُلق  الرعب يف  {أبس }املؤمنني {موارع صالحكم }ومننعكم من

رلوب املؤمنني منكم، حىت نِلتم أيها الكافرون ما نلتم بسببنا، ولذا فلنا ما لكم، يريدون بذلك إشراك 
ويعط  كالًّ جواءه، مث ال يظن  {م }فاهلل حيكم بينكم يوم القيامةأنفسهم يف جاه الكفار وأرابحه

املسلمون أن املنافقني يتمكنون بنفارهم أن حيدثوا ثورة بينهم، فإن الكافر ال ُيسّلط على املؤمن أبداً ال يف 
بداً أ {احلجة وال يف غريها، ما دام املؤمنون ملتومني بخرائط اإلميان عقيدًة وعماًل }ولن جيعل هللا

نعم إذا خرج املؤمنون عن شرائط اإلميان عقيدًة أو عماًل، صار للكفار  {}للكافرين على املؤمنني سبيالً 
عليهم سبيل. ورد نرى يف طول التاريخ أنه مل يتوّلب الكفار على املؤمنني إال إذا خرج املؤمنون عن طاعة 

م، وهذا ال يُنايف تسلط بعض أفراد الكفار هللا ورسوله، كما رأينا يف رصة أُحد حني ترك الرماة موارعه
طبيعية كسائر القضااي الواردة يف مثل هذا « لن جيعل»على بعض أفراد املؤمنني رتاًل وحنوه، ألن رضية 

 املقام. 
[ وملا ذكر سبحانه أن املنافقني يراوحون بني املؤمنني والكافرين إلرضاء كليهما وألن 1٤3]

تقلبت الظروف واألحوال، بنّي أن خداعهم هذا ال ينطل  على هللا سبحانه يهيئوا هلم حياة سعيدة مهما 



حيث يُظهرون اإلميان حلقن دمائهم وحفظ أمواهلم وأعراضهم، بينما هم   {}إن املنافقني خيادعون هللا
إذ يُلومهم أحكام املسلمني يف الدنيا وجُيازيهم جواء الكافرين يف  {كفار غري مؤمنني }وهو خادعهم

أي « كسالن»مجع  {من صفاهتم الظاهرة أهنم }إذا راموا إىل الصالة راموا كساىل {ة }واآلخر 
متثارلني، ألهنم ال يعتقدون ابلصالة حىت يقوموا إليها ريام نخاط وفرح كما يقوم املؤمنون إليها }يراءون 

، ولذا لو متكنوا أي أن أصل عملهم ألجل الرايء وأن يُظهروا للمؤمنني أهنم مسلمون ال ألجل هللا {الناس
يف موارع الخدة واحملنة كما رال سبحانه: )فَِإَذا رَِكُبوا يِف  {من تركها تركوها }وال يذكرون هللا إال رليالً 

 خبالف املؤمنني الذين يعتقدون ابهلل فإهنم ذاكرون له دائماً.  (83)اْلُفْلِك َدَعوُا هللَا خُمِْلِصنَي(
 {أي حركته، أي أن املنافقني مرتددين }بني ذلك« ذبذبته»يقال:  {[ }مذبذبني1٤٤]

 {املؤمنني، أي ال مع هؤالء متامًا }وال إىل هؤالء {اجملتمع املنقسم إىل املؤمن والكافر }ال إىل هؤالء
ابعتبار أن من يكون مع روم ينته  إليهم يف حركاهتم وسكناهتم، خبالف « إىل»الكافرين، ودخول كلمة 
وإضالله برتك لطفه اخلاص به،  {سط ال ينته  إىل أحد اجلانبني }ومن يضلل هللااملنافق الذي هو يف الو 

إىل احلق ألنه رد  {بعدما أراه الطريق فلم يسلكه، ورد تقدم معىن اإلضالل من هللا }فلن جتد له سبيالً 
 ران على رلبه ما كسبه من السيئات واإلعراض عن اإلميان ابهلل والعمل الصاحل. 

أي أنصارًا وأخالء يتوّلون شؤونكم  {ا الذين آمنوا ال تتصذوا الكافرين أولياء[ }اي أيه1٤5]
أبن ترتكوا والية املؤمنني إىل والية الكافرين }أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم سلطاانً  {}من دون املؤمنني

 طريقة الكفار، السلطان: احلجة واملبني، مبعىن الواضح، فيُنّكل بكم حيث احنرفتم عن طريقته إىل {مبيناً 
إن املنافقني رد اختذوا الكافرين أولياء، فأنتم أيها املؤمنون ال تكونوا مثلهم، لتتم عليكم احلجة فيصّح 

 عقابكم ألنه جاء بعد البيان واإلنذار، واالستفهام مبعىن اإلنكار، أي ال جتعلوا هلل سلطاانً عليكم. 
أي يف الطبقة السفلى، وذلك ألن املنافق  {[ }إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار1٤6]

شرٌّ من الكافر، إذ هو كافر إبضافة أنه يف املسلمني فيطّلع على عوراهتم ويُعني األعداء عليهم. ويف آية 
على حنو احلصر، ولعّل السبب يف ربول  (8٤)أخرى رال تعاىل ابلنسبة إىل املنافقني: )ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم(

عد العلم بباطنه رجاَء زوال نفاره، وأنه لو وكل األمر إىل الناس ألخذوا كثريًا من املؤمنني أبهنم املنافق ب
 من أبس هللا وعقابه.  {أي للمنافقني }نصرياً  {اي رسول هللا }هلم {منافقني }ولن جتد

وا نياهتم وأعماهلم كسائر املؤمنني }واعتصم {من نفارهم }وأصلحوا {[ }إال الذين اتبوا1٤7]
أي متسكوا به وأخلصوا طريقهم هلل، خبالف املنافق الذي يُبّعض يف طريقته،  {ابهلل وأخلصوا دينهم هلل

يف اآلخرة }يؤِت  {يف دنياهم وآخرهتم }وسوف {فبعضها هلل وبعضها لألصنام }فأولئك مع املؤمنني
 ل. هو النعيم املقيم الذي ال زوال له وال اضمحال {هللا املؤمنني أجراً عظيماً 

                                                             

 .66سورة العنكبوت:  (83)
 .5سورة املنافقون:  (8٤)



[ وملا ذكر سبحانه أن املنافقني يف الدرك األسفل، بنّي أنه ليس من حاجة له إىل عذاب 1٤8]
أيها الناس،  {أحد، وإمنا ذلك لسوء صنيعهم، فلو بّدلوا صنيعهم لكان خريًا هلم }ما يفعل هللا بعذابكم

ك كما اليتضرر برتكه }إن واالستفهام يف معىن اإلنكار، أي ال حاجة إىل عذابكم إذ ال ينتفع هللا بذل
ملن شكره، ومعىن كونه شاكراً: أنه  {إميااًن صحيحًا }وكان هللا شاكراً  {نَِعمه سبحانه }وآمنتم {شكرمت

 بكم وأبعمالكم، فال يفوته ش ء منها. {يفعل فعل الخاكر من احلفاوة إىل املخكور له }عليماً 
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