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   ٌَناتٌ ٌآيَاتٌ ٌِفيَهاٌَوأَْنَزْلَناٌَوَفرَْضَناَهاٌأَْنَزْلَناَهاٌُسورَة ُكمٌٌْبَي ِ ٌالزَّانِيَةٌُ(1ٌ)ٌَتَذكَُّرونٌٌََلَعلَّ

هٌٌِِدينٌٌِِفيٌرَأَْفةٌ ٌِبِهَماٌَتأُْخْذُكمٌٌَْوَلاٌَجْلَدةٌ ٌِماَئةٌٌَِمْنُهَماٌَواِحدٌ ٌُكلٌٌََّفاْجِلُدواٌَوالزَّانِي ٌاللَّ

هٌٌُِتْؤِمُنونٌٌَُكْنُتمٌٌْإِنٌْ (2ٌ)ٌاْلُمْؤِمنِينٌٌَِمنٌٌََطائَِفةٌ ٌَعَذابَُهَماٌَوْليَْشَهدٌٌْاْلآِخرٌٌَِواْليَْومٌٌِِباللَّ
ٌَذِلكٌٌََوُحر ِمٌٌَُمشْرِكٌ ٌأَوٌٌْزَانٌ ٌإِلَّاٌيَْنِكُحَهاٌَلاٌَوالزَّانِيَةٌٌُُمشْرِكَةٌ ٌأَوٌٌْزَانِيَةٌ ٌإِلَّاٌيَْنِكحٌٌَُلاٌالزَّانِي

3ٌ)ٌاْلُمْؤِمنِينٌٌََعَلى ِذينٌَ( ٌُشَهَداءٌٌَِبأَْربََعةٌٌِيَأُْتواٌَلمٌٌُْثمٌٌَّاْلُمْحَصَناتٌٌِيَرُْمونٌٌََوالَّ

اٌَشَهاَدةٌ ٌَلُهمٌٌَْتْقبَُلواٌَوَلاٌَجْلَدةٌ ٌَثَمانِينٌٌََفاْجِلُدوُهمٌْ (4ٌ)ٌاْلَفاِسُقونٌٌَُهمٌٌَُوأُوَلئِكٌٌَأَبَد 
ِذينٌٌَإِلَّا هٌٌََفإِنٌٌََّوأَْصَلُحواٌذَِلكٌٌَبَْعدٌٌِِمنٌٌَْتاُبواٌالَّ  ٌ(5)ٌَرِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌاللَّ
 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
سورة أنزلناها وفرضنا العمل هبا وبينا فيها احلالل واحلرام واألمر والنهي واحلدود وأنزلنا فيها آايت 

 ـــواضحات مفسرات يف غاية الوضوح والبيان حىت تتفهموا وتفقهوا ما فيها من العلم والعمل بذلك 
ا يف شرع هللا برتك احلد بل جيب الزانية والزاين إذا كان أحدمها بكرًا فاجلدوه مائة جلدة وال ترأفوا هبم

إقامة احلد وال يعطل وجيب أن يكون اجللد ال  خيرج عن املشروع يف احلدود فال يكون مربحًا وإقامة 
طائفة من  عليهم احلد واجبة على من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر من الوالة وليشهد إقامة احلد

يطأ إال زانية أو مشركة وال يطاوعه على الزان إال زانية أو مشركة  الزاين ال ـــ املؤمنني تقريعًا وتوبيخًا هلم 
ابهلل عز وجل ال تعتقد حرمة الزان والزانية ال يزين هبا إال زان أو مشرك ال يعتقد حرمة الزان وحرم هللا 

والذين ــ ـالزان على املؤمنني .وحرم التزوج ابلبغااي أو تزويج العفائف ابلرجال الزانة إال من اتب من ذلك 
يقذفون العفيفات البالغات احلرائر ابلزان أو يقذفون الرجال كذلك مث مل أيتوا أبربعة شهود على الزان 

ــ فاجلدوا القاذف مثانني جلدة إذا طلب املقذوف ذلك وال تقبلوا للقاذف شهادة ويكون فاسقاَ بقذفه  ـ
توبة التائب ويرحم املستغفر املنيب فاقبلوا  إال التائب املصلح فإن هللا كثري املغفرة واسع الرمحة يقبل

 شهادهتم وعدالتهم وقد خرجوا من فسقهم بعد التوبة واإلصالح .
 
ٌ

 منٌالآياتٌ:ٌالدروسبعضٌ
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حترمي الزان وهو من الكبائر ومن القاذورات وحترمي كل طريق يوصل إىل الزان كاخللوة ابألجنبية  (1

ساء وترك احلجاب والغناء الفاحش والدعوة إىل وسفر املرأة بال حمرم واختالط الرجال ابلن
فيا أخي املسلم جيب أن  –اخليانة الزوجية عن طريق التمثيل وغري ذلك من الوسائل إىل الزان 

 نبتعد عن كل وسيلة إىل هذه الفاحشة ) الزان ( .

ه أن حترمي نكاح الزانة والزواين حىت يتوبوا إىل هللا عز وجل بل إن املسلم العفيف جيب علي (2
ينِِْْبَذاتَِْْفاْظَفرْْ)) كما قال   ذات الدين يبحث يف نكاحه عن الزوجة رواه ((يََداكََْْترَِبتْْْالدِ 

وإذا كانت املرأة عليها مالحظات بعالقات مع األجانب كما لو كانت هلا اتصاالت  /الشيخان
رجاًل يف  مع الرجال والشباب ابلغزل ابلتلفون أو اإلنرتنت حىت لو بلغ الرجل أهنا كلمت

ا ونسبها إال إن ماهل و فون كالمًا فيه ريبة ولو مرة واحدة فال يتزوجها مهما بلغ مجاهلايالتل
ولذلك فالذي يتزوج املرأة ذات , فما أكثر دعاوى التوبة  اتبت التوبة الصادقة ال التوبة الكاذبة

ديث ابن عمر يف ح مع الشباب والرجال مع علمه فهو ديوث وقد قال  احملرمة العالقات
ي وثْهَْواْلَعاقْ ْاْْلَْمرِْْمهْدِمنْهْاْْلَنَّةََْْعَلْيِهمَْْْوتَ َعاَلْْتَ َباَركَْْاّللَّْهَْحرَّمََْْقدَْْْثََلثَةْ ْ:)) َْأْهِلهِِْْفْْيهِقرْ ْالَِّذيَْوالدَّ

 . (صحيح) رواه أمحد (( ْاْْلهْبثَْ

فون أو غريه يابلتل حمرمة هلا عالقاتإذا تزوج املسلم امرأة مث تبني له أهنا ذات ريبة كما لوا كان  (3
ْاّللََِّْْرسهولَْْيََْْقالَْْرَجهًَلَْْأنَّْ)) حديث لمع بعض الشباب أو بعض الرجال األجانب فليطلقها ل

 رواه النسائي وأبو داود / صحيح . احلديث (( طَلِ ْقَهاَْقالََْْلِمسْ ْيَدَْْتَ رهدْ َْلْْاْمَرَأةًََْْتِْتِْْإنَّْ

وجوب إقامة احلد وعدم الرأفة ابلزانة والزواين يف احلدود وحد البكر مائة جلدة وتغريب عام  (4
 ،الشيخان (( َفاْرُجهَْهاْاْعََتََفتَْْْفِإنْْكما يف حديث : ))وحد الثيب الرجم لثبوت ذلك عن النيب 

 ألهنا كانت حمصنة ) ثيب ( فرمجها بعد اعرتافها .

واإلانث وحد القذف مثانون جلدة بطلب املقذوف ويفسق حترمي قذف العفيف من الذكور  (5
 القاذف وترد شهادته حىت يتوب ويصلح .
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يف حديث ابن   التائب من الذنب توبة صادقة من الزانة والزواين جيوز نكاحه وال حيرم لقوله  (6
ولكن بعد التأكد من توبة رواه ابن ماجه / حسن . (( َلهْهَْذْنبََْْلَْْكَمنْْْْالذَّْنبِِْْمنْْْالتَّاِئبْهمسعود : ))

 الزانية والزاين ال جمرد القول اجملرد وما أكثر الكذابني يف دعوى التوبة من الزانة والزواين .

يف حديث سهل  أخي املسلم إذا كانت الزوجة غري متزنة أخالقيًا فهذا من الشؤم وقد قال  (7
ْؤمْهَْكانَِْْْإنْْبن سعد : )) ارَِْْفِفيَْشْيءْ ِْفْْالش  ،  رواه البخاري ورواه الشيخان عن ابن عمر(( َواْلَفَرسِْْاْلَمْرَأةِْوَْْالدَّ
يتزوج خرياً منها ومن ترك شيئاً رأة ترتك وتطلق وسييسر هللا للرجل إذا اتقى هللا أن فمثل هذه امل

 هلل عوضه هللا خرياً منه .
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 ٌٌَِذين ٌأََحِدِهمٌٌَْفَشَهاَدةٌٌُأَْنُفُسُهمٌٌْإِلَّاٌُشَهَداءٌٌَُلُهمٌٌْيَُكنٌٌَْوَلمٌٌْأَْزَواَجُهمٌٌْيَرُْمونٌٌََوالَّ

هٌٌَِشَهاَداتٌ ٌأَْربَعٌُ 6ٌ)ٌالصَّاِدِقينٌٌََلِمنٌٌَإِنَّهٌٌُِباللَّ هٌٌَِلْعَنتٌٌَأَنٌٌََّواْلَخاِمَسةٌُ( ٌإِنٌٌَْعَليْهٌٌِاللَّ

هٌِِبالٌَشَهاَداتٌ ٌأَْربَعٌٌََتْشَهدٌٌَأَنٌٌْاْلَعَذابٌٌََعْنَهاٌَويَْدرَأٌُ(7ٌ)ٌاْلكَاِذِبينٌٌَِمنٌٌَكَانٌَ ٌَلِمنٌٌَإِنَّهٌٌُلَّ

هٌٌَِغَضبٌٌَأَنٌٌََّواْلَخاِمَسةٌَ(8ٌ)ٌاْلكَاِذِبينٌَ ٌَوَلْولَا(9ٌ)ٌالصَّاِدِقينٌٌَِمنٌٌَكَانٌٌَإِنٌٌَْعَليَْهاٌاللَّ

هٌٌَِفْضلٌُ هٌٌََوأَنٌٌََّوَرْحَمُتهٌٌَُعَليُْكمٌٌْاللَّ ابٌ ٌاللَّ  (10)ٌَحِكيمٌ ٌَتوَّ

ٌ

ٌ

ٌ:ٌالتفسير

 
والذين يرمون زوجاهتم بفاحشة الزان ومل يكن معهم شهود على ذلك إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 

واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان  ـــ شهادات ابهلل أمام القاضي أنه صادق فيما رمى به زوجته من الزان 
ويدرأ عن الزوجة حد الزان أن تشهد أربع شهادات ابهلل إنه لكاذب فيما رماها  ـــ به اهاكاذاًب فيما رم

واخلامسة أن غضب هللا عليها إن كان صادقاً فيما رماها به ، فإن امتنع الزوج عن األميان  ـــ به من الزان
يها أو من بعضها فعليه حد القذف بطلب الزوجة وإن امتنعت الزوجة عن األميان أو عن بعضها فعل

ولوال فضل هللا عليكم ورمحته فيما شرعه لكم من الفرج واملخرج من الضيق لشق عليكم كثري  ـــحد الزان 
من أموركم ولوقعتم يف املهالك واملتاعب ولكن هللا تواب على عباده التائبني من أي ذنب وهو حكيم 

 يف جزائه لعباده على أعماهلم .و أو هنى عنه وفيما قضاه وقدره وحكم به  به فيما شرعه لعباده مما أمر
 

 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
أخي املسلم إن الزوجة إذا انتهكت حرمات هللا بوقوعها يف فاحشة الزان فإن الزوج إذا علم  (1

 ذلك متأكداً فقد جعل هللا له املخرج مبا يلي : 

اجملتمع أن يطلقها ويرتكها كليًا بدون نشر ملا حصل منها مما قد يسيء إىل مسعته يف  -أ
وما يلحقه من الضرر يف ذلك بل إذا حتقق الضرر عليه مبالعنتها فإنه جيب عليه 

َايف حديث ابن عباس : )) طالقها ) والطالق بيد الزوج يف أي حلظة كما قال  ِْإَّنَّ
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(( ََِْضَرارَْوَلَْْضَررََْْلْ : )) وقالرواه ابن ماجه وغريه / حسن . (( ِِبلسَّاقَِْْأَخذَِْْلَمنْْْالطَََّلقْه
 صحيح .

أن يضغط الزوج على الزوجة لتخالعه وترد له املهر الذي دفعه هلا وقد قال تعاىل ))  -ب
 فال جناح عليهما فيما افتدت به ((.

أن يالعنها كما يف هذه اآلية )) والذين يرمون أزواجهم ... اآلية (( . وابنتهاء املالعنة  -ج
 لعانه ونفي احلمل وهذا هو املختار .تكون الفرقة مؤبدة بينهما وله نفي الولد يف 

املرأة اليت تفعل  لكن حيرم استبقاء الزوجة اليت فعلت الفاحشة ومل تتب إىل هللا بل إن -د
 .ولذلك على الرجل التأكد من ذلك ال تبايل ابلكذب يف دعوى التوبة الفاحشة 

كإدخال   ل الشر على أهل بيتهأخي املسلم إنك مسئول عن أهل بيتك ، وبعض الناس يدخ (2
وات الفضائية اهلدامة اليت تدعو إىل الفاحشة أو يدخل األغاين املاجنة اليت تدعو إىل القن

ْعماْراعْكلْْسائلْتعالْهللاْإنيف حديث أنس : ))الفاحشة أو األفالم اليت كذلك . وقد قال 
 .رواه النسائي / حسن ((  ْبيتهْأهلْعنْالرجلْيسألْحىتْ؟ْضيعهْأمْذلكْأحفظْاسَتعاه

ن هناك أشخاصًا ليس عندهم غرية على احملارم أو تكون الغرية ضعيفة عندهم أخي املسلم : إ (3
فهم ال يبالون بقعود نسائهم على األفالم الداعية إىل الفواحش أو التمثيليات واألغاين الداعية 

وات إىل الفاحشة أو على املبارايت اليت يلعب فيها الرجال الذين قد كشفوا أفخاذهم أو القن
فون أو اخلروج إىل األسواق متربجات وغري ييف التلبريبة الفضائية واإلنرتنت وحمادثة األجانب 

ْاّللََِّْْإنَّْيف حديث أيب هريرة : )) ذلك ، فعلى هؤالء أن يتقوا هللا وأن يغاروا وقد قال النيب 

: وقد قال  0رواه الشيخان ((  َعَلْيهَِْْحرَّمََْْماْْلمهْؤِمنْهاَْيَِْتََْْأنْْْاّللََِّْْوَغْْيَةْهْيَ َغارْهْاْلمهْؤِمنََْْوِإنَّْْيَ َغارْه
 صحيح . رواه البخاري ((احلديث  ...ِمنِ َْْأْغَْيْهَْواّللَّْهِْمْنهْهَْأْغَْيْهََْلَنََْْسْعدْ َْغْْيَةِِْْمنْْْأَتَ ْعَجبهونَْ))

أن و  أن يسترت غريهإن على املسلم ذكراً كان أو أنثى إذا وقع يف الذنب سواًء كان الذنب زانً أو  (4
ِِْبللَّْيلِْْيََدهْهْيَ ْبسهطْهَْوَجلََّْْعزَّْْاّللََِّْْإنَّْيف حديث أيب موسى : ))وقد قال  عز وجل هللايتوب إىل 
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َهارِْْمهِسيءْهِْليَ تهوبَْ َهارِْْيََدهْهَْويَ ْبسهطْهْالن َّ رواهْ(( َمْغِرِِبَاِْمنْْْالشَّْمسْهَْتْطلهعََْْحىتَّْْاللَّْيلِْْمهِسيءْهِْليَ تهوبَِِْْبلن َّ
 مسلمْ.

ها وإلفساد ويف حق املتزوج أشد يف حق املرأة أشد هعظم ذنب الزان يف حق املرأة والرجل ولكن (5
لعنة وهذا من حكمة هللا وشرعه ولذا جعل عليها الغضب يف اللعان وعلى الزوج ال فراش زوجها

 التواب احلكيم ((.))
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 ٌٌَِّذينٌٌَإِن ٌَلُكمٌٌَْخيْرٌ ٌُهوٌٌَبَلٌٌَْلُكمٌٌْشَرًّاٌَتْحَسُبوهٌٌُلَاٌِمْنُكمٌٌُْعْصبَةٌ ٌِباْلِإْفكٌٌَِجاُءواٌالَّ

ٌَعِظيمٌ ٌَعَذابٌ ٌَلهٌٌُِمْنُهمٌٌِْكبْرَهٌٌَُتَولَّىٌَوالَِّذيٌاْلِإْثمٌٌِِمنٌٌَاكَْتَسبٌٌََماٌِمْنُهمٌٌْاْمرِئٌ ٌِلُكل ٌِ

(11ٌ ٌَهَذاٌَوَقاُلواٌَخيْر اٌمٌِْبأَْنُفِسهٌٌَِواْلُمْؤِمَناتٌٌُاْلُمْؤِمُنونٌٌََظنٌٌََّسِمْعُتُموهٌٌُإِذٌٌَْلْوَلا(

12ٌ)ٌُمِبينٌ ٌإِْفكٌ  ٌَفُأوَلئِكٌٌَِبالشَُّهَداءٌٌِيَأُْتواٌَلمٌٌَْفإِذٌٌُْشَهَداءٌٌَِبأَْربََعةٌٌَِعَليْهٌٌَِجاُءواٌَلْوَلا(

هٌٌِِعْندٌَ هٌٌَِفْضلٌٌَُوَلْوَلا(13ٌ)ٌاْلكَاِذُبونٌٌَُهمٌٌُاللَّ ْنيَاٌِفيٌَوَرْحَمُتهٌٌَُعَليُْكمٌٌْاللَّ ٌَواْلآِخرَةٌٌِالدُّ

ُكمٌْ 14ٌ)ٌَعِظيمٌ ٌَعَذابٌ ٌِفيهٌٌِأََفْضُتمٌٌَْماٌِفيٌَلَمسَّ ْوَنهٌٌُإِذٌْ( ٌَوَتُقوُلونٌٌَِبأَْلِسَنتُِكمٌٌَْتَلقَّ

اٌَوَتْحَسُبوَنهٌٌُِعْلمٌ ٌِبهٌٌَِلُكمٌٌَْليْسٌٌََماٌِبأَْفَواِهُكمٌْ ن  هٌٌِِعْندٌٌََوُهوٌٌََهي ِ  ٌ(15)ٌَعِظيمٌ ٌاللَّ

 
 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
إن الذين جاءوا ابلكذب واالفرتاء الفظيع مجاعة من املنافقني حيث اهتموا أم املؤمنني عائشة رضي هللا 
عنها ابلفاحشة اليت برأها هللا من فوق سبع مسوات فال تظنوا أيها املؤمنون أن ذلك شر لكم بل هو 

والثناء عليها واألجر  النيب  خري لكم ملا كان له من العاقبة احلسنة اجلميلة من تربئة أم املؤمنني زوج
العظيم من الصرب على املصيبة وشدة الفتنة واالحتساب يف ذلك ومعرفة املنافقني الذين حيبون تشويه 

لكل امرئ حتدث يف هذه  –أعراض املؤمنني ويسعون يف القدح يف دين هللا وغري ذلك من احلكم 
قدر ما خاض فيها والذي توىل كرب هذا املوضوع  الفرية أو روج هلا أو فرح هبا ما اكتسب من اإلمث على

ال إذ ه ـــوأعظم الذنب هو رأس املنافقني عبد هللا بن أيب بن سلول وله عذاب عظيم جداً يف انر جهنم 
أبنفسهم خريًا ألن املؤمنني واملؤمنات كنفس واحدة وقالوا هذه فرية  مسعتم هذا اإلفك ظن املؤمنات

هال جاءوا على كذهبم وإفكهم أبربعة شهداء  –ني رضي هللا عنها ظاهرة واضحة على أم املؤمن
ولوال  ـــوحيث أهنم مل أيتوا ابلشهداء فهم كاذبون مفرتون عند هللا  ـــيشهدون على صحة ما جاءوا به 

فضل هللا عليكم ورمحته أيها اخلائضون يف هذا اإلفك أبن قبل توبتكم وإانبتكم إليه يف الدنيا فعفا 
أفضتم فيه من قضية اإلفك عذاب عظيم وهذا فيمن عنده إميان يقبل هللا انكم ملسكم فيما عنكم إلمي

إذ يروي بعضكم عن بعض هذا اإلفك وتقولون ما ال تعلمون يف شأن أم  ـــبسببه التوبة واإلانبة 
 املؤمنني وحتسبون ذلك سهالً وهو عند هللا كبري جداً .
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ٌبعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
مبا قاله أهل اإلفك فهو كافٌر الكفر األكرب ألنه  رضيٌهللاٌعنهاأن من سب أم املؤمنني عائشة  (1

مكذب هلل سبحانه وتعاىل الذي برأ أم املؤمنني من فوق سبع مسوات ، وهبذا يتبني كفر الطائفة 
 هم .تفهم كفار ال حتل ذابئحهم وال مناكح رضيٌهللاٌعنهااليت تسب عائشة 

فة ذَ فإن نقصوا عن ذلك فهم قَ  ،  الزان إال أربعة شهود عدول يصفونه وصفاً اتماً أنه ال يقبل يف (2
 يثبت بثالثة أمور : الزان و  ويقام حد –دون حد القذف بطلب املقذوف حيُ 

 أربعة شهود عدول من الرجال يصفونه وصفاً اتماً . -أ

 الصحيح املختار. إقرار الزاين إقراراً ال حيتمل شبهة وال يشرتط أن يقر أربع مرات على -ب

إذا محلت امرأة ليس هلا زوج وال سيد )) أو كان احلبل أو االعرتاف (( وهذا هو  -ج
 املختار فإن ادعت شبهة قبل قوهلا .

: )) إن الرجل ليتكلم جيب على العبد أن حيفظ لسانه عن الكلمة من سخط هللا وقد قال  (3
ابلكلمة من سخط هللا ال يدري ما تبلغ يهوي هبا يف النار أبعد ما بني السموات واألرض (( 

: )) وإن الرجل (( ويف حديث بالل بن احلارث قوله َِبًلََْْلَاْي هْلِقيَْلْ، ويف رواية ))رواه الشيخان 
لغت فيكتب هللا عليه هبا سخطه إىل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا تعاىل ما يظن أن تبلغ ما ب

 رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة / صحيح .يوم القيامة (( 

كل مصيبة أهنا   املسلم فال حتسب أخي اً له فيها خري  حصول املصائب على العبد فليعلم أم دعن (4
 اصرب واحتسب لصرب واحتساب ذلك عند هللا ))شر وانظر ماذا حتصل لك من األجر على ا

َْوَلَْْوَصبْ َْوَلَْْنَصبْ ِْمنْْْاْلمهْسِلمَْْيهِصيبْهَْما: )) يف حديث أيب سعيد وأيب هريرة(( وقد قال 

 رواه الشيخان (( َْهَخطَاَيهِْمنِِْْْبَاْاّللَّْهَْكفَّرَِْْْإلَّْْيهَشاكهَهاْالشَّوَْكةَِْْحىتََّْْغم ْ َْوَلَْْأًذىَْوَلْْحهْزنْ َْوَلَْْهم ْ 

وآل أيب بكر أسرة مباركة ففي تلك الغزوة شرع التيمم هلذه األمة بداًل  رضيٌهللاٌعنهاإن عائشة  (5
 عن املاء عند عدمه حقيقة أو حكماً .
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 :  رضيٌهللاٌعنهاٌٌٌمما جاء يف فضل عائشة (6

َْولََْْْكِثْيْ ْْالر َِجالِِْْمنَْْْكَملَْيف حديث أيب موسى : ))وقد قال  رضيٌهللاٌعنهافضل عائشة  -أ
َْكَفْضلِْْْالنِ َساءَِْْعَلىَْعاِئَشةََْْفْضلََْْوِإنَِّْْعْمرَانَْْبِْنتْهَْوَمْرَيْهِْفْرَعْونَْْاْمَرَأةْهْآِسَيةْهِْإلَّْْالنِ َساءِِْْمنَْْْيْكمهلْْ
 ((ْرواهْالشيخانْ.ْالطََّعامَِْْسائِرَِْْعَلىْالثَّرِيدِْ

ِْمْنكهنَّْْاْمَرَأةْ ِِْلَافِِْْفَْْوَأنَْْاْلَوْحيْهَْعَليَّْْنَ َزلََْْماَْواّللََِّْْفِإنَّهْهَْعاِئَشةَِْْفْْت هْؤِذيِنَْْلَْْسَلَمةَْْأهمَّْْيَْ: ))قال  -أ
 الشيخان . ((َغْْيَِها

َْحرِيرْ ِْخْرَقةِِْْفِْْبصهوَرِِتَاَْجاءَِْْجْْبِيلََْْأنَّْ : ( هي زوجة رسول هللا يف الدنيا واآلخرة كما أخرب  -ب
نْ َياِْفَْْزْوَجتهكََْْهِذهِِْْإنَّْْفَ َقالَْْالنَِّب ِِْْإَلَْْخْضَراءَْ  الرتمذي والبخاري حنوه . ( َواْْلِخَرةِْْالد 

ِْمنْْْفَ قهْلتْهَْعاِئَشةْهَْقالَِْْإَلْيكََْْأَحبْ ْالنَّاسَِْْأيْ يف حديث عمرو بن العاص أنه قال اي رسول هللا  -ت
 الشيخان .(( أَبهوَهاْفَ َقالَْْالر َِجالِْ

 الشيخان . ((ْالسَََّلمََْْعَلْيكِْْيَ ْقَرأْهِْجْْبِيلْهَْهَذاْةْهَعاِئشَْْيَْ )) :عن عائشة قالت : قال رسول هللا  -ث
َناَْأْشَكلََْْماعن أيب موسى قال :  -ج َْوَجْدنَِْْإلََّْْعاِئَشةََْْفَسَأْلَناَْقطْ َْحِديثْ ْاّللََِّْْرسهولَِْْأْصَحابََْْعَلي ْ

 الرتمذي / صحيح (( ِعْلًماِْمْنهْهِْعْنَدَها
 .الرتمذي / صحيح ((  َعاِئَشةَِْْمنَْْْأْفَصحََْْأَحًداْرَأَْيتْهَْما))قال موسى بن طلحة :  -ح

 
إن املنافقني هم العدو للمؤمنني وهم الذين ينشرون عن املؤمنني والدعاة والعلماء اإلشاعات وما  -7

حذروا من هؤالء املنافقني وقد فا س خباف على أهل العلم واإلميان يفعله العلمانيون اليوم لي
عن أم املؤمنني وتولوا كربه يف حديث اإلفك فهم أهل اإلفك الكذابون يف كل  رأيتم ما نشروه
 زمان ومكان .

ملا حيملونه من دين هللا أو أدعى أهنم كفروا أو أن أكثرهم قد كفر فإنه  من سب أصحاب النيب  -8
   هو انقض من نواقض اإلميان" صدر منه ما يكون كافراً الكفر األكرب " ألن



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                               نورالتفسير سورة 

 

 41من  11صفحة 
 

ٌ ٌُبْهَتانٌ ٌَهَذاٌُسبَْحاَنكٌٌَِبَهَذاٌَنَتكَلَّمٌٌَأَنٌٌَْلَناٌيَُكونٌٌَُماٌُقْلُتمٌٌَْسِمْعُتُموهٌٌُإِذٌٌَْوَلْوَلا

هٌٌُيَِعُظُكمٌُ(16ٌ)ٌَعِظيمٌ  اٌِلِمْثِلهٌٌَِتُعوُدواٌأَنٌٌْاللَّ هٌٌَُوُيبَي ِنٌُ(17ٌ)ٌُمْؤِمنِينٌٌَُكْنُتمٌٌْإِنٌٌْأَبَد  ٌاللَّ

هٌٌُاْلآيَاتٌٌَِلُكمٌُ 18ٌ)ٌَحِكيمٌ ٌيمٌ َعلٌٌَِواللَّ ِذينٌٌَإِنٌَّ( ٌِفيٌاْلَفاِحَشةٌٌَُتِشيعٌٌَأَنٌٌُْيِحبُّونٌٌَالَّ

ِذينٌَ ْنيَاٌِفيٌأَِليمٌ ٌَعَذابٌ ٌَلُهمٌٌْآَمُنواٌالَّ (19ٌ)ٌَتْعَلُمونٌٌََلاٌَوأَْنُتمٌٌْيَْعَلمٌٌَُواللَّهٌٌَُوالْآِخرَةٌٌِالدُّ

هٌٌَِفْضلٌٌَُوَلْوَلا هٌٌََوأَنٌٌََّوَرْحَمُتهٌٌَُعَليُْكمٌٌْاللَّ ِذينٌٌَأَيَُّهاٌيَا(20ٌ)ٌَرِحيمٌ ٌرَُءوفٌ ٌاللَّ ٌَلاٌآَمُنواٌالَّ

ِبُعوا ٌِباْلَفْحَشاءٌٌِيَأُْمرٌٌَُفإِنَّهٌٌُالشَّيَْطانٌٌُِخُطَواتٌٌِيَتَِّبعٌٌَْوَمنٌٌْالشَّيَْطانٌٌُِخُطَواتٌٌَِتتَّ

هٌٌَِفْضلٌٌَُوَلْوَلاٌَواْلُمْنكَرٌِ اٌأََحدٌ ٌِمنٌٌِْمْنُكمٌٌْزَكَىٌَماٌَوَرْحَمُتهٌٌَُعَليُْكمٌٌْاللَّ ٌاللَّهٌٌََوَلِكنٌٌَّأَبَد 

هٌٌُيََشاءٌٌَُمنٌٌُْيَزك ِي ٌٌ(21)ٌَعِليمٌ ٌَسِميعٌ ٌَواللَّ

 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
كان ينبغي إذ مسعتم هذا البهتان والزور ) اإلفك ( أن تقولوا ال يسوغ وال جيوز لنا أن نتكلم ونتفوه 

يعظكم هللا  ـــالطاهرة املطهرة هللا  هبذا الباطل سبحان هللا أن يقال هذا الكالم على زوجة رسول
وتعظمون وينهاكم أن يقع منكم مستقباًل ما يشبه هذا إن كنتم تصدقون ابهلل وتؤمنون بشرعه ورسوله 

ويفصل هللا لكم األحكام الشرعية واألحكام القدرية فإنه سبحانه عليم مبا يصلح عباده  ـــ نبيه حممداً 
إن الذين حيبون إشاعة التهم والفواحش وظهورها وانتشارها يف املؤمنني  ـــحكيم يف شرعه وقدره وجزائه 

هلم عذاب أليم يف الدنيا ابحلد ويف اآلخرة مبا أعد هللا هلم من عذاب جهنم إن مل يتوبوا ويعودوا إىل هللا 
فضل هللا عليكم  ولوال ـــفيجب رد األمور إليه وأنتم ال تعلمون فردوا األمر إىل عامله  كل شيئ  وهللا يعلم

ورمحته لكان هناك أمر آخر ولكن هللا رءوف بعباده رحيم هبم فتاب على من اتب وطهر من طهر 
اي أيها املؤمنون ال تتبعوا مسالك الشيطان  ـــإبقامة احلد عليه وهذا من رمحته اليت وسعت كل شيء 

نه أيمره ابلفواحش كالزان وحنوه وطرائقه ودسائسه ووساوسه وما أيمر به ، ومن يتبع نزغات الشيطان فإ
وابملنكرات من مجيع الذنوب واملعاصي ولوال أن هللا تفضل عليكم ابلتوبة والرجوع إليه واإلانبة 
واالستغفار وتطهري النفوس من شركها وفجورها ودنسها وأخالقها الرديئة ملا حصل ألحد زكاة وال 

فهو يزكي من شاء من خلقه تفضاًل منه وهللا مسيع  فالفضل يعود إىل هللا يف ذلك كله اٌ طهارة وال خري 
 ألقوال عباده عليم بكل شيء وسيجازي كالً بعمله .
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ٌبعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 

يف حديث أيب  أخي املسلم اتق هللا يف حديثك وكالمك فال تتكلم بكل ما تسمع فقد قال  (1
عََْْماِْبكهل ُِْْيهَدِ ثََْْأنَْْْكِذِبًِِْْْبْلَمْرءَِْْكَفىهريرة : )) (( رواه مسلم . ويف لفظ عند أيب داود واحلاكم َسَِ

عََْْماِْبكهل ُِْْيهَدِ ثََْْأنِْْْإْْثًاِِْبْلَمْرءَِْْكَفى))   -) أ     :(( صحيح ، فمن حتدث بكل ما مسع فهو َسَِ
 آمث ( . -كاذب  ب

أيها العبد اتق هللا يف عباده فال تؤذ املسلمني أو غريهم ممن حترم أذيته وحاسب نفسك قبل  (2
وال تزعج  –فال تؤذ املسلمني بسيارتك إييقافها يف الشارع وال يف غري مواقفها احملددة  –املوت 

دك الناس يف الطريق بدق الصوت عليهم من السيارة ) البوري ( وال تؤذ املسلمني إذا كان عن
وال تؤذ اجلار وال تؤذ الناس بدق  –فرح ابلليل أبصوات السيارات ومزامحة الشوارع وقفلها 

وال تؤذ الناس ابلكالم يف أعراضهم أو غري ذلك وأنتم اي أصحاب  –التلفون بدون غرض مباح 
هذا  القنوات اليت تنشر الرذيلة والفسوق والكفر ال تؤذوا املسلمني وخافوا هللا وراقبوه واتركوا

ْي هْفضَِْْولَْْْبِِلَسانِهَِْْأْسَلمََْْمنَْْْمْعَشرَْْيَْيف حديث ابن عمر : )) املنكر وتوبوا إىل هللا وقد قال 

ميَانْه ْاْلمهْسِلمَِْْأِخيهَِْْعْورَةَْْتَ تَ بَّعََْْمنَْْْفِإنَّهْهَْعْورَاِِتِمْْْتَ تَِّبعهواَْوَلْْت هَعْيِ هوههمَْْْوَلْْاْلمهْسِلِميَْْت هْؤذهواَْلْْقَ ْلِبهِِْْإَلْْاْْلِ
رواه الرتمذي / صحيح ، وروى أبو داود حنوه (( رَْحِلهَِْْجْوفِِْْفَْْوَلوْْْيَ ْفَضْحهْهَْعْورََتهْهْاّللَّْهْتَ تَ بَّعََْْوَمنَْْْعْورََتهْهْاّللَّْهْتَ تَ بَّعَْ

 عن أيب برزة األسلمي .

ع الشيء إال يف م )) فقد أحاط علمه بكل شيء (( ، احلكيم : فال يضيمن أمساء هللا : العل (3
موضعه فهو حكيم يف شرعه وقدره وجزائه . فنثبت هذين االمسني هلل وما تتضمنه من الصفات 

 بال متثيل )) ليس كمثله شيء وهو السميع البصري (( .

احلذر كل احلذر من اتباع برامج الشيطان ) نزغاته ووساوسه ( سواًء كانت شبهًا أو شهواٍت  (4
ان إذا مل جيد فرصة على العبد يف إغوائه ابلشبهات سعى يف إغوائه واعلم أخي املسلم أن الشيط
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اتباع وما أكثر ما يقوم به اليوم   ابلشهوات فهو قاعد البن آدم بكل طريق كما أخرب النيب 
 يف إفساد بعض الشباب وغريهم عن طريق شهوة الفرج ومن ذلك : الشيطان 

واجلرائد والقنوات الفضائية وغريها ،  ما ينشر من الصور العارية للنساء يف اجملالت  -أ
اتباع اجملالت واجلرائد اليت تنشر الفاحشة هم من و فالقائمون على تلك القنوات 

 . هم تلك هيبراجمالشيطان و 
الغزل والغرام يف نفوس و ما يقوم به املغنون واملمثلون وأشكاهلم من غرس العشق  -ب

 الشباب وغريهم من طرق الوقوع يف الفاحشة . 
من برامج الشيطان للوقوع يف  هذادعاة اختالط الرجال ابلنساء يف العمل وغريه ف -ج

الفاحشة . وهناك برامج للشيطان ال ميكن حصرها : يف الشبهات وشهوة البطن ، ويف 
ْيََْْوِعزَِّتكَْ: )) إن الشيطان قال يف حديث أيب سعيد العبادات ، وامسع كالم رسول هللا 

َْأزَالْهَْلَْْوَجََلِلَْْوِعزَِّتْْالرَّبْ َْقالََْْأْجَساِدِهمِْْْفَْْأْرَواحهههمَْْْداَمتَْْْماِْعَباَدكَْْأهْغِويْأَبْ َرحْهَْلَْْرب ِْ

 (( أمحد واحلاكم / حسن .اْستَ ْغَفرهوِنَْْماََْلهمَْْْأْغِفرْه
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ٌَعةٌٌِِمْنُكمٌٌْاْلَفْضلٌٌُِأوُلوٌيَأَْتلٌٌَِوَلا ٌَواْلَمَساِكينٌٌَاْلُقْربَىٌُأوِليٌُيْؤُتواٌأَنٌٌَْوالسَّ

هٌٌَِسِبيلٌٌِِفيٌَواْلُمَهاِجِرينٌَ هٌٌُيَْغِفرٌٌَأَنٌٌُْتِحبُّونٌٌَأََلاٌَوْليَْصَفُحواٌَوْليَْعُفواٌاللَّ ٌَلُكمٌٌْاللَّ

هٌُ ِذينٌٌَإِنٌَّ(22ٌ)ٌَرِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌَواللَّ ٌُلِعُنواٌاْلُمْؤِمَناتٌٌِاْلَغاِفَلاتٌٌِاْلُمْحَصَناتٌٌِيَرُْمونٌٌَالَّ

ْنيَاٌِفي ٌَوأَيِْديِهمٌٌْأَْلِسَنُتُهمٌٌَْعَليِْهمٌٌَْتْشَهدٌٌُيَْومٌَ(23ٌ)ٌَعِظيمٌ ٌَعَذابٌ ٌَوَلُهمٌٌَْواْلآِخرَةٌٌِالدُّ

يِهمٌٌُيَْوَمئِذٌ (24ٌ)ٌيَْعَمُلونٌٌَكَاُنواٌِبَماٌَوأَْرُجُلُهمٌْ هٌٌُُيَوف ِ ٌأَنٌٌََّويَْعَلُمونٌٌَاْلَحقٌٌَِّديَنُهمٌٌُاللَّ

هٌَ بَاتٌٌُِلْلَخِبيَثاتٌٌَِواْلَخِبيُثونٌٌَِلْلَخِبيثِينٌٌَاْلَخِبيَثاتٌُ(25ٌ)ٌينٌُاْلُمبٌٌِاْلَحقٌٌُُّهوٌٌَاللَّ ي ِ ٌَوالطَّ

ِبينٌَ ي ِ ُبونٌٌَِللطَّ ي ِ بَاتٌٌَِوالطَّ ي ِ اٌُمبَرَُّءونٌٌَُأوَلئِكٌٌَِللطَّ ٌَورِْزقٌ ٌَمْغِفرَةٌ ٌَلُهمٌٌْيَُقوُلونٌٌَِممَّ

 (26ٌ)ٌكَِريمٌ 

ْ
 

ٌ:ٌالتفسير

 
إعطاء قرابتهم واملساكني والفقراء واحملتاجني من  واإلحسان والغىنوال حيلف أصحاب الصدقة والبذل 

واملهاجرين يف سبيل هللا وليعفوا عما حصل منهم من األذى وليصفحوا عنهم بال معاتبة ، أال ترغبون 
ذين إن ال ـــأن يغفر هللا لكم فاغفروا هلم وجتاوزوا عنهم وهللا كثري املغفرة والرمحة ملن استغفره وعاد إليه 

يرمون احملصنات العفائف املؤمنات والغافالت عن الفواحش الاليت ال يعرفن الفاحشة وال ختطر هلن 
على ابل فيقذفوهنن ابلزان فقد طردوا من رمحة هللا يف الدنيا ابحلد ويف اآلخرة هلم عذاب عظيم يوم 

 متكلموا به وبشهد عليهم أيديه يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم مبا ـــالقيامة إال أن يتوبوا إىل هللا 
يوم القيامة جيازيهم هللا وحياسبهم حساابً حقاً فال يظلمون  ـــوأرجلهم مبا فعلوه هبا من الذنوب واملعاصي 

ويعلمون أن هللا هو احلق املبني يف وعده ووعيده وأحكامه وجزائه ويف استحقاق العبادة وحده ال 
اخلبيثات من األقوال  ـــه وأنه العدل الذي ال يظلم أحدًا شيئًا شريك له ، ويف ربوبيته وأمسائه وصفات

واألعمال والنساء للخبيثني ممن يوافقهم ، واخلبيثون من الرجال واألقوال واألعمال للخبيثات ممن على 
طيبني ممن على وفقهم والطيبون من الرجال وغريهم للوفقهم ، والطيبات من األقوال واألعمال والنساء 

لئك الطيبون والطيبات مربءون مما يرميهم به اخلبيثون واخلبيثات ومنزهون و ت ممن على وفقهم ، وأللطيبا
 من ذلك السوء ومطهرون من ذلك الدنس وهلم عند هللا مغفرة واسعة ورزق واسع يف جنات النعيم .
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 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
على الشخص الذي أساء إليك بقول أو  تتصدقالأخي املسلم : ال حتلف أنك ال حتسن و  (1

فعل وانظر إىل ما عند هللا فاعف عنه واصفح ألنك حتب أن يعفو هللا عنك وأن يغفر هللا لك 
. فأكرم من أساء إليك وتصدق  رواه مسلم(( ِعزًّاِْإلَِّْْبَعْفوْ َْعْبًداْاّللَّْهْزَادََْْوَما)) وقد قال النيب 

وارغب فيما عند هللا وانظر إىل أيب بكر الذي أعاد النفقة على احملتاج حىت وإن سبك وشتمك 
 على مسطح الذي كان قد تكلم يف ابنته عائشة رضي هللا عنها .

حترمي قذف املؤمن العفيف رجاًل أو امرأة ابلزان وغريه والقذف من كبائر الذنوب وملا ذكر النيب  (2
  ْبعَْْاْجَتِنبهواقال : ))الكبائر ْركْهَْقالَْْههنََّْْوَماْاّللََِّْْرسهولَْْيََْْقالهواْاْلمهوِبَقاتِْْالسَّ ...  ِِبّللَِّْْالشِ 

 رواه الشيخان عن أيب هريرة .((  اْلَغاِفََلتِْْاْلمهْؤِمَناتِْْاْلمهْحَصَناتَِْْوَقْذفْهاحلديث (( ، وفيه ))

أخي املسلم إذا أردت أن تتكلم أو تعمل عماًل بيدك أو رجلك أو جوارحك فإن كان العمل  (3
والكالم طاعة هلل فقم به وإن كان معصية فال تقدم عليه فإن هذه األعضاء سوف تشهد 
عليك يوم القيامة ولذلك اجعل هذه اآلية نصب عينيك )) يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 

ْفَ ي هَقالْهِْفيهَِْْعَلىْفَ يهْخَتمْهعن ذلك يف حديث أنس وفيه : )) د أخرب النيب ..... اآلية (( وق
َلَّىْثهََّْقالَِْْبَِْعَماِلهِْْفَ تَ ْنِطقْهَْقالَْْاْنِطِقيَِْلَرَْكانِهِْ َنهْهُْيه َْوسهْحًقاَْلكهنَّْْب هْعًداْفَ يَ قهولْهَْقالَْْاْلَكََلمَِْْوَبْيَْْبَ ي ْ
 .ه مسلم روا(( أهَنِضلْهْكهْنتْهْْفَ َعْنكهنَّْ

أخي املسلم احبث عن كل طيب من القول ، والنساء ، والرجال ، واملطاعم ، واملشارب ،   (4
واألعمال ) الطيب يرغب وحيب كل طيب ( وابتعد عن كل خبيث من القول ، والنساء ، 

كل خبيث (( لكن   يف والرجال ، واملطاعم ، واملشارب ، واألعمال )) اخلبيث حيب ويرغب
ْاّللَّْهَْصلَّىْالنَِّب ِِْْإَلْْرَجهلْ َْجاءَْ قال : )) احذر من كالٍم أو فعٍل تعتذر منه ويف حديث أيب أيوب

َْكلَّمَْْتَْْوَلْْمهَود ِعْ َْصََلةََْْفَصل َِْْصََلِتكَِْْفْْقهْمتَِْْإَذاَْقالََْْوَأْوِجزَْْْعلِ ْمِنْْاّللََِّْْرسهولَْْيَْْفَ َقالََْْوَسلَّمََْْعَلْيهِْ
 .ابن ماجة / حسن (( النَّاسِْْأَْيِديِْفَْْعمَّاْاْلَيْأسََْْوَأُجِْعِْْْمْنهْهْتَ ْعَتِذرْهِْبَكََلمْ 
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 ٌِذينٌٌَأَيَُّهاٌيَا اٌَتْدُخُلواٌَلاٌآَمُنواٌالَّ ٌَعَلىٌَوُتَسل ُِمواٌَتْسَتأْنُِسواٌَحتَّىٌُبُيوتُِكمٌٌَْغيْرٌٌَُبُيوت 

ُكمٌٌَْلُكمٌٌَْخيْرٌ ٌَذِلُكمٌٌْأَْهِلَها اٌِفيَهاٌَتِجُدواٌَلمٌٌَْفإِنٌْ(27ٌ)ٌَتَذكَُّرونٌٌََلَعلَّ ٌَتْدُخُلوَهاٌَفَلاٌأََحد 

ٌَتْعَمُلونٌٌَِبَماٌَواللَّهٌٌَُلُكمٌٌْأَْزكَىٌُهوٌٌََفاْرِجُعواٌاْرِجُعواٌَلُكمٌٌُِقيلٌٌََوإِنٌٌَْلُكمٌٌُْيْؤَذنٌٌََحتَّى

اٌَتْدُخُلواٌأَنٌٌُْجَناحٌ ٌَعَليُْكمٌٌَْليْسٌَ(28ٌ)ٌَعِليمٌ  ٌَواللَّهٌٌَُلُكمٌٌَْمَتاعٌ ٌِفيَهاٌَمْسُكوَنةٌ ٌَغيْرٌٌَُبُيوت 

 (29ٌ)ٌَتكُْتُمونٌٌََوَماٌُتبُْدونٌٌََماٌيَْعَلمٌُ

 
ٌ:ٌالتفسير

 
اي أيها املؤمنون ال تدخلوا بيواًت غري بيوتكم حىت تستأذنوا وتسلموا على أهلها فاالستئذان خري 

 تذكرون ما أمركم هللا به فتعملون وأحفظ للعرض لعلكمللمستأذن وأبعد عن الريبة وخري ألهل البيت 
 جتدوا يف البيوت أحداً فإن مل ـــبه أتداَب أبدب هللا للمسلم وتقراًب إىل هللا وطمعًا فيما عنده من الثواب 

منه ليأذن لكم فال تدخلوا تلك البيوت وإن قال أهل البيت ارجعوا فارجعوا هو أطهر لكم  تستأذنون
ليس عليكم إمث وال حرج أن تدخلوا البيوت اليت ليس  ـــليم أبعمالكم وسيجازيكم عليها وهللا مطلع ع

من مير بغري إذن وذلك كالبيوت املعدة لينزل فيها  فيها سكان إذا كان لكم فيها متاع فلكم الدخول
 ابلطريق ، وهللا قد أحاط علمه بكم يف سركم وعالنيتكم فال خيفى عليه شيء من ذلك .

 
 لدروسٌمنٌالآياتٌ:بعضٌا

 
 أخي املسلم أتدب أبدب اإلسالم يف االستئذان ودخول البيوت ومن ذلك :  (1

جيب االستئذان لدخول بيت غري بيتك حىت لو كان بيت األم اليت تسكن مستقلة أو بيت  -أ
األب الذي يسكن مستقاًل أو غرفة األم يف داخل املنزل أو غرفة األب أو غرفة االبن فيجب 

 عليهم .االستئذان 

أو السالم عليكم ورمحة هللا  –يسن إذا أذن صاحب البيت أن يسلم املستأذن ) السالم عليكم  -ب
 أو يضيف وبركاته ( . –
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َْثََلثًَْْأَحدهكهمْْْاْسَتْأَذنَِْْإَذا: )) ن يرجع املستأذن بعد استئذانه ثالاًث فلم يؤذن له لقوله أ يسن-ج

 .رواه الشيخان من حديث أيب موسى (( فَ ْلَْيِْجعَْْْلهْهْي هْؤَذنْْْفَ َلمْْ

ْأَتَ ْيتْهقال : )) إذا استأذن الشخص وقيل من فليخرب ابمسه وال يقل : أان . حلديث جابر أنه  -د

َْأنََْْأنَْْفَ َقالََْْأنَْْفَ قهْلتْهَْذاَْمنْْْفَ َقالَْْاْلَبابََْْفَدقَ ْقتْهَْأِبَْْعَلىَْكانََْْْدْينْ ِْفَْْوَسلَّمََْْعَلْيهِْْاّللَّْهَْصلَّىْالنَِّبَّْ

 . البخاريرواه ((  َكرَِهَهاَْْكأَنَّهْه

يسن للمستأذن أن أييت من الركن األمين أو األيسر للباب وال يستقبل الباب ،  ويقول السالم  -ه
ْأََتىِْإَذاَْوَسلَّمََْْعَلْيهِْْاّللَّْهَْصلَّىْاّللََِّْْرسهولْهَْكانَْعليكم السالم عليكم حلديث عبد هللا بن بسر قال : 

َْعَلْيكهمْْْالسَََّلمْهَْويَ قهولْهْاَْلَْيَسرَِْْأوْْْاَْلَمْيَنِْْرهْكِنهِِْْمنَْْْوَلِكنَْْْوْجِههِْْتِْلَقاءِِْْمنْْْاْلَبابََْْيْستَ ْقِبلْْْلَْْْقَ ْومْ َِْببَْ

ورََْْأنََّْْوَذِلكََْْعَلْيكهمْْْالسَََّلمْه َهاَْيكهنْْْلَْْْالد   .أبو داود / صحيح  رواه ((سهتهورْ ْيَ ْوَمِئذْ َْعَلي ْ

قال  إذا دخل شخص ومل يسلم ومل يستأذن فقل له : ارجع فقل السالم عليكم ، ألنه  -و
 .أبو داود والرتمذي / صحيح رواه (( َعَلْيكهمْْْالسَََّلمْهْفَ قهلْْْاْرِجعْْللذي دخل ومل يسلم : ))

َْعَلْيهِْْاّللَّْهَْصلَّىْالنَِّبْ ْفَ َقالَْْأَِلجْه )) ملا جاء رجل قال : إذا استأذن فليقل : أأدخل ؟ ألنه  -ز
احلديث ((  .... َأَأْدخهلْهَْعَلْيكهمْْْالسَََّلمْهْقهلَْْْلهْهْفَ قهلْْْاِلْسِتْئَذانَْْفَ َعلِ ْمهْهَْهَذاِْإَلْْاْخرهجِْْْْلَاِدِمهَِْْوَسلَّمَْ

 .أبو داود / صحيح رواه 

يستأذن فقام على الباب  ملا جاء رجل فوقف على ابب النيب  و االستئذان من أجل النظر -ح
َاَْهَكَذاَْأوَْْْعْنكََْْهَكَذا: ))فقال له النيب   أبو داود / صحيح .رواه ((  النََّظرِِْْمنْْْاِلْسِتْئَذانْهَْفِإَّنَّ
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ٌ ٌٌْاللَّهٌٌَإِنٌٌََّلُهمٌٌْأَْزكَىٌَذِلكٌٌَُفُروَجُهمٌٌَْويَْحَفُظواٌأَبَْصارِِهمٌٌِْمنٌٌْيَُغضُّواٌِلْلُمْؤِمنِينٌٌَُقل

30ٌ)ٌيَْصَنُعونٌٌَِبَماٌَخِبيرٌ  ٌَويَْحَفْظنٌٌَأَبَْصارِِهنٌٌَِّمنٌٌْيَْغُضْضنٌٌَِلْلُمْؤِمَناتٌٌَِوُقلٌْ(

ٌُجُيوِبِهنٌٌََّعَلىٌِبُخُمرِِهنٌٌََّوْليَْضِربْنٌٌَِمْنَهاٌَظَهرٌٌََماٌإِلَّاٌِزيَنَتُهنٌٌَُّيبِْدينٌٌََوَلاٌُفُروَجُهنٌَّ

ٌأَبَْناءٌٌِأَوٌٌْأَبَْنائِِهنٌٌَّأَوٌٌُْبُعوَلتِِهنٌٌَّآبَاءٌٌِأَوٌٌْآبَائِِهنٌٌَّأَوٌٌِْلُبُعوَلتِِهنٌٌَّإِلَّاٌِزيَنَتُهنٌٌَُّيبِْدينٌٌََوَلا

ٌَمَلكَتٌٌَْماٌأَوٌٌْنَِسائِِهنٌٌَّأَوٌٌْأََخَواتِِهنٌٌَّبَنِيٌأَوٌٌْإِْخَوانِِهنٌٌَّبَنِيٌأَوٌٌْإِْخَوانِِهنٌٌَّأَوٌٌُْبُعوَلتِِهنٌَّ

َِجالٌٌِِمنٌٌَاْلِإْربَةٌٌُِأوِليٌَغيْرٌٌِالتَّاِبِعينٌٌَأَوٌٌِأَيَْماُنُهنٌَّ ْفلٌٌِأَوٌٌِالر  ِ ِذينٌٌَالط  ٌيَْظَهُرواٌَلمٌٌْالَّ

َِساءٌٌَِعْورَاتٌٌَِعَلى ٌَوُتوُبواٌِزيَنتِِهنٌٌَِّمنٌٌُْيْخِفينٌٌََماٌِلُيْعَلمٌٌَِبأَْرُجِلِهنٌٌَّيَْضِربْنٌٌََوَلاٌالن 

هٌٌِإَِلى اٌاللَّ ُكمٌٌْاْلُمْؤِمُنونٌٌَأَيُّهٌٌََجِميع   ٌ(31)ٌُتْفِلُحونٌٌََلَعلَّ

 
ٌ:ٌالتفسير

 
إىل ما  ينظروا إال الاي حممد للذين آمنوا ابهلل ورسوله أن يغضوا من أبصارهم عما حرم هللا عليهم ف قل

وا أبصارهم عن احملرم وأن حيفظوا فروجهم من الفواحش ومن كشفها لغري أابح النظر إليه وأن يصرف
 خبري أبعمال العباد الزوجة وملك اليمني فإن ذلك أطهر لقلوهبم وأنقى لدينهم وأعف ألنفسهم إن هللا

وقل اي حممد للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما حرم عليهن  ـــوما ختفي الصدور  األعني يعلم خائنة
النظر إليه وحيفظن فروجهن عن الوقوع يف احلرام وال يظهرن زينتهن إال ما ظهر منها من املالبس 

وال يظهرن زينتهن كالوجه وأعضاء الظاهرة وعليهن أن يضربن خبمرهن من فوق رؤوسهن على جيوهبن 
اجلسم والصدر والبطن ومجيع البدن إال ألزواجهن وجيوز أن يظهرن زينتهن كالرأس والوجه والرقبة 

أو أبنائهن وإن  اأو أابء أزواجهن وإن علو  اواليدين والرجلني مما يظهر من املرأة غالبًا آلابئهن وإن علو 
إخواهنن أو أبناء إخواهنن وإن نزلوا أو أبناء أخواهتن وإن نزلوا أو نزلوا أو أبناء أزواجهن وإن نزلوا أو 

النساء  يفالنساء من مسلمات وكافرات أو ما ملكت أمياهنن أو التابعني الذين ال شهوة هلم من الرجال 
أو األطفال الصغار الذين ال يفهمون أحوال النساء وعوراهتن من كالمهن الرخيم وتعطفهن يف املشية 

وتوبوا إىل هللا مجيعًا  ،لك وال يضرب النساء أبرجلهن ليسمع صوت حليهن من خلخال وغريه وحنو ذ
على املطلوب أيها املؤمنون ابلرجوع إليه وامتثال أمره وترك ما هنى عنه لتحصلوا على الفالح ) احلصول 

 ( .والنجاة من املرهوب 
 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:
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فإن نظر فجأة وجب صرف البصر حلديث جرير البجلي  –وجوب غض البصر عما حرم هللا  (1
ملا  . والنيب رواه مسلم (( َبَصِريَْأْصِرفََْْأنْْْفََأَمَرِنْْاْلفهَجاَءةَِْْنَظرَِْْعنْْْْاّللََِّْْرسهولََْْسأَْلتْهقال : ))

وإن النظر هو زان العني  احلديث . رواه الشيخان ، ...(( اْلَبَصرَِْْغضْ سئل عن حق الطريق فقال : ))
ََْمَاَلةََْْلَْْذِلكَْْمهْدِركْ ْالز ِنَِْْمنَْْْنِصيبههْهْآَدمَْْاْبنَِْْعَلىْكهِتبَْيف حديث أيب هريرة : )) كما قال 

َنانِْ ْزَِنَهاَْوالر ِْجلْهْاْلَبْطشْهْزَِنَهاَْواْلَيدْهْاْلَكََلمْهْزَِنهْهَْواللِ َسانْهْاِلْسِتَماعْهْزَِنُههَاَْواَْلهذهَننِْْالنََّظرْهْزَِنُههَاَْفاْلَعي ْ
قْهَْويَ َتَمّنَّْْيَ ْهَوىَْواْلَقْلبْهْاْْلهطَا بههْهْاْلَفْرجْهَْذِلكََْْويهَصدِ    مسلم .رواه (( َويهَكذِ 

ْأخيْاملسلم غض بصرك عن احملرمات كالنساء األجنبيات سواء كان يف الشارع أو يف  فيا
الشاشة أو القنوات أو يف الصور من اجلرائد واجملالت أو يف غري ذلك فمن نظر إىل النساء 

 النظر احملرم فعينه زانية فليحذر من ذلك . 

 قد قال وجوب حفظ العورات من الفواحش ومن كشفها الكشف احملرم ومن االستمناء و   (2
َْمَلَكتَْْْماَْأوَْْْزْوَجِتكَِْْمنِْْْإلََّْْعْورََتكَْْاْحَفظْْيف حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده : ))

َْأَحدْ ْيَ َراَهاَْلَْْأنْْْاْسَتَطْعتَِْْإنَْْْقالَْْبَ ْعضْ ِْفْْبَ ْعضهههمْْْاْلَقْومْهَْكانََْْْفِإَذاْاّللََِّْْرسهولَْْيَْْق هْلتْهَْقالَْْمَيِينهكَْ
 أمحد واحلاكم / حسن .(( ِمْنهْهْيهْسَتْحَياَْأنَْْْأَحقْ َْوتَ َعاَلْْتَ َباَركََْْفاّللَّْهَْقالََْْخاِلًياَْأَحدهنََْْكانََْْْفِإَذاْق هْلتْهْن ََّهايَ َري ََْْفََلْ

(( اْْلَنَّةََْْلهْهَْأْضَمنْْْرِْجَلْيهَِْْبْيََْْوَماَِْلْيَ ْيهَِْْبْيََْْماِْلَْْيْضَمنَْْْمنْْيف حديث سهل بن معاذ : )) وقال 
 البخاري .

ن تنظر إليهم ألن عائشة جال بشهوة فإن كان بال شهوة جاز أحيرم على املرأة النظر إىل الر   (3
رضي هللا عنها نظرت إىل احلبشة وهم يلعبون حبراهبم يوم العيد يف املسجد وكان ذلك وهي 

 الشيخان .رواه وهو يسرتها ((  من وراء النيب 

كهمْْ: )) حيرم الدخول على النساء واخللوة هبن ) غري احملارم ( وقد قال النيب  (4 َْعَلىَْوالد خهولَِْْإيَّ
 . الشيخان(( ْاْلَمْوتْهْاِْلَْموْهَْقالَْْاِْلَْموََْْأفَ َرأَْيتَْْاّللََِّْْرسهولَْْيَْْاَْلَْنَصارِِْْمنْْْرَجهلْ ْفَ َقالَْْالنِ َساءِْ

حجاب املرأة املسلمة : ] جيب على املرأة أن حتتجب عن الرجال األجانب ) غري احملارم (   (5
إما ابلبقاء يف بيتها قارة فيه فال يروهنا وإما بلباس يغطي كل بدهنا ويكون ساترًا صفيفاً 

 .فضفاضاَ 
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 ٌٌُفَقرَاءٌٌَيَُكوُنواٌإِنٌٌْائُِكمٌَْوإِمٌٌَِعبَاِدُكمٌٌِْمنٌٌَْوالصَّاِلِحينٌٌَِمْنُكمٌٌْاْلأَيَاَمىٌَوأَْنِكُحوا

هٌٌُُيْغنِِهمٌُ هٌٌَُفْضِلهٌٌِِمنٌٌْاللَّ ِذينٌٌََوْليَْسَتْعِففٌِ(32ٌ)ٌَعِليمٌ ٌَواِسعٌ ٌَواللَّ اٌيَِجُدونٌٌََلاٌالَّ ٌنِكَاح 

هٌٌُُيْغنِيَُهمٌٌَُحتَّى ِذينٌٌََفْضِلهٌٌِِمنٌٌْاللَّ اٌاْلِكَتابٌٌَيَبَْتُغونٌٌََوالَّ ٌأَيَْماُنُكمٌٌَْمَلكَتٌٌِْممَّ

هٌٌَِمالٌٌِِمنٌٌَْوآُتوُهمٌٌَْخيْر اٌِفيِهمٌٌَْعِلْمُتمٌٌْإِنٌٌَْفكَاتُِبوُهمٌْ ِذيٌاللَّ ٌُتكْرُِهواٌَوَلاٌآَتاُكمٌٌْالَّ

اٌأَرَدْنٌٌَإِنٌٌْاْلِبَغاءٌٌَِعَلىٌَفَتيَاتُِكمٌْ ْنيَاٌاْلَحيَاةٌٌَِعرَضٌٌَِلَتبَْتُغواٌَتَحصُّن  ٌُيكْرِْهُهنٌٌََّوَمنٌٌْالدُّ

هٌٌََفإِنٌَّ 33ٌ)ٌَرِحيمٌ ٌَغُفورٌ ٌإِكْرَاِهِهنٌٌَّبَْعدٌٌِِمنٌٌْاللَّ َناتٌ ٌآيَاتٌ ٌإَِليُْكمٌٌْأَْنَزْلَناٌَوَلَقدٌْ( ٌُمبَي ِ

ِذينٌٌَِمنٌٌََوَمَثل ا ِقينٌٌََوَمْوِعَظةٌ ٌَقبِْلُكمٌٌِْمنٌٌَْخَلْواٌالَّ  (34ٌ)ٌِلْلُمتَّ

 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
والصاحلني من عبيدكم وزوجوا من رغب يف الزواج منكم من رجالكم ومن ال زوج هلا من نسائكم 

 واسع الفضل عليم هللاوإمائكم إن يكونوا فقراء فال مينعكم ذلك من تزوجيهم فإن هللا يغنيهم من فضله و
ــمبن أراد االستعفاف فيغنيه وييسر له أمر نكاحه وهو جل وعال عليم خبلقه ال ختفى عليه منهم خافية   ـ

عن احلرام من مل يستطع الزواج لفقره حىت يغنيه هللا من واسع فضله ورزقه وييسر له أمر  وليستعفف
والذين يرغبون الكتابة من العبيد واإلماء طلبًا للحرية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً وصدقًا  –نكاحه 

وال حيل لكم  –ها وأمانة وتكسبًا وأعطوهم شيئًا من املال الذي تفضل هللا به عليكم من زكاة أو غري 
إجبار إمائكم على الزان إذا أردن العفة ابلتزويج من احلصول على مهر الزان فالزان حمرم مطلقًا ومن أكره 

ولقد أنزلنا  ه وهلا فإهنا مكرهة وهللا أعلم ـــأمته على الزان مث اتب إىل هللا فإن هللا واسع املغفرة والرمحة ل
مفسرات لبيان احلق واهلدى ومثاًل من أخبار األمم املاضية وما  إليكم هذا القرآن فيه آايت واضحات

 .حل هبم ملا أعرضوا عن هللا وكذبوا رسله وموعظة وعربة ملن اتقى هللا وخافه وأانب إليه 
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ٌبعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
بََْْمْعَشرَْْيَْ: )) وجوب النكاح على من كان قادراً عليه وخياف على نفسه برتكه لقوله  (1 ْابِْالشَّ

َْلهْهَْفِإنَّهْهِِْبلصَّْومِْْفَ َعَلْيهَِْْيْسَتِطعْْْلََْْْوَمنِْْْلْلَفْرجَِْْوَأْحَصنْهِْلْلَبَصرَِْْأَغضْ َْفِإنَّهْهْفَ ْليَ تَ َزوَّجْْْاْلَباَءةَْْاْسَتطَاعََْْمنْْ
 .رواه الشيخان ( (ِوَجاءْ 

أما من مل خيف على نفسه برتك النكاح وهو قادر على أن يؤدي احلقوق فإنه يشرع له النكاح   (2
ْْاْلَولهودَْْاْلَودهودَْْتَ َزوَّجهوايف حديث معقل بن يسار : )) ويسن سنة مؤكدة جداً لقوله  ْمهَكاثِرْ َْفِإن ِ

 .رواه أبو داود والنسائي / صحيح  ((اَْلهَممَِْْبكهمْْ
أمك وكل من كنت وليًا عليها إذا كانت ممن ترغب يف و أخواتك ، بناتك ،و أخي املسلم زوج  (3

َْمنَْْْأََتكهمِْْْإَذايف حديث أيب هريرة : )) النكاح وإذا تقدم إليك الرجل الصاحل فزوجه وقد قال 
َنةْ َْتكهنْْْتَ ْفَعلهواِْإلَّْْفَ َزوِ جهوهْهَْوِديَنهْهْخهلهَقهْهْتَ ْرَضْونَْ مذي وابن ماجه / الرت رواه (( َعرِيضْ َْوَفَسادْ ْاَْلَْرضِِْْفِْْفت ْ

 . واحذر أيها املسلم من عضل ابنتك أو أختك أو أمك من النكاح واتق هللا فيها . حسن
شخصًا أقل منه نسبًا ,  من النساء ن كثرياً من الناس مينع أن يزوج ابنته أو أخته أو غريهاإ   (6

(( وقد زوج النيب َْوِديَنهْهْخهلهَقهْهْتَ ْرَضْونََْْمنْْ)) مل جيعل الكفاءة يف النسب ولكن قال :والنيب 
  عثمان بن عفان اثنتني من بناته مع أن عثمان أموي والنيب  هامشي . فالذين مينعون

الذي زوج حبجة أهنم من بين هاشم هل هم أفضل من رسول هللا تزويج النساء من غريهم 
اخلطاب ابنته مع أن عمر عدوي وعلي  وقد زوج علي بن طالب عمر بن ؟من ليس هامشيًا 

َْبِنْْيَْ:ْ))ْالنَِّبْ ْفَ َقالَْْاْلَيافهوخِِْْفْْالنَِّبََّْْحَجمَِْْهْندْ َْأِبََْْأنَّْهامشي . وجاء يف حديث أيب هريرة 
ام ونكاح احلج   . فأمرهم بتزويجداود / حسن  رواه أبو ((احلديث... ِإَلْيهَِْْوأَْنِكحهواِْهْندْ َْأِبَْْأَْنِكحهواْبَ َياَضةَْ

 .؟ هذا فهل نعي ام بنات احلج  

أخي املسلم إن الشخص الذي مينع من كان وليًا عليها من النكاح يفسق بذلك وقد يكون   (7
مكرهًا للمرأة على الوقوع يف الرذيلة فليتق هللا يف ذلك )) وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 

 أردن حتصناً (( .

يريد أن يتزوج ليعف نفسه وكان حمتاجًا فأعنه مبا تيسر وقد  أخي املسلم إذا عرفت شخصاً   (8
ْْعوهنمْتعالْهللاْعلىْحقْثَلثةقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة :  ْفْاجملاهد:
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رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد / (( العفافْيريدْالذيْالناكحْوْاَلداءْيريدْالذيْاملكاتبْوْهللاْسبيل
 حسن .

من مل يستطع الزواج فليستعفف عن احملرمات وال ينظر يف صور النساء والتمثيليات النسائية   (9
 .هللا ألن هذا كله بريد إىل الزانوال يستمع إىل األغاين املاجنة وغري ذلك مما حرم 

 
 
 
ٌ

ٌُه َماَواتٌٌُِنورٌٌُاللَّ ٌِفيٌاْلِمْصبَاحٌٌُِمْصبَاحٌ ٌِفيَهاٌكَِمْشكَاةٌ ٌُنورِهٌٌَِمَثلٌٌَُوالْأَرِْضٌٌالسَّ

ٌَولَاٌشَْرِقيَّةٌ ٌَلاٌَزيُْتوَنةٌ ٌُمبَارَكَةٌ ٌَشَجرَةٌ ٌِمنٌٌُْيوَقدٌٌُُدر ِيٌ ٌكَْوكَبٌ ٌكَأَنََّهاٌالزَُّجاَجةٌٌُُزَجاَجةٌ 

هٌٌُيَْهِديٌُنورٌ ٌَعَلىٌُنورٌ ٌَنارٌ ٌَتْمَسْسهٌٌَُلمٌٌَْوَلوٌٌُْيِضيءٌٌَُزيُْتَهاٌيَكَادٌٌَُغْرِبيَّةٌ  ٌَمنٌٌِْلُنورِهٌٌِاللَّ

هٌٌَُويَْضرِبٌٌُاءٌُيَشٌَ هٌٌُِللنَّاِسٌٌاْلأَْمَثالٌٌَاللَّ 35ٌ)ٌَعِليمٌ ٌشَْيءٌ ٌِبُكل ٌٌَِواللَّ ٌأَِذنٌٌَُبُيوتٌ ٌِفي(

هٌُ 36ٌ)ٌَوالْآَصالٌٌِِباْلُغُدو ٌٌِِفيَهاٌَلهٌٌُُيَسب ِحٌٌُاْسُمهٌٌُِفيَهاٌَوُيْذكَرٌٌَُترَْفعٌٌَأَنٌٌْاللَّ ٌلَاٌرَِجالٌ (

هٌٌِِذكْرٌٌَِعنٌٌْبَيْعٌ ٌَوَلاٌتَِجارَةٌ ٌُتْلِهيِهمٌْ ٌيَْوم اٌيََخاُفونٌٌَالزَّكَاةٌٌَِوإِيَتاءٌٌِالصََّلاةٌٌَِوإَِقامٌٌِاللَّ

هٌٌُِليَْجِزيَُهمٌُ(37ٌ)ٌَواْلأَبَْصارٌٌُاْلُقُلوبٌٌُِفيهٌٌَِتَتَقلَّبٌُ ٌِمنٌٌَْويَِزيَدُهمٌٌَْعِمُلواٌَماٌأَْحَسنٌٌَاللَّ

هٌٌَُفْضِلهٌِ ٌٌ(38)ٌِحَسابٌ ٌِبَغيْرٌٌِيََشاءٌٌَُمنٌٌْيَْرُزقٌٌَُواللَّ

 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
هللا نور السموات واألرض وهللا هادي أهل السموات واألرض يدبر األمر بينهما وهو سبحانه نور 

أشرقت بنور وجهه الظلمات وبنوره سبحانه أضاءت السموات  –السموات واألرض ومن فيهن 
عبده املؤمن مثل نور هللا الذي جيعله يف قلب  –وهو سبحانه جيعل النور واهلدى ملن شاء  –واألرض 

وهو اإلميان والقرآن مثل الكوة من اجلدار غري النافذة وضع فيها مصباح فتجمع الكوة النور لعدم 
نفاذها فيكون قواًي جدًا واملصباح يف زجاجة صافية كأهنا لشدة صفائها كوكب مضيء ضخم كالدر 

ث أهنا ال شرقية فال ترى املتوهج وزيت املصباح من شجرة مباركة من شجر الزيتون قد صلح موقعها حبي
تصيبها  منبتهاالشمس إال يف الصباح وال غربية ال تصيبها الشمس إال يف املساء بل هي متوسطة يف 
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الشمس يف النهار كله فكان زيتها يف غاية اجلودة يكاد يضيء لشدة صفائه ولومل متسسه انر فأما إذا 
نهاية يف الكمال والضياء ، نور على نور ، نور مسته النار فكيف يكون توهجه ونوره وضياؤه ؟ فيبلغ ال

ضاءا كذلك نور القرآن ونور اإلميان حني اجتمعا ، يرشد هللا إىل هدايته أالنار ونور الزيت حني اجتمعا 
هلذا النور من خيتاره فيوفقه ويعينه فضاَل منه ويضرب هللا األمثال للناس ليعقلوا ويفقهوا وهللا بكل شيء 

وهذا النور الصايف هو يف املساجد اليت هي  ـــليه خافية يف األرض وال يف السماء عليم فال ختفى ع
أحب البقاع إىل هللا وأمر هللا بتطهريها ورفعها وعمارهتا ابلعبادة والبناء ويذكر فيها اسم هللا بعبادته 

رجال ال تشغلهم الدنيا وزخرفها  ـــ وحده ال شريك له ويصلى هلل ويسبح له فيها يف البكرات والعشيات
وبيعها وشرائها ورحبها عن ذكر رهبم وإقامة الصالة خبشوعها وواجباهتا وأركاهنا وإخراج الزكاة يف 

ليجزيهم هللا  ـــمصارفها خيافون يوم القيامة حيث تتقلب فيه القلوب واألبصار من الفزع وعظم األهوال 
بل منهم احلسنات ويضاعفها وهللا يرزق من يشاء من عباده أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاهتم ويتق

 بال إحصاء وال عد لكرمه سبحانه وجوده وسعة فضله .
 
 

 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
أخي املسلم انظر يف قلبك )) مدى نور اإلميان والقرآن (( فإن هذا النور كلما كان أقوى كان  (1

اجلسد أنشط يف العبادة وأكثر قوة يف العبادة وكان القلب أكثر إخالصًا وبعدًا عن الشبهات 
َْفَسَدتَْْْوِإَذاْكهل هْهَْْسدْهاْلََْْْصَلحََْْصَلَحتِْْْإَذاْمهْضَغةًْْاْلََْسدِِْْفَْْوِإنََّْْأَلْ: ))والشهوات وقد قال 

 (( رواه مسلم .اْلَقْلبْهَْوِهيََْْأَلْْكهل هْهْْاْلََْسدْهَْفَسدَْ
كلما كان القلب ممتلئًا ابإلميان والقرآن كان أكثر شكرًا وظهر على اللسان الذكر واشتغل  (2

املعترب واللسان املتفكر القلب الشاكر  تنـزالعبد ابلفكر واهلم ألمر آخرته ولذا اي أخي املسلم اك
ْأمرْعلىْتعينكْصاِلةْزوجةْوْذاكرْلسانْوْشاكرْقلبيف حديث ثوابن : ))وقد قال  الذاكر
 رواه الرتمذي وابن ماجه / صحيح ، ورواه البيهقي يف الشعب عن أيب أمامة .((  الناسْاكتنزْماْخْيْدينكْوْدنياك

بن عباس قال : كان رسول هللا يشرع إذا قام العبد من الليل أن يقول ما جاء يف حديث ا  (3
(( : ْاِْلَْمدْهَْوَلكَِْْفيِهنََّْْوَمنَْْْواَْلَْرضِْْالسََّمَواتِْْنهورْهْأَْنتَْْاِْلَْمدْهَْلكَْْاللَّههمَّْإذا قام من الليل يقول
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َْحقْ َْوِلَقاؤهكََْْحقْ َْوقَ ْولهكََْْحقْ َْوَوْعدهكَْْاِْلَقْ ْأَْنتَْْاِْلَْمدْهَْوَلكَِْْفيِهنََّْْوَمنَْْْواَْلَْرضِْْالسََّمَواتِْْقَ يِ مْهْأَْنتَْ
 ... (( رواه الشيخان . َحقْ َْوَمهَمَّدْ َْحقْ َْوالنَِّبي ونََْْحقْ َْوالسَّاَعةْهَْحقْ َْوالنَّارْهَْحقْ َْواْْلَنَّةْه

أخي تفه م األمثال وتعقـ لها ) أمثال القرآن ( و ) أمثال السنة ( فإن فيها حكمًا وتقريبًا   (4
قهاً  ، وادرس نفسك أمام هذا املثل ) مثل نوره كمشكاة ..( إخل ، فإنه وهللا مثل للمعاين وف

 عظيم .

 انظر يف عنايتك ابملساجد يف النواحي التالية :   (5
ملا ذكر السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال هل علقت قلبك ابملسجد كما قال  -أ

رواه (( ِإَلْيهِْْيَ عهودََْْحىتَِّْْمْنهْهَْخَرجَِْْإَذاِِْبْلَمْسِجدِْْمهَعلَّقْ َْورَجهلْ ظل إال ظله فقد ذكر منهم ))

 .الشيخان من حديث أيب هريرة 
الفريضة والنافلة اليت يسن هلا االجتماع لتصلى صالة اجلماعة ) للذكر ( يف املسجد  -ب

 يف املسجد كالرتاويح وحنو ذلك .
 –يف املدينة مسجده  -يف املسجد االعتكاف يف املسجد فقد اعتكف النيب  -ت

 اعتكف يف رمضان واعتكف مرة يف شوال / صحيح .
إذا دخل املسجد برجله اليمىن وكان الداخل دعاء دخول املسجد واخلروج ويبدأ  -ث

ْيطَانِِْْمنْْْاْلَقِديَِْْوسهْلطَانِهِْْاْلَكِريَِْْوِبَوْجِههِْْاْلَعِظيمِِِْْبّللََِّْْأعهوذْهيقول : )) َْأَقطَْْْقالَْْالرَِّجيمِْْالشَّ
ْيطَانْهَْقالََْْذِلكََْْقالََْْفِإَذاَْقالَْْنَ َعمْْْق هْلتْه . ويف  أبو داود )صحيح((( اْليَ ْومَِْْسائِرَِْْمنِ ْْحهِفظَْْالشَّ

ْفَ ْليَ قهلْْْاْلَمْسِجدََْْأَحدهكهمَْْْدَخلَِْْإَذاْاّللََِّْْرسهولْهَْقالَْحديث أيب أسيد أو أيب محيد قال : 
َتحْْْاللَّههمَّْ ْْاللَّههمَّْْفَ ْليَ قهلَْْْخَرجََْْوِإَذاَْرْْحَِتكََْْأبْ َوابَِْْلْْاف ْ . رواه مسلم (( َفْضِلكَِْْمنَْْْأْسأَلهكَِْْإن ِ

ْوْالنبْعلىْفليسلمْاملسجدْأحدكمْدخلْإذاقال : وعن أيب هريرة أن رسول هللا 
ْْليقل ْْليقلْوْالنبْعلىْفليسلمْخرجْإذاْوْرْحتكْأبوابْلْافتحْاللهم: ْاللهم:

. ويف حديث فاطمة داود وابن خزمية وابن حبان / صحيح  رواه ابن ماجه وأبو(( الشيطانْمنْاعصمن
ْيَ قهولْهْاْلَمْسِجدََْْدَخلَِْْإَذاَْوَسلَّمََْْعَلْيهِْْاّللَّْهَْصلَّىْاّللََِّْْرسهولْهَْكانَْقالت : بنت رسول هللا 

َْخرَجََْْوِإَذاَْرْْحَِتكَْْأَبْ َوابَِْْلَْْوافْ َتحْْْذهنهوِبِْْلْْرْْاْغفِْْاللَّههمَّْْاّللََِّْْرسهولَِْْعَلىَْوالسَََّلمْهْاّللَِِّْْبْسمِْ
َتحْْْذهنهوِبِْْلْْاْغِفرْْْاللَّههمَّْْاّللََِّْْرسهولَِْْعَلىَْوالسَََّلمْهْاّللَِِّْْبْسمَِْْقالَْ رواه (( َْفْضِلكَْْأَبْ َوابَِْْلَْْواف ْ

 . ابن ماجه / صحيح 
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إىل املسجد وانتظار الصالة بعد الصالة حلديث أيب سعيد أنه مسع رسول  كثرة اخلطا   -ج
ْيَْْبَ َلىَْقالهواْاِلََْسَناتِِْْفِْْبهَِْْوَيزِيدْهْاْْلَطَايَِْْبهِْْاّللَّْهْيهَكفِ رْهَْماَْعَلىَْأدهل كهمَْْْأَلْيقول : ))هللا 

ْبَ ْعدَْْالصَََّلةَِْْواْنِتظَارْهْاْلَمَساِجدِِْْإَلْْاْْلهَطىْوََكثْ َرةْهْاْلَمَكارِهَِْْعَلىْاْلوهضهوءِِْْإْسَباغْهَْقالَْْاّللََِّْْرسهولَْ
 . (صحيح)ابن ماجه وغريه رواه (  الصَََّلةِْ

رْْيف حديث أنس : ))قال  -ح ْيَ ْومَْْالتَّام ِِِْْبلن ورِْْاْلَمَساِجدِِْْإَلْْالظ َلمِِْْفْْاْلَمشَّاِئيََْْبشِ 
 .ابن ماجه / صحيح (( اْلِقَياَمةِْ

ابن ماجه وأبو (( َأْجًراَْأْعَظمْهْاْلَمْسِجدِِْْمنَْْْفاَْلَبْ َعدْهْاَْلَبْ َعدْهيف حديث أيب هريرة : ))قال  -خ

 .داود / صحيح 
ِْهيَْْالصَََّلةْهَْكاَنتَْْْْماْالصَََّلةِِْْفَْْكانَْْْاْلَمْسِجدََْْدَخلََْْفِإَذايف حديث أيب هريرة : ))قال  -د

ْاْرَْحْهْهْاللَّههمَّْْيَ قهولهونَِْْفيهَِْْصلَّىْالَِّذيََْمِْلِسهِِْْفَْْدامََْْماَْأَحدِكهمَْْْعَلىْيهَصل ونََْْواْلَمََلِئَكةْهََْتِْبسههْه
 .رواه الشيخان (( ِفيهِْْي هْؤذِْْلََْْْماَْعَلْيهِْْتهبْْْاللَّههمََّْْلهْهْاْغِفرْْْاللَّههمَّْ

ِْإلََّْْوالذ ِْكرِِْْللصَََّلةِْْاْلَمَساِجدَْْمهْسِلمْ ْرَجهلْ ْتَ َوطَّنََْْمايف حديث أيب هريرة : ))قال  -ذ

 . حسنابن ماجه / (( َعَلْيِهمَْْْقِدمَِْْإَذاِْبَغائِِبِهمْْْاْلَغاِئبَِْْأْهلْهْيَ تَ َبْشَبشْهَْكَماَْْلهْهْاّللَّْهْتَ َبْشَبشَْ
َْأنَّهْهَْحِسْبتْهْبهَكْْيْ َْقالََْْمْسِجًداَْبَّنَْْمنْْيف حديث عثمان : ))بناء املساجد كما قال  -ر

َتِغيَْقالَْ  (( الشيخان .اْْلَنَّةِِْْفِْْمثْ َلهْهَْلهْهْاّللَّْهَْبَّنْْاّللََِّْْوْجهَِْْبهِْْيَ ب ْ
ِْفْْاْلَمَساِجدِْْبِِبَناءِْْاّللََِّْْرسهولْهَْأَمرَْ))العناية بنظافة املساجد وتطييبها لقول عائشة :  -ز

ورِْ  . رواه أمحد وأبو داود / صحيح ((  َوتهطَيَّبَْْت هَنظَّفََْْوَأنْْْالد 
كان له عناية ابملسجد فإنه إذا مات ومل يتيسر لك الصالة عليه فصل على قربه   من -س

رواه أة اليت كانت تقم املسجد (()) صلى على قرب املر  رحل ( ألنه  ) بدون شد   

 .الشيخان
إال ما  فيها نشد األشعار شرتى فيها وال تُ باع ويُ زخرف ( وال يُ د املساجد ) ال تُ شي  ال تُ  -ش

يتخذ طريقًا وال يشهر وال تنشد الضالة يف املسجد وال  ة إىل هللاكان كشعر الدعو 
ها هللا عليك ، السالح وال يتخذ سوقاً ويقال ملن نشد ضالة يف املسجد : ال ردفيه 

ويقال ملن ابع أو اشرتى يف املسجد ال أربح هللا جتارتك ، ومن مر يف املسجد 
 ترفع األصوات يف مسجد رسول بسهام فليقبض على نصاهلا لئال يؤذي أحداً  ، وال



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                               نورالتفسير سورة 

 

 41من  26صفحة 
 

رواه أبو ر املسجد كل مجعة لفعل عمر / م  لنهي عمر عن ذلك ، ويسن أن جيَُ  هللا 

 .داود / صحيح 
ْخْيْبيوِتنْو)) (( الشيخان ،اّللََِّْْمَساِجدَْْاّللَِِّْْإَماءَََْْتْنَ عهواَْلْأما املرأة فاحلديث : )) -ص

 يعين غري مطيبات وغري متزينات .(( تفَلتْهنْوْليخرجنْلكنْو((  ))َلن
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ٌٌَِذين ْمآنٌٌُيَْحَسُبهٌٌُِبِقيَعةٌ ٌكََسَرابٌ ٌأَْعَماُلُهمٌٌْكََفُرواٌَوالَّ ٌَلمٌٌَْجاَءهٌٌُإَِذاٌَحتَّىٌَماء ٌٌالظَّ

هٌٌََوَوَجدٌٌََشيْئ اٌيَِجْدهٌُ اهٌٌُِعْنَدهٌٌُاللَّ هٌٌُِحَسابَهٌٌَُفَوفَّ 39ٌ)ٌاْلِحَسابٌٌَِسِريعٌٌَُواللَّ ٌأَوٌْ(

ي  ٌٌبَْحرٌ ٌِفيٌكَُظُلَماتٌ  ٌُظُلَماتٌ ٌَسَحابٌ ٌَفْوِقهٌٌِِمنٌٌَْمْوجٌ ٌَفْوِقهٌٌِِمنٌٌَْمْوجٌ ٌيَْغَشاهٌٌُُلج ِ

ٌٌَفْوقٌٌَبَْعُضَها هٌٌُيَْجَعلٌٌَِلمٌٌَْوَمنٌٌْيَرَاَهاٌيَكَدٌٌَْلمٌٌْيََدهٌٌُأَْخَرجٌٌَإِذَاٌبَْعض  ٌَفَماٌُنور اٌَلهٌٌُاللَّ

40ٌ)ٌُنورٌ ٌِمنٌٌَْلهٌُ هٌٌَأَنٌٌََّترٌٌَأََلمٌْ( َماَواتٌٌِِفيٌَمنٌٌَْلهٌٌُُيَسب ِحٌٌُاللَّ يْرٌٌَُواْلأَرِْضٌٌالسَّ ٌَوالطَّ

اتٌ  هٌٌَُوَتْسِبيَحهٌٌَُصَلاَتهٌٌَُعِلمٌٌََقدٌٌُْكلٌ ٌَصافَّ 41ٌ)ٌيَْفَعُلونٌٌَِبَماٌَعِليمٌ ٌَواللَّ هٌِ( ٌُمْلكٌٌَُوِللَّ

َماَواتٌِ هٌٌَِوإَِلىٌَوالْأَرِْضٌٌالسَّ 42ٌ)ٌاْلَمِصيرٌٌُاللَّ هٌٌَأَنٌٌََّترٌٌَأََلمٌْ( ٌُثمٌٌََّسَحاب اٌُيْزِجيٌاللَّ

ِلٌٌُِخَلاِلهٌٌِِمنٌٌْيَْخُرجٌٌُاْلَودْقٌٌََفَترَىٌُركَام اٌيَْجَعُلهٌٌُُثمٌٌَّبَيَْنهٌٌُُيَؤل ِفٌُ َماءٌٌِِمنٌٌََوُيَنز  ٌِمنٌٌْالسَّ

ٌبَرِْقهٌٌَِسَناٌيَكَادٌٌُيََشاءٌٌَُمنٌٌَْعنٌٌَْويَْصرُِفهٌٌُيََشاءٌٌَُمنٌٌِْبهٌٌَِفُيِصيبٌٌُبََردٌ ٌِمنٌٌِْفيَهاٌِجبَالٌ 

هٌٌُُيَقل ِبٌُ(43ٌ)ٌِباْلأَبَْصارٌٌِيَْذَهبٌُ يْلٌٌَاللَّ ٌاْلأَبَْصارٌٌِلُِأوِليٌَلِعبْرَةٌ ٌَذِلكٌٌَِفيٌإِنٌٌََّوالنََّهارٌٌَاللَّ

(44)ٌٌ

ٌ
 

ٌ:ٌالتفسير

 
حيسبون أهنم على شيء من األعمال واالعتقادات وهم يف احلقيقة ليسوا على شيء  -والذين كفروا

فمثلهم يف ذلك كالسراب الذي يرى يف القيعان املستوية من بُعد كأنه حبر من املاء وذلك يكون بعد 
نصف النهار فإذا رأى السراب من هو حمتاج إىل املاء ذهب إليه وقصده ليشرب منه فلما انتهى إليه مل 
جيد ماًء ومل جيد شيئًا فكذلك الكافر حيسب أنه قد عمل عماًل صاحلًا وأنه قد حصل شيئًا فإذا واىف 

بسبب   وذلكهللا يوم القيامة وحاسبه على أعماله ونوقش على تلك األعمال مل جيد له شيئًا ابلكلية 
 يعرف حال من يقوده ال الذي ومثل قلب الكافر ـــكفره وهللا حياسب العدد الكثري يف الوقت القصري 

كما يف املثل يقال للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم ، قيل : فإىل أين بل  وال يدري أين يذهب 
يذهبون ؟ قال : ال أدري . كظلمات يف حبر عميق يغشى هذا البحر موج من فوقه موج من فوقه 

ا من شدة الظالم سحاب ظلمات املوج والسحاب بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يقارب رؤيته
فهو بتقلب يف مخس من الظلم فكالمه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة وخمرجه ظلمة ومصريه يوم 
القيامة إىل الظلمات إىل النار ومن مل جيعل هللا له نور اهلداية والعلم فهو هالك جاهل حائر ابئر كافر 

ح له من يف السموات واألرض من املالئكة أمل تعلم أن هللا يسب ـــقد عمى قلبه فمن يهديه من بعد هللا 
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واإلنس واجلن واحليوان واجلماد وتسبح له الطري حال طرياهنا صافة أجنحتها وتعبده وقد أرشد كل 
شيء إىل طريقته ومسلكه يف عبادة هللا عز وجل وهللا سبحانه عامل جبميع ذلك ال خيفى عليه شيء من 

و احلاكم املتصرف يف العامل كله املدبر أمر العامل والذي جيب وهلل ملك السموات واألرض فهـــ أعماهلم 
أن يعبد وحده ال شريك له وإليه سبحانه املرجع يوم القيامة فيجازي كاًل بعمله وحيكم مبا شاء يف 

أمل تبصر أن هللا يسوق السحاب بقدرته ـــ خلقه له احلكم يف الدنيا واآلخرة وله احلمد يف األوىل واآلخرة 
عه بعد تفرقه مث جيعل بعضه على بعض فيرتاكم فيخرج منه املطر وينزل من السحاب الذي يشبه مث جيم

اجلبال بردًا فيصيب هبذا املطر والربد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء يكاد ضوء الربق خيطف 
ويتصرف فيهما يقلب هللا الليل والنهار فيأخذ من طول هذا يف قصر هذا  ـــاألبصار إذا تبعته وتراءته 

يتبصر  وقلب أبمره وقهره وعزته إن يف ذلك لدلياًل على عظمته وقدرته سبحانه لكل من كان له عقل
 على عظمة هللا تعاىل . يتنور هبماهبما و 

 
 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
فهو كالسراب ) ال  أخي املسلم كل عمل خال من اإلخالص هلل تعاىل أو من متابعة الرسول  (1

ِْإنَّْيف حديث أيب هريرة : ))ينتفع به صاحبه عند هللا عز وجل ( فكن خملصاً متابعاً وقد قال 
 ((َوَأْعَماِلكهمْْْق هلهوِبكهمِْْْإَلْْيَ ْنظهرْهَْوَلِكنَْْْوَأْمَواِلكهمْْْصهَورِكهمِْْْإَلْْيَ ْنظهرْهَْلْْاّللََّْ
 

كل شيء يسبح ويعبد هللا عز وجل حىت اجلمادات وقد كان الطعام يسبح بني يدي رسول    (2
فيا أخي املسلم احرص أن تكون مكثرًا من التسبيح والتهليل وعبادة هللا  –صحيح  /هللا 

ََْنَْلةْ َْلهْهْتْْغهِرسََْْوِِبَْمِدهِْْاْلَعِظيمِْْاّللَِّْْسهْبَحانََْْقالََْْمنْْيف حديث جابر: ))سبحانه وقد قال النيب 
 الرتمذي / صحيح .(( اْْلَنَّةِِْْفْ
 

انظر إىل الطري وهي صافة أجنحتها يف اجلو إهنا تسبح وتعبد هللا عز وجل أثناء  أيها العبد (3
ْفإذاْبهْتوجهتْحيثماْراحلتهْعلىْيصليْطرياهنا وسريها فهل تسبح أثناء سريك وقد كان النيب 

يصلي  . فهذا رسول هللا مسلم عن ابن عمر رواه ((  القبلةْفاستقبلْنزلْاملكتوبةْيصليْأنْأراد
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على راحلته فهل تصلي على دابتك وأنت يف السيارة )) تتنفل (( وتذكر هللا وتسبح وهتلل 
 وغري ذلك من الطاعات .

 
أخي الكرمي : انظر يف السحب والربد ونزول املطر وتقليب الليل والنهار فاعترب واتعظ إن    (4

فتوجه إليه ابلطاعات واحذر معصيته  ةكنت صاحب قلب وبصرية واعلم قدرة هللا العظيم
 سبحانه .
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ٌٌٌُه ٌيَْمِشيٌَمنٌٌَْوِمْنُهمٌٌْبَْطنِهٌٌَِعَلىٌيَْمِشيٌَمنٌٌَْفِمْنُهمٌٌَْماءٌ ٌِمنٌٌَْدابَّةٌ ٌُكلٌٌََّخَلقٌٌََواللَّ

هٌٌُيَْخُلقٌٌُأَْربَعٌ ٌَعَلىٌيَْمِشيٌَمنٌٌَْوِمْنُهمٌٌْرِْجَليْنٌٌَِعَلى هٌٌَإِنٌٌَّيََشاءٌٌَُماٌاللَّ ٌُكل ٌٌَِعَلىٌاللَّ

45ٌ)ٌَقِديرٌ ٌشَْيءٌ  َناتٌ ٌآيَاتٌ ٌأَْنَزْلَناٌَلَقدٌْ( هٌٌُُمبَي ِ ٌِصَراطٌ ٌإَِلىٌيََشاءٌٌَُمنٌٌْيَْهِديٌَواللَّ

اٌَويَُقوُلونٌَ(46ٌ)ٌُمْسَتِقيمٌ  هٌٌِآَمنَّ ٌِمنٌٌِْمْنُهمٌٌَْفِريقٌ ٌيََتَولَّىٌُثمٌٌََّوأََطْعَناٌَوِبالرَُّسولٌٌِِباللَّ

هٌٌِإَِلىٌُدُعواٌَوإِذَا(47ٌ)ٌِباْلُمْؤِمنِينٌٌَأُوَلئِكٌٌََوَماٌَذِلكٌٌَبَْعدٌِ ٌبَيَْنُهمٌٌِْليَْحُكمٌٌََورَُسوِلهٌٌِاللَّ

ٌأَِفي(49ٌ)ٌُمْذِعنِينٌٌَإَِليْهٌٌِيَأُْتواٌاْلَحقٌٌَُّلُهمٌٌُيَُكنٌٌَْوإِنٌْ(48ٌ)ٌُمْعرُِضونٌٌَِمْنُهمٌٌَْفِريقٌ ٌإَِذا

هٌٌُيَِحيفٌٌَأَنٌٌْيََخاُفونٌٌَأَمٌٌْارَْتاُبواٌأَمٌٌَِمرَضٌ ٌُقُلوِبِهمٌْ ٌُهمٌٌُُأوَلئِكٌٌَبَلٌٌَْورَُسوُلهٌٌَُعَليِْهمٌٌْاللَّ

اِلُمونٌَ َما(50ٌ)ٌالظَّ هٌٌَِلىإٌٌُِدُعواٌإَِذاٌاْلُمْؤِمنِينٌٌََقْولٌٌَكَانٌٌَإِنَّ ٌبَيَْنُهمٌٌِْليَْحُكمٌٌََورَُسوِلهٌٌِاللَّ

51ٌ)ٌاْلُمْفِلُحونٌٌَُهمٌٌَُوأُوَلئِكٌٌََوأََطْعَناٌَسِمْعَناٌيَُقوُلواٌأَنٌْ ٌَورَُسوَلهٌٌُاللَّهٌٌَُيِطعٌٌَِوَمنٌْ(

هٌٌََويَْخشٌَ ْقهٌٌِاللَّ  (52ٌ)ٌاْلَفائُِزونٌٌَُهمٌٌَُفأُوَلئِكٌٌََويَتَّ

ٌ

ٌ:ٌالتفسير

 
وهللا خلق كل ما يدب على األرض من ماء فمنهم من ميشي على رجلني كاإلنسان والطري ومنهم من 

خيلق هللا ما يشاء  ،ميشي على بطنه كاحليات ومنهم من ميشي على أربع كاألنعام وسائر احليواانت 
وهللا يرشد إىل تفهم  لقد أنزلنا هذا القرآن وفيه من احلكم واألمثال البينة كثري جداً  ـــبقدرته العظيمة 

ويقول املنافقون  ـــهذه اآلايت من شاء من عباده ويوفق من أراد منهم إىل الطريق الواضح املستقيم 
وأطعنا مث يعرض مجاعة منهم عن حكم هللا ورسوله فليسوا أبلسنتهم دون قلوهبم آمنا ابهلل وابلرسول 

اهلدى فيما أنزل هللا على رسوله أعرضوا عنه واستكربوا يف أنفسهم  وإذا طلبوا إىل اتباع ـــمؤمنني حقيقة 
فال خيرج أمرهم عن أن يكون يف ـــ وإذا كانت القضية هلم ال عليهم اقبلوا مطيعني سامعني  عن اتباعه ـــ

قلوهبم مرض الزم هلا ) النفاق ( وشك يف دين هللا أو خيافون أن جيور هللا ورسوله عليهم ويظلمهم يف 
حلكم ، والكل كفر أكرب فهم الظاملون الكافرون إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا حلكم هللا ورسوله أن ا

ومن يطع هللا ورسوله  ـــيقولوا مسعًا وطاعًة وأولئك هم احلاصلون على املطلوب والسالمة من املرهوب 
مقباًل على هللا فهم الفائزون  فيما أمر به وهنى عنه وخيشى هللا فيما مضى من ذنوبه ويتق فيما يستقبل

 بكل خري اآلمنون من كل شر يف الدنيا واآلخرة .
 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:
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احليواانت واحلشرات (( فانظر فيها واعترب  –الطري  –إذا رأيت الدواب )) اإلنسان أيها العبد  (1
فهي خملوقة من ماء ) مين ( وتفهم قدرة هللا العظيمة الذي جعل بعضها ميشي على رجلني 
وبعضها ميشي على بطنه وبعضها ميشي على أربع مث تعقل أن هذا اخلالق سبحانه هو الذي 

إليه يف كل وقت ويف أي جيب أن يعبد وحده  ال شريك له وأن خيضع له ويذل له ويتقرب 
طاعة هللا ومرضاته وحمبته وخوفه ورجائه وغري ذلك من العبادات وادرس نفسك يف  –مكان 

 ويف ترك احملرمات .

أخي املسلم إذا دعيت إىل ) احملكمة ( للمحاكمة الشرعية فأجب وال ترفض التحاكم إىل  (2
فامسع وأطع وما   ة هلل ورسوله وما أمرك به ويل األمر مما هو طاع –الشرع وقل مسعَا وطاعة 

َايف حديث علي : ))كان معصية فال تسمع وال تطع وقد قال  رواه (( اْلَمْعرهوفِِْْفْْالطَّاَعةْهِْإَّنَّ

َْلهْهْحهجَّةََْْلْْاْلِقَياَمةِْْيَ ْومَْْاّللَََّْْلِقيَْْطَاَعةْ ِْمنَْْْيًداَْخَلعََْْمنْْيف حديث ابن عمر : ))وقال ، الشيخان 
َعةْ ْعهنهِقهِِْْفَْْوَلْيسََْْماتََْْوَمنْْ  رواه مسلم .(( َجاِهِليَّةًِْْميَتةًَْْماتَْْبَ ي ْ

فامتثله حسب االستطاعة سواًء يف بيتك أو يف نفسك أو  أخي املسلم كل أمر هلل ورسوله  (3
 عملك أو يف الشارع أو أي شأن من شؤونك وكل ما هنى هللا عنه أو هنى عنه رسوله

تهكهمَْْْفِإَذايف احلديث الصحيح : ))فاجتنبه فورًا وقد قال  َْأَمْرتهكهمَْْْوِإَذاَْفاْجَتِنبهوهْهَْشْيءْ َْعنْْْهَنَي ْ
 مسلم .(( اْسَتَطْعتهمَْْْماِْمْنهْهَْفْأتهواِْبَِْمرْ 

يف حديث أيب  أخي املسلم اتق هللا عز وجل فقد أمر هللا ابلتقوى وحث عليها وقال النيب  (4
َْأْمرِكهمَْْْذاَْوَأِطيعهواَْأْمَواِلكهمْْْزََكاةََْْوَأد واَْشْهرَكهمَْْْوصهومهواََْخَْسكهمَْْْوَصل واْرَبَّكهمْْْاّللََّْْات َّقهوا))أمامة : 

 رواه الرتمذي / صحيح .(( رَبِ كهمَْْْجنَّةََْْتْدخهلهوا

 والتقوى تنقسم إىل قسمني :  (5

 

 التقوى الواجبة بفعل الواجبات وترك احملرمات  .   .1

التقوى املندوبة وهي بفعل املسنوانت زايدة على الواجبات وترك املكروهات   .2
زايدة على ترك احملرمات وكلما زاد املسلم من أعمال اخلري واحلسنات ازداد 
تقوى هلل وقراًب منه فزاده هللا هدى وتوفيقًا وخريًا حىت حيبه هللا كما قال هللا 

ِْمَّاِْإَلََّْْأَحبَِّْْبَشْيءْ َْعْبِديِْإَلَّْْرَّبَْتَ قََْْوَماعز وجل يف احلديث القدسي : ))
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َواِفلِِْْإَلَّْْيَ تَ َقرَّبْهَْعْبِديْيَ َزالْهَْوَماَْعَلْيهِْْاْفََتَْضتْه تههْهَْفِإَذاْأهِحبَّهْهَْحىتَِِّْْبلن َّ ْكهْنتْهَْْأْحبَ ب ْ
ْمَيِْشيْالَِّتَْْورِْجَلهْهِِْبَاْيَ ْبِطشْهْالَِّتَْْوَيَدهْهِْبهِْْي هْبِصرْهْالَِّذيَْوَبَصَرهْهِْبهَِْْيْسَمعْهْالَِّذيََْسَْعهْه

  . رواه البخاري(( ََلهِعيَذنَّهْهْاْستَ َعاَذِنَْْوَلِئنََْْْلهْعِطيَ نَّهْهَْسأََلِنَْْوِإنِِْْْبَا

 
 
 
 

 هٌٌَِوأَْقَسُموا ٌَطاَعةٌ ٌُتْقِسُمواٌَلاٌُقلٌٌَْليَْخُرُجنٌٌَّأََمرَْتُهمٌٌَْلئِنٌٌْأَيَْمانِِهمٌٌَْجْهدٌٌَِباللَّ

هٌٌَإِنٌٌََّمْعُروَفةٌ  هٌٌَأَِطيُعواٌُقلٌْ(53ٌ)ٌَتْعَمُلونٌٌَِبَماٌَخِبيرٌ ٌاللَّ ٌَفإِنٌٌْالرَُّسولٌٌََوأَِطيُعواٌاللَّ

ْوا َماٌَتَولَّ لٌٌََماٌَعَليْهٌٌَِفإِنَّ ْلُتمٌٌَْماٌَوَعَليُْكمٌٌُْحم ِ ٌَعَلىٌَوَماٌَتْهَتُدواٌُتِطيُعوهٌٌَُوإِنٌٌُْحم ِ

54ٌ)ٌِبينٌُاْلمٌٌُاْلبَلَاغٌٌُإِلَّاٌالرَُّسولٌِ هٌٌَُوَعدٌَ( ِذينٌٌَاللَّ ٌالصَّاِلَحاتٌٌَِوَعِمُلواٌِمْنُكمٌٌْآَمُنواٌالَّ

ِذينٌٌَاْسَتْخَلفٌٌَكََماٌالْأَرِْضٌٌِفيٌَليَْسَتْخِلَفنَُّهمٌْ ٌِديَنُهمٌٌَُلُهمٌٌَْوَلُيَمك َِننٌٌََّقبِْلِهمٌٌِْمنٌٌْالَّ

ِذي َلنَُّهمٌٌَْلُهمٌٌْارَْتَضىٌالَّ اٌَخْوِفِهمٌٌْبَْعدٌٌِِمنٌٌَْوَلُيبَد ِ ٌِبيٌُيشْرُِكونٌٌََلاٌيَْعُبُدوَننِيٌأَْمن 

55ٌ)ٌاْلَفاِسُقونٌٌَُهمٌٌَُفُأوَلئِكٌٌََذِلكٌٌَبَْعدٌٌَكََفرٌٌََوَمنٌٌَْشيْئ ا ٌَوآُتواٌالصََّلاةٌٌََوأَِقيُموا(

ُكمٌٌْالرَُّسولٌٌََوأَِطيُعواٌالزَّكَاةٌَ 56ٌ)ٌُتْرَحُمونٌٌََلَعلَّ ِذينٌٌََتْحَسبَنٌٌََّلا( ٌْعِجِزينٌَمٌٌُكََفُرواٌالَّ

ارٌٌَُوَمأَْواُهمٌٌُالْأَرِْضٌٌِفي  (57ٌ)ٌاْلَمِصيرٌٌَُوَلِبْئسٌٌَالنَّ

 
ٌ:ٌالتفسير

 
وأقسم املنافقون ابهلل األميان املؤكدة املغلظة لئن أمرهتم اي حممد ابخلروج يف اجلهاد ليخرجن ، قل هلم : 
 ـــال حتلفوا فإن طاعتكم معروفة فهي قول بال عمل ، إن هللا مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها 

ن تعرضوا عنه وترتكوا ما جاءكم به فإوسنة رسوله  هللا قل اي حممد : أطيعوا هللا والرسول ابتباع كتاب
ليكم قبول ما جاء به وتعظيمه واتباعه لة وقد بلغ صلى هللا عليه وسلم وعفإمنا عليه إبالغ الرساحممد 

هتتدوا إىل احلق ألنه يدعو إىل صراط مستقيم فإن خالفتم فعليكم إمث ذلك ، وإن تطيعوا حممدًا 
الصاحلات أبنه سيجعلهم خلفاء األرض وأئمة ووالة على الناس   وعد هللا املؤمنني الذين عملوا ـــواضح 

كما استخلف املؤمنني السابقني ووعدهم هللا أبن ميكن هلم الدين الذي ارتضاه هلم وهو دين اإلسالم 
أبن يكون عزيزًا عاليًا يعبدون هللا بكل اعتزاز ونشر للدين والدعوة إىل هللا آمنني بعد اخلوف موحدين 
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التمكني والعز واالستخالف فألئك هم اخلارجون عن كون به شيئًا ، ومن كفر بعد هذا ر هللا ال يش
وأقيموا الصالة أبركاهنا وشروطها وخشوعها وأدوا الزكاة طيبة هبا أنفسكم  ـــطاعة هللا العاصون له 

فإن هللا فيما أيمركم به وينهاكم عنه لعل هللا أن يرمحكم بذلك فمن أطاع الرسول وأطيعوا الرسول 
ال تظن اي حممد أن الكفار يعجزون هللا يف األرض بل هللا قادر  ـــسريمحه )) أولئك سريمحهم هللا (( 

عليهم وسيعذهبم على كفرهم أشد العذاب ومصريهم ومقرهم هو انر جهنم فبئس املآل والقرار واملصري 
. 
ٌ

 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
ومكان يقولون ماال يفعلون ويدعون الصالح واإلصالح أخي املسلم إن املنافقني يف كل زمان  (1

وهم أهل الفساد واإلفساد كما يفعل العلمانيون اليوم ، فيجب على املسلمني احلذر من 
معروفة ((  كالمهم ابألميان املغلظة )) طاعتهم  دخوهلم يف صفوفهم حىت وإن ظهر منهم أتكيد

. 

االستطاعة وانتبه  كل ما أمرك به يف حدودنصب عينيك يف  أيها املسلم اجعل طاعة الرسول  (2
(( صحيح . واعلم أن َأَبْْفَ َقدَْْْعَصاِنَْْوَمنْْْاْْلَنَّةََْْدَخلََْْأطَاَعِنَْْمنْْ: ))عما هناك عنه وقد قال 

 طاعة الرسول هي طاعة هلل عز وجل فأطع هللا ورسوله وفقك هللا .

ْسََلمْهعمرو : )) يف حديث عائذ بن إن دين اإلسالم دين عاٍل كما قال  (3 (( ي هْعَلىَْوَلْْيَ ْعلهوْاْْلِ
 سه هبذا الدينحسن . فارفع رأسك هبذا الدين فإنه دين الرفعة والعزة والتمكني وإمنا يرفع رأ

من دخل فيه وقام أبوامره وانتهى عن نواهيه خبالف الذين ال يفقهون دينهم وال يرفعون 
وإمنا هم أذانب الغرب والشرق فعندهم كل ما كان من دول الكفر افتخروا به به رؤوسهم 

يف حديث أيب موسى ملا ذكر من نفعه هللا وأكربوه وقدموه على دينهم وعقيدهتم وقد قال 
ِْبهِْْاّللَّْهْبَ َعَثِنَْْماَْونَ َفَعهْهْاّللَِِّْْدينِِْْفْْفَ قههََْْمنَْْْمَثلْهَْفَذِلكَْوفقهه يف الدين ومن كان بعكسه فقال : ))

 (( الشيخان . ِبهِْْأهْرِسْلتْهْالَِّذيْاّللَِّْْههَدىْيَ ْقَبلَْْْولَْْْرَْأًساِْبَذِلكَْْيَ ْرَفعْْْلََْْْمنَْْْوَمَثلْهَْوَعلَّمَْْفَ َعِلمَْ

الة اجلماعة يف املسجد شروطها وأركاهنا وواجباهتا وبصبأخي املسلم اهتم إبقامة الصالة  (4
ْوْفكْبواْكْبْْإذاْو))فقهام فال تسابق اإلمام وال تتأخر عنه وال تو للذكر( واهتم مبتابعة اإلما)

ْإذاْوْفاسجدواْسجدْإذاْوْاِلمدْلكْربنا:ْْفقولواْْحدهْملنْهللاَْسع:ْْقالْإذاْوْفاركعواْركعْإذا
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 (( رواه الشيخان .أُجعيْجلوساْفصلواْجالساْصلى

أخرج زكاة مالك طيبة هبا نفسك وعلى املرأة أن خترج زكاة حليها إذا بلغ النصاب من   (5
 2" % 2.5 ( جراماً ومقدار الزكاة ربع العشر595( جراماً ومن الفضة )85الذهب )
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 ِذينٌٌَأَيَُّهاٌيَا ِذينٌٌَِليَْسَتأِْذْنُكمٌٌُآَمُنواٌالَّ ِذينٌٌَأَيَْماُنُكمٌٌَْمَلكَتٌٌْالَّ ٌاْلُحُلمٌٌَيَبُْلُغواٌَلمٌٌَْوالَّ

ِهيرَةٌٌِِمنٌٌَثِيَابَُكمٌٌَْتَضُعونٌٌََوِحينٌٌَاْلَفْجرٌٌَِصَلاةٌٌَِقبْلٌٌِِمنٌٌَْمرَّاتٌ ٌَثَلاثٌٌَِمْنُكمٌْ ٌَوِمنٌٌْالظَّ

ٌبَْعَدُهنٌٌَُّجَناحٌ ٌَعَليِْهمٌٌَْوَلاٌَعَليُْكمٌٌَْليْسٌٌََلُكمٌٌَْعْورَاتٌ ٌَثَلاثٌٌُاْلِعَشاءٌٌَِصَلاةٌٌِبَْعدٌِ

اُفونٌَ ٌٌَعَلىٌبَْعُضُكمٌٌَْعَليُْكمٌٌَْطوَّ هٌٌُُيبَي ِنٌٌُكََذِلكٌٌَبَْعض  هٌٌُاْلآيَاتٌٌَِلُكمٌٌُاللَّ ٌَعِليمٌ ٌَواللَّ

58ٌ)ٌَحِكيمٌ  ِذينٌٌَاْسَتأْذَنٌٌَكََماٌَفْليَْسَتأِْذُنواٌاْلُحُلمٌٌَِمْنُكمٌٌُاْلأَْطَفالٌٌُبََلغٌٌََوإَِذا( ٌِمنٌٌْالَّ

هٌٌُُيبَي ِنٌٌُكََذِلكٌٌََقبِْلِهمٌْ 59ٌ)ٌَحِكيمٌ ٌَعِليمٌ ٌَواللَّهٌٌُاتِهٌِآيٌٌََلُكمٌٌْاللَّ َِساءٌٌِِمنٌٌََواْلَقَواِعدٌُ( ٌالن 

اٌيَْرُجونٌٌََلاٌاللَّاتِي ٌُمَتبَر َِجاتٌ ٌَغيْرٌٌَثِيَابَُهنٌٌَّيََضْعنٌٌَأَنٌٌُْجَناحٌ ٌَعَليِْهنٌٌََّفَليْسٌٌَنِكَاح 

هٌٌَُلُهنٌٌََّخيْرٌ ٌيَْسَتْعِفْفنٌٌََوأَنٌٌِْبِزيَنةٌ   (60)ٌَعِليمٌ ٌَسِميعٌ ٌَواللَّ

 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
اي أيها املؤمنون مروا ما ملكت أميانكم وأطفالكم الذين مل يبلغوا احللم أن يستأذنوا يف ثالثة أحوال من 
قبل صالة الفجر ألن الناس يف ذلك الوقت يكونون نيامًا ويف وقت القيلولة ألن اإلنسان قد يضع 

النوم وال جناح عليكم إذا دخلوا يف غري هذه ثيابه ويقيل مع أهله ومن بعد صالة العشاء ألنه وقت 
األحوال ألنه قد أذن هلم يف الدخول وألهنم طوافون عليكم يف اخلدمة وغري ذلك كذلك يبني هللا لكم 

وإذا  ـــلتشريع حكيم يف شرعه وقضائه وجزائه االرباهني وأحكام الدين وهللا عليم مبا يصلح لعباده من 
بلغ األطفال احللم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال كما يستأذن الكبار كذلك يبني هللا لكم 
ــأحكام الدين وشرائعه وبراهينه وهللا عليم مبا يصلح لعباده من التشريع حكيم يف شرعه وقضائه وجزائه   ـ

رغب فيهن الرجال فال إمث والقواعد من النساء لكربهن يف السن وليس هلن تشوف إىل التزوج وال ي
عليهن أن يضعن اجللباب أو الرداء الذي يوضع فوق الدرع واخلمار وال يتربجن بوضع اجللباب أو 

هو خري وأفضل هلن وهللا "جائزًا  وصفها كان  وإن"الرداء لريى ما عليهن من الزينة وترك وضع ثياهبن 
 رض و يف السماء وسيجازي كالً بعمله .ألقوال خلقه عليم أبعماهلم ال خيفى عيه شيء يف األ عمسي
 

ٌ  



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                               نورالتفسير سورة 

 

 41من  36صفحة 
 

ٌبعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
وجوب االستئذان على كل حال للبالغ رجاًل كان أو امرأة إال ما كان بني الزوجني  -1

 والرجل مع ملك اليمني اليت حتل له .

 

 يف العورات الثالث يف اآلية . ابالستئذانجيب أمر ملك اليمني والطفل الذي مل يبلغ  -2

 
: )) هنى أن يطرق الرجل أهله  إذا قدم الرجل من سفر وحنوه فال يطرق أهله لياًل ألنه  -3

، وهذا النهي يف احلديث : حىت متشط الشعثة رواه الشيخان من حديث جابر لياًل (( 
املغيبة / صحيح . لكن إذا اتصل الرجل بزوجته وأخربها بقدومه لياًل الساعة   وتستحد

ألنه ال يوجد هنا التخون لألهل . ا بذلك فال أبس ، كذا ... مثاًل أو أرسل إليها خيربه
 وهللا أعلم .

 

ببقاء ثياهبن كالرداء واجللباب عليهن وهذا خري  فضل للقواعد من النساء أن حيتجنباأل -4
ضع ثياهبن فيا أخي املسلم حض أمك وأختك الاليت من القواعد على األفضل هلن من و 

 هلن .
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ٌٌٌََولَاٌَحَرجٌ ٌاْلَمِريِضٌٌَعَلىٌَوَلاٌَحَرجٌ ٌاْلأَْعَرجٌٌَِعَلىٌَوَلاٌَحَرجٌ ٌاْلأَْعَمىٌَعَلىٌَليْس

َهاتُِكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌٌْآبَائُِكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌٌُْبُيوتُِكمٌٌِْمنٌٌَْتأُْكُلواٌأَنٌٌْأَْنُفِسُكمٌٌَْعَلى ٌُبُيوتٌٌِأَوٌٌُْأمَّ

اتُِكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌٌْأَْعَماِمُكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌٌْأََخَواتُِكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌٌْإِْخَوانُِكمٌْ ٌأَْخَواِلُكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌٌَْعمَّ

ٌَتأُْكُلواٌأَنٌٌُْجَناحٌ ٌَعَليُْكمٌٌَْليْسٌٌََصِديِقُكمٌٌْأَوٌٌَْمَفاتَِحهٌٌَُمَلكُْتمٌٌَْماٌأَوٌٌَْخاَلاتُِكمٌٌُْبُيوتٌٌِأَوٌْ

ا اٌأَوٌٌَْجِميع  اٌَدَخْلُتمٌٌَْفإَِذاٌأَْشَتات  هٌٌِِعْندٌٌِِمنٌٌَْتِحيَّةٌ ٌأَْنُفِسُكمٌٌَْعَلىٌَفَسل ُِمواٌُبُيوت  ٌاللَّ

بَةٌ ٌُمبَاَركَةٌ  ُكمٌٌْاْلآيَاتٌٌَِلُكمٌٌُاللَّهٌٌُُيبَي ِنٌٌُكََذِلكٌٌََطي ِ 61ٌ)ٌَتْعِقُلونٌٌََلَعلَّ َما( ٌاْلُمْؤِمُنونٌٌَإِنَّ

ِذينٌَ هٌٌِآَمُنواٌالَّ ٌَحتَّىٌيَْذَهُبواٌَلمٌٌَْجاِمعٌ ٌأَْمرٌ ٌَعَلىٌَمَعهٌٌُكَاُنواٌَوإَِذاٌَورَُسوِلهٌٌِِباللَّ

ِذينٌٌَإِنٌٌَّيَْسَتأِْذُنوهٌُ ِذينٌٌَُأوَلئِكٌٌَيَْسَتأِْذُنوَنكٌٌَالَّ هٌٌُِيْؤِمُنونٌٌَالَّ ٌَفإِذَاٌَورَُسوِلهٌٌِِباللَّ

هٌٌََلُهمٌٌَُواْسَتْغِفرٌٌِْمْنُهمٌٌِْشْئتٌٌَِلَمنٌٌَْفأَْذنٌٌَْشأْنِِهمٌٌِْلبَْعِضٌٌاْسَتأَْذُنوكٌَ هٌٌَإِنٌٌَّاللَّ ٌاللَّ

 (62)ٌَرِحيمٌ ٌَغُفورٌ 
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ليس على األعمى واألعرج واملريض إمث يف ترك اجلهاد لضعفهم وعجزهم فهم معذورون وال إمث عليكم 

خوات واألعمام والعمات واألخوال أن أتكلوا من بيوتكم أو بيوت اآلابء واألمهات واإلخوان واأل
اخلادم أو بيت الصديق  كبيتواخلاالت أو من البيوت اليت متلكون ما هبا كبيت العبد أو تتصرفون فيها  

وال إمث عليكم أن أتكلوا جمتمعني أو متفرقني ، فإذا دخلتم بيواًت فليسلم بعضكم على بعض حىت لو 
دخل على أهله ) السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته (( كذلك يفصل هللا ويوضح لكم اآلايت وما فيها 

هم الذين صدقوا ابهلل  (اإلميان الذي أمر هللا به)ؤمنون منا املـــ إمن أحكام بياانً شافياً لتدبروها وتعقلوها 
يف أمر جامع من صالة مجعة أو عيد أو اجتماع وإذا كانوا مع الرسول ورسوله وأطاعوا رهبم ونبيهم 

فإذا  الصادقون يف إمياهنم ابهلل ورسولهفهؤالء هم املؤمنون مل يذهبوا حىت يستأذنوا الرسول  مشورةيف 
يغفر هلم  نمد لبعض شأهنم وشغلهم فأذن ملن شئت منهم ليذهب حلاجته وادع هللا أاستأذنوك اي حم

 :بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌفإن هللا كثري املغفرة لعباده واسع الرمحة هلم 
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ت الولد فهو داخل حتت يجواز األكل من بيوت القرابة واألصدقاء يف اآلية بال كراهة وأما ب (1
َْكْسِبكهمَْْْْأْطَيبِِْْمنَْْْأْوَلدَكهمِْْْإنَِّْْلَواِلِدكََْْوَمالهكَْْأَْنتَْعمرو : ))هللا بن  يف حديث عبد قوله 
َْأْنتَْ: )) . ويف حديث جابر قوله رواه أمحد وأبو داود وأبن ماجه / صحيح ((  َأْوَلدِكهمَْْْكْسبِِْْْمنَْْْفكهلهوا
 .ابن ماجه / صحيح (( َِلَبِيكََْْوَمالهكَْ

 
يف حديث أيب  ويسلم إذا قام من اجمللس لقوله  البيت أو اجمللسمشروعية السالم إذا دخل  (2

َْواْلَقْومْهَْقامَِْْإنْْْثهَّْفَ ْلَيْجِلسََْْْيِْلسََْْأنَْْْلهْهْبََداَْفِإنْْْفَ ْليهَسلِ مْْْاْلَمْجِلسِِْْإَلَْْأَحدهكهمْْْانْ تَ َهىِْإَذاهريرة : ))

(( رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي / اْْلِخَرةِِْْمنِْْْبََِحقَّْْاَْلهوَلْْفَ َلْيَستْْْفَ ْليهَسلِ مْْْجهلهوسْ 
 صحيح .

يف حديث وحشي :  مشروعية االجتماع ) يسن ( على الطعام وذكر اسم هللا لقوله  (3
ود وابن (( رواه أمحد وأبو داِفيهَِْْلكهمْْْي هَباَركَْْْعَلْيهِْْتَ َعاَلْْاّللَِّْْاْسمََْْواذْكهرهواَْطَعاِمكهمَْْْعَلىْاْجَتِمعهوا))

يًعاْكهلهوايف حديث عمر : )) كم / حسن . وقوله ا ماجه واحل َْمعَْْاْلَْبََكةََْْفِإنَّْْتَ َفرَّقهواَْوَلُْْجَِ
ْ(( ابن ماجه / حسن .اْْلََماَعةِْ
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 ٌهٌٌُيَْعَلمٌٌَُقدٌٌْبَْعض اٌبَْعِضُكمٌٌْكَُدَعاءٌٌِبَيَْنُكمٌٌْالرَُّسولٌٌُِدَعاءٌٌََتْجَعُلواٌَلا ِذينٌٌَاللَّ ٌالَّ

ُلونٌَ ِذينٌٌََفْليَْحَذرٌٌِِلَواذ اٌِمْنُكمٌٌْيََتَسلَّ ٌأَوٌٌِْفْتَنةٌ ٌُتِصيبَُهمٌٌْأَنٌٌْأَْمرِهٌٌَِعنٌٌُْيَخاِلُفونٌٌَالَّ

هٌٌِإِنٌٌَّأََلا(63ٌ)ٌأَِليمٌ ٌَعَذابٌ ٌُيِصيبَُهمٌْ َماَواتٌٌِِفيٌَماٌِللَّ ٌأَْنُتمٌٌَْماٌيَْعَلمٌٌَُقدٌٌَْواْلأَرِْضٌٌالسَّ

هٌٌَُعِمُلواٌِبَماٌَفُيَنب ُِئُهمٌٌْإَِليْهٌٌُِيْرَجُعونٌٌََويَْومٌٌََعَليْهٌِ  (64ٌ)ٌَعِليمٌ ٌشَْيءٌ ٌِبُكل ٌٌَِواللَّ
 
 

ٌ:ٌالتفسير

 
ال ختاطبوا الرسول _ أيها املؤمنون _ ابمسه فتقولوا اي حممد كما خياطب بعضكم بعضَا ولكن شرفوه 
واحرتموه ووقروه فقولوا : اي رسول هللا ، اي نيب هللا ، أيها الرسول ، وهللا يعلم املنافقني الذين يلوذ 

فليحذر بون بال إذن منه ويذهبعضهم ببعض ويندس بعضهم وراء بعض حىت يتغيبوا فال يراهم النيب 
الذين خيالفون عن أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم وسنته وشريعته أن تصيبهم فتنة يف قلوهبم من كفر 

العذاب املوجع  ويف اآلخرة يصيبهم أو نفاق أو زيغ أو بدعة أو يصيبهم عذاب يف الدنيا بقتل أو غريه
ض عامل الغيب والشهادة يعلم ما العباد عليه يف سرهم أال إن هللا مالك السموات واألر  ـــيف انر جهنم 

وعالنيتهم ال ختفى عليه خافية يف السموات واألرض قد أحاط بكل شيء علماً ويوم يرجع اخلالئق إىل 
هللا وهو يوم القيامة فيخربهم مبا فعلوا وقدموا من كبري وصغري وجيازيهم على أعماهلم وهللا بكل شيء 

 . واآلخرةمثقال ذرة يف السموات واألرض يف الدنيا  عليم ال يغيب عن علمه
 

 بعضٌالدروسٌمنٌالآياتٌ:

 
أو قل :  –أو قل : نيب هللا  –رسول هللا  حممدفقل :أخي املسلم إذا حتدثت عن النيب  (1

فتأيت ابلنبوة  أو قل الرسول   أو قل الرسول حممد  أو قل : النيب  – الرسول
ويف  –وال تقل : قال حممد أو ولد حممد .. أو غري ذلك بدون ذكر النبوة والرسالة  –والرسالة

ِْهَرْقلَِْْإَلَْْوَرسهوِلهِْْاّللََِّْْعْبدَِْْمهَمَّدْ ِْمنْْْالرَِّحيمِْْالرَّْْحَنِْْاّللَِِّْْبْسمِْ ) إىل هرقل :  كتاب رسول هللا 
ْْبَ ْعدْهَْأمَّاْاَْلهَدىْات ََّبعََْْمنَْْْعَلىَْسََلمْ ْالر ومَِْْعِظيمِْ ْسََلمِِْْبِدَعاَيةَِْْأْدعهوكََْْفِإن ِ ْي هْؤِتكََْْوَأْسِلمَْْْتْسَلمَْْْأْسِلمْْْاْْلِ

نَ َناَْسَواءْ َْكِلَمةْ ِْْإَلْْتَ َعاَلْواْاْلِكَتابَِْْأْهلَْْيَْ}ْوَْْاَْلَرِيِسيِ يَِْْإْثْهْفَ َعَلْيكَْْتَ َولَّْيتََْْفِإنَْْْمرََّتْيَِْْأْجَركَْْاّللَّْه ْبَ ي ْ
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نَْ ًئاِْبهِْْنهْشِركََْْوَلْْاّللََِّْْإلَّْْنَ ْعبهدََْْألَّْْكهمَْْوبَ ي ْ ْتَ َولَّْواَْفِإنْْْاّللَِّْْدهونِِْْمنَْْْأْرَِبِبًْْبَ ْعًضاْبَ ْعضهَناْيَ تَِّخذََْْوَلَْْشي ْ
يف حديث  فصل   عليه فقد قال . وإذا ذكر النيب رواه الشيخان (( {ْمهْسِلمهونَِْْبَِنَّْْاْشَهدهواْفَ قهولهوا

 . رواه أمحد والرتمذي والنسائي / صحيح (( َعَليْ ْيهَصل ِْْفَ َلمِْْْعْنَدهْهْذهِكْرتْهَْمنْْْالَِّذيْاْلَبِخيلْهاحلسني : ))
 

: فمن خالفه يف الطريقة والسنة يف الدين كان مبتدعًا وقد قال احلذر من خمالفة الرسول  (2
 "ْ.رواه الشيخان (( .َرد ْفَ ههوََْْأْمرهنََْْعَلْيهَِْْلْيسََْْعَمًَلَْْعِملََْْمنْْ))

ْ
 وهذهْاملخالفة

 من خالفه فعبد غري هللا كان مشركاً . -أ

 كان عاصيًا.  ومن خالفه يف غري الشرك من الواجب -ب

فاعلم أنه مفتون وقدم له النصح   يف ما أوجب هللا ورسوله إذا رأيت من خيالف النيب -ج
وأنكر عليه حسب االستطاعة وهذا فيما هو من الواجبات أما لو ترك العبد املندوابت كسالً 

 . وال كراهة لذلك فهذا ال إمث عليه وليس رغبة عن دين هللا وطاعة رسول هللا 

 

من السوء  لنفسك وأحرص على جناتك كلك من أحرص على اخلري أخي املسلم : إن النيب  (3
ْكمثلْْمثلييف حديث أيب هريرة : )) وقد قال  فكن حريصًا كل احلرص على متابعته والنار
ْوْفيهاْيقعنْالنارْفْيقعنْالتْالدوابْهذهْوْالفراشْجعلْحوَلاْماْأضاءتْفلماْنراْاستوقدْرجل
ْالنارْعنْهلم:ْْالنارْعنِْبجزكمْآخذْأنْمثلكمْوْمثليْفذلكْفيهاْفيقتحمنْيغلبنهْوُْيجزهنْجعل
َايف حديث أيب هريرة : )) (( رواه الشيخان . وقال فيهاْفتقتحمونْفتغلبونْالنارْعنْهلم َْأنَِْْإَّنَّ
َلةََْْيْستَ ْقِبلَْْْفََلْْاْلَغاِئطََْْأَحدهكهمْْْأََتىَْفِإَذاْأهَعلِ مهكهمْْْاْلَواِلدِِْْبَْنزَِلةَِْْلكهمْْ َْيْسَتِطبَْْْوَلَْْيْسَتْدِبْرَهاَْوَلْْاْلِقب ْ

 رواه أمحد وأبوا داود وابن ماجه / حسن .(( بَِيِميِنهِْ

  

ما  إن هللا عز وجل يعلم ما خنفي وما نعلن ومطلع على عباده وسوف نعود إليه فيجازي كال  (4
ولنراقب أنفسنا يف ذلك ولنجعل هذه اآلية نصب أعيننا "قد  بعمله فلنتق هللا يف أعمالنا وأقوالنا

  تم عليه" ولنحرص أن نكون دائماً على طاعة وذكر وتوبة واستغفار واستعداد لآلخرة.يعلم ما أن
. 
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