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َق ِمن َها َزو َج َها
َيا أَيُّ َها النَّاس اتَّقوا َربَّكم ا َّل ِذي َخ َل َقكم ِمن َنفس َواحِ َدة َو َخل َ
ون ِبههِ َوالأَر َحها َ إِ َّن
َو َب َّ
اء َواتَّقوا ال َّل َه ا َّل ِذي َت َ
ِيرا َون َ
اءل َ
ث ِمنه َ
س َ
ِس ً
ما ِر َجا ًلا َكث ً
ِيبا ()1
ال َّل َه كَ َ
ان َعلَيكم َرق ً

التفسير :
اي أيها الناس اتقوا هللا بعبادته وحده ال شريك له وهو من يقدر لعظمته فقد خلقكم من نفس واحدة
( آدم ) وخلق منها زوجها ( حواء ) وبث من أدم وحواء بشرا كثريا من الرجال والنساء ونشرهم يف
أقطار العامل على اختالف أصنافهم وألواهنم ولغاهتم وغري ذلك واتقوا هللا ـ ـ الذي تعاهدون به واتقوا
االرحام أن تقطعوها ولكن صلوها إن هللا مراقب جلميع أعمالكم وأحوالكم وضمائركم .
بعض الدروس من الآية :
 )1أخي املسلم  :إن البشر كلهم خلقهم هللا من ( أب وأم ) فأبوان مجيعا واحد وأمنا مجيعا واحده
فلماذا تفخر على فالن أو يفخر عليك فالن مادمتما مسلمني – ولذلك كان التفاخر
ابألحساب والطعن يف األنساب من أمور اجلاهلية (( فإذا افتخرت على فالن حبسبك أو
طعنت يف نسب فالن فأنت شخص فيك جاهليه )) ألنك وإايه من رجل واحد وامرأة
واحدة ففكر يف هذا األمر لتخرج من قلبك هذه اخلصلة اجلاهلية وقد قال النيب  يف حديث
أيب مالك ((أَربع ِف أ َُّم ِت ِمن أَم ِر ا ْْل ِ
اب َوالطَّ ْع ُن ِف ْاْلَنْس ِ
َحس ِ
اب
اهلِيَّ ِة َل يَ ْْتُُك َ
ْ ْ َ
َْ
َ
وَنُ َّن الْ َف ْخ ُر ِف ْاْل ْ َ
و ْال ْستِس َقاء ِِبلن ِ ِ
احةُ َعلَى ال َْميِ ِت)) رواه مسلم  ،اي أخي تب إىل هللا من هذه اخلصلة
ْ ُ ُ
ُّجوم َوالنيَ َ
َ
الذميمة ـ الن أكثر الناس ال تزال موجودة فيه ـ احذر  -احذر -احذر .
)2

إذا علمت أ ن البشر أبناء أسرة واحدة فهل قدمت هلذه األسرة ( أسرة أمها وأبوها واحد )
الدعوة إىل هللا عز وجل ( إىل دين اإلسالم ) إىل ( عبادة هللا وحده ال شريك له ) إن من
تقوى هللا وحق هذه األسرة أن تدعوها إىل هللا جل وعال وقد جاء الرسل عليهم الصالة
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والسالم فدعوا هذه األسرة إىل هللا حبا للخري هلا ( أن تسلم إىل هلل وتتوجه إىل رهبا ) فقدم ما
تستطيع من دعوة هذا البشر املنتشر يف هذا العامل عن طرق وسائل اإلعالم املتنوعة أو غريها .
)3

إنك أيها الشخص إذ مل تقدم هلذه األسرة الدعوة فهل ترتك هذه األسرة من األذى حبيث ال
تفسد أ فرادها أو بعض أفرادها بنشر املعاصي والرتغيب فيها كما يفعل الكثري من أهل الشر

)4

ال َّ
الر ْْحَ ِن فَ َق َ
الرِح َم َش ْجنَة ِم ْن َّ
صل الرحم ( قرابتك ) وقد قال  يف حديث أيب هريرة ((إِ َّن َّ
اّللُ
من و ِ
صلْتُهُ َوَم ْن قَطََع ِك قَطَ ْعتُهُ)) رواه البخاري  ،فاتق هللا يف قرابتك وصلها هلل وال
صلَك َو َ
َْ َ َ

ك َع ْن َّ
ص َدقَة) كما قال النيب  رواه
والفساد يف قنواهتم ووسائل إعالمهم (( َولْيُ ْم ِس ْ
الش ِر فَِإ ََّنَا لَهُ َ
البخاري /صحيح .

تقطعها .

يث ِب َّ
ب َولَا َتأكلوا أَم َوالَهم إِلَى
الط ِي ِ
امى أَم َوالَهم َولَا َت َتبَ َّدلوا ال َخ ِب َ
َوآَتوا اليَ َت َ
َ
َ
امى َفانكِحوا
أم َوالِكم إِنَّه كَ َ
يرا (َ )2و إِن خِ فتم ألَّا تقسِ طوا فِي اليَ َت َ
ان حوبًا كَبِ ً
َاث َوربَا َع َفإِن خِ فتم أَلَّا َتع ِدلوا َف َواحِ َد ًة
مث َنى َوثل َ
اب لَكم ِم َن الن َ
ِسا ِء َ
ما َط َ
َ

3
This file was downloaded from QuranicThought.com

لفضيلة العالمة  :محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

تفسير سورة النساء

َ
أَو ما م َلكَت أَيمانكم َذل َ َ
اء صَد َقات ِِه َّن نِحل ًَة
ِك أد َنى ألَّا َتعولوا (َ )3وآَتوا الن َ
َ
َ َ
ِس َ
م ِر ي ًئا ()4
َفإِن ِ
سا َفكلوه َ
هنِي ًئا َ
طب َن لَكم َعن شَيء ِمنه َنف ً

التفسير :

وجيب عليكم أن تسلموا أموال اليتامى إليهم كاملة إذا بلغوا راشدين وال أتكلوا احلرام من أموال الناس
يتامى أو غريهم وترتكوا أموالكم احلالل وال ختلطوا أموالكم مع أموال اليتامى فتأكلوها مجيعا فإن
فعلتم فقد ارتكبتم إمثا عظيما ـ ـ وإ ن خفتم عدم العدل يف إعطاء اليتيمة مهرها أو إنقاصه عن مثلها من
النساء فانكحوا غري اليتيمة من النساء ما طاب لكم منهن اثنني أو ثالث أو أربعا فإن خفتم عدم
العدل بني الزوجات فلينكح الرجل واحدة فقط وله البشرى مبا شاء فهذا أقرب إىل العدل وعدم اجلور
 ،وجيب على املسلم أن يعطى الزوجة مهرها وال مياطلها فإن طابت له نفسها بشيء من املهر فله
أخذه وأكله حالال طيبا .
بعض الدروس من الآيات :
 )1جيب دفع مال اليتيم إليه بشرطني :
أ -الشرط األول  :بلوغ اليتيم .
ب -الشرط الثاين  :الرشد ( أن يكون راشدا ) .
 )2حترمي أخذ مال اليتيم بدون حق وذلك من كبائر الذنوب وقد قال النيب  يف حديث عمري
 :الكبائر تسع وذكر منها (( َوأَ ْك ُل َم ِال الْيَتِ ِيم )) رواه أبو داود والنسائي /حسن .
 )3حترمي أكل مال غريك ممن هو معصوم الدم بدون حق (( املسلم والذمي واملعاهد واملستأمن وقد
ضا ظَالِ ًما لَ ِق َي َّ
ضبَا ُن))رواه مسلم و يف
اّللَ َو ُه َو َعلَْي ِه غَ ْ
قال  يف حديث وائل (( َم ْن اقْتَطَ َع أ َْر ً

ِ ِ ِ ِِ
ب َّ
َّار
اّللُ لَهُ الن َ
حديث أيب أمامه احلارثي قوله َ (( م ْن اقْتَطَ َع َح َّق ْام ِرئ ُم ْسلم بيَمينه فَ َق ْد أ َْو َج َ
ول َِّ
ِ
ِ
اّلل قَ َال َوإِ ْن قَ ِضيبًا ِم ْن أ ََراك )) رواه
ريا َي َر ُس َ
َو َح َّرَم َعلَْي ِه ا ْْلَنَّةَ فَ َق َ
ال لَهُ َر ُجل َوإ ْن َكا َن َش ْي ئًا يَس ً
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مسلم .
فيا أخي املسلم احذر من أخذ أموال الناس وحقوقهم ابلباطل فإن يوم القيامة ال درهم وال
دينار إمنا الوفاء ابحلسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظامل ويعطى املظلوم فإن نفدت
حسنات الظامل أخذ من سيئات املظلوم وطرحت على الظامل مث يلقى يف النار كما صح عنه
.
 )4إذا كان عندك ظن غالب أنك ال تعدل بني الزوجات فتزوج واحدة فقط (( العدل يف غري
حب القلب أما يف حب القلب فال حيب )) لكن العدل يف النفقة واملبيت والكسوة وحنو
ذلك فقط .
 )5أعط املرأة صداقها كامال وال أتخذ منها شيئا إال عن طيب نفسها وقد قال  يف حديث
ال ْام ِرئ إَِّل بِ ِط ِ
يب نَ ْفس ِمْنهُ)) رواه أبو داود  /صحيح .
حنيفة (( َل ََِي ُّل َم ُ
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ِيها
اء أَم َوالَكم ا َّلتِي َج َع َ
َولَا تؤتوا ال ُّ
اما َوارزقوهم ف َ
ل ال َّله لَكم قِيَ ً
س َف َه َ
امى َحتَّى إِ َذا بَلَغوا
معرو ًفا (َ )5واب َتلوا اليَ َت َ
َواكسوهم َوقولوا لَهم َقولًا َ
ها إِس َرا ًفا
اح َفإِن آَ َنستم ِمنهم رش ًدا َفاد َفعوا إِلَي ِهم أَم َوالَهم َولَا َتأكلو َ
النِكَ َ
َ
ِيرا َفليَأكل
من ك َ َ
من ك َ َ
ان َغنِيًّا َفليَس َتعفِف َو َ
ارا أن يَكبَروا َو َ
ان َفق ً
َو ِب َد ً
وف َفإِ َذا َد َفعتم إِلَي ِهم أَم َوالَهم َفأَش ِهدوا َعلَي ِهم َوكَ َفى ِبال َّلهِ َحسِ يبًا
معر ِ
ِبال َ
()6

التفسير:
وال تعطوا من يسرف من النساء واليتامى واخلدم أموالكم أو األموال اليت تتولون القيام عليها هلم ألن
األموال قد جعلها هللا مما تقوم به معايش الناس من التجارات وغريها وإذا أعطى هؤالء تلك األموال
أتلفوها وأضاعوها ولكن كونوا أنتم الذين تنفقون عليهم بكسوهتم ومؤونتهم ورزقهم وبروهم وقولوا هلم
القول اجلميل واللفظ الكرمي عند طلب أمواهلم أو اإلنفاق عليهم مبا حيقق املصلحة ويطيب النفوس ـ
واختربوا اليتامى حىت إذا بلغوا راشدين يف تصرفاهتم فسلموا هلم أمواهلم وال أتكلوا أمواهلم مسرفني قبل
بلوغهم ورشدهم ومن كان منكم أيها األولياء غنيا فليستعفف عن مال اليتيم وال أيكل منه شيئا أما
الويل الفقري فله أن أيكل من مال اليتيم بقدر قيامه عليه  ,فإذا دفعتم أيها األولياء أموال اليتامى إليهم
بعد رشدهم فأشهدوا عليهم لئال يقع من بعضهم جحود ملا قبضه واستلمه وكفى ابهلل حماسبا ورقيبا
على األولياء وعلى خلقه كلهم وسوف جيازي كل عامل بعمله .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم  :حيرم عليك إضاعة املال سواء كان لك أو كنت وليا عليه ليتيم أو جمنون
أو غريهم وقد قال  يف حديث أيب هريرة (( إن هللا يرضى لكم ثالاث ويكره لكم ثالاث
رضي لكم أن تعبدوه ول تشركوا به شيئا وان تعتصموا حببل هللا مجيعا ول تفرقوا وان
تناصحوا من وىل هللا أمركم  ،ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال )) رواه
مسلم  ،فيا أخي املسلم اتق هللا يف مالك فال تضيعه ( ال تسلمه للسفهاء من أوالد أو نساء
أو خدم أو غريهم ) وال تضيعه يف احملرمات وال تضيعه يف اإلسراف واملخيلة .
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أخي املسلم احذر أكل مال اليتيم وغريه ممن توليت على ماله واعلم أن هللا حماسبك على ذلك
فإن أكل مال اليتيم كبرية من كبائر الذنوب وقد قال النيب  يف حديث عبد هللا بن عمرو

((الكبائر اإلشراك ِبهلل )) وذكر منها (( واكل مال اليتيم )) رواه البيهقي يف السنن  /حسن
 وحيرم التحيل ألكل أموال اليتامى واجملانني والنساء وغريهم ابلباطل . )3يسن اإلشهاد عند دفع املال إىل أهله كاليتامى عند بلوغهم راشدين وهذه سنه مؤكدة جدا ((
فأشهدوا عليهم )) وعلى املسلم أن يستشعر حماسبة هللا له يف كل شئونه .
 )4أخي املسلم إذا كنت ضعيفا فال تتول على مال يتيم أو غريه من األماانت لقوله  أليب ذر
ك ما أ ِ
ض ِعي ًفا وإِِن أ ِ
ب لِنَ ْف ِسي َل ََت ََّم َر َّن َعلَى اثْ َن ْ ِ
ي
ي َوَل تَ َولََّ َّ
((ي أ ََِب ذَر إِِن أ ََر َ
ُح ُّ
ُح ُّ
ب لَ َ َ
اك َ َ
َ
ال يَتِيم )) رواه مسلم .
َم َ
 )5يشرتط يف صحة دفع مال اليتيم إليه البلوغ والرشد يف املال حبيث ال يضيعه يف حمرمات ويعرف
كيف يصرف ماله .

ك
ِسا ِء َن ِ
ال َن ِ
ما َت َر َ
ما َت َر َ
ِلر َج ِ
صيب ِم َّ
صيب ِم َّ
ك ال َوال َِد ِ
((ل ِ
ون َولِلن َ
ان َوالأَق َرب َ
ما َق َّ
ض َر
ل ِمنه أَو كَث َر َن ِ
ون ِم َّ
ال َوال َِد ِ
وضا (َ )7و إِذَا َح َ
ان َوالأَق َرب َ
صيبًا َ
مفر ً
ساكِين َفارزقوهم ِمنه َوقولوا لَهم َقولًا
م َ
امى َوال َ
م َة أولو القربَى َواليَ َت َ
القِس َ
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ض َعا ًفا َخافوا َعلَي ِهم
ين لَو َت َركوا ِمن َخلف ِِهم ذ ِر يَّ ًة ِ
ش ا َّل ِذ َ
معرو ًفا (َ )8وليَخ َ
َ
ما
ون أَم َوا َ
س ِد ً
َفليَتَّقوا ال َّل َه َوليَقولوا َقولًا َ
ين يَأكل َ
يدا ( )9إِ َّن ا َّل ِذ َ
ل اليَ َت َ
امى ظل ً

يرا ()10
سيَصلَو َن َ
ارا َو َ
َّما يَأكل َ
إِن َ
س ِع ً
ون فِي بطون ِِهم َن ً

التفسير :
الرجال والنساء يستوون يف أصل الوراثة فريثون مجيعا وإن تفاوتوا حبسب ما فرض هللا لكل منهم وسواء
كان املرياث قليال أو كثريا ـ ـ وإذا حضر قسمة املال الكثري أولو القرىب واليتامى واملساكني فأعطوهم
شيئا من الوسط يكون صدقة عليهم مع كالم مجيل جيرب القلب ويريح اخلاطر ـ ـ وإذا حضر أحدكم
املوت فأوصى مضرا بورثته فعلى من مسعه أن يتقى هللا ليوفقه ويسدده للصواب فينظر لورثته كما حيب
أن يصنع بورثته إذ خشي عليهم الضيعة ـ ـ والذين أيكلون أموال اليتامى بدون حق فإمنا أيكلون انرا
أتجج يف بطوهنم يوم القيامة وسيعذبون يف انر جهنم جزاء فعلهم الشنيع وجرمهم الفظيع .

بعض الدروس من الآيات :

 )1إن الرجال والنساء يستوون يف أصل الوراثة وإن تفاوتوا حبسب فرائضهم بقرابة أو نكاح أو والء
ـ ـ وال جيوز حرمان النساء من املرياث كما يفعل أهل اجلاهلية ـ فيا أخي املسلم أعط املرأة
حقها من اإلرث واتق هللا فيها ألهنا قد تسكت خوفا أو حياء أو ألي أمر آخر كما يف
عادات بعض املناطق اليت ال تورث املرأة من حق أبيها أو ابنها أو زوجها أو أخوهتا وغري
ذلك ومىت كانت العادة أهنا ال ترث فهذا من أحكام اجلاهلية (( أفحكم اْلاهلية يبغون))

وقد ورث النيب  ابنيت سعد بن الربيع فقال لعمهما (( :أَ ْع ِط ابْ نَ َت َس ْعد الثُّلُثَ ْ ِ
ُّم َن
ي َوأ َُّم ُه َما الث ُ
ْ
َوَما بَِق َي فَ ُه َو لَ َك)) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث جابر  /حسن .

 )2أخي الكرمي اتق هللا يف حياتك واتق هللا عند موتك فال توصي وصية جتور فيها على ورثتك
وإمنا الوصية تسن ابلثلث فقط ال زايدة لقوله  يف حديث أيب هريرة ((إِ َّن َّ
ص َّد َق َعلَْي ُك ْم
اّللَ تَ َ
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ِع ْن َد َوفَاتِ ُك ْم بِثُلُ ِث أ َْم َوالِ ُك ْم ِزَي َد ًة لَ ُك ْم ِف أَ ْع َمالِ ُك ْم ))رواه ابن ماجه (حسن)
( فأوص بثلث مالك ) هذا هو السنة واألفضل وهذا يف حالة إذا كان عندك خري وال تلعب
ابملال يف مرضك حىت تدع ورثتك يتكففون الناس فقد هنى النيب  عن ذلك 0
 )3حرمة أكل مال اليتيم وحنوه وإنه من الكبائر  ،فاحذر اي أخي املسلم من ذلك ويف احلديث
عن الكبائر ((وأكل مال اليتيم))حسن .
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ق
وصيكم ال َّله فِي أَولَا ِدكم لِل َّذكَ ِر ِمثل َح ِ
ي ِ
اء َفو َ
ظ الأن َثيَي ِن َفإِن ك َّن ن َ
ِس ً
ك َو إِن كَا َنت َواحِ َد ًة َفل ََها النِصف َولِأَبَ َو يهِ لِك ِل َواحِ د
ما َت َر َ
اث َن َتي ِن َفلَه َّن ثل َثا َ
ان لَه َولَد َفإِن لَم يَكن لَه َولَد َو َو ِر َثه أَبَ َواه
ما َت َر َ
ما ال ُّ
سدس ِم َّ
ك إِن كَ َ
ِمنه َ
وصي ِب َها أَو
صيَّة ي ِ
سدس ِمن بَع ِد َو ِ
ان لَه إِخ َوة َفلِأ ِمهِ ال ُّ
َفلِأ ِمهِ ال ُّثلث َفإِن كَ َ
َ
َ
َ
يض ًة ِم َن ال َّلهِ إِ َّن ال َّل َه
َدين آَبَاؤكم َوأب َناؤكم لَا َتدر َ
ون أيُّهم أق َرب لَكم َنف ًعا َف ِر َ
ِيما ()11
كَ َ
ِيما َحك ً
ان َعل ً

التفسير :
أيمركم هللا ابلعدل يف أوالدكم يف املرياث فمن ترك منكم أبناء وبنات فلالبن ضعف مرياث البنت فإذا
مات الشخص عن بنات فقط اثنتني فأكثر فلهن ثلثا ما ترك امليت وان ترك بنتا واحدة فلها نصف ما
ترك امليت  ،وإذا مات وخلف أاب وأما وولدا فلكل واحدا من األبوين السدس مما ترك فرضا  ،فإذا
مات عن أبيه وأمه وال ولد له فألمه الثلث  ،فإذا خلف مجعا من اإلخوة ( اثنني فأكثر) فألمه السدس
وإمنا يكون املرياث بعد أن خترج ديون هللا والعباد وبعد إخراج الوصية وأنتم ال تدرون من كان أقرب
لكم يف النفع الدنيوي أو األخروي هل هو من اآلابء أو األبناء ألنه متوقع من هذا ومن هذا وهلذا
فرضنا هذا و هذا وساوينا بني القسمني يف أصل املرياث وهذا التفصيل يف املرياث هو فرض من هللا
حكم به وقضاه ألنه عليم حكيم فأعطى كال ما يستحقه .
بعض الدروس من الآية :
)1

إن قسمة الرتكة مما تواله هللا جل وعال فيجب إعطاء كل وارث حقه كما جاء يف كتاب هللا
سبحانه .

)2

إن للذكر ضعف األنثى يف املرياث فيما يتعلق أبوالد امليت وهذا هو الغالب يف كل املواريث .

 )3إذا خلف امليت بنات ـ أو بنات أبناء ـ أو بنات أبناء أبناء وان نزل ( أبناء األبناء )وكن (
اثنتني فأكثر) فلهن ثلثا الرتكة بشرط عدم املعصب (أخوهن ) وإن يكن اثنتني فأكثر  ،وأما
بنات االبن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن يف درجتهن ويشرتط عدم الفرع الوارث الذي هو
أعلى منهن .
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)4

إذا خلف امليت بنتا واحدة فلها نصف تركته بشرط عدم املعصب ( أخوها ) وعدم املشارك (
أختها ) وكذلك بنت االبن ( وإن نزل االبن ) يشرتط عدم املعصب ( أخوها ـ أو ابن عمها
يف درجتها ) وعدم املشارك أختها أو بنت عمها يف درجتها ) ويشرتط عدم الفرع الوارث
األعلى منها .

)5

يرث األب السدس فقط فرضا بشرط واحد وهو وجود االبن للميت أو ابن االبن وان نزل (
الذكر ) ويرث األب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا خلف امليت ولدا أنثى فقط (بنت أو
بنت ابن وان نزل واحدة أو أكثر .

)6

ترث األم السدس بشرطني مها وجود الولد للميت ذكرا أو أنثى أو وجود اجلمع من األخوة ،
وترث األم الثلث بشرطني [ :عدم الولد للميت  ،وعدم اجلمع من األخوة ( اثنني فأكثر ) ] .

)7

جيب إخراج الدين قبل املرياث وقبل الوصية سواء كان الدين هلل أو لآلدمي مث خترج الوصية مث
املرياث وكلها بعد مؤن التجهيز .

ولَكم نِصف ما َتر َ َ
ان لَه َّن َولَد َفلَكم
ك أز َواجكم إِن لَم يَكن لَه َّن َولَد َفإِن كَ َ
َ
َ َ
َ
ما َت َركتم
صيَّة ي ِ
ما َت َرك َن ِمن بَع ِد َو ِ
الربع ِم َّ
الربع ِم َّ
ين ِب َها أو َدين َولَه َّن ُّ
ُّ
وص َ
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ما َت َركتم ِمن بَع ِد
ان لَكم َولَد َفلَه َّن ال ُّثمن ِم َّ
إِن لَم يَكن لَكم َولَد َفإِن كَ َ
َ
ورث كَلَال ًَة أَ ِو ام َرأَة َولَه أَخ أَو
َو ِ
ون ِب َها أو َدين َو إِن كَ َ
صيَّة توص َ
ان َرجل ي َ
ِك َفهم ش َركَاء فِي
سدس َفإِن كَانوا أَك َث َر ِمن ذَل َ
ما ال ُّ
أخت َفلِك ِل َواحِ د ِمنه َ
َ
صيَّ ًة ِم َن ال َّلهِ َوال َّله
ضار َو ِ
ث ِمن َبع ِد َو ِ
ال ُّثل ِ
صيَّة ي َ
وصى ِب َها أو َدين َغي َر م َ
ط ِع ال َّل َه َو َرسولَه يدخِ له َجنَّات َتج ِري
من ي ِ
َعلِيم َحلِيم ( )12تِل َ
ك حدود ال َّلهِ َو َ
ص ال َّل َه
من يَع ِ
ِك ال َفوز ال َع ِ
ِيها َوذَل َ
ين ف َ
ِمن َتحت َِها الأَن َهار َخا ِل ِد َ
ظيم (َ )13و َ
ِيها َولَه َع َذاب م ِهين ()14
َو َرسولَه َو يَ َت َع َّد حد َ
ارا َخال ًِدا ف َ
وده يدخِ له َن ً

التفسير :
إذا ماتت زوجتك وليس هلا ولد كليا ( ذكر أو أنثى ) منك أو من غريك ( فلك نصف تركتها ) ،
فإن كان هلا ولد ( ذكرا أو أنثى منك أو من غريك ) فلك ربع تركتها ويكون املرياث بعد الدين هلل أو
للعباد وبعد الوصية ـ وللزوجة واحدة أو أكثر ربع تركتك إذا مل يكن لك ولد ( منها أو من غريها ذكرا
أو أنثى ) فإن كان لك ولد ( ذكرا أو أنثى منها أو من غريها ) فيكون للزوجة الثمن من تركتك واحدة
أو أكثر من زوجة يشرتكن يف الربع أو الثمن وهذا املرياث بعد ديون هللا وديون عباده وبعد الوصية ـ ـ
وإن كان تويف الرجل أو املرأة وليس له أب وال ولد وإمنا له إخوة من أمه فإن خلف أخا واحدا من
أمه ذكرا أو أنثى فله سدس تركته وإن خلف إخوة ألم ( اثنني فأكثر ذكورا أو إانث ) فلهم ثلث الرتكة
وهذا املرياث بعد ديون هللا وعباده وبعد الوصية اليت على العدل ال اإلضرار وهذا كله فريضة وحكم
من هللا العليم احلليم ـ ـ وكل ما مر من الفرائض هي حدود هللا فال جتاوزوها ومن يطع هللا ورسوله يدخله
جنات له فيها النعيم املقيم واخللود الدائم والفوز العظيم  ،ومن يعص هللا ورسوله وجياوز تلك احلدود
يعذبه هللا يف انر جهنم خالدا فيها مهاان يف عذاهبا .
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بعض الدروس من الآيات :
)1

يرث الزوج النصف من زوجته بشرط واحد ( عدم الولد هلا ذكرا أو أنثى ) .

)2

يرث الزوج من زوجته الربع بشرط ( وجود الولد للزوجة ذكرا أو أنثى ) .

)3

ترث الزوجة واحدة أو أكثر الربع من الزوج بشرط واحد ( عدم الولد للزوج ولدا ذكرا أو أنثى
).

)4

ترث الزوجة واحدة أو أكثر الثمن من الزوج بشرط واحد هو ( أن يكون للزوج ولد ذكرا أو
أنثى ) .

)5

يرث األخ ألم ( ذكرا أو أنثى ) السدس بشروط ( عدم الولد للميت ذكرا أو أنثى )

(

وعدم األصل الوارث من الذكور كاألب واجلد ) ( وأن يكون األخ ألم واحدا فقط ) .
)6

يرث اإلخوة ألم الثلث بشروط ( أن يكوان اثنني فأكثر ذكورا أو إانث ) ( وعدم الولد ذكرا أو
أنثى ) ( وعدم األصل الوارث من الذكور كاألب و اجلد ) .
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ِسائِكم َفاس َتش ِهدوا َعلَي ِه َّن أَربَ َع ًة ِمنكم َفإِن
ِين ال َفاحِ َ
ش َة ِمن ن َ
َواللَّاتِي يَأت َ
ل ال َّله لَه َّن
ش ِهدوا َفأَمسِ كوه َّن ِفي البيو ِ
موت أَو َيج َع َ
َ
ت َحتَّى يَ َت َوفَّاه َّن ال َ
َ
َ
ما
)وال َّل َذ ِ
َ
ما َفإِن َتابَا َوأصل َ
َحا َفأع ِرضوا َعنه َ
ان يَأتِيَان َِها ِمنكم َفآَذوه َ
سبِيلًا (َ 15
يما ()16
إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ان َت َّوابًا َرحِ ً

التفسير :
والنساء الاليت يفعلن فاحشة الزان فأشهدوا عليهن أربعة رجال ثقات فإن ثبت زانهن ابلبينة العادلة
( الرجل
فاحبسوهن يف البيوت حىت مينت أو جيعل هللا هلن طريقا أخرـ ـ واللذان يفعالن الفاحشة
واملرأة ) فأذومها ابلشتم والتعيري والضرب ابلنعال فإن اقلعا واتاب إىل هللا وصلحت أعماهلما وحسنت فال
تعنفومها بكالم قبيح أو تعيري بعد ذلك فإن هللا تواب على من اتب إليه رحيم ملن أقبل عليه .
بعض الدروس من الآيات :
)1

إن الزان من كبائر الذنوب ـ فيا أخي املسلم احذر منه كل احلذر – ولتحذر املرأة من الزان كل
احلذر ـ وقد كان هذا احلكم يف اآلية قبل شرعية حد الزان فلما شرع احلد نسخ هذا احلكم
ـ ولكن يبقي الزان من أبشع اجلرائم األخالقية والكبائر وهو يف حق املرأة والرجل قاذورة ال يقدم
عليها إال كل ساقط وساقطة ـ وال يروج للزان إال كل ساقط األخالق سواء كان الرتويج عن
طريق القنوات أو التمثيليات أو األغاين املاجنة أو غري ذلك وقد حرم اإلسالم كل الطرق إىل
الزان فمن ذلك :
أ -حرم اخللوة ابألجنبية وقال  يف حديث جابر (( ل يبينت رجل عند امرأة ف بيت
إل أن يكون انكحا أو ذا حمرم )) رواه مسلم .
سافِ ْر ال َْم ْرأَةُ إَِّل َم َع
ب -حرم سفر املرأة بال حمرم كما قال  يف حديث ابن عباس (( َل تُ َ
ِذي َْحم َرم)) رواه الشيخان .
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ت -حرم النظر إىل األجنبية إال بغرض نكاح أو شهادة أوطب وحنو ذلك قال هللا تعاىل
((قل للمؤمني يغضوا من أبصارهم )) اآلية
ث -أمر املرأة أن ال ختضع ابلقول ((فال ختضعن ِبلقول فيطمع الذي ف قلبه مرض))
اآلية .
ج -حرم على املرأة إبداء الزينة إال للمحارم والزوج إال ما ظهر منها كاللباس .
ح -حيرم اختالط املرأة ابلرجال يف دور العمل وغريها ملا يرتتب عليه من الفتنة .
خ -حيرم قيادة املرأة للسيارة ملا يرتتب عليه من الفتنة والوقوع يف احملظور .
)2

إن التوبة جتب ما قبلها فيجب على من زان من الرجال والنساء أو ارتكب جرمية أخالقية أو
غريها أن يتوب إىل هللا عز وجل .

)3

إثبات ( التواب ـ الرحيم ) مها أمساء من أمساء هللا احلسىن نثبتها من غري تكييف وال متثيل وال
تعطيل وال تشبيه ويشقتق هلل من كل إسم صفة وتثبت تلك الصفات "نقل أصل املعىن " أما
كمال املعىن والكيف ال يعلمه إال هللا عز وجل ويشرع التخاق ابلتوبة " هل اي أخي املسلم
نتوب إىل هللا عز وجل " لندرى أنفسنا ونتب إىل ربنا فقد قال صلى هللا عليه وسلم " إن هللا
يبسط يده ابلليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيئ الليل " احلديث ـ
صحيح ويشرع لنا التخلق ابلرمحة وقد قال صلى هللا عليه وسلم " إمنا يرحم هللا عباده الرمحاء "
صحيح وإثبات الصفات واألمساء هلل عز وجل بال ختيل كما قال تعاىل " ليس كمثله شيئ وهو
السميع البصري

ون ِمن َق ِر يب
ون ال ُّ
وء ِب َج َهالَة ث َّ
م يَتوب َ
مل َ
َّما التَّوبَة َعلَى ال َّلهِ ِل َّل ِذ َ
ين يَع َ
إِن َ
س َ
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ت التَّوبَة
س ِ
َفأو َلئ َ
ِيما (َ )17ولَي َ
ِك يَتوب ال َّله َعلَي ِهم َوكَ َ
ِيما َحك ً
ان ال َّله َعل ً
َ
ل إِنِي تبت الآ َ َن
س ِي َئا ِ
موت َقا َ
ون ال َّ
ت َحتَّى إِ َذا َح َ
مل َ
ِل َّل ِذ َ
ض َر أ َح َدهم ال َ
ين يَع َ
َ
ولَا ا َّل ِذين يموتون وهم كفَّار أو َلئ َ َ
ِيما ()18
َ َ
َ َ
َ
ِك أع َتد َنا لَهم َع َذابًا أل ً

التفسير :
إمنا يقبل هللا التوبة ممن عمل الذنب وارتكب املعصية عن جهالة بربه واتب قبل الغرغرة وقبل طلوع
الشمس من مغرهبا وعلم هللا فيه الصدق واإلانبة فإن هللا يتوب عليه لعلمه بصدقه وحكمته جل وعال
يف وضع الشيء يف موضعه ـ ـ وال تقبل التوبة ممن عمل الذنوب واملعاصي حىت إذا كان يف الغرغرة اتب
إىل هللا وال تقبل ممن مات كافرا بل إن الكافر يف العذاب املوجع يف انر جهنم خالدا خملدا .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم سارع ابلتوبة إىل هللا عز وجل  ،فإن العبد إذا أذنب ذنبا وجب عليه أن يتوب
إىل هللا منه ـ وكلما كان العبد جاهال فيذنب وليس معاندا لربه فإنه يكون أقرب إىل قبول توبته
وأخرب أنه 
وإىل توفيقه وصدقه يف توبته ـ وقد أمر النيب  ابلتوبة يف حديث األغر املزين
يتوب فقال ((ي أَيُّها النَّاس تُوبوا إِ َىل ربِ ُكم فَِإِن أَتُوب إِ َىل َِّ
اّلل َع َّز َو َج َّل ُك َّل يَ ْوم ِمائَةَ َم َّرة ))
َ َ
ُ
ُ ُ
َ ْ
رواه مسلم  ،فأمتثل أخي أمر رسولك  وتب إىل هللا عز وجل .
 )2للتوبة شروط يف قبوهلا وهي كما يلي :

 .1اإلخالص هلل عز وجل وهذا الشرط يف كل عبادة هللا عز وجل .
 .2اإلقالع عن الذنب الذي اتب منه حاال .

 .3الندم على ما فات من وقوعه يف الذنب لقوله  يف حديث ابن مسعود (( النَّ َد ُم
تَ ْوبَة )) رواه امحد وابن ماجه واحلاكم  /صحيح  ،وأعلم أخي أنه ال يشرتط للتوبة
لفظ معني أو لفظ  ،بل لو ندم يف قلبه وترك الذنب لوجه هللا فأن ذلك توبة .
 .4العزم يف قلبه أنه ال يعود إىل الذنب الذي اتب منه فإن كان يف قلبه أنه انو الرجوع
للذنب فهذه ليست توبة صادقة  ،وهذه الشروط يف التوبة من الذنب الذي بني العبد
وبني ربه مثل  :شرب اخلمر ـ واملخدرات ـ اإلسبال ـ شرب الدخان ـ أكل القات ـ
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الشيشة – الرب دفان ـ مساع الغناء وحنو ذلك  ،فإذا كانت التوبة من ذنب ( حق
ألدمي ) كأخذ مال شخص سرقة أو خيانة أو غيبة أو حنو ذلك  ،يشرتط لقبول
التوبة إعادة احلق لصاحبه مع االستطاعة واالستحالل من غيبته مع االستطاعة وال
يلحق املغتاب ضرر فإن مل يستطع استغفر له بدل اغتيابه  ،ويشرتط لقبول التوبة فيمن
أفسد اجملتمع بقول أو فعل أن يبني هلم أن عمله حرام وأنه اتئب منه حىت يعود من
أطاعه يف قوله أو فعله ويكون عن طريق األجهزة اليت نشر الذنب عن طريقها أو غريها
وهللا أعلم (( إال الذين اتبوا وأصلحوا وبينوا )) .

 .5أن تكون قبل الغرغرة لقوله  يف حديث ابن عمر ((إِ َّن َّ
اّللَ يَ ْقبَ ُل تَ ْوبَةَ ال َْع ْب ِد َما َلْ يُغَ ْر ِغ ْر
)) رواه الرتمذي وابن ماجة (حسن)  .وتكون قبل طلوع الشمس من مغرهبا

 )3التائب الصادق يغلب عليه اإلكثار من االستغفار والطاعات فأكثر من ذلك .

َ
َ
منوا لَا يَحِ ُّ
هبوا
ها َولَا َتعضلوه َّن ِل َتذ َ
اء كَر ً
ل لَكم أن َت ِرثوا الن َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ِس َ
َ
وف
شة مبَ ِي َنة َو َعا ِ
بِبَع ِ
معر ِ
ِين بِ َفاحِ َ
ما آَ َتيتموه َّن إِلَّا أن يَأت َ
شروه َّن بِال َ
ض َ
شي ًئا َو يَج َع َ َّ
ِيرا ()19
سى أَن َتك َرهوا َ
َفإِن كَ ِرهتموه َّن َف َع َ
ل الله فِيهِ َخي ًرا كَث ً
َ
ارا َفلَا َتأخذوا ِمنه
َو إِن أَ َردتم استِب َدا َ
مك َ َ
ل َزوج َ
ان َزوج َوآ َتيتم إِح َداه َّن قِن َط ً
َ
ضى َبعضكم
ما مبِ ً
شيئًا أَ َتأخذو َنه به َت ً
َ
ف َتأخذو َنه َو َقد أف َ
ينا (َ )20وكَي َ
انا َو إِث ً
ما َنكَ َح آَبَاؤكم ِم َن
إِلَى بَعض َوأَ َخذ َن ِمنكم ِمي َثا ًقا َغل ً
ِيظا (َ )21ولَا َتنكِحوا َ
س ِبيلًا ()22
ان َفاحِ َ
اء َ
مق ًتا َو َ
ما َقد َ
الن َ
َف إِنَّه كَ َ
سل َ
ش ًة َو َ
ِسا ِء إِلَّا َ
س َ

التفسير :

أييها املؤمنون ال حيل لكم أن تكرهوا املرأة إذا مات زوجها ابالستيالء عليها بنكاحها أو تزوجيها كما
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يرغب ويل زوجها أو وارثها أو منعها من النكاح حىت ترد إليه صداقها أو متوت كما يفعل أهل اجلاهلية
كما أنه ال جيوز أن تعضلوا املرأة مبضارهتا يف العشرة إلرغامها على الفتداء برتك صداقها أو بعضه أو
حقا من حقوقها إال إذا أتت بفاحشة واضحة فإنه جيوز لزوجها أن يضغط عليها مضيقا لتفتدى منه
برد املهر إليه حىت ال يذهب ما أعطاها من مهر  ,وجيب عليكم معاشرة النساء بطيب القول و الفعل
وحسن اهليئة حبسب االستطاعة كما حتبون ذلك منهن  ,فإذا كرهتم النساء فاصربوا عليهن وعلى ما
فيهن من خلق جفاء فقد يكون اخلري يف إمساكهن أبن يرزق هللا منها ولدا صاحلا أو غري ذلك من
اخلري فإنه ال يكاد الرجل جيد املرأة اليت ال يصدر منها بعض اجلفاء أو النقص فتحملوا و احتسبوا ذلك
عند هللا ـ ـ وإذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويتزوج مكاهنا غريها فال أيخذ مما كان اصدق األوىل شيئا
حىت لو كان أصدقها ماال كثريا فمن أخذه منها فقد ظلمها واحتمل إمثا عظيما وكيف أتخذون منهن
مهورهن وقد استمعتم هبن ابجلماع وغريه  ،وأخذن منكم العهد يف العقد الشرعي واإلمساك مبعروف أو
تسريح إبحسان وأن الرجل أخذ املرأة أبمانة هللا واستحل فرجها بكلمة هللا فيجب مراعاة ذلك والقيام
به ـ وال تتزوجوا بزوجات اآلابء ( سواء كان اآلابء من جهة األب أو من جهة األم ) وسواء طلقها
األب أو مات عنها وسواء دخل هبا أم مل يدخل هبا  ،إال ما قد سلف يف اجلاهلية ألن نكاح زوجات
اآلابء فاحشة وأمر كبري يف نفسه ويؤدي إىل بغض االبن أابه وهو أيضا مما ميقت هللا عليه وهو بئس
الطريق ملن سلكه من الناس .
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بعض الدروس من الآيات :
 )1حيرم ارث النساء كرها وهذا يتناول (عدم تزويج املرأة رغبة أن متوت ويرثها وليها كمن كان ألمه
مال كثري وهي ترغب النكاح ولكنه مينعها من النكاح خوفا على ماهلا أن يقع يف يد زوجها
أو يرث زوجها منها إذا ماتت  ،وكذلك أخت الرجل أو غريها ممن له والية عليها فليتق هللا
الرجل يف املرأة وليجعل هذه اآلية نصب عينيه ـ كما يتناول الرجل الذي عنده الزوجة وهلا مال
وال يرغب فيها فال يؤدي حقوقها وال يطلقها وإمنا ينتظر موهتا حىت يرثها ويتناول غري ذلك
فليتق هللا الرجل يف املرأة اليت هو وىل عليها وليتق هللا يف زوجته .
 )2مما يوجد يف هذا الزمان أن كثريا من البنات موظفات وأتخذ راتبا شهراي وقد يكون ضخما
وهي يف حاجة إىل النكاح فيمنعها أبوها وأخوها أو غريهم من األولياء من الزواج من أجل
راتبها فهذا الويل (حرامي ) ( ال خري فيه ) ( ظامل ) ( معتد ) ( آمث ) فعليه أن يتقي هللا يف
ذلك وال جيوز له أن مينعها من الزواج أو أن يعقد نكاحها على كل من رغب يف نكاحها
ابألساليب امللتوية وعلى هؤالء األولياء أن يتذكروا يوم القيامة وأهنم مبنعهم يكونون ظلمه (
ِ ُّ
ْم ظُلُ َمات يَ ْو َم ال ِْقيَ َامة ))
وما للظاملني من نصري ) وقد قال  يف حديث ابن عمر (( إ َّن الظل َ
رواه الشيخان  ،بل إن وفاء هذه املرأة يوم القيامة من وليها ابألخذ هلا من حسناته كما أخرب
النيب  فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاهتا فطرحت عليه  ،فليتق هللا .
)3

وجوب معاشرة الزوجة ابملعروف (وهذا واجب على كل واحد من الزوجني) ومن املعروف :
أ -أن يؤدي إليها حقوقها من االستمتاع والوطء والنفقة والكسوة والسكن على حسب
حاله ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أاته هللا ل يكلف
هللا نفسا إل ما أاتها ) .
ب -ال يقبحها ( ال يسبها وال يشتمها وال يسيء إليها ابلقول أو الفعل بدون حق .
ج -التجمل للزوجة كما حيب أن تتجمل له يف بدنه وثوبه وطيبه وفمه ( ابلسواك وحنوه)
ألنه إن جاء على هيئة غري مرضية كان مؤذاي هلا وال جيوز أذية املسلم وقد كان النيب
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((إِ َذا َد َخ َل بَ ْي تَهُ بدأ ِبلسواك)) رواه مسلم من حديث عائشة .
د -يسن الصرب على خلق الزوجة اجلايف لقوله  يف حديث أيب هريرة (( ل يفرك مؤمن
مؤمنة  ،إن كره منها خلقا  ،رضي منها غريه)) رواه مسلم  ،وألهنا خلقت من ضلع
ِ
أعوج كما قال  يف حديث أيب هريرة ((إِ َّن الْمرأَ َة ُخلِ َق ْ ِ ِ
ك
يم لَ َ
َْ
ت م ْن ضلَع لَ ْن تَ ْستَق َ
ت ِهبا وِهبا ِعوج وإِ ْن َذهب َ ِ
يم َها َك َس ْرََتَا
استَ ْمتَ ْع َ
استَ ْمتَ ْع َ َ َ َ َ َ َ ْ
ت ِهبَا ْ
َعلَى طَ ِري َقة فَِإ ْن ْ
ت تُق ُ
ش ِهبَا))
َوَك ْس ُرَها طََالقُ َها)) رواه مسلم  ،ويف حديث مسرة قوله 
(( فَ َدا ِرَها تَ ِع ْ
رواه امحد  /صحيح .
ه -يشرع أن تتزين املرأة لزوجها بضوابط هي :
 .1أن تكون الزينة مما ال تشبه فيه ابلرجال وال تشبه ابلكافرات والفاسقات .
 .2أن تكون الزينة مما مل ينه عنه الشارع فإن كان هنى عنه فال تفعل ذلك كالنمص
ووصل الشعر والتفلج ,والوشر والقشر .
ض َرَر َوَل
 .3أن تكون الزينة مما ال ضرر فيه على املرأة أو الرجل لقوله َ (( ل َ
ِ
ض َرار)) رواه ابن ماجة وامحد يف حديث ابن عباس  /صحيح
)4

حيرم مضايقة الزوجة ( ومل تفعل فاحشة واضحة) لتفتدي من الزوج مبهرها وهذا من كبائر
الذنوب واآلثم وكذلك حيرم على الزوج الضغط على الزوجة لتعطيه من ماهلا أو من راتبها أو
تنفق على املنزل ألن النفقة على الزوج .

)5

حيرم نكاح زوجات اآلابء سواء كان اآلابء من نسب أو رضاع .
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ماتكم َو َخالَاتكم َوبَ َنات الأ َ ِخ
م َهاتكم َوبَ َناتكم َوأَ َخ َواتكم َو َع َّ
مت َعلَيكم أ َّ
ح ِر َ
َ
م َهات
َوبَ َنات الأخ ِ
اعةِ َوأ َّ
ت َوأ َّ
ض َ
ضع َنكم َوأَ َخ َواتكم ِم َن َّ
الر َ
م َهاتكم اللَّاتِي أر َ
ِسائِكم اللَّاتِي َد َخلتم بِ ِه َّن َفإِن
ِسائِكم َو َربَائِبكم اللَّاتِي فِي حجو ِركم ِمن ن َ
ن َ
َ
ين ِمن أَصلَا ِبكم
لَم َتكونوا َد َخلتم ِب ِه َّن َفلَا ج َن َ
اح َعلَيكم َو َحلَائِل أب َنائِكم ا َّل ِذ َ
َ
يما ()23
ما َقد َ
َف إِ َّن ال َّل َه كَ َ
سل َ
معوا بَي َن الأخ َتي ِن إِلَّا َ
َوأن َتج َ
ورا َرحِ ً
ان َغف ً
َ
اب ال َّلهِ َعلَيكم َوأحِ َّ
ل لَكم
ص َنات ِم َن الن َ
مانكم ِك َت َ
م َلكَت أي َ
ما َ
ِسا ِء إِلَّا َ
َوالمح َ
ما اس َتم َتعتم
اء َذلِكم أَن َتب َتغوا ِبأَم َوالِكم مح ِ
ِين َغي َر م َ
سافِحِ َ
صن َ
ين َف َ
َ
ما َو َر َ
َ
اضيتم ِبهِ ِمن
يض ًة َولَا ج َن َ
اح َعلَيكم ف َ
ِيما َت َر َ
وره َّن َف ِر َ
ِبهِ ِمنه َّن َفآتوه َّن أج َ
ِيما ()24
يضةِ إِ َّن ال َّل َه كَ َ
َبع ِد ال َف ِر َ
ِيما َحك ً
ان َعل ً

التفسير :
ف هذه اآلية حترمي نكاح احملارم من النسب وهن سبع :
-1

األمهات ويدخل فيهن اجلدات من جهة األم ومن جهة األب ومن جهة اجلد مهما علون من

نسب أو رضاع .
-2

البنات ويدخل فيهن بناهتن وإن نزلن وبنات أبنائهن وإن نزلوا من نسب أو رضاع .

-3

األخوات شقيقات أو ألب أو ألم وبناهتن وإن نزلن وبنات أبنائهن وإن نزلوا من نسب أو

رضاع .
-4

العمات شقيقات أو ألب أو ألم وأخوات األجداد وإن علوا من كل جهة من نسب أو

رضاع .
-5

اخلاالت شقيقات أو ألب أو ألم وخاالت األم واجلد وأن عال من كل جهة من نسب أو

رضاع .
-6

بنات األخ من كل جهة وبناهتن وإن نزلن وبنات أبنائهن وإن نزلوا من نسب أو رضاع .

-7

بنات األخت من كل جهة وبناهتن وإن نزلن وبنات أبنائهن وإن نزلوا من نسب

أو

رضاع ـ وحترم األم من الرضاعة وأمهاهتا وجداهتا من كل جهة وخاالهتا وعماهتا كاألم سواء بسواء ،
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وحترم األخت من الرضاعة من كل جهة وبناهتا وبنات أبنائها وإن نزلن كاألخت من النسب وحترم أم
الزوجة مبجرد العقد وسواء كانت أما لزوجة أو جدهتا من نسب أو رضاع وحترم بنت الزوجة وبناهتا وإن
نزلن وبنات أبنائها وإن نزلوا من نسب أو رضاع ابلدخول ابلزوجة فإن مل يدخل ابلزوجة فال حيرمن
عليه وحترم زوجة االبن الصلىب أو ابلرضاع وإن نزل ابلعقد وحيرم اجلمع بني األختني من نسب أو
رضاع ويعفى عما مضى يف اجلاهلية وحيرم ابلسنة اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها وحيرم من
الرضاع ما حيرم من النسب وهللا غفور رحيم ملن سلف منه شيء يف اجلاهلية ـ ـ وحيرم نكاح املتزوجات
من النساء إال ما ملكها يف احلرب فيحل وطأها مبلك اليمني بعد أن تستربأ حبيضه وهذا التحرمي كتبه
هللا وفرضه عليكم فالزموا كتابه وال خترجوا عن حدوده وأحل هللا لكم ما عدا املذكورات أن حتصلوا
أبموالكم من الزوجات إىل أربع أو ما ملكت أميانكم بال حصر ابلطريق الشرعي نكاحا أو ملك ميني
طالبني العفة ال الزان ـ فما استمتعتم ابلنساء ابلنكاح الشرعي فلهن مهورهن املفروضة وال إمث عليكم
إال إن أسقط النساء شيئا من مهورهن بعد فرض تلك املهور ومعرفتها وكان إسقاط املرأة برضاها
وطيب نفسها وهللا عليم أبعمالكم وما يصلح لكم حكيم يوضع هذه األحكام وغريها يف مواضعها
سبحانه وتعاىل .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم  :إن من ذكر من احملرمات ابلنسب أو الرضاع أو املصاهرة يتعلق هبن ما يلي :
أ -حرمة نكاحهن مطلقا إال من حرمت ألجل اجلمع كاملرأة وأختها وعمتها وخالتها فإذا
ماتت املرأة أو طلقت وانتهت عدهتا فإهنا حتل أختها وعمتها وخالتها .
ب -احملرمات حترميا أبداي كاحملرمات ابلنسب والرضاع وأم الزوجة والربيبة اليت دخل أبمها
فإنه ال جيوز النظر منهن إال إيل ما يظهر غالبا كالرأس والعنق واليد والساعد والقدم
وحنو ذلك وال جيوز النظر إىل الفخذ والظهر والبطن وحنو ذلك ولذا جيب عليك
أخي املسلم أن أتمرهن ابلتسرت فيما ال حيل نظرك إليه وأنت أمث إن نظرت إيل ما ال

22
This file was downloaded from QuranicThought.com

تفسير سورة النساء

لفضيلة العالمة  :محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

حيل  ،أما من حرمتها مؤقتة فال حيل النظر إليها ألهنا أجنبيه كأخت الزوجة وعمتها
وخالتها وعمت أبيها وخالة أبيها .
ت -من حرمت للنسب فإهنا من األرحام الذين هلم الصلة كما قال  يف حديث عبد
الس َالم وأَط ِْعموا الطَّع ِ
ام َو َ ُّ
َّاس نِيَام تَ ْد ُخلُوا
هللا بن سالم ((أَفْ ُ
ام َوصلُوا ْاْل َْر َح َ
ََ
شوا َّ َ َ ُ
صلوا َوالن ُ
ا ْْلَنَّةَ بِ َس َالم) رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه (صحيح)  ،وأما من حرمت من لرضاع
فإهنا ال جتب صلتها ولكن صلها من ابب فعل اخلري املشروع عموما وليس
بواجب .
ث -احملرمات ابلنسب يتفاوتن يف احلقوق فاألم حقها أعظم من غريها فأد كل ذي حق
حقه منهن .
)2

جيب على الرجل أن يعطى املرأة مهرها إذا دخل هبا أو خال هبا ويسن للرجل أن يكون كرمي

)3

(( َما

األخالق مع زوجته وقد قال  يف حديث عبد هللا بن عمرو (( ِخيَ ُارُك ْم ِخيَ ُارُك ْم لِنِ َسائِ ِه ْم)) رواه
ابن ماجه وغريه /صحيح
يسن حسن العهد مع الزوجة الفاضلة اخلرية بعد موهتا وقد قالت عائشة رضي هللا عنها

صلَّى َّ
ت َعلَى َخ ِدجيَةَ َوَما ِب أَ ْن أَ ُكو َن أَ ْد َرْكتُ َها
اج النِ ِ
َحد ِم ْن أَ ْزَو ِ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َما ِغ ْر ُ
ِغ ْر ُ
َّب َ
ت َعلَى أ َ
ول َِّ
ِ
اك إَِّل لِ َكثْ رةِ ِذ ْك ِر ر ُس ِ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ََلَا َوإِ ْن َكا َن لَيَذْبَ ُح َّ
صلَّى َّ
ص َدائِ َق
َوَما ذَ َ
الشاةَ فَ يَ تَ تَ بَّ ُع هبَا َ
اّلل َ
َ
َ
َخ ِدجيَةَ فَ يُ ْه ِد َيها ََلُ َّن))رواه الرتمذي .

صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِه
 )4إن نكاح املتعة حمرم كما قال علي رضي هللا عنه ((قَ َ
ال ِلبْ ِن َعبَّاس إِ َّن النِ َّ
َّب َ
ِ
ِِ
ِ
َّ
ب)) رواه الشيخان .
َو َسل َم ََنَى َع ْن ال ُْمْت َعة َو َع ْن ُُلُوم ا ُْلُ ُم ِر ْاْل َْهليَّة َزَم َن َخْي ََ
 )5إثبات أمساء هللا ( العليم ـ احلكيم )ويتضمن كل اسم صفة فنثبت ذلك بال متثيل وال تشبيه وال
تعطيل وال حتريف (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصري )) .

َ
ما
ت المؤ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
من لَم يَس َت ِ
ت َف ِمن َ
َو َ
طع ِمنكم َطولًا أن يَنك َِح المح َ
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َ
َ
يمانِكم بَعضكم ِمن
مانكم ِمن َف َتيَاتِكم المؤ ِم َنا ِ
ت َوال َّله أعلَم ِبإِ َ
م َلكَت أي َ
َ
َ
َ
ص َنات َغي َر
معر ِ
وره َّن ِبال َ
وف مح َ
َبعض َفانكِحوه َّن ِبإِذ ِن أهل ِِه َّن َوآتوه َّن أج َ
شة َف َعلَي ِه َّن
ت أَخ َدان َفإِذَا أح ِ
ِحات َولَا متَّخِ َذا ِ
ص َّن َفإِن أَ َتي َن بِ َفاحِ َ
م َ
ساف َ
ت ِمنكم َوأَن
ت ِم َن ال َع َذا ِ
ص َنا ِ
ب َذل َ
ِي ال َع َن َ
ِك ل َ
نِصف َ
ما َعلَى المح َ
ِمن َخش َ
َتص ِبروا َخير لَكم َوال َّله َغفور َرحِ يم ()25

التفسير :
ومن مل جيد منكم سعة من املال ليتزوج حرة عفيفة فله أن يتزوج مملوكة مؤمنة وهللا اعلم إبميان األمة
وغريها فيكفي الظاهر وهللا هو العامل بسرائر األمور ـ فانكحوا املؤمنات إبذن سادهتم ألن السيد هو ويل
أمته وادفعوا هلن مهورهن عن طيب نفس وبال خبس إن كن عفيفات عن الزان وغري متخذات أخالء
للفجور هبن يف السر أو لعالقات مشبوه مريبة فإذا تزوجن اململوكات مث زنني فعليهن نصف حد احلرائر
يف الزان ( مخسون جلدة فقط ).
جواز نكاح اململوكة بشروط :
-1إذا خشي على نفسه الوقوع يف الزان والصرب أفضل يف حقه .
-2أن يكون غري واجد سعة من املال لنكاح حرة عفيفة .
-3أن تكون األمة مؤمنة ال كتابية ـ والصرب عن نكاح األمة خري للمسلم ملا يف نكاحها من رق
الولد ـ وهللا كثري املغفرة واسع الرمحة فاطلبوا مغفرته وابذلوا أسباب احلصول على رمحته
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم إذا أردت النكاح فأحبث عن احلرة العفيفة بكل ما حتمل هذه اجلملة ( عفيفة
عن الزان ـ عفيفة عن الطرق املؤدية إىل الزان مثل (الغناء) ألنه بريد الزان (عفيفة عن التسكع يف
األسواق ـ عفيفة عن مشاهدة األفالم املؤدية إىل الزان ـ عفيفة عن املكاملات للرجال األجانب ـ
عفيفة عن العمل املختلط ابلرجال ـ عفيفة عن عشق الصور ومجعها للرجال (كالالعبني
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واملطربني واملمثلني وغريهم ) ـ عفيفة عن الكالم الفاحش ـ عفيفة عن املطالبة بقيادة السيارة
والسفر بدون حمرم والسكن يف الفنادق والنوادي النسائية للعب الكرة والسباحة وحنو ذلك ـ
عفيفة عن اخلروج إىل دول الكفر للدراسة هناك وحدها ـ عفيفة عن السفر إىل دول الكفر
للنزهة وحدها وغري ذلك من الطرق املؤدية إىل الفواحش واملنكرات وملخص ذلك كله هو ما
قاله (( فاظفر بذات الدين تربت يداك ))
 )2أخي املسلم  :إن املسلم هو الذي حيرص يف نكاحه على صالح ذريته وهذا يبدأ من اختيار
الزوجة الصاحلة ( ذات الدين ) وتكون كما يلي :
أ -ذات دين :لقوله صلى هللا عليه وسلم " فأظفر بذات الدين تربت يداك"
ب -ودود
ت -ولود :لقوله صلى هللا عليه وسلم" تزوجوا الودود الولود فإين مكاثربكم"

رواه أبو داود

والنسائي  /صحيح

ث -بكر  :لقوله صلى هللا عليه وسلم" تزوجوا األبكار فأهنن أعذب أفواهاوأنق أرحاما
وأرضى ابليسري" احلديث  /صحيح
ج -مجيلة  :لقوله صلى هللا عليه وسلم " تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها "
احلديث  /رواه الشيخان  /وألن اجلميلة تعفه
ح -وإذا كانت ذات علم وفقه وعقل يستوعب ودعوة ـ من أسرة صاحلة وبيت حمرتم  ،مىت
توفرت هذه الصفات يف املرأة فقد حصلت على خري عظيم ـ وأهم شيء يف ذلك كله
(ذات الدين )
 )3محل العام يف قوله تعاىل(( واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب )) على اخلاص يف قوله تعاىل
(( فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات )) يف موضوع اإلماء فال تنكح اآلمة إال
املؤمنة دون الكتابية .

25
This file was downloaded from QuranicThought.com

لفضيلة العالمة  :محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

تفسير سورة النساء

وب َعلَيكم َوال َّله
ي ِر يد ال َّله لِيبَ ِي َن لَكم َو يَه ِديَكم س َن َن ا َّل ِذ َ
ين ِمن َقبلِكم َو يَت َ
َ
ون
َعلِيم َحكِيم ()26
ين يَ َّتبِع َ
وب َعلَيكم َو ي ِر يد ا َّل ِذ َ
َوال َّله ي ِر يد أن يَت َ
َ
ش َهوا ِ َ
ِق
ميلًا َع ِ
ِف َعنكم َوخل َ
يما ( )27يرِ يد ال َّله أن ي َخف َ
ت أن َت ِميلوا َ
ال َّ َ
ظ ً
ض ِعي ًفا ()28
ال ِإن َ
سان َ

التفسير :
يريد هللا أن يبني ويفصل لكم أيها املؤمنون ما أحل لكم وما حرم عليكم مما تقدم يف هذه السورة
وغريها ويدلكم على الطرق احلميدة والشرائع السديدة مما جاء به الرسل الكرام مما حيبه ويرضاه ويتوب
عليكم من اإلمث واحملارم وهللا عليم بعباده وما يصلح هلم مما شرعه وهو حكيم يف شرعه وقدره وأقواله
وأفعاله  ,وهللا يريد أن تتطهروا ابلتوبة إليه من املعاصي ويريد أتباع الشياطني من اليهود والنصارى
والزانة وأصحاب الفواحش أن ترتكوا احلق إىل الباطل واإلميان إىل الكفر والطهارة إىل الرذيلة
والقاذورات  ,ويري د هللا أن ييسر عليكم يف شرائعه وأوامره ونواهيه لضعفكم فرمحكم أبن شرع لكم ما
يناسبكم رمحة منه ولطفا .
بعض الدروس من الآيات :
 )1إن من صفات هللا (اإلرادة )وتنقسم إىل قسمي :
 .1القسم اْلول من ( اإلرادة ) اإلرادة الدينية الشرعية وهي  :تتعلق مبا حيبه هللا ويرضاه
كما يف قوله تعاىل (( يريد هللا أن خيفف عنكم )) (( يريد أن يبي لكم)) (( وهللا
يريد أن يتوب عليكم )) وهذه اإلرادة :
أ -تتعلق مبا حيبه هللا ويرضاه .
ب -هي إرادة هللا من غري "طلب من عباده أن يفعلوه وأمرهم به "
ج -وقد يتحقق املراد وقد ال يتحقق .
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 .2القسم الثان من ( اإلرادة ) إرادة كونية وهى :
أ -تتعلق بفعل هللا عز وجل .
ب -ومبا حيبه وماال حيبه كما يف قوله تعاىل (( إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول
له كن فيكون)) .
ج -وهذه اإلرادة يتحقق املراد فيها وال يتخلف .
 )2األمر ( إذا أمر هللا عباده ابلشيء ) فإنه ال يستلزم إرادته كوان بل قد يريده كوان وقد ال يريده ـ
فمن فعل ما أمره هللا به شرعا فإنه تتحقق فيه اإلراداتن الكونية والشرعية ـ ومن مل يفعل ما أمره
هللا به شرعا فيكون قد حتققت فيه اإلرادة الكونية ال الشرعية .
 )3ال يقع شيء إال وقد أراده هللا كوان ( من خري أو شر ) فال يقع يف هذا العامل إال ما يريد
سبحانه كوان .
 )4إن هللا جل وعال جيب أن يتوب إليه عباده وأن يهتدوا هبداه  ،فحري بنا اي أخي املسلم أن
نسارع إىل ذلك اهلدى وأن نتوب إىل هللا جل وعال وأن نستغفره ويف حديث أيب ذر قوله 
ال ي ِعب ِ
ادي إِِن َح َّرْم ُ ُّ
ْم َعلَى نَ ْف ِسي َو َج َعلْتُهُ بَ ْي نَ ُك ْم ُحمَ َّرًما فَ َال
قال هللا تعايل (( أَنَّهُ قَ َ َ َ
ت الظل َ
ضال إَِّل من ه َدي ته فَاست ْه ُد ِون أ َْه ِد ُكم ي ِعب ِ
تَظَالَموا ي ِعب ِ
ادي ُكلُّ ُك ْم َجائِع إَِّل
ادي ُكلُّ ُك ْم َ
َ ْ َ ُْ ُ ْ َ
ْ َ َ
ُ َ َ
ِ
من أَطْعمتُهُ فَ ِ
ِ
ِ ِ ُّ
س ُك ْم
س ْوتُهُ فَ ْ
ْ
َ ْ َْ
ْس ِون أَ ْك ُ
استَك ُ
استَطْع ُم ِون أُطْع ْم ُك ْم َي عبَادي ُكل ُك ْم َعار إ َّل َم ْن َك َ
ِ
ِ
ِ ِ
الذنُوب َِ
استَ ْغ ِف ُر ِون أَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ))
مج ًيعا فَ ْ
َي عبَادي إِنَّ ُك ْم ُختْطئُو َن ِِبللَّْي ِل َوالن َ
َّها ِر َوأ ََان أَ ْغف ُر ُّ َ
رواه مسلم .

 )5احلذر من الفسقة أتباع الشهوات دعاة الرذيلة واحملرمات فإهنم يرغبون أن ينتكس العبد املسلم
وأن جيروا اخللق إىل امليل عن دين هللا واالحنراف عنه وهؤالء كثريون من أصحاب القنوات
الفضائية واجملالت اخلليعة وغريها فاتق هللا أيها املسلم واحذر من ذلك وحذر أهلك وجمتمعك
ال فِت نا َك ِقطَ ِع اللَّي ِل ال ِ
صبِ ُح َّ
من هذه الفنت كما يف حديث أيب هريرة (( َِب ِد ُروا ِِب ْْلَ ْع َم ِ َ ً
ْمظْل ِم يُ ْ
ْ ُ
الر ُجلُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يع ِدينَهُ بِ َع َرض ِم ْن الدُّنْ يَا)) رواه مسلم .
ُم ْؤمنًا َوميُْسي َكاف ًرا أ َْو ميُْسي ُم ْؤمنًا َويُ ْ
صبِ ُح َكاف ًرا يَبِ ُ
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َ
َ
ار ًة َعن
منوا لَا َتأكلوا أَم َوالَكم بَي َنكم ِبالبَ ِ
اط ِل إِلَّا أن َتك َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ون ت َِج َ
َ
من َيف َعل
َت َراض ِمنكم َولَا َتقتلوا أنف َ
سكم إِ َّن ال َّل َه كَ َ
يما (َ )29و َ
ان ِبكم َرحِ ً
َّ
يرا ( )30إِن
ان ذَل َ
ذَل َ
ما َف َ
ارا َوكَ َ
سو َ
ِك عد َو ًانا َوظل ً
ِك َعلَى اللهِ يَسِ ً
ف نصلِيهِ َن ً
يما
ما تن َهو َن َعنه نكَفِر َعنكم َ
َتج َتنِبوا كَبَائ َِر َ
س ِيئَاتِكم َوندخِ لكم مد َخلًا كَرِ ً
()31

التفسير :
أييها املؤمنون ال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطل كأكل الراب والقمار والغصب وجحد األمانة
والسرقة وأنواع املعامالت احملرمة وكل األسباب احملرمة لكسب املال لكن املتاجرة املشروعة اليت تكون
عن تراض من البائع واملشرتى فال أبس هبا يف حتصيل األموال وال يقتل بعضكم بعضا مبباشرة أو سبب
وهذا من رمحة هللا بكم أن ينهاكم عن أكل األموال ابلباطل وعن سفك الدماء فيأمن املسلم على
نفسه وماله  ,ومن يسفك الدماء وأيكل األموال اليت لغريه ظاملا معتداي عاملا فسيعذب يف انر جهنم
لتجاسره على انتهاك حرمات هللا وإن تعذيبه يف النار ليسري على هللا الذي ال يعجزه شيء يف األرض
وال يف السماء وإ نكم أيها املؤمنون إن اجتنبتم كبائر الذنوب واآلثم اليت هنيتم عنها فإن هللا يغطى
ويسرت سيئاتكم وال يؤاخذكم هبا ويدخلكم اجلنة يف مقعد صدق عند مليك مقتدر .
بعض الدروس من الآيات :
 )1حترمي أكل األموال ابلباطل أبي أسلوب أو معاملة أو حيلة  ،فيا أخي املسلم اتق هللا يف املال
الذي تكسبه  :احذر كل أبواب الراب والقمار والغش للناس يف بيع أو غريه واحذر اخليانة ـ فإنه
أييت زمان ال يبايل الشخص من أية أخذ املال كما قال  يف حديث أيب هريرة (( ََيِْت َعلَى
الن ِ
َخ َذ ِمْنهُ أ َِم َن ا ُْلََال ِل أ َْم ِم ْن ا ُْلََرام )) رواه النسائي والبخاري
َّاس َزَمان َل يُبَ ِال ال َْم ْرءُ َما أ َ
وحنوه .
ِ
ِ
 )2حترمي قتل النفس بغري حق وقد وقال النيب ُ (( ك ُّل ال ُْم ْسل ِم َعلَى ال ُْم ْسل ِم َح َرام َد ُمهُ َوَمالُهُ
ضهُ )) /صحيح  ،فهذا احلديث حيرم دم املسلم وماله وعرضه فاتق هللا أخي املسلم يف
َو ِع ْر ُ
ذلك
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 )3الذنوب تنقسم إىل قسمي :
أ -كبائر والكبرية هي  :ما توعد عليه أبي وعيد من الشارع كالعذاب أو النار أو غضب

أو لعنة أو ال ينظر هللا إليه أو قال النيب  ليس منا أو توعد عليه يف الدنيا حبد وحنو

ذلك  ،والكبائر درجات منها ما هو أكرب من غريه كما قال النيب  يف حديث أنس
اك ِِب َِّ
(( أَ ْك َبُ الْ َكبَائِ ِر ِْ
ّلل َوقَ ْت ُل النَّ ْف ِ
ال
الزوِر أ َْو قَ َ
س َو ُع ُقو ُق ال َْوالِ َديْ ِن َوقَ ْو ُل ُّ
اإل ْش َر ُ

الزوِر)) رواه البخاري  ,ومن الكبائر اليت وردت يف احلديث (( اليمي
ادةُ ُّ
َو َش َه َ
الغموس )) رواه البخاري  ،ومنها قذف احملصنات والتويل يوم الزحف وغري ذلك
والكبائر :
 )1يغفرها هللا ابلتوبة فإن التوبة جتب ما قبلها وجيب على من اقرتف كبرية التوبة إىل هللا
منها .
 )2وأما احلدود فإهنا كفارات ألصحاهبا كما قال النيب (( فَعوقِ ِ ِ
ارة لَهُ))
ب به فَ ُه َو َك َّف َ
ُ َ
صحيح .
 )3وصاحب الكبرية الذي مات عليها بال توبة يوم القيامة حتت مشيئة هللا إن شاء عفا
عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه إال الشرك األكرب فإن هللا ال يغفره لصاحبه إذا مات عليه
.
)4

)5

وصاحب الكبرية اليت مات عليها يدخل يف شفاعة النيب  كما يف حديث أنس قوله
اع ِت ِْل َْه ِل الْ َكبَائِ ِر ِم ْن أ َُّم ِت )) رواه الرتمذي  /صحيح وقوله يف حديث
(( َش َف َ

الشفاعة (( أتروَنا للمؤمني املتقي ؟ ! ل و لكنها للمذنبي اخلاطئي )) صحيح
والتائب من الذنب كبرية أو غربها تبدل سيئاته اليت اتب منها حسنات كما قال
تعايل(( فأولئك يبدل هللا سيئاَتم حسنات ))

ب -وذنوب صغائر وتكفر ابجتناب الكبائر لآلية ((أن جتتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر
الصلَو ِ
ات ْ
ضا ُن
س َوا ْْلُ ْم َعةُ إِ َىل ا ْْلُ ْم َع ِة َوَرَم َ
عنكم سيئاتكم )) اآلية ولقوله َ َّ (( 
اخلَ ْم ُ
ِ ِ
ت الْ َكبَائُِر)) رواه مسلم عن أيب هريرة .
اجتُنِبَ ْ
إِ َىل َرَم َ
ضا َن ُم َكف َرات ل َما بَ ْي نَ ُه َّن َما ْ
ج -اإلصرار على الصغرية يصريها كبرية .
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د -كل ما ذكر من العبادات أنه يكفر الذنوب كاحلج وغريه مما جاء فيه نص فإمنا هو
لتكفري الصغائر فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم .
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ما
ال َن ِ
ِلر َج ِ
ض َ
صيب ِم َّ
ما َف َّ
ضكم َعلَى بَعض ل ِ
منَّوا َ
َولَا َت َت َ
ل ال َّله ِبهِ بَع َ
َ
ان
ِسا ِء َن ِ
صيب ِم َّ
ما اك َت َ
سبوا َولِلن َ
اك َت َ
سب َن َواسألوا ال َّل َه ِمن َفضلِهِ إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ِيما ()32
بِك ِل شَيء َعل ً

التفسير :
ال يتمىن بعضكم الفضل الذي أعطاه هللا البعض اآلخر فإن هذا أمر حمتوم والتمين ال جيدي شيئا ألن
هللا قد قسم ذلك ومن ذلك أن هللا أعطى الرجل ضعف املرأة يف املرياث وحنوه مما يعلم هللا أنه أصلح
لكل منهما ولكن لكل من الرجل واملرأة نصيب مما اكتسب فكل له جزاءه على عمله حبسبه إن
خريا فخري وإن شرا فشر ـ وعليكم أيها املؤمنون أن تسألوا هللا عز وجل من فضله فإنه كرمي وهاب وهو
عليم مبن يستحق الدنيا فيعطيه منها  ،ومن يستحق الفقر فيفقره  ،ومن يستحق اآلخرة فيوفقه  ,ومن
يستحق اخلذالن فيخذله فهو أعلم خبلقه سبحانه .
بعض الدروس من الآية :
 )1حيرم على املرأة أن تتمىن ما خص هللا به الرجل كاملرياث وحنوه أو تتمىن أهنا رجل ألن
هذا مبين على علم هللا مبا هو أصلح للرجل واملرأة فيكون التمين منها اعرتاضا على
حكمة هللا يف تشريعه ولكن إمنا حيرم هذا إذا تكلمت أو عملت به وأما حديث
النفس فهو معفو عليه ولكن عليها أن تعرض عنه وال تسرتسل معه وقد قال  يف
حديث أيب هريرة (( إن هللا جتاوز ل عن أمت ما وسوست به صدورها ما ل تعمل أو
تتكلم ))رواه البخاري
 )2كذلك حيرم على الرجل أن يتمين أنه امرأة أو انه أعطى ما للمرأة مما خصها هللا به إال
حديث النفس فانه معفو عنه .
 )3ال يتمىن شخص ما أعطاه هللا فالان فال يتمىن مال فالن أو ولد فالن أو زوجة فالن
يف كالمه أو عمله أما حديث النفس فال حمذور فيه وحيرم أن حيسد أحد أحدا يتمىن
زوال النعمة عن أخيه ولكن تشرع الغبطة كما قال النيب َ (( ل َحس َد إَِّل ِف اثْ نَ تَ ْ ِ
ي
َ
َر ُجل َعلَّ َمهُ َّ
ال
س ِم َعهُ َجار لَهُ فَ َق َ
آان َء اللَّْي ِل َو َ
اّللُ الْ ُق ْرآ َن فَ ُه َو يَ ْت لُوهُ َ
آان َء الن َ
َّها ِر فَ َ
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ُوت فَُالن فَع ِمل ِ
لَي ت ِن أُوتِ ِ
آاتهُ َّ
اّللُ َم ًال فَ ُه َو
ْت مثْ َل َما يَ ْع َم ُل َوَر ُجل َ
َ ُ
ُ
َْ
يت مثْ َل َما أ ِ َ
يت ِمثْ َل َما أ ِ
ْت ِمثْ َل َما يَ ْع َم ُل))
يُ ْهلِ ُكهُ ِف ا ُْلَِق فَ َق َ
ُوتَ فَُالن فَ َع ِمل ُ
ال َر ُجل لَْي تَِن أُوتِ ُ
 .رواه البخاري والفرق بينهما  :املنهي عنه أن يقول ليتين أوتيت مال فالن أو علم
فالن أو ولد فالن – واملشروع أن يقول ليتين أوتيت مثل مال فالن أو مثل علم فالن
فاعرف الفرق .
 )4أيها املسلم  :اسأل هللا عز وجل من فضله من أمور الدنيا واآلخرة وقد قال النيب  يف
حديث ابن عباس (( سلوا هللا من فضله  ،فإن هللا َيب أن يسأل )) حديث حسن
رواه الرتمذي عن ابن مسعود  ،ورواه غريه عن ابن عباس .
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َ
مانكم
ما َت َر َ
ِي ِم َّ
ك ال َوال َِد ِ
ون َوا َّل ِذ َ
ان َوالأَق َرب َ
ين َع َق َدت أي َ
َولِكل َج َعل َنا َ
م َوال َ
يدا ()33
َفآَتوهم َن ِ
ش ِه ً
ان َعلَى ك ِل شَيء َ
صيبَهم إِ َّن ال َّل َه كَ َ

التفسير :
لكل ميت جعلنا ورثة وعصبة يرثون مال امليت مما تركه والده وقرابته ومن عقدمت احللف معهم من
النصر والرفادة واإلرث فأعطوهم نصيبهم من اإلرث ( واإلرث ابملعاقدة قد نسخ ) وإن هللا سبحانه
مطلع على أعمالكم وسرائركم ال ختفي عليه خافية فال ختالفوا أمره وهنيه فيما أمركم وهناكم .
بعض الدروس من الآية :
 )1وجوب إعطاء الوارث حقه من املرياث رجال كان أو امرأة فريضة أو تعصيبا وال جيوز أخذ
إرث املرأة كما يفعل بعض اجلهال يف بعض البوادي أو غريها .
ْف ِف
 )2احرتام ما كان من أحالف اجلاهلية ولكن ال حلف يف اإلسالم كما قال َ (( ل ِحل َ
اإلس َالِم وأَُّميَا ِحلْف َكا َن ِف ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة َلْ يَ ِز ْد ُه ِْ
اإل ْس َال ُم إَِّل ِش َّدةً )) رواه مسلم من حديث جبري
َ
ِْ ْ َ

ابن مطعم .

 )3أخي املسلم إن هللا شهيد على أعمالنا وأقوالنا وسرائران فتنبه لذلك ومن أمسائه جل وعال (
الشهيد ) فنثبت له هذا االسم ونثبت الصفة بال متثيل كما مر كما يف قوله تعاىل(( ليس كمثله
شيء وهو السميع البصري )) .

ما أَن َفقوا
ض َ
ما َف َّ
ِ
ون َعلَى الن َ
الر َجل َق َّوام َ
ضهم َعلَى َبعض َو ِب َ
ِسا ِء ِب َ
ل ال َّله بَع َ
ِظ ال َّله َواللَّاتِي
ِظات لِل َغي ِ
ِمن أَم َوال ِِهم َفال َّ
ما َحف َ
صال َِحات َقانِ َتات َحاف َ
ب ِب َ
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اج ِع َواض ِربوه َّن َفإِن
ض ِ
ون نش َ
َت َخاف َ
وزه َّن َفعِ ظوه َّن َواهجروه َّن فِي ال َ
م َ
َ
يرا ()34
أ َطع َنكم َفلَا َتبغوا َعلَي ِه َّن َ
س ِبيلًا إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ان َع ِليًّا كَ ِب ً

التفسير :
الرجل قيم على املرأة فهو رئيسها وكبريها ومديرها ومؤدهبا إذا اعوجت مبا فضل هللا الرجل عليها من
كمال العقل وعدم غلبة العواطف وحصافة الرأي ودقة النظر يف العواقب وجودة التصرف يف املواقف
وغريها وظهور الشخصية وأل ن الرجل هو املنفق من ماله تلك الكلف اليت أوجبها هللا عليه كاملهور
والنفقات وغريها – واملرأة الصاحلة هي اليت تطيع زوجها يف املعروف وحتفظ زوجها يف نفسها وماله
حبفظ هللا الذي من حفظه فهو  -وإذا عصني األزواج فعظوهن ابلنصح وخوفهن عقاب هللا فإن أبني
فاهجروهن يف املضاجع ردا هلن إىل الصواب فان أبني فاضربوهن ضراب غري مربح أتديبا هلن فأن
أطعنكم وعدن إىل الصواب أو كانت املرأة مطيعة غري عاصية للزوج فال سبيل له عليها بعد ذلك
وليس له ضرهبا وال هجرها  ,وإن هللا هو العلي الكبري وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغي عليهن .
بعض الدروس من الآية :
إن حق القوامة للرجل على املرأة فمن طلب أن يكون للمرأة حق القوامة فقد ظلم املرأة
)1
وزج هبا فيما ال يتناسب مع طبيعتها فليتق هللا – بل من اعتقد أن للمرأة حق القوامة على
الرجل فهو كافر ألنه خمال ف للقران الكرمي صراحة ولذلك جيب أن يستتاب فإن اتب وإال
وجبت حماكمته شرعا  ,فالذين يطالبون بقوامة املرأة على الرجل فجرة خبثاء ال جيوز أن يفتح
هلم اجلرائد واجملالت ووسائل اإلعالم بل جيب ردعهم وبيان شرهم للناس ـ وعلى النساء أن ال
)2

يسمعن ما يقول هؤالء الذين هم غالبا من شعبة املنافقني (العلمانيني ) .
إذا نشزت املرأة (عصت زوجها) فيطبق هذه املراحل وال جيوز أن أيخذ مرحلة حىت أييت
ابليت قبلها فإن مل جيد عمل اليت بعدها وهذه املراحل هي :
أ -الوعظ للزوجة فإن مل يفدالوعظ.
ب-فاهلجر يف املضجع فإن مل يفد اهلجر يف املضجع .
ج -فالضرب غري املربح يف غري الوجه  ،وحيرم الضرب يف الوجه لقوله يف حديث أيب هريرة
(( إذا ضرب أحدكم خادمه فليتق الوجه)) رواه أبو داود  /حسن  ،ولقوله  (( وال
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يضرب الوجه وال يقبح )) رواه أهل السنن من حديث معاوية بن صربه (صحيح) .
إذا عصت الزوجة فال جيوز سبها أو شتمها أو لعنها أوالدعاء عليها أو تقبيحها وقد قال

َح ًدا)) رواه أبو داود  ،ولكن اسلك املنهج القرآين ( األمور اليت ذكرت لك) .
س ََّّ
ّب أ َ
َ (( ل تَ ُ
الوصية ابلنساء وأن من ظلمهن فإن هللا سينتقم منه فاتقوا هللا فيهن .
)4
ضرب رس ُ ِ
ِ
اّلل صلَّى َّ ِ
)5
اّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َخاد ًما لَهُ
ول َّ َ
األدب النبوي مع النساء وأنه َ (( ما َ َ َ َ ُ
ب بِيَ ِدهِ َشْي ئًا)) رواه مسلم عن عائشة .
َوَل ْام َرأَ ًة َوَل َ
ض َر َ
جيب على املرأة طاعة الزوج إذا دعاها إىل فراشه وقال  يف حديث أيب هريرة ((إِ َذا
)6
الرجل امرأَتَه إِ َىل فِر ِ
صبِ َح)) رواه
ات غَ ْ
اش ِه فَأَبَ ْ
ت فَبَ َ
ضبَا َن َعلَْي َها لَ َعنَ ْت َها ال َْم َالئِ َكةُ َح َّّت تُ ْ
َد َعا َّ ُ ُ ْ َ ُ
َ
البخاري ومسلم مبعناه .
)7

ت
على املرأة طاعة الزوج يف غري معصية هللا وقد قال  يف حديث ابن أىب أوىف ((لَ ْو ُكْن ُ
ِ
ِ
ت ال َْم ْرأَةَ أَ ْن تَ ْس ُج َد لَِزْو ِج َها))رواه امحد وابن ماجه (حسن)
َحد َْل ََم ْر ُ
َح ًدا أَ ْن يَ ْس ُج َد ْل َ
آم ًرا أ َ
،ورواه الرتمذي من حديث أيب هريرة (صحيح) ـ فعلى املرأة أن تتقي هللا يف الزوج .

إن من ضرب امرأته ومل يصرب فليس من اخليار ألنه  ملا طاف به نساء كثري يشكني
)8
ك ِِِبيَا ِرُك ْم )) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
س أُولَئِ َ
أزواجهن من الضرب فقال  (( لَْي َ
من حديث عبد هللا (صحيح) .
مسألة :للزوجة النفقة والكسوة ابملعروف  ،وحيرم على املرأة أن توطأ فراش زوجها أو
)9
تدخل بيته أحدا يكرهه فإن فعلت فله ضرهبا لقوله  يف حديث جابر(( َولَ ُك ْم َعلَْي ِه َّن أَ ْن َل
ِ
ِ
ض ْرًِب غَ ْ َري ُم َِبح َوََلُ َّن َعلَْي ُك ْم
ك فَا ْ
وه َّن َ
ْن َذلِ َ
ض ِربُ ُ
يُوطْئ َن فُ ُر َش ُك ْم أ َ
َح ًدا تَك َْر ُهونَهُ فَإ ْن فَ َعل َ
ِرْزقُه َّن وكِسو َُتُ َّن ِِبلْمعر ِ
وف)) رواه مسلم .
ُ َ َْ
َُْ
من أمساء هللا ( العلى ـ الكبري ) فتثبت هذين االمسني وما تتضمنها من الصفات على ما
)10
يليق جبالله سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصري) .
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َ
يدا
ما ِمن أَهل َِها إِن ي ِر َ
َو إِن خِ فتم شِ َق َ
اق بَين ِِه َ
ما ِمن أهلِهِ َو َحكَ ً
ما َفاب َعثوا َحكَ ً
يرا ()35
َاحا ي َوف ِ
ما إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ِق ال َّله بَي َنه َ
إِصل ً
ان َعل ً
ِيما َخ ِب ً

التفسير :
وإذا وقع اخلالف بني الزوجني فليبعث احلاكم رجال ثقة من أهل املرأة ورجال ثقة من أهل الزوج
ليجتمعا وينظرا يف أمر الزوجني ويفعال ما فيه املصلحة مما يراينه من التوفيق أو التفريق وإذا أراد
احلكمان إصالحا بنية صادقة فإن هللا يوفق بينهما وال خيتلفان ويهيئ هلما األمور على أحسن حال يف
اإلصالح ابجلمع أو التفريق حسب ما قضي هللا به أن فيه املصلحة للزوجني وهللا جل وعال عليم
أبمور اخللق كلهم مطلع عليها خبري هبا يعلم املفسد من املصلح فيجازي كال بعمله .
بعض الدروس من الآية :
عند اخلالف بني الزوجني يبعث احلاكم حكمني وما اتفقا عليه مشي عليه احلاكم فإن
)1
اختلفا فال عربة بقول األخر وعلى احلكمني أن خيلصا النية هلل جل وعال وأن حياوال اجلمع بني
الزوجني إن كان ممكنا وهللا هو املوفق واهلادي إىل الصواب واىل كل خري .
على احلكمني أن يتقيا هللا ويرتكا التحيز ( حبيث ال يتحيز أحدمها إىل أحد الزوجني )
)2
وأن يعلم احلكمان أن هللا عليم خبري هبم ومبا يف قلوهبم و حبركاهتم وبسكناهتم كما أنه على
احلاكم أن يكون اختيار احلكمني بدقه وأن يكوان ممن يعرف اجلمع والتفريق ال كما يكون من
حال كثري من اجلهلة الذين ال يعرفون مجعا أو تفريقا أو ما يتعلق مبهمتهما ـ واحلكمان
منصوابن من جهة احلاكم ( القاضي ) عند اجلمهور من العلماء .
املرأة خلقت من ضلع أعوج فحرى ابملسلم أن يصرب عليها وأن يتحمل منها بعض األمور
)3
اليت ال ختدش يف عرضه وأن يعطيها من املال ما يرضيها مبا ال إضاعة فيه وال سرف وال خميلة
وال تضيعه يف غري موضعه  ،فيا أخي املسلم تبلغ ابملرأة الحتمال أن تذهب منك فال حتصل
على امرأة تتبلغ هبا وقد قال  يف حديث أىب ذر (( املرأة خلقت من ضلع أعوج وإنك إن
أقمتها كسرَتا  ،وإن تركتها تعش هبا وفيها عوج ))رواه أمحد والنسائي  /حسن .
حيرم على املرأة أن ختتلع من زوجها بدون سبب وعنه قال  يف حديث عقبة بن عمر
)4
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ات والْم ْن تَ ِز َع ِ
ِ ِ
ات ))رواه الطرباين يف الكبري /صحيح .
ات ُه َّن ال ُْمنَافِ َق ُ
((إِ َّن ال ُْم ْختَل َع َ ُ
من أمساء هللا تعاىل ( العليم ـ اخلبري ) فنثبت ذلك هلل وما تضمناه من الصفات كما قال
)5
تعاىل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) .
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امى
س ً
َواعبدوا ال َّل َه َولَا تش ِركوا ِبهِ َ
شي ًئا َو ِبال َوال َِدي ِن إِح َ
انا َو ِب ِذي القربَى َواليَ َت َ
ب َواب ِن
ب ِبال َجن ِ
صاحِ ِ
ِين َوال َجا ِر ِذي القربَى َوال َجا ِر الجن ِ
ب َوال َّ
ساك ِ
م َ
َوال َ
َ
ورا ()36
سبِ ِ
ال َّ
مانكم إِ َّن ال َّل َه لَا يحِ ُّ
من ك َ َ
ب َ
م َلكَت أي َ
ما َ
يل َو َ
ان مخ َتالًا َفخ ً

التفسير :
واعبدوا هللا وحده ال شريك له وال تشركوا به يف عبادته أو ربوبيته أو أمسائه وصفاته وأحسنوا إىل
الوالدين بربمها وعدم عقوقهما وأحسنوا إىل القرابة الذين بينكم وبينهم نسب وأحسنوا إىل اليتامى
واملساكني واجلريان الذين بينكم وبينهم قرابة واجلريان الذين ال قرابة بينكم وبينهم ورفيقكم يف السفر
واملنقطع يف سفره وما ملكتم من العبيد واإلماء إن هللا ال حيب من كان خمتاال يف نفسه فخورا على
الناس يرى أنه خري منهم فهو يف نفسه كبري وعند هللا حقري وعند الناس بغيض.
بعض الدروس من الآية :
وجوب عبادة هللا وحده ال شريك له وحترمي الشرك ابهلل عز وجل واحذر أخي املسلم من
)1
الشرك بنوعيه :
أ -الشرك األكرب  :وهو أن تعبد مع هللا غريه ( صرف شيء من أنواع العبادة لغري
هللا ـ كالصالة ـ الدعاء ـالنذر. )-------
ب -الشرك األصغر  :مثل شرك األلفاظ ( كاحللف بغري هللا من دون اعتقاد) كما
ف بِغَ ِري َِّ
اّلل فَ َق ْد أَ ْش َر َك) ) رواه
قال  يف حديث ابن عمر )) َم ْن َحلَ َ ْ
الرتمذي وأمحد  /صحيح  ،أما لو أعتقد تعظيم احمللوف به كما يعظم هللا فهذا
شرك أكرب ـ ومن الشرك األصغر ( الرايء ) كما قال  يف حديث حممود بن
الشر ُك ْاْلَصغَر قَالُوا وما ِ
ِ
الش ْر ُك
َخ ُ
لبيد ((إِ َّن أَ ْخ َو َ
ف َما أ َ
ََ
اف َعلَْي ُك ْم ْ
ْ ُ
ول َِّ
ال ِ
الرَيءُ )) احلديث رواه أمحد /صحيح  ،وإذا أعتقد
اّلل قَ َ
َصغَ ُر َي َر ُس َ
ْاْل ْ
ما ليس بسبب سببا فهو شرك أصغر ـ فأن أعتقد ما ليس بسبب فاعال مؤثرا ـ
أو أعتقد السبب فاعال مؤثرا فهذا (شرك أكرب) .
)2

وجوب اإلحسان إىل الوالدين كما قال تعاىل (( وقضى ربك أل تعبدوا إل إيه
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وِبلوالدين إحساان )) وأما النفقات الواجبة فهي لكل من وجبت له من والدين أو غريهم .
)3

أما اإلحسان إىل غري الوالدين فعلى قسمي :

أ -القسم اْلول ( :اإلحسان الواجب ) بكف األذى واإلضرار لقوله َ (( ل
ضرر وَل ِ
ض َرار)) صحيح .
َََ َ

ب -القسم الثان ( :اإلحسان املسنون) إىل كل أحد غري الوالدين ممن ذكر يف اآلية .
)4

اإلحسان إىل اْلار مبا يلي

أ -حرمة أذيته لقوله  يف حديث أىب هريرة ((ِبب من َكا َن ي ْؤِمن ِِب َِّ
ّلل َوالْيَ ْوِم
َ َْ
ُ ُ
ِ
ِ
ارهُ))رواه الشيخان .
ْاآلخ ِر فََال يُ ْؤذ َج َ
ب -اإلحسان إليه كما قال  يف حديث أيب شريح ((من َكا َن ي ْؤِمن ِِب َِّ
ّلل َوالْيَ ْوِم
َْ
ُ ُ
ْاآل ِخ ِر فَ لْيُ ْح ِس ْن إِ َىل َجا ِرهِ ))رواه الشيخان
ال ِج ِْبيل ي ِ
وص ِين ِِب ْْلَا ِر َح َّّت
از َ
ت -الوصية ابجلار لقوله يف حديث ابن عمر َ (( :م َ
ُُ
ت أَنَّهُ َسيُ َوِرثُهُ))رواه الشيخان .
ظَنَ ْن ُ
اّللِ
َص َح ِ
اب ِعْن َد َّ
ث -كن خري اجلريان لقوله  يف حديث ابن عمرَ (( :خ ْريُ ْاْل ْ
ان ِعْن َد َِّ
َخريهم لِص ِ
احبِ ِه و َخ ْري ا ْْلِري ِ
اّلل َخ ْريُُه ْم ِْلَا ِرهِ)) رواه امحد والرتمذي /
ْ ُُ ْ َ
َ ُ َ
صحيح .
اريْ ِن فَِإ َىل أَيِ ِه َما أ ُْه ِدي
ج -اهلدية للجار وقد سألت عائشة رسول هللا (( إِ َّن ِل َج َ
ال إِ َىل أَقْرِهبِما ِمْن ِ
ك َِب ًِب)) رواه البخاري .
قَ َ
َ َ
ص َم ْ ِ
ي
ح -احذر من أذية اجلار فيخاصمك يوم القيامة وقد قال النيب  (( أ ََّو ُل َخ ْ
ي وم ال ِْقيام ِة جار ِ
ان )) رواه أمحد  /حسن .
َْ َ َ َ َ َ
خ -أد النصيحة إىل اجلار وعلمه كيف يعبد ربه وأدعه إىل هللا عز وجل وحذره مما
يضره يف دينه ودنياه .
ِ
ِ ِِ
س َع َّم ْن
 )5أعط أوالدك وقرابتك حقوقهم الواجبة فقد قال النيب َ (( ك َفى ِبل َْم ْرء إ ْْثًا أَ ْن ََْيب َ
ك قُوتَهُ)) رواه مسلم .
ميَْلِ ُ
 )6من كان عندك من عمال وحنوهم فال تكلفهم ماال يطيقون لقوله يف حديث أىب هريرة
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وك طَعامه وكِسوتُه وَل ي َكلَّ ُ ِ
((لِلْمملُ ِ
يق))رواه مسلم .
ف م ْن ال َْع َم ِل إَِّل َما يُ ِط ُ
َْ
َ ُُ َ َْ ُ َ ُ

 )7اْلريان ثالثة :
أ -جار له حق اإلسالم والقرابة واجلوار .

ب -وجار له حق اإلسالم واجلوار .
ت -وجار له حق اجلار فقط إذا مل يكن مسلما .
فأد حقوق اجلريان ـ وإذا كان اجلار ال يصلي يف املسجد فانصح له بدعوته ابملطوية والشريط
والكلمة الطيبة .
تفقد حال اجلريان إذا كانوا حمتاجني و ال خيرج ولدك بشيء ليغيظ ولد اجلار احملتاج
)7
وأكثر املرقة لتعطي منها اجلار واجعله على ابلك يف ضروب اإلحسان .
احذر الفخر والكرب واالختيال على اجلار وعلى القرابة وعلى اجملتمع .
)8
أخي املسلم  :هناك البعض من الناس يسعى يف نشر املنكرات عند اجلار كمن يعلم أوالد
)9
اجلار شرب الدخان وغري ذلك أو يعلم بنات اجلار املكاملة يف التليفون مع األجانب أو يقوم
هو مبكاملة بنات اجلار وزوجة اجلار ما ال حيل وهذا منكر أشد مما لو عمله مع غري اجلار وقد
ال أَ ْن َجتْعل َِِّ
َي َّ
الذنْ ِ
ّلل نِ ًّدا َو ُه َو
ب أَ ْعظَ ُم قَ َ
ْت َي َر ُس َ
ول أ ُّ
قال  يف حديث ابن مسعود ((قُل ُ
ََ
ْت ُثَّ َماذَا قَ َ
ْت ُثَّ َماذَا قَ َ
ال أَ ْن تَ ْقتُ َل َولَ َد َك َخ ْشيَةَ أَ ْن يَط َْع َم َم َع َ
َخلَ َق َ
ك قُل ُ
ك قُل ُ
ال أَ ْن تُ َز ِانَ
ِحبَلِيلَ ِة َجا ِر َك)) رواه الشيخان .
 )10اقرتاح ( جملس اجلريان )  :يتدارسون فيه ما حيتاجه احلي من (مساعدة الفقري ـ حلقات
قرأن لألبناء  -حلقات الكتاب – دفع املنكرات عن احلي ـ إقراض احملتاج  -----اهلدااي
للرجال والنساء .
ما آَ َتاهم ال َّله ِمن َفضلِهِ
َّاس بِالبخ ِل َو يَكتم َ
ون َو يَأمر َ
ين يَب َخل َ
ا َّل ِذ َ
ون َ
ون الن َ
َ
َ
َّاس َولَا
اء الن ِ
ين َع َذابًا م ِه ً
ين ينفِق َ
ينا (َ )37وا َّل ِذ َ
َوأع َتد َنا لِلكَا ِف ِر َ
ون أم َوالَهم ِر َئ َ
ينا
من يَك ِن ال َّ
اء َق ِر ً
شي َطان لَه َق ِر ً
ينا َف َ
يؤ ِمن َ
ون ِبال َّلهِ َولَا ِباليَو ِ الآَخِ ِر َو َ
س َ
ان
منوا بِال َّلهِ َواليَو ِ الآَخِ رِ َوأَن َفقوا ِم َّ
ما َر َز َقهم ال َّله َوكَ َ
ماذَا َعلَي ِهم لَو آَ َ
(َ )38و َ
ِيما ()39
ال َّله ِب ِهم َعل ً
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التفسير :
الذين يبخلون مبا أوجب هللا عليهم فيما أمروا به من بر الوالدين واإلحسان إىل األقارب واليتامى
واملساكني واجلار والصاحب ابجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم وأيمرون غريهم ابلبخل ويكتمون
نعم هللا عليهم وجيحدوهنا  ,وقد أعددان وهيأان ملن كفر ابهلل وبرسله عذااب خمزاي موجعا ـ ـ والذين يبذلون
أمواهلم يف اإلنفاق طالبني الرايء والسمعة واملدح أبهنم كرام وال يقصدون إبنفاقهم وجه هللا وال يؤمنون
ابهلل وال بيوم القيامة بل هم كفار بذلك فقد سول الشيطان هلم وأملى هلم وقارهنم فحسن هلم فعل
القبائح واحملرمات والرايء فبئس القرين ـ ـ وأي شيء يضرهم لو آمنوا ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
األخر فعملوا له وجعلوا نفقتهم هلل ال رايء ومسعه فاهلل عليم بنياهتم وعليم مبن يستحق التوفيق فيوفقه
ويثبته ومن ال يستحق إال اخلذالن فيخذله فيخسر الدنيا واآلخرة .
بعض الدروس من الآيات :

 )1ذم البخل مبا أوجب هللا على العبد من النفقات الواجبة وغريها وقد قال  يف حديث ابن
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم ِِب ُّ
عمر ((إِ َّي ُك ْم َو ُّ
لش ِح أ ََم َر ُه ْم ِِبلْبُ ْخ ِل فَ بَ ِخلُوا َوأ ََم َر ُه ْم
الش َّح فَِإ ََّّنَا َهلَ َ
ِِبلْ َق ِط َيع ِة فَ َقطَ ُعوا َوأ ََم َر ُه ْم ِِبلْ ُف ُجوِر فَ َف َج ُروا))رواه ابو داود واحلاكم  /صحيح .

فأحذر أخي املسلم من البخل مبا يلي :
الزكوات الواجبة يف املال أو صدقة الفطر أو غريها .
أ-
النفقات الواجبة للزوجة واألوالد والقرابة ومنهم الوالدين وبقية من ذكرهم هللا يف اآلية .
ب-
ول َِّ
حق الضيف وقد قال  يف حديث أيب شريح (( أ َّ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ت-
َن َر ُس َ
اّلل َ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ْي َفهُ جائِزتُهُ ي وم ولَْي لَة و ِ
الضيَافَةُ ثََالثَةُ أ ََّيم
قَ َ
ال َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ِِب َّّلل َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ َ َ َ ْ َ َ
ِ
ي ِعْن َدهُ َح َّّت َُْي ِر َجهُ)) رواه الشيخان .
فَ َما بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَ ُه َو َ
ص َدقَة َوَل ََي ُّل لَهُ أَ ْن يَثْ ِو َ
حق احليوان من النفقة الواجبة عليه حىت لو كان هرا فإما أن تنفق عليه أو ترتكه (
ث-
احليواانت اململوكة يلزم صاحبها النفقة عليها ألن هذا من اإلحسان الواجب (( عذبت امرأة
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ف هرة حبستها  ،ل هي أطعمتها  ،ول هي أرسلتها َتكل من خشاش اْلرض ))  /صحيح
.
 )2حترمي كتم فضل هللا جبح د النعم اليت أنعم هللا هبا على عبده والبخل هبا وقد قال النيب  يف
حديث عبد هللا بن عمر (( إِ َّن َّ
ب أَ ْن يَ َرى أَثَ َر نِ ْع َمتِ ِه َعلَى َعْب ِدهِ)) رواه الرتمذي
اّللَ تَ َع َاىل َُِي ُّ
واحلاكم  /حسن .
 )3أخي املسلم احذروا الرايء وطلب السمعة ( أخي إن الناس الذين يتطلب عندهم الرائي مسعة ال
ميلكون شيئا ) وإن الرايء حيبط ثواب العمل الذي يقارنه فال تضيع ثواب عملك ابلرايء يف
الصدقة أو غريها وقد قال النيب  يف حديث جندب ((من مسع مسع هللا به و من راءى راءى هللا

به و من شاق شق هللا عليه يوم القيامة)) رواه البخاري .
 )4أخي املسلم احذر من الشيطان ألنه حريص على إغواء العبد فإنه يزين للعبد ترك اإلنفاق فإن
عصاه وأنفق زين له الرايء ـ فانتبه لنفسك من هذا العدو اللدود ( الشيطان ) .
 )5احذر من القرانء الذين حيضونك على البخل وترك اإلنفاق وكذلك أنت ال حترض الناس على
البخل واتق هللا يف ذلك .
 )6إن هللا عليم بك وبعملك فتقرب إليه سبحانه لتجد مثرة ذلك يوم القيامة أبوفر اجلزاء عند هللا
أضعافا مضاعفه .
ت ِمن لَدنه أَج ًرا
ضاعِف َها َو يؤ ِ
إِ َّن ال َّل َه لَا يَظلِم ِمث َقا َ
ل َذ َّرة َو إِن َتك َح َ
س َن ًة ي َ
هؤلَا ِء
َع ِ
ش ِهيد َو ِجئ َنا ِب َ
ف إِ َذا ِجئ َنا ِمن ك ِل أ َّ
ك َعلَى َ
مة ِب َ
يما (َ )40فكَي َ
ظ ً
س َّوى بِ ِهم الأَرض
الرسو َ
صوا َّ
ش ِه ً
َ
ل لَو ت َ
مئِذ يَ َودُّ ا َّل ِذ َ
يدا ( )41يَو َ
ين كَ َفروا َو َع َ
ون ال َّل َه َح ِدي ًثا ()42
َولَا يَكتم َ

التفسير :
إن هللا ال يظلم أحدا من خلقه مثقال حبة خردل وال مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت
حسنة ويعطي من عنده األجر العظيم وهو الفوز بدخول اجلنة والنظر إىل وجهه الكرمي ـ ـ فكيف إذا
كان يوم القيامة وجئنا من كل امة ابلشهداء يشهدون على أممهم أن الرسل بلغوهم وجئنا بك اي حممد
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شهيدا على هؤالء كلهم ؟ حقا إ نه موقف عظيم جيب أن يستعد له العبد غاية االستعداد ـ ـ يوم أييت
ذلك اليوم يود الكفار الذين عصوا الرسول  لو انشقت األرض وبلعتهم مما يرون من أهوال املوقف
وما حيل هبم من اخلزي والفضيحة والعار وهم معرتفون جبميع ما صدر منهم وال يكتمون منه شيئا .
بعض الدروس من الآيات :

كمال العدل اإلهلي ـ ألن وصف هللا ابلنفي هو إلثبات كمال الضد ـ فإذا نفي الظلم
)1
فإن ذلك إلثبات كمال عدل هللا عز وجل وهذه قاعدة يف وصف هللا ابلنفي (أنه إلثبات
كمال ضده ) .
)2

إن هللا عز وجل جيازي على اُلسنة مبا يلي :

أ -من عمل حسنة فهي بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف كما قال  يف حديث
أيب هريرة ((قال هللا عز وجل  :إذا هم عبدي حبسنة ول يعملها كتبتها له
حسنة  ،فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إىل سبع مائة ضعف ))رواه
الشيخان .

ب-احلسنة اليت جيازي عليها بغري حساب وهي كالصرب (( إَّنا يوىف الصابرون
أجرهم بغري حساب)) .
ت -إذا هم حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة كما يف حديث أيب هريرة املذكور .
ث-من هم بسيئة ومل يعملها مل تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة كما يف
حديث أيب هريرة املذكور .
ج -إذا هم ابلسيئة وتركها هلل كتبت له حسنة حلديث (إَّنا تركها من جراي) .
ح -املؤمن الذي يعمل احلسنة يعطى عليها يف الدنيا ويثاب عليها يف اآلخرة يف
ِ
ِ
سنَةً يُ ْعطَى َعلَْي َها ِف ُّ
قوله  (( :إِ َّن َّ
اب
الدنْ يَا َويُثَ ُ
اّللَ َل يَظْل ُم ال ُْم ْؤم َن َح َ
َعلَْي َها ِف ْاآل ِخ َرةِ )) رواه مسلم من حديث أنس .
ِ
ِ
سنَاتِِه
خ -إذا عمل الكافر احلسنة فهو كما قال النيب َ (( وأ ََّما الْ َكاف ُر فَ يُط َْع ُم حبَ َ
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ِ ِ
ِ
الدنْ يَا َح َّّت إِ َذا أَفْ َ ِ
ِف ُّ
ري))
سنَة يُ ْعطَى هبَا َخ ْ ً
ضى إ َىل ْاآلخ َرة َلْ يَ ُك ْن لَهُ َح َ
رواه مسلم .
ول َِّ
ت أ ََِب طَالِب
د -أما أبو طالب ففي حديث العباس (( َي َر ُس َ
اّلل َه ْل نَ َف ْع َ
ضاح ِم ْن َانر
ك قَ َ
بِ َ
ض ْح َ
ال نَ َع ْم ُه َو ِف َ
ب لَ َ
ك َويَ ْغ َ
ش ْيء فَِإنَّهُ َكا َن ََيُوطُ َ
ضُ
لَوَل أَ َان لَ َكا َن ِف َّ ِ
َس َف ِل ِم ْن النَّا ِر)) رواه الشيخان  ،فهذا خاص
الد َرك ْاْل ْ
ْ
أبيب طالب وهللا أعلم .
ذ -الكفار يتفاوتون يف العذاب فأشدهم آل فرعون ـ واملنافقون يف الدرك
األسفل من النار ـ والكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا زادهم هللا
عذااب فوق العذاب وهللا أعلم .
أخي املسلم استعد ليوم القيامة ـ ذلك اليوم العظيم ـ وذلك االستعداد يكون بعبادة هللا
وحده ال شريك له واخلضوع له ومتابعة رسوله  يف كل شأن من شئونك وهللا املوفق .

َ
َ
ون
منوا لَا َتق َربوا ال َّ
ما َتقول َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ارى َحتَّى َتعلَموا َ
ين آَ َ
صلَا َة َوأنتم سكَ َ
َ
س َفر أَو
ضى أو َعلَى َ
َولَا جنبًا إِلَّا َعابِرِي َ
مر َ
سبِيل َحتَّى َتغ َتسِ لوا َو إِن كنتم َ
جاء أَحد ِمنكم ِمن ال َغائ ِ َ
مموا
اء َف َتيَ َّ
َامستم الن َ
َ
َ َ َ
اء َفلَم َت ِجدوا َ
ِط أو ل َ
ِس َ
م ً
َ
َّ
ورا ()43
ص ِع ً
يدا َط ِيبًا َفام َ
سحوا ِبوجوهِ كم َوأي ِديكم إِ َّن الل َه كَ َ
َ
ان َعف ًّوا َغف ً

التفسير :
أييها املؤمنون ال تصلوا يف حال السكر الذي ال يدري معه املصلي ما يقول وإذا كان أحدكم جنبا فال
يقرب املسجد إال جمتازا من ابب إىل ابب بال مكث  -وكان هذا قبل حترمي اخلمر ـ وإن كنتم مرضى
أو مسافرين أو حمدثني حدث أصغر أوعليكم جنابة من مجاع زوجة أو غريها  ،فلم جتدوا ماءا أو كنتم
غري قادرين على استعمال املاء ملرض وحنوه فعليكم ابلتيمم ابلرتاب فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه إن
هللا كان عفوا ومن عفوه ورمحته لكم أن رخص لكم يف التيمم توسعة على عباده وتسهيال عليهم يف
مثل هذا احلال .
بعض الدروس من الآية :
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حترمي مكث اجلنب يف املسجد إال عابر سبيل من ابب إىل ابب فقط ومثله احلائض و
)1
النفساء .
إذا عدم املسلم املاء أو كان استعمال املاء يضره ملرضى أو يزيد مرضه أو يتأخر الربء أو
)2
حنو ذلك فإنه يتيمم ابلرتاب وسواء كان حمدث حدث أصغر أو أكرب ويكون تيممه ابلرتاب يف
وجهه وكفي ه فقط ( عن وضوء أو عن غسل ) وحىت لو طالت املدة طويلة لقوله  يف حديث
ِ
أيب ذر (( َّ ِ
ِ
َِّ
ِ ِ
ي)) رواه النسائي
ب َو ُ
اء َع ْش َر سنِ َ
ضوءُ ال ُْم ْسل ِم َوإ ْن َلْ َجي ْد ال َْم َ
الصعي ُد الطي ُ

وغريه(صحيح) .
التيمم جيب أن يكون برتاب فإن مل جيد ترااب تيمم بكل ما كان على وجه األرض وهذا
)3
هو املختار  ،والتيمم رافع للحدث إىل وجود املاء أو احلدث  ،ويكفي ضربة واحدة للوجه
واليدين  ،وال يبطل خبروج الوقت إمنا يبطل التيمم عن الوضوء مببطالت الوضوء ( النواقض )
والتيمم عن غسل حكمه مثله  ،يسن إذا ضرب بيديه الرتاب أن ينفخ فيهما لفعله  مث ميسح
هبما  ،ومسح اليدين إىل الكوعني فقط على املختار  ،أما الوجه فكله  ،التيمم من خصائص
ِ
يت ََخْسا َل ي ْعطَ ُه َّن أَحد قَ ْبلِي نُ ِ
ت ِِب ُّلر ْع ِ
ب
ص ْر ُ
َ
هذه األمة لقوله  يف حديث جابر ((أُ ْعط ُ ً ْ ُ
ِ
ت ِل ْاْلَر ُ ِ
ورا)) رواه الشيخان .
ريَة َش ْهر َو ُج ِعلَ ْ
ْ
ض َم ْسج ًدا َوطَ ُه ً
َمس َ
جيب على عادم املاء البحث عنه وطلبه فمىت مل جيده تيمم  ،إذا كان الشخص على غري
)4
طهارة وسلم عليه أحد (( فيسن له التيمم لرد السالم لفعله  )) صحيح  ،يصح الضرب
ابليدين على كل ما فيه تراب من خمدة أو ثوب أو لبد أو جدار أو غري ذلك مث ميسح وجهه
ويديه بذلك ـ يشرتط لصحة التيمم النية وجيب فيه الرتتيب واملواالة

عن وضوء فقط .
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ون أَن
َو ي ِر يد َ
َوكَ َفى ِبال َّلهِ

َ
ضلَال ََة
صيبًا ِم َن ال ِك َتا ِ
ين أوتوا َن ِ
ون ال َّ
ب يَش َتر َ
ألَم َت َر إِلَى ا َّل ِذ َ
ل (َ )44وال َّله أَعلَم ِبأَع َدائِكم َوكَ َفى ِبال َّلهِ َو ِليًّا
َت ِ
س ِبي َ
ض ُّلوا ال َّ
س ِمع َنا
م َو ِ
َن ِ
ين َ
ون َ
اض ِعهِ َو يَقول َ
هادوا ي َح ِرف َ
يرا (ِ )45م َن ا َّل ِذ َ
ِم َعن َ
ون الكَل َ
ص ً
ين َولَو
مع َو َرا ِع َنا َليًّا بِأَلسِ َنت ِِهم َو َطع ًنا فِي ِ
الد ِ
مع َغي َر مس َ
صي َنا َواس َ
َو َع َ
َ
َ
ان َخي ًرا لَهم َوأَق َو َ َو َلكِن
أنَّهم َقالوا َ
مع َوانظر َنا َلكَ َ
س ِمع َنا َوأ َطع َنا َواس َ
ون إِلَّا َقلِيلًا ()46
ل َ
َع َنهم ال َّله ِبكف ِرهِ م َفلَا يؤ ِمن َ

التفسير :
امل تر ـ اي حممد ـ إىل هؤالء اليهود الذين عندهم شيء من علم التوراة برسالة حممد  ولكنهم يشرتون
الضاللة ابهلدي ويرتكون ما أبيديهم من العلم ليشرتوا به مثنا قليال من حطام الدنيا ويودون لو تكفرون
مبا أنزل عليكم أيها املؤمنون ولو تضلون عن اهلدى والعلم النافع الذي أنتم عليه وهللا أعلم هبؤالء
األعداء ومبكرهم بكم والسعي يف كل ما يضركم يف الدين والدنيا فاهلل حيذركم منهم وينهاكم على ما
يريدون بكم وهو وليكم وانصركم وخاذل عدوكم وكفى به انصرا ووليا لكم ـ ـ من اليهود كلهم أو
بعضهم الذين يتأولون كالم هللا على غري أتويله ويفسرون بغري مراد هللا قصدا وافرتاء وهوى ـ ـ ويقولون
مسعنا اي حممد ما قلته وال نطيعك فيه وامسع اي حممدا ما نقول ال مسعت وغري مقبول منك ـ ـ ويقولون
راعنا مظهرين أهنم يريدون أنظران حىت نتكلم ـ ـ وهم يف الباطن يريدون أنك األمحق السفيه حتريفا
أبلسنتهم وطعنا يف دين هللا بسبك اي حممد ـ ولو أهنم قالوا مسعنا ما تقول مستجيبني وأطعنا أمرك
وهنيك مؤمنني منقادين واستعملوا األلفاظ السليمة فقالوا امسع و انظران لكان خريا هلم يف الدنيا واآلخرة
وأقوم ألمرهم وأجنح لسعادهتم ولعنهم هللا بسبب كفرهم فقلوهبم مطرودة عن اخلري فال يؤمنون إمياان انفعا
.
بعض الدروس من الآيات :
التحذير من اليهود الذين يسعون إىل إفساد املسلمني وأن يرتك املسلم دينه – وكذلك
)1
النصارى الذين يطا لبون املسلمني برتك دينهم من خالل ما يعملون من معاهدات وقرارات
حتارب دين اإلسالم حتت شعار( احلرية ) (حقوق اإلنسان ) وغري ذلك – فيا أخي املسلم كن
على حذر وفقك هللا .
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اعرف عدوك ( الكفار ) ( الشياطني ) ( املنافقون ) ( دعاة الرذيلة واملعاصي من
)2
الفساق ) ( من عنده شيء من العلم ولكنه منحرف عن دين هللا يف بعض أموره فهو عدو يف
ذلك االحنراف ) فيا أخي إن أطعت هؤالء فيما يريدون منك وخالفت رسول  فإنك على
خطر عظيم فمن أطاعهم خمالفا رسول  فقد أىب من اجلنة كما قال ُ ((ك ُّل أ َُّم ِت يَ ْد ُخلُو َن
ول َِّ
ص ِان فَ َق ْد أ ََب) رواه
اّلل َوَم ْن ََي َْب قَ َ
ا ْْلَنَّةَ إَِّل َم ْن أ ََب قَالُوا َي َر ُس َ
ال َم ْن أَطَ َ
اع ِن َد َخ َل ا ْْلَنَّةَ َوَم ْن َع َ

البخاري .
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َ
م َعكم ِمن َقب ِل أَن
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ِما َ
ص ِد ًقا ل َ
اب آَ ِمنوا ِب َ
ين أوتوا ال ِك َت َ
ما َن َّزل َنا م َ
َ
ها َعلَى أَدبا ِر َ َ
ت
سب ِ
اب ال َّ
وها َف َنردَّ َ
س وج ً
َ
ما ل ََعنَّا أص َح َ
ها أو َنل َع َنهم كَ َ
َنط ِم َ
َ
ون
مفعولًا ( )47إِ َّن ال َّل َه لَا يَغفِر أَن يش َر َ
ما د َ
َوكَ َ
ك بِهِ َو يَغفِر َ
ان أمر ال َّلهِ َ
يما ()48
ما َع ِ
َذل َ
ِمن َي َ
شاء َو َ
ِك ل َ
ظ ً
من يش ِرك ِبال َّلهِ َف َق ِد اف َت َرى إِث ً

التفسير :
أييها اليهود والنصارى آمنوا مبا نزلنا على حممد  من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق ما أبيديكم
من التوراة املنزلة على موسى واإلجنيل املنزلة على عيسى وفيها البشارة مبحمد  فان مل تؤمنوا مبا نبئكم
بطمس وجوهكم فريدها على أدابرها يف الضالل وإىل العمى عن احلق أو نلعنهم بطردهم من رمحتنا
كما طردان الذين اعتدوا يف السبت منكم وكان أمر هللا حاصال فال خيالف وال ميانع ـ ـ إن هللا ال يغفر
لعبد لقيه وهو مشرك به بال توبة وال يدخله اجلنة ألهنا حمرمة عليه ـ ـ وأما من جاء بذنب دون الشرك
فهو حتت مشيئة هللا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه مث أدخله اجلنة  ,ومن يشرك ابهلل فقد
جاء أبعظم ذنب وأكرب إمث فكان مصريه انر جنهم خالدا خملدا فيها ال خيرج منها أبدا .
بعض الدروس من الآيات :

إن أعظم الذنوب الشرك ابهلل عز وجل وهو الذي ال يغفره هللا فمن قامت عليه احلجة
)1
ومات على الشرك بال توبة ابهلل عز وجل ( الشرك األكرب ) فان هللا ال يغفر له ويكون مصريه
انر جهنم ( وما خبارجني من النار ) وقد قال النيب  يف حديث أنس (( :الظلم ثالثة فظلم ل
يغفره هللا و ظلم يغفره و ظلم ل يْتكه فأما الظلم الذي ل يغفره هللا فالشرك قال هللا  { :إن الشرك

لظلم عظيم } و أما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم و بي رهبم و أما الظلم الذي

ل يْتكه هللا فظلم العباد بعضهم بعضا حّت يدبر لبعضهم من بعض )) رواه البزار  /حسن  ,فيا
أخي املسلم احذر من الشرك األكرب وفقنا هللا وإايك .
أن بقية الذنوب غري الشرك إذا مات العبد عليها بال توبة فصاحبها حتت مشيئة هللا عز
)2
وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه مث أدخله اجلنة ويف حديث أيب ذر أن رسول
ال َل إِلَ َه إَِّل َّ
ْت َوإِ ْن
هللا  قال (( َما ِم ْن َعْبد قَ َ
ات َعلَى ذَلِ َ
اّللُ ُثَّ َم َ
ك إَِّل َد َخ َل ا ْْلَنَّةَ قُل ُ
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ال َوإِ ْن َز َن
َز َن َوإِ ْن َس َر َق قَ َ
الرابِ َع ِة َعلَى
ثََال ًاث ُثَّ قَ َ
ال ِف َّ
واجلماعة .

ال َوإِ ْن َز َن
ْت َوإِ ْن َز َن َوإِ ْن َس َر َق قَ َ
َوإِ ْن َس َر َق قُل ُ
ر ْغ ِم أَنْ ِ
ف أَِب َذر ))رواه الشيخان – وهذا مذهب
َ
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َ
َ
ون َفتِيلًا
من َي َ
ون أنف َ
شاء َولَا يظلَم َ
ين ي َزكُّ َ
ألَم َت َر إِلَى ا َّل ِذ َ
سهم بَ ِل ال َّله ي َزكِي َ
ينا ( )50أَلَم َت َر
ما م ِب ً
ف يَف َتر َ
( )49انظر كَي َ
ون َعلَى ال َّلهِ الكَ ِذ َ
ب َوكَ َفى ِبهِ إِث ً
ت َو َّ
ون
الطاغو ِ
ون بِال ِجب ِ
صيبًا ِم َن ال ِك َتا ِ
ين أوتوا َن ِ
ت َو َيقول َ
ب يؤ ِمن َ
إِلَى ا َّل ِذ َ
َ
ين ل ََع َنهم
س ِبيلًا ( )51أو َلئ َ
ين كَ َفروا َ
منوا َ
ِك ا َّل ِذ َ
هؤلَا ِء أه َدى ِم َن ا َّل ِذ َ
ِل َّل ِذ َ
ين آَ َ
يرا ()52
من يَل َع ِن ال َّله َفلَن َت ِج َد لَه َن ِ
ال َّله َو َ
ص ً

التفسير :
امل تعجب اي حممد من هؤالء اليهود والنصارى الذين ميدحون أنفسهم أبهنم أبناء هللا وأحباؤه وأهنم ال
يدخل اجلنة إال هم واحلقيقة أن املرجع يف ذلك إىل هللا عز وجل فهو أعلم حبقائق األمور وغوامضها
فإنه جل وعال ال يرتك ألحد من األجر ما يوازن مقدار الفتيل لكمال عدله سبحانه ـ ـ انظر كيف
يفرتون على هللا الكذب يف تزكيتهم أنفسهم فيما أدعوه وكفى بصنيعهم هذا كذاب وافرتاء ظاهرا بينا
واضحا ـ ـ امل تعجب اي حممد من هؤالء الذين أعطوا شيئا من علم الكتب اليت أبيديهم مما نزله هللا
يؤمنون ابلسحر وعبادة غري هللا من الشياطني وغريهم ويفضلون الكفار على املسلمني جبهلهم وقلة
دينهم وكفرهم بكتاب هللا أبيديهم أولئك الذين طردهم هللا من رمحته فال انصر هلم يف الدنيا وال يف
اآلخرة .
بعض الدروس من الآيات :
تزكية النفس تنقسم إىل قسمي :
)1
أ-

القسم اْلول ( التزكية احملرمة )  ،وهي تتناول ما يلي :
 .1أن يزكي الشخص نفسه ابلكالم فيقول أان كرمي  ،أان رجل صاحل وحنو ذلك
وقد قال تعاىل ((فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى )) .
 .2أن ميدح شخص شخصا أخر يف وجهه وقد قال املقداد بن األسود أمران
ول َِّ
اّلل علَي ِه وسلَّم أَ ْن ََْنثِي ِف وج ِ
اّلل َ َّ
وه
رسول هللا  (( أ ََم َرَان َر ُس ُ
َ ُُ
صلى َُّ َ ْ َ َ َ
ِ
اب)) رواه مسلم .
الْ َم َّداح َ
الْت َ
ي َُّ
 .3الثناء على الشخص حبضرته حىت مبا فيه حلديث أيب بكر حبديث رسول هللا ((
ادحا ِ
احبه َل َحمَالَةَ فَ لْي ُقل أَح ِسب فَُال ًان و َّ ِ
ِ
اّللُ َحسيبُهُ
ص َُ
َح ُد ُك ْم َم ً َ
إِذَا َكا َن أ َ
َ
َ ْ ْ ُ
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وَل أُ َزكِي علَى َِّ
اك َك َذا َوَك َذا )) رواه
َح ِسبُهُ إِ ْن َكا َن يَ ْعلَ ُم َذ َ
َ
َح ًدا أ ْ
اّلل أ َ
َ
الشيخان .
ول َِّ
صلَّى
ال َر ُس ُ
 .4ال يسمى تسمية فيها تزكية ألنه هنى عن اسم برة فَ َق َ
اّلل َ
اّلل أَ ْعلَم ِِب َْه ِل الِ ِ ِ
َّ ِ َّ
ْب مْن ُك ْم فَ َقالُوا ِبَ
س ُك ْم َُّ ُ
اّللُ َعلَْيه َو َسل َم (( َل تُ َزُّكوا أَنْ ُف َ
ب)) رواه أبو داود (صحيح) ومسلم مبعناه .
س ِم َيها قَ َ
ال َمس َ
ُّوها َزيْ نَ َ
نُ َ
ب -القسم الثان ( التزكية الواجبة )  :وهي القيام ابلواجبات وترك احملرمات كما قال
تعاىل (( ونفس وما سواها فأَلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها )) .
ج -القسم الثالث ( التزكية املسنونة )  :وهي القيام ابلطاعات املندوبة وترك
املكروهات زايدة على الواجبات وترك احملرمات .
حترمي السحر تعلما وعمال وذهااب إىل السحرة ليسحروا له شخصا أخر وحنو ذلك ـ إال
)2
الذهاب الختبارهم للقبض عليهم وحماكمتهم فهذا جيب ـ ويدخل يف السحر علم النجوم لقوله
 يف حديث أن عباس ((من اقْت بس ِعلْما ِمن الن ِ
وم اقْت بس ُشعبةً ِمن ِ
اد َما
الس ْح ِر َز َ
ُّج َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ ََ َ ً ْ ُ
اد)) رواه أبو داود (حسن) .
َز َ

َ
ون
صيب ِم َن المل ِ
أَ لَهم َن ِ
ِيرا ( )53أ َيحسد َ
ك َفإِذًا لَا يؤت َ
ون الن َ
َّاس َنق ً
م َة
ما آَ َتاهم ال َّله ِمن َفضلِهِ َف َقد آَ َتي َنا آَ َ
اب َوالحِ ك َ
يم ال ِك َت َ
َّاس َعلَى َ
الن َ
ل إِب َراهِ َ
ص َّد َعنه َوكَ َفى
َوآَ َتي َناهم ملكًا َع ِ
م َن ِبهِ َو ِمنهم َ
من آ َ َ
يما (َ )54ف ِمنهم َ
من َ
ظ ً
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يرا ()55
َّم َ
ِب َج َهن َ
س ِع ً

التفسير :
وهؤالء أهل الكتاب ـ لو كان هلم نصيب من امللك ـ مع أن ليس هلم نصيب من امللك ـ ملا أعطوا أحدا
من الناس شيئا حىت ولو كان قليال جدا حقريا ( ما ميأل النقري وهو النقطة اليت يف النواة) لبخلهم
وحسدهم ـ ـ أم حيسدون النيب حممدا  على ما رزقه هللا من النبوة والرسالة واملؤمنني به على ما أاتهم
هللا به من اإلميان هبذا الرسول ومتابعته ونصرته وتلقي ما أنزل عليه ابلوحي ( القرآن ) ابلقبول فلم
حيسدون حممدا وأتباعه ؟ وقد جعلنا يف أسباط بين إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا
عليهم الكتب وحكموا فيهم ابلسنة وهي احلكمة وجعلنا منهم امللوك ومع هذا ـ ـ فمنهم من أمن هبذا
اإلنباء وصدق واتبع ومنهم من صد وكفر به وأعرض عنه وصد الناس عن إتباعه وهو منهم ومن
جنسهم ( من بين إسرائيل ) فقد اختلفوا على بين جنسهم فكيف بك اي حممد ولست من بين إسرائيل
وكفى جبهنم توقد وتستعر عقوبة هلم على كفرهم وخمالفتهم ما أنزل هللا من الكتب وما جاءت به الرسل
.
بعض الدروس من الآيات :
)1

إن اليهود والنصارى أهل حسد وخبل أما املؤمنون فهم أهل كرم وال حيسدون أحدا على

اس ُدوا))
رزق هللا ـ ولذا أخي املسلم احذر من احلسد وقد قال  يف حديث أيب هريرة (( َل َحتَ َ
.
احلسد احملرم (( متين زوال النعمة عن احملسود )) وأما الغبطة فإهنا جائزة ال شيء فيها
)2
وهي (( وهي متين أن حيصل على مثل نعمة احملسود )) كما قال النيب  (( ل حسد إل ف
اثنتي  :رجل آاته هللا مال فسلطه على هلكته ف اُلق و رجل آاته هللا اُلكمة فهو يقضي
هبا و يعلمها )) رواه الشيخان عن ابن مسعود ويف لفظ عن ابن عمر (( رجل آاته هللا القرآن
 ))....احلديث رواه الشيخان .

َعوذُ بِر ِ
ب الْ َفلَ ِق (ِ )1م ْن َش ِر َما َخلَ َق (َ )2وِم ْن
)3
يشرع االستعاذة من شر احلاسد ((قُ ْل أ ُ َ
ِ
ِ
َش ِر غَ ِ
اسق إِذَا وقَب ( )3وِمن َش ِر الن َّ ِ
ِ ِ
س َد ())5
َ ْ
َ َ
َّف َااثت ِف ال ُْع َقد (َ )4وم ْن َش ِر َحاسد إذَا َح َ
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ض َجت جلودهم بَ َّدل َناهم
ما َن ِ
ف نصل ِ
ين كَ َفروا ِبآَيَاتِ َنا َ
سو َ
إِ َّن ا َّل ِذ َ
ارا ك َّل َ
ِيهم َن ً
منوا
ودا َغي َر َ
جل ً
ان َع ِز ً
ِيما (َ )56وا َّل ِذ َ
اب إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ين آَ َ
ها لِيَذوقوا ال َع َذ َ
يزا َحك ً
ِيها
صال َِحا ِ
َو َع ِملوا ال َّ
ين ف َ
ت َ
سندخِ لهم َجنَّات َتج ِري ِمن َتحت َِها الأَن َهار َخا ِل ِد َ
ظلًّا َظلِيلًا ()57
ِيها أَز َواج م َط َّه َرة َوندخِ لهم ِ
أَبَ ًدا لَهم ف َ

التفسير :
إن الكافرين آبايت هللا وبراهينه الدالة على استحقاقه العبادة وحده ال شريك له سوف ندخلهم انرا
حتيط جبميع أجزائهم كلما احرتقت جلودهم فذهب اإلحساس بدلوا جلودا غريها لتبقى شدة العذاب
حمسوسة مستمرة ال تنقطع وال ختف ـ إن هللا كان عزيزا ال ميانع وال يغالب وال يرام جنابة وهو قاهر ذو
القوة الكاملة وهو احلكيم يف وضع الشيء يف موضعه ومن ذلك تعذيب الكفار فهم يستحقون ذلك
العذاب جزاء وفاقا ـ ـ والذين أمنوا وعملوا األعمال الصاحلة سندخلهم جنات جترى من حتتها األهنار يف
مجيع فجاجها ونواحيها وهم خالدون فيها ال حيولون وال يزولون وهلم فيها أزواج مطهرة من احليض وال
النفاس واألذى واألخالق الرذيلة والصفات الناقصة ( احلور العني ) وندخل هؤالء املؤمنني ظال غزيرا
كثريا طيبا كرميا .
بعض الدروس من الآيات :
 )1إن اإلحساس الغالب أنه يف اجللد ـ فيا أخي املسلم احم جلدك من انر جهنم ( ابلقيام
ابلواجبات وترك احملرمات ) ألن صاحب الذنوب واملعاصي من أهل الوعيد ـ فاتق هللا اي أخي
.
 )2أخي املسلم إن كنت تبحث عن الراحة والسكن املريح والزوجة احلسناء اجلميلة املطهرة من
كل نقص فشمر إىل اجلنة رمحك هللا وامسع قوله  يف حديث أَِب ُهريْ رةَ ر ِ
ض َي َّ
ال
اّللُ َعْنهُ قَ َ
ََ َ
(( أ ََّو ُل ُزمرة تَِلج ا ْْلنَّةَ صورَُتُم علَى ص ِ
ص ُقو َن ِف َيها َوَل ميَْتَ ِخطُو َن
ورة الْ َق َم ِر لَْي لَةَ الْبَ ْد ِر َل يَ ْب ُ
َْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ب وال ِْفض ِ
شاطُ ُه ْم ِم ْن َّ
َوَل يَتَ غَ َّوطُو َن آنِيَ تُ ُه ْم ِف َيها َّ
َّة َو ََمَ ِام ُر ُه ْم ْاْلَلَُّوةُ َوَر ْش ُح ُه ْم
ب أ َْم َ
الذ َه ِ َ
الذ َه ُ
ك ولِ ُك ِل و ِ
احد ِم ْن هم َزوجتَ ِ
ِ
ان يُ َرى ُم ُّخ ُسوقِ ِه َما ِم ْن َوَر ِاء اللَّ ْح ِم ِم ْن ا ُْلُ ْس ِن َل
ُْ ْ َ
َ
الْم ْس ُ َ
ِ
سبِ ُحو َن َّ
اّللَ بُك َْرةً َو َع ِشيًّا)) رواه الشيخان
ا ْختِ َال َ
ض قُلُ ُ
ف بَ ْي نَ ُه ْم َوَل تَ بَاغُ َ
وهبُ ْم قَلْب َواحد يُ َ
 ،األلوة  :العود
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صلَّى َّ
ال يُ ْعطَى ال ُْم ْؤِم ُن ِف
 )3أستمع قوله يف حديث أنس (( َع ْن النِ ِ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َّب َ
ول َِّ
ِ ِ ِ
ِ
ال يُ ْعطَى قُ َّوَة ِمائَة))رواه
ك قَ َ
يل َي َر ُس َ
يق َذلِ َ
اّلل أ ََو يُ ِط ُ
ا ْْلَنَّة قُ َّوَة َك َذا َوَك َذا م ْن ا ْْل َم ِاع ق َ
الرتمذي و ابن حبان (صحيح) .
)4

ضرس الْ َكافِ ِر أَو َانب الْ َكافِ ِر ِمثْل أُحد و ِغلَ ُ ِ ِ ِ ِ
ِ
ريةُ
ْ ُ
ُ ُ َ
ظ جلْده َمس َ
قال  يف حديث أيب هريرة (( ْ ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُحد
س الْ َكاف ِر يَ ْوَم الْقيَ َامة مثْ ُل أ ُ
ثََالث)) رواه مسلم  ،ويف حديث أيب هريرة األخر قوله (( ض ْر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
وعرض ِجل ِ ِ
الربَ َذةِ)) رواه أمحد
ي َّ
ْده َس ْب ُعو َن ِذ َر ً
اعا َوفَخ ُذهُ مثْ ُل َوِرقَا َن َوَم ْق َع ُدهُ م ْن النَّا ِر مثْ ُل َما بَ ْي ِن َوبَ ْ َ
َ َْ ُ

واحلاكم (صحيح) .

َ
َّاس أَن
ت إِلَى أَهل َِها َو إِذَا َحكَمتم بَي َن الن ِ
ما َنا ِ
إِ َّن ال َّل َه يَأمركم أن ت َؤ ُّدوا الأ َ َ
يرا ()58
يعا بَ ِ
َتحكموا ِبال َعد ِل إِ َّن ال َّل َه نِ ِع َّ
ان َ
س ِم ً
ما يَعِظكم ِبهِ إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ص ً
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التفسير :
أيها املؤمنون  :إن هللا أيمركم ويوجب عليكم أداء األماانت إىل أهلها ويدخل يف ذلك األمانة اليت بني
العبد وبني ربه ابلقيام ابلواجبات وترك احملرمات وكل ما كان من حقوق هللا الواجبة كالصالة والزكاة
والصيام والنذور والكفارات والطهارة الواجبة وغري ذلك مما هو مؤمتن عليه مما ال يطلع عليه العباد ،
ومن حقوق العباد كالودائع والنفقات والعقود واألميان وغري ذلك ويوجب عليكم إذا حكمتم بني
الناس أن حتكموا ابلعدل ( الشرع ) ويدخل ذلك القضاة واألمراء وجلان التحكيم والصلح وغريهم ,
إن هللا نعما أيمركم به من أداء األماانت واحلكم ابلعدل بني الناس وغري ذلك من أوامره ونواهيه وهو
جل وعال مسيع ألقوالكم بصري أبفعالكم فيجازي كال بعمله إن خريا فخري وإن شرا فشر .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم كل حقوق هللا عندك أمانة وأعظمها أن تعبد هللا وحده ال شريك له (التوحيد)
وغريه من الواجبات ( فعل الواجبات وترك احملرمات ) وكل حقوق العباد أمانة ( العمل أمانة ـ
الدوام أمانة ـ وبيت املال أمانة ) ـ ( الودائع ـ النفقات ـ حقوق الوالدين ـ حقوق الزوجة ـ
حقوق األوالد واجلريان والضيف والنفس وغري ذلك كلها أمانة ) ويتعلق هبذه األمانة اليت
للعباد مما يلي :
أ -جيب أداء األمانة إىل أهلها .
ب -حيرم خيانة أهلها حىت ولو خانك صاحبها لقوله يف حديث أيب هريرة ( أ َِد
ك َوَل َختُ ْن َم ْن َخانَك )) رواه أبو داود والرتمذي
ْاْل ََمانَةَ إِ َىل َم ْن ائْ تَ َمنَ َ
واحلاكم(صحيح) .

 )2وجوب العدل يف احلكم بني الناس ( حىت يف التحكيم والصلح وغريها ) وعلى القاضي
واحلاكم أن يتقي هللا يف حكمه و يعلم أنه مسئول يوم القيامة ( وما أخطر القضاء إن مل يعدل
ض َاء فَ َق ْد ذُبِ َح بِغَ ِْري ِس ِكي)) رواه أبو داود
ل الْ َق َ
)  ,وقد قال  يف حديث أيب هريرة (( َم ْن َوِ َ

والرتمذي (حسن)  ،وقال  يف حديث ابن أيب أوىف ((إن هللا تعاىل مع القاضي ما ل جير فإذا

جار تبأ منه و ألزمه الشيطان)) رواه احلاكم (حسن) .
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 )3قال  يف حديث أيب مرمي األزدي ( :من ول من أمور املسلمي شيئا فاحتجب دون خلتهم و

حاجتهم و فقرهم و فاقتهم احتجب هللا عنه يوم القيامة دون خلته و حاجته و فاقته و فقره) رواه
أبو داود وابن ماجه واحلاكم (صحيح) .

َ
ل َوأولِي الأَم ِر ِمنكم َفإِن
طيعوا ال َّل َه َوأَ ِ
منوا أَ ِ
الرسو َ
طيعوا َّ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ون بِال َّلهِ َواليَو ِ
الرس ِ
ازعتم فِي شَيء َفردُّوه إِلَى ال َّلهِ َو َّ
َت َن َ
ول إِن كنتم تؤ ِمن َ
َ
سن َتأ ِو يلًا ()59
الآَخِ ِر َذل َ
ِك َخير َوأح َ

التفسير :
اي أيها املؤمنون أطيعوا هللا فيما أنزله يف كتابه القرآن  ،وأطيعوا الرسول فيما جاء يف سنته  ، وأوىل
األمر منكم من العلماء واألمراء فيما أمروكم به من طاعة هللا ال يف معصية هللا فإن اختلفتم يف شيء
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من أصول الدين وفروعه فردوه إىل كتاب هللا وسنة رسوله  فإ ن التحاكم إىل كتاب هللا وسنة رسوله
 والرجوع إليهما يف فصل النـزاع خري وأحسن عاقبة ومآال .
بعض الدروس من الآية
 )1وجوب طاعة هللا ورسوله ـ ووجوب طاعة والة األمر يف املعروف كما قال النيب  يف حديث
على ((إِ ََّّنَا الطَّاعةُ ِف الْمعر ِ
وف)) رواه الشيخان .
َ
َ ُْ
الس ْم ُع
 )2إذا أمر ويل األمر ابملعصية فال مسع وال طاعة كما قال  يف حديث ابن عمر(( قَ َ
ال َّ
ِ
ِ ِ
صية فَِإذَا أ ُِمر ِمبَ ْع ِ
ِ
صيَة فَ َال مسَْ َع
َح َّ
َوالطَّ َ
ب َوَك ِرَه َما َلْ يُ ْؤَم ْر ِمبَْع َ
يما أ َ
اعةُ َعلَى ال َْم ْرء ال ُْم ْسل ِم ف َ
َ
اعة)) رواه الشيخان .
َوَل طَ َ
ِ ِ
 )3جيب الوفاء بيعة األول فألول لقوله  يف حديث أيب هريرة (( أَنَّهُ قَ َ ِ
يل
ال إ َّن بَِن إ ْس َرائ َ
ف نَِب َوإِنَّهُ َل نَِ َّ ِ ِ
اء
ك نَِب َخلَ َ
َكانَ ْ
وس ُه ْم ْاْلَنْبِيَاءُ ُكلَّ َما َهلَ َ
س ُ
ب بَ ْعدي إنَّهُ َسيَ ُكو ُن ُخلَ َف ُ
ت تَ ُ
ِ
وه ْم َح َّق ُه ْم الَّ ِذي َج َع َل َّ
اّللُ ََلُ ْم
فَتَكْثُ ُر قَالُوا فَ َما ََت ُْم ُرَان قَ َ
ال فُوا بِبَ ْي َعة ْاْل ََّو ِل فَ ْاْل ََّو ِل َوأَ ْعطُ ُ
فَِإ َّن َّ
اه ْم)) رواه الشيخان .
اس َ ْْت َع ُ
اّللَ َسائِلُ ُه ْم َع َّما ْ
 )4حيرم خلع طاعة ويل األمر ما دام مقيما للصالة ومل يكن أتى كفرا بواحا لقوله  يف حديث
ِ
اعة لَِق َي َّ
س ِف ُعنُِق ِه
اّللَ يَ ْو َم ال ِْقيَ َامةِ َل ُح َّجةَ لَهُ َوَم ْن َم َ
عمر (( َم ْن َخلَ َع يَ ًدا م ْن طَ َ
ات َولَْي َ
ات ِميتةً ج ِ
اهلِيَّةً )) رواه مسلم .
بَ ْي َعة َم َ َ َ
 )5وجوب الصرب إذا رأى من أمريه شيئا يكره لقوله  يف حديث ابن عباس (( َم ْن َرأَى ِم ْن
ات ِميتةً ج ِ
أ َِم ِريهِ َشي ئًا يكْرهه فَ لْيصِب َعلَي ِه فَِإنَّه من فَار َق ا ْْلم َ ِ
اهلَِّيةً))
با فَ َم َ
ات إَِّل َم َ َ َ
ْ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ ََ
اعةَ ش ْ ً
رواه الشيخان .

 )6طاعة والة األمر يف املعروف هي من طاعة هللا كما يف حديث أيب هريرة أن رسول هللا  قال
اّلل ومن أَطَ ِ
اع َّ
اع ِن
اع أَم ِريي فَ َق ْد أَطَ َ
صى ََّ َ َ ْ َ
اع ِن فَ َق ْد أَطَ َ
(( َم ْن أَطَ َ
ص ِان فَ َق ْد َع َ
اّللَ َوَم ْن َع َ
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ِ
ص ِان)) رواه الشيخان .
صى أَم ِريي فَ َق ْد َع َ
َوَم ْن َع َ
)7

جيب على ويل األمر أن حيكم شريعة هللا ( كتاب هللا وسنة رسوله )كما قال تعاىل ((وأن
احكم بينهم مبا أنزل هللا ) .

َ
َ
ِك
ل ِمن َقبل َ
ما أن ِز َ
ل إِلَي َ
ما أن ِز َ
ين يَزعم َ
ألَم َت َر إِلَى ا َّل ِذ َ
ك َو َ
منوا ِب َ
ون أنَّهم آَ َ
َّ
ت َو َقد أ ِمروا أَن يَكفروا بِهِ َو ي ِر يد
ون أَن يَ َت َحاكَموا إِلَى
الطاغو ِ
ي ِر يد َ
ل
شي َطان أَن ي ِ
ال َّ
ما أَن َز َ
يدا (َ )60و إِ َذا قِي َ
ضلَالًا بَ ِع ً
ل لَهم َت َعالَوا إِلَى َ
ض َّلهم َ
ف إِ َذا
ون َعن َ
الرس ِ
ول َرأَي َ
ال َّله َو إِلَى َّ
ك صد ً
ودا (َ )61فكَي َ
ِين يَص ُّد َ
ت الم َنا ِفق َ
َ
ون ِبال َّلهِ إِن أَ َرد َنا إِلَّا
صابَتهم م ِ
م َجاء َ
يهم ث َّ
مت أَي ِد ِ
وك يَحلِف َ
ما َق َّد َ
صيبَة ِب َ
أ َ
ما فِي قلوبِ ِهم َفأَعرِض َعنهم
انا َو َتوفِي ًقا ( )62أو َلئ َ
س ً
إِح َ
ِك ا َّل ِذ َ
ين يَعلَم ال َّله َ
ِيغا ()63
َوعِظهم َوقل لَهم فِي أَنفسِ ِهم َقولًا بَل ً
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التفسير :
امل تعجب اي حممد ـ ممن يدعون أهنم أمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل على الرسل من الكتب من قبلك وهم
مع ذلك يريدون أن يتحاكموا يف فصل اخلصومات إىل غري كتاب هللا وسنة رسوله  وهؤالء املنافقون
قد أمروا أن يكفروا ابلطاغوت وأن يؤمنوا ابهلل ورسله ولكن زين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن
السبيل فاتبعوه يف الكفر والنفاق والضالل الذي ال أصل فيه ـ ـ وإذا قيل هلؤالء املنافقني تعالوا وحتاكموا
إىل كتاب هللا وسنة رسوله  رأيتهم يعرضون عنك استكبارا وخبثا وبغضا حلكم هللا ورسوله ـ ـ فكيف
هبم إذا طرقتهم املصائب بسبب ذنوهبم مث جاءوك حمتاجني إليك معتذرين أننا ما أردان بذهابنا يف
التحاكم إىل غريك إال املداراة واملصانعة وحسن القصد واملصلحة والظروف ال اعتقادا مناصحة التحاكم
إىل غريك ـ ـ أولئك الكذابون فيما قالوه لك يعلم هللا ما يف قلوهبم وسيجزيهم عليه فإنه ال ختفى عليه
خافية فال تعنفهم على ما يف قلوهبم وأهنهم عما يف قلوهبم من النفاق وإسرار الشر وانصحهم فيما بينك
وبينهم بكالم بليغ مؤثر رادع هلم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1إن املنافقني يف كل زمان يطالبون بتحكيم غري كتاب هللا وسنة رسوله  فهم يرغبون ويطالبون
بتحكيم القوانني البشرية والعادات العرفية واألنظمة الغربية (كالقانون الفرنسي واالجنليزي
وغريها ) فعليهم أن يتقوا هللا وأن يتوبوا إىل هللا من هذا العمل .
 )2كل حتكيم لغري شريعة هللا فهو (حتكيم للطاغوت) فاحذر أخي املسلم أن ترفض حتكيم
الشريعة وأن ترضى حبكم غري شريعة هللا يف سائر أمورك فمن فعل شيئا من ذلك التحكيم لغري
هللا ورسوله فقد وقع يف ( حتكيم الطاغوت ) ويكون له نصيب من ذلك بقدر ما عمله
فمستقل ومستكثر وهللا املستعان .
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َ
َ
و َ
سهم
ما أر َ
سل َنا ِمن َرسول إِلَّا لِي َطا َع ِبإِذ ِن ال َّلهِ َولَو أنَّهم إِذ َظلَموا أنف َ
َ َ
يما ()64
َجاء َ
وك َفاس َتغ َفروا ال َّل َه َواس َتغ َف َر لَهم َّ
الرسول ل ََو َجدوا ال َّل َه َت َّوابًا َرحِ ً
م لَا يَ ِجدوا فِي
ون َحتَّى ي َحكِم َ
َفلَا َو َربِ َ
ش َج َر بَي َنهم ث َّ
ِيما َ
ك لَا يؤ ِمن َ
وك ف َ
ِيما ()65
أَنفسِ ِهم َح َر ًجا ِم َّ
ضي َ
ت َو ي َ
ما َق َ
سلِموا َتسل ً

التفسير :
وما أرسلنا من رسول من الرسل إال فرضت طاعته على من أرسل إليهم ليؤمنوا به وأيمتروا أبمره وينتهوا
عن هنيه وال يطيعه أحدا إال من وفقته لذلك ولو أن العصاة واملذنبني واملنافقني إذا وقع منهم الذنب
أتوك فاستغفروا هللا واتبوا إليه وطلبوا منك أن تستغفر هللا هلم فاستغفرت هلم لغفر هللا هلم واتب عليهم
ورمحهم ألن هللا جل وعال يقبل توبة التائب الصادق ويرحم املستغفر املنيب ـ ـ وقسما بربك اي حممد
أهنم ال يؤمنون اإلميان الصادق حىت حيكموك يف الشجار واخلصومات اليت بينهم ويف مجيع أمورهم
ويرضوا حبكمك ظاهرا وابطنا بال حترج يف النفوس ويسلموا حلكمك منقادين راضني خمتارين بال ممانعة
وال مرافعه وال منازعه .
بعض الدروس من الآيات :
 )1وجوب طاعة الرسول  وحتكيمه يف مجيع األمور والرضي حبكمه ((كتاب هللا وسنة رسول هللا
 )) ظاهرا وابطنا بدون أي منازعة أو حترج يف النفوس ( ادرس نفسك يف مجيع أمورك يف
منزلك ـ عملك ـ خصوماتك ـ غضبك وفرحك ـ كالمك  ) ....هل أنت تسري يف ذلك على
هدي الرسول  أم عندك خمالفة فإن العبد بقدر ما يكون عنده خمالفة لدين هللا فإنه على
خطر
ولذا ي أخي انتبه ملا يلي :
أ -بعض الناس يلهج بذكر ( القانون ) فتسمعه يقول القانون يقول كذا ـ القانون جيوز كذا ـ
القانون حيرم كذا ـ القانون يسمح بكذا ) فيا أخي اتق هللا وال تكن مثل هذا الشخص الذي
أصبح ال يرى إال القانون ـ ويقول  :األنظمة جتوز كذا ـ أو حترم ـ كذا أو تبيح كذا ) .
 )2أخي املسلم احذر من حتكيم عادات القبائل ( السلوم ) وترتك شريعة اإلسالم ـ واعلم أن كل
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تعميم أو نظام أو قرار خيالف شريعة اإلسالم فإنه ابطل ومن رضيه ودعا إليه فهو على خطر
عظيم واجعل هذه اآلية نصب عينيك (( فال وربك ل يؤمنون حّت َيكموك  )) ...اآلية .
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َ
َ
َ
َ
ما َف َعلوه إِلَّا
َولَو أنَّا كَ َتب َنا َعلَي ِهم أ ِن اقتلوا أنف َ
سكم أ ِو اخرجوا ِمن ِديَا ِركم َ
َ
يتا ()66
ش َّد َتث ِب ً
ما ي َ
ان َخي ًرا لَهم َوأَ َ
ون ِبهِ َلكَ َ
وعظ َ
َقلِيل ِمنهم َولَو أنَّهم َف َعلوا َ
ِيما ()68
يما (َ )67ول ََه َدي َناهم ِ
َو إِذًا لَآ َ َتي َناهم ِمن لَدنَّا أَج ًرا َع ِ
ص َر ً
اطا مس َتق ً
ظ ً
َ
ين
من ي ِ
ل َفأو َلئ َ
الرسو َ
ط ِع ال َّل َه َو َّ
م ال َّله َعلَي ِهم ِم َن ال َّنبِ ِي َ
م َع ا َّل ِذ َ
ِك َ
َو َ
ين أن َع َ
ِك ال َفضل
َو ِ
ِين َوال ُّ
ِك َرفِي ًقا (َ )69ذل َ
ين َو َحس َن أو َلئ َ
ش َه َدا ِء َوال َّ
صالِحِ َ
الص ِديق َ
ِيما ()70
ِم َن ال َّلهِ َوكَ َفى ِبال َّلهِ َعل ً

التفسير :
ولو أان أمران هؤالء املنافقني وكلفناهم بقتل أنفسهم أو اخلروج من دايرهم ما أطاعنا منهم إال القليل
ألن أكثرهم عاصون هلل ولرسوله  ولو أهنم فعلوا ما كلفوا به وأطاعوا يف ذلك لكان خريا هلم من
املخالفة وأشد تصديقا وثباات على اإلميان ـ ـ وألتيناهم على طاعتهم أجرا وثوااب بدخول اجلنة وهلديناهم
صراطا مستقيما يف الدنيا واآلخرة و وفقناهم لذلك ـ ـ ومن يطع هللا والرسول فيعمل مبا أمره هللا به
ورسوله وترك ما هناه عنه هللا ورسوله فإن هللا جل وعال يسكنه دار كرامته وجيعله مرافقا لألنبياء
والصديقني والشهداء والصاحلني  ،وأنعم بتلك الرفقة والصحبة وهذا العطاء ملن أطاع هللا ورسوله هو
فضل هللا الذي من به على عباده املؤمنني وحسبك ابهلل عليما مبن يستحق هذا الفضل وهذا التكرمي
واهلدى والتوفيق .
بعض الدروس من الآيات :
 )1إن كثريا من الناس أصحاب طباع رديئة فهم جمبولون على خمالفة األمر فإذا قيل له هذا حرام
فعله وإذا قيل له هذا واجب تركه انتكاسا وقلة حياء من هللا ـ ولذا لو قيل اي فالن ال تقتل
نفسك ابستعمال املخدرات وشرب الشيشة والدخان وحنو ذلك فإهنا حمرمة فإنه سوف
خيالف ويستعمل هذه األشياء ـ وإذا قيل له اي فالن ارفع ثوبك وال تسبل فإن ذلك وسخ
للثوب وقد أوجب عليك ترك اإلسبال فإنه سيخالف ويسبل ثوبه ( عند كثري من الناس
منهج حب املخالفة ألمر هللا ورسوله  ) فيا أخي املسلم انتبه واحذر كل احلذر حىت ال
تكون من هؤالء الذين عندهم حب املخالفة ألمر هللا ورسوله  ـ إن على هؤالء وعلينا مجيعا
أن نتقي هللا ونعلم أن املخالفة طريق إىل النار وقد قال النيب  يف حديث أيب هريرة (( َمثَلِي
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اش َو َه ِذهِ َّ
اب الَِّت ِف النَّا ِر
الد َو ُّ
اء ْ
استَ ْوقَ َد َان ًرا فَلَ َّما أ َ
َك َمثَ ِل َر ُجل ْ
ت َما َح ْوََلَا َج َع َل الْ َف َر ُ
َض َ
ال فَ َذلِ ُكم مثلِي ومث لُ ُكم أَان ِ
آخذ
يَ َق ْع َن فِ َيها َو َج َع َل ََْي ُج ُز ُه َّن َويَ ْغلِ ْب نَهُ فَ يَ تَ َق َّح ْم َن فِ َيها قَ َ
ْ ََ َ ََ ْ َ
ِحبُ َج ِزُك ْم َع ْن النَّا ِر َهلُ َّم َع ْن النَّا ِر َهلُ َّم َع ْن النَّا ِر فَ تَ ْغ ِلبُ ِون تَ َق َّح ُمو َن فِ َيها )) رواه الشيخان .
)2
أ-
ب-
ج-
د-

اعلم أن اخلري كله يف القيام أبمر هللا ورسوله  ومن ذلك ما يلي :
خري هلم وأشد تثبيتا .
األجر العظيم .
اهلداية إىل الطريق املستقيم .
دخول اجلنة ومرافقة األنبياء والصاحلني .
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َ
َ
يعا(َ )71و إِ َّن
منوا خذوا حِ ذ َركم َفانفِروا ثبَات أ ِو انفِروا َج ِم ً
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
َ
َ
َي إِذ لَم أَكن
صابَتكم م ِ
َمن لَيبَ ِ
صيبَة َقا َ
م ال َّله َعل َّ
ِمنكم ل َ
طئَ َّن َفإِن أ َ
ل َقد أن َع َ
َ
َن كَأَن لَم َتكن بَي َنكم
صابَكم َفضل ِم َن ال َّلهِ لَيَقول َّ
ش ِه ً
م َعهم َ
َ
يدا (َ )72و َلئِن أ َ
يما (َ )73فلي َقاتِل فِي
وز َفو ًزا َع ِ
م َعهم َفأَف َ
م َو َّدة يَا لَي َتنِي كنت َ
َوبَي َنه َ
ظ ً
يل ال َّلهِ
س ِب ِ
س ِب ِ
من ي َقاتِل فِي َ
َ
ين يَشر َ
يل ال َّلهِ ا َّل ِذ َ
ون ال َحيَا َة ال ُّدنيَا ِبالآَخِ َر ِة َو َ
َ
يما ()74
ف نؤتِيهِ أَج ًرا َع ِ
َفيق َتل أو يَغلِب َف َ
سو َ
ظ ً

التفسير :
اي أيها املؤمنون خذوا احلذر من أعدائكم الكفار وأتهبوا هلم إبعداد السالح والعدد  ،وتكثري العدد
واخرجوا لقتاهلم مسارعني سرية بعد سرية ومجاعة بعد مجاعة أو اخرجوا لقتاهلم كلكم ـ ـ وإن منكم من
يتخلف عن اجلهاد أو ال يسرع إليه بل يكون عنده نوع من التثاقل كما هو حال املنافقني فإذا
أصابتكم بعض املصائب كقلة العدد أو القتل أو الشهادة أو اجلراح ملا هلل يف ذلك من احلكمة قال
ذلك املنافق املتخلف قد أنعم هللا علي فلم أحضر وقعة القتال فسلمت من املصيبة بعد ذلك نعمة من
هللا ومل يدر ما فاته من األجر ـ ـ ولئن أصابكم نصر وظفر وغنيمة وعز ومتكني ليقولن هذا املنافق كأنه
ليس من أهل دينكم اي ليتين كنت معهم ألحصل 0على سهم من املغنم ألن هذا هو قصده ومطلبه
وغاية مراده ـ ـ فليقاتل املؤمن النافر يف سبيل هللا الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا بكفرهم فكل من
قاتل يف سبيل هللا فهو على خري سواء قتل أو غلب وسوف يعطيه هللا األجر العظيم والثواب اجلزيل
يف الدنيا واآلخرة .
بعض الدروس من الآيات :
 )1وجوب أخذ احلذر من الكفار ـ وعلى املسلمني أن يتأهبوا لعدوهم الكافر إبعداد السالح
والعدد والتدريب والقوة وجهاد العدو سرية تتبع سرية مع التوكل على هللا وأن يعلم املسلمون
أهنم على خري عظيم يف جهاد أعداء هللا حىت ولو قتل منهم من قتل أو غلب من غلب ـ وقد
قال النيب  يف حديث أيب هريرة  (( تَ َك َّفل َّ ِ
اد
اه َد ِف َسبِيلِ ِه َل ُخيْ ِر ُجهُ إَِّل ا ْْلِ َه ُ
اّللُ ل َم ْن َج َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِف سبِيلِ ِه وتَص ِد ُ ِ ِِ
ِ
ج مْنهُ َم َع َما َان َل
َ َ ْ
يق َكل َماته ِِبَ ْن يُ ْدخلَهُ ا ْْلَنَّةَ أ َْو يَ ْرج َعهُ إِ َىل َم ْس َكنه الذي َخ َر َ
ِ
ِ
يمة )) رواه الشيخان .
م ْن أ ْ
َجر أ َْو غَن َ
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 )2أخي املسلم يف هذه األايم استغل الفرصة بدعوة الكفار إىل هللا عز وجل عن طريق وسائل
اإلعالم واحلجة العلمية وبيان حماسن دين اإلسالم وآدابه ابليت هي أحسن  ،وكن على حذر
من املنافقني املندسني (العلمانني) الذين يشوشون على الدعاة ويسعون إىل القضاء على
الدعوة إىل هللا عز وجل ومن هنا أخي املسلم أسألك ( هل تعمل يف دعوة اجلاليات وغريها)
إن كنت تعمل فجزاك هللا خريا ـ وإن كنت ال تعمل فسارع إىل ذلك لتحصل على األجر إن
هدى هللا بك أحدا يف قوله َْ(( لَ ْن يُ ْه َدى بِ َك َر ُجل َو ِاحد َخ ْري لَ َك ِم ْن ْحُْ ِر الن ََّع ِم)) رواه
البخاري .
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ِسا ِء
الر َج ِ
س ِب ِ
ِين ِم َن ِ
ون فِي َ
ال َوالن َ
يل ال َّلهِ َوالمس َتض َعف َ
ما لَكم لَا ت َقاتِل َ
َو َ
الظالِمِ أَهل َها َواج َعل
ه ِذ ِه ال َقر يَةِ َّ
َوال ِول َد ِ
ون َربَّ َنا أَخ ِرج َنا ِمن َ
ين يَقول َ
ان ا َّل ِذ َ
ون فِي
ك َن ِ
ك َو ِليًّا َواج َعل َل َنا ِمن لَدن َ
َل َنا ِمن لَدن َ
منوا ي َقاتِل َ
يرا ( )75ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ص ً
َ
َّ
يل
الطاغو ِ
س ِب ِ
س ِب ِ
ون فِي َ
َ
ين كَ َفروا ي َقاتِل َ
يل ال َّلهِ َوا َّل ِذ َ
ت َف َقاتِلوا أولِيَاءَ
ض ِعي ًفا ()76
ان إِ َّن كَي َد ال َّ
ال َّ
شي َط ِ
شي َط ِ
ان كَ َ
ان َ

التفسير :
وما الذي حيول بينك وبني القتال يف سبيل هللا وإنقاذ املؤمنني املستضعفني من الرجال والنساء
والصبيان املتربمني من املقام مبكة ملا يالقونه من الظلم من أهلها فهم يدعون هللا عز وجل أن خيرجهم
من مكة ومن تعسف أهلها وأن يسخر هلم هللا انصرا ووليا من عنده ـ ـ الذين آمنوا يقاتلون طاعة هلل
وإلعالء كلمته واستجابة ألمره وطمعا يف رضوانه ـ ـ والكافرون يقاتلون طاعة للشيطان  ،فيا أيها
املؤمنون قاتلوا املوالني للشيطان فإن كيدهم ضعيف وحزهبم خاسر .
بعض الدروس من الآيات :
)1

املسلم أخو املسلم فال يرتكه يؤذى بل يسعى يف إنقاذه ومساعدته ولذلك على املسلمني أن
ينصروا إخواهنم املستضعفني يف البالد اليت يغلب عليها الكفار ويؤذى فيها املؤمنون وقد قال

ول َِّ
َخ َ ِ
ص ُرهُ إِذَا َكا َن
ال َر ُجل َي َر ُس َ
وما فَ َق َ
ص ْر أ َ
اّلل أَنْ ُ
النيب  يف حديث جابر (( انْ ُ
اك ظَال ًما أ َْو َمظْلُ ً
ص ُرهُ)) رواه
ص ُرهُ قَ َ
ت إِذَا َكا َن ظَالِ ًما َك ْي َ
ال َْحت ُج ُزهُ أ َْو َتَْنَ ُعهُ ِم ْن الظُّل ِْم فَِإ َّن ذَلِ َ
وما أَفَ َرأَيْ َ
ك نَ ْ
ف أَنْ ُ
َمظْلُ ً

البخاري .

 )2على املستضعفني يف البالد اليت غلب عليها الكفار ويؤذى فيها املسلمون أن يهاجروا إىل
بالد اإلسالم وأن يكثروا من الدعاء أن جيعل هللا هلم وليا وانصرا من عنده سبحانه وأن خيرجهم
من تلك البالد اليت يظلمون فيها .
 ( )3كيد الشيطان ضعيف ) فهل فهمنا هذا أان وأنت – فمهما طغى وتكرب الكفار وجتربوا يف
األرض وملكوا من السالح الفتاك ما ملكوا إال أن ذلك كله هو كيد الشيطان الضعيف ـ فعلى
املسلمني أن يعوا هذا ( املبدأ ) وأن يعدوا العدة لعدوهم الكافر وأن يستعينوا ابهلل عليه طالبني
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إعالء كلمة هللا راغبني يف ما عند هللا عز وجل.
 )4أخي املسلم إن كنت أبرض وال تستطيع أن تعبد هللا بل تؤذى يف ذلك وال جتاهر بعبادتك هلل
فهاجر إىل بالد املسلمني واحذر من الشيطان الذي قال عنه النيب  يف حديث (( إِ َّن
ال تُسلِم وتَ َذر ِدينَ َ ِ
آد َم ِِبَط ُْرقِ ِه فَ َق َع َد لَهُ بِطَ ِر ِيق ِْ
َّ
ين
الشْيطَا َن قَ َع َد ِلبْ ِن َ
اإل ْس َالِم فَ َق َ ْ ُ َ ُ
ك َود َ
آِبئِك و ِ
ال َُتَ ِ
ك
َسلَ َم ُثَّ قَ َع َد لَهُ بِطَ ِر ِيق ا َْلِ ْج َرةِ فَ َق َ
ضَ
اج ُر َوتَ َدعُ أ َْر َ
آِبء أَبِ َ
صاهُ فَأ ْ
يك فَ َع َ
َ َ َ َ
ِ
و َمسَاء َك وإِ ََّّنَا مثَل الْم َه ِ
اج ِر َك َمثَ ِل الْ َف َر ِ
اج َر)) احلديث رواه أمحد
س ِف الط َو ِل فَ َع َ
صاهُ فَ َه َ
َ َ َ َ ُ ُ
والنسائي (صحيح)  ( ،الطول  :احلبل الطويل يشد أحد طرفيه يف وتد أو غريه والطرف األخر
يف يد الذي يدور فيه ويرعى وال يذهب لوجهه ) .
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َ
ما
ين قِي َ
صلَا َة َوآَتوا ال َّزكَا َة َف َل َّ
ل لَهم كفُّوا أَي ِديَكم َوأَقِيموا ال َّ
ألَم َت َر إِلَى ا َّل ِذ َ
ش َّد
َّاس كَ َخشيَةِ ال َّلهِ أَو أَ َ
ِب َعلَي ِهم ال ِق َتال إِذَا َف ِر يق ِمنهم يَخ َ
شو َن الن َ
كت َ
ل لَولَا أَخَّر َت َنا إِلَى أَ َجل َق ِر يب قل
ت َعلَي َنا ال ِق َتا َ
ِم كَ َتب َ
َخشيَ ًة َو َقالوا َربَّ َنا ل َ
َ
ما
ِم ِن ا َّت َقى َولَا تظلَم َ
ون َفتِيلًا ( )77أي َن َ
م َتاع ال ُّدنيَا َقلِيل َوالآَخِ َرة َخير ل َ
َ
س َنة
شيَّ َدة َو إِن ت ِ
موت َولَو كنتم فِي بروج م َ
صبهم َح َ
َتكونوا يد ِرككم ال َ
ك قل كل
ه ِذ ِه ِمن ِعن ِد ال َّلهِ َو إِن ت ِ
ه ِذ ِه ِمن ِعن ِد َ
س ِيئَة يَقولوا َ
َيقولوا َ
صبهم َ
َ
ك
صابَ َ
م ِ
ال َ
ون يَف َقه َ
هؤلَا ِء ال َقو ِ لَا يَكَاد َ
ون َح ِدي ًثا (َ )78
ِمن ِعن ِد ال َّلهِ َف َ
ما أ َ
ك ِمن س ِي َئة َف ِمن َنفسِ َ َ
ِمن حس َنة َف ِمن ال َّلهِ و َ
َّاس
اك لِلن ِ
سل َن َ
صابَ َ
ك َوأر َ
َ
َ َ
َ
َ َ
ما أ َ
يدا ()79
ش ِه ً
َرسولًا َوكَ َفى بِال َّلهِ َ

التفسير :
امل تر اي حممد ـ إىل هؤالء الذين أسلموا وكانوا يف ابتداء اإلسالم وأمروا ابلكف عن قتال كفار مكة
لقلة ع ددهم وكوهنم يف بلدهم وأمروا ابلعفو و إقام الصالة وإيتاء الزكاة فلما هاجرت إىل املدينة وأمروا
بقتال الكفار جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة العدو خوفا شديدا كخوفهم من هللا أو أشد جلبنهم
وحمبة احلياة الدنيا وقالوا ربنا ملا فرضت علينا القتال لوال أخرت فرضه إىل مدة أخرى فإن فيه سفك
دمائنا ويتم أوالدان و أتمي نسائنا وأمنيتنا أن يؤخر إىل املوت فقل اي حممد هلؤالء  :إن الدنيا متاع
قليل زائل عن قريب وآخرة املتقي خري من دنياه وال تظلمون من أعمالكم بل توفوهنا أمث اجلزاء فإمنا
أعمالكم لكم موفرة اتمة ـ ـ أينما تكونوا فأنتم سائرون إىل املوت ال حمالة وال ينجوا منه أحد منكم ولو
كنتم يف حصون عالية رفيعة فإهنا ملن متنعكم من املوت ـ ـ وإن تصب هؤالء املنافقني النعم كاخلصب
والرزق وغريها ،يقولوا لك هذا من عند هللا الستحقاقنا له وإن تصبهم املصائب كالقحط واجلدب
وغريها يقولوا هذا شؤم حممد ورسالته ومتابعته قل اي حممد ـ اجلميع بقضاء هللا وقدره الذي هو انفذ يف
العامل كله يف الرب والفاجر واملؤمن والكافر فما هلؤالء املنافقني القائلني هذه املقالة ال يكادون يفهمون
شيئا من دين هللا وشرعه ـ ـ ما أصابك من نعمة حسنة فمن فضل هللا ورمحته وما أصابك من مصيبة
فمن قبل نفسك ومن عملك أنت وعقوبة لك بسبب ذنبك وكلها بقدر هللا وأرسلناك للناس رسوال
تبلغهم دين هللا وما حيبه ويرضاه وما يبغضه وينهى وكفى ابهلل شهيدا على أنه أرسلك وهو شهيد
بينك وبينهم وعامل مبا تبلغهم به ومبا يردون عليك من احلق معاندين كافرين .
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بعض الدروس من الآيات :
 )1إن الدنيا متاع قليل فحري ابملسلم أن جيعلها طاعة لربه وقد قال النيب  يف حديث عبد هللا
بن عمر (( الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها حبقه بورك له فيها و رب متخوض فيما

اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إل النار )) رواه الطرباين يف الكبري (صحيح) .
 )2إن كل ما جيرى يف العامل كله إمنا هو بتقدير هللا عز وجل فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل
يكن
 )3إن احلسنات ( األعمال الصاحلة والطاعات ) هي بتوفيق هللا للعبد  ،وأن السيئات ( الذنوب
واملعاصي ) هي من كسب العبد  ،وهللا خلق العبد وعمله ( خلقكم وما تعملون ) .
صلَّى َّ
 )4إن املصائب اليت تصيب املؤمن مكفرات خلطاايه يف حديث أيب سعيد (( َع ْن النِ ِ
اّللُ
َّب َ
ِ ِ
ِ
صب َوَل َهم َوَل ُح ْزن َوَل أَذًى َوَل غَم
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
صب َوَل َو َ
يب ال ُْم ْسل َم م ْن نَ َ
ال َما يُص ُ
َح َّّت َّ
شا ُك َها إَِّل َك َّف َر َّ
اّللُ ِهبَا ِم ْن َخطَ َايه )) رواه الشيخان
الش ْوَك ِة يُ َ
 )5إن رسالة حممد  عامة إىل العاملني ( وما أرسلناك إل رْحة للعاملي ) .
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ل َف َقد أَ َطا َع ال َّل َه ومن َتو َّلى َف َ
ِيظا
من ي ِ
سل َن َ
الرسو َ
اك َعلَي ِهم َحف ً
ط ِع َّ
ما أر َ
َ
َ
َ َ
َ
ت َطائِ َفة ِمنهم َغي َر ا َّل ِذي
اعة َفإِ َذا بَ َرزوا ِمن ِعن ِد َ
ك بَيَّ َ
ون َط َ
(َ )80و يَقول َ
ون َفأَع ِرض َعنهم َو َت َوكَّل َعلَى ال َّلهِ َوكَ َفى بِال َّلهِ
ما يبَ ِيت َ
َتقول َوال َّله يَكتب َ
َوكِيلًا ()81

التفسير :
من يطع الرسول حممد  فقد أطاع هللا ومن عصى الرسول  فقد عصى هللا عز وجل ألن  ما
ينطق عن اهلوى بل كل ما جاء به فهو وحي من هللا عز وجل يبلغه الرسول  إىل من أرسل إليهم
ومن توىل فقد خاب وخسر وليس عليك اي حممد من أمره شيء وإمنا أمره إىل هللا الذي جيازيه على
عمله ـ ـ ويقول املنافقون لك اي حممد حنن مطيعون ألمرك وهنيك فإذا أخرجوا استسروا ليال فيما بينهم
بغري ما قالوه وأظهروه لك وهللا يعلم ذلك منهم ويكتبه عليهم وسيجازيهم على ذلك فاصفح عنهم
وال تؤاخذهم وال ختف منهم وتوكل على هللا فكفى به وليا وانصرا ملن توكل عليه ورجع إليه .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم أطع رسولك حممد  فإن طاعته طاعة هلل وإن معصيته معصية هلل كما قال النيب
صى َّ
اع َّ
اّللَ )) رواه الشيخان عن أيب
اع ِن فَ َق ْد أَطَ َ
َ (( م ْن أَطَ َ
ص ِان فَ َق ْد َع َ
اّللَ َوَم ْن َع َ
هريرة  ،ادرس سنته  وطبقها إذا أردت الفالح والفوز والرشد ويف احلديث (( َم ْن يُ ِط ْع َّ
اّللَ
َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد َر َش َد)) رواه مسلم .
 )2أخي املسلم  :توكل على هللا عز وجل يف كل أمورك ( اعتماد القلب على هللا وبذل األسباب
اليت جعلت أسبااب ) فمن توكل على هللا نصره ووااله وأعانه ووفقه هللا ملا حيبه ويرضاه .
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َّ
ِيرا
ون القرآَ َن َولَو كَ َ
أ َفلَا يَ َت َدبَّر َ
ان ِمن ِعن ِد َغي ِر اللهِ ل ََو َجدوا فِيهِ اختِلَا ًفا كَث ً
ول
اءهم أَمر ِم َن الأَم ِن أَ ِو ال َخو ِ
الرس ِ
ف أَ َذاعوا ِبهِ َولَو َردُّوه إِلَى َّ
(َ )82و إِ َذا َج َ
ين يَس َتنبِطو َنه ِمنهم َولَولَا َفضل ال َّلهِ
َو إِلَى أولِي الأَم ِر ِمنهم ل َ
ِمه ا َّل ِذ َ
َعل َ
ان إِلَّا َقلِيلًا ()83
مته لَاتَّبَعتم ال َّ
شي َط َ
َعلَيكم َو َرح َ

التفسير :
ما هلم قد أعرضوا عن تدبر القرآن والتفكر فيه وتفهمه إذ لو تدبروا هذا الكتاب املعجز يف لفظه ومعناه
وتفهموا معانيه احملكمة وألفاظه البليغة فهو كتاب ال اختالف فيه وال اضطراب ألنه تنـزيل من حكيم
محيد فهو حق من حق ولو كان خمتلقا كما يقوله جهلة املشركني لوجدوا فيه اضطرااب وتضادا كثري
ا لكنه سامل من ذلك فهو من عند هللا ـ ـ وإذا جاء املنافقني ومسعوا خبرب من أخبار نصر املؤمنني أو
وقوع جراح أو قتل أو غري ذلك منهم ابدر املنافقون إىل إشاعته ونشره ولو أهنم ردوا هذا اخلرب إىل
الرسول  وإىل أفراد السرااي اجملاهدة يف سبيل هللا الستخرجوا سر اخلرب وعرفوا ما يرتتب عليه من
منفعة للمسلمني فينشر أو ضرر فيخفى  ,ولوال فضل هللا عليكم ورمحته إبرسال حممد  وهدايتكم
هل ذا الدين لسرمت وراء الشيطان يف كل شر ومن ذلك قبول اإلشاعات املغرضة واألراجيف املثبطة إال
قليال ممن عصم هللا ولكنها رمحة هللا اليت رمحكم هبا وفضله الذي وسعكم به أن محاكم ووفقكم من
نزغات الشيطان وإضالله والسري وراءه فلله الفضل .
بعض الدروس من الآيات :
 )1حترمي االختالف يف هذا القرآن بضرب بعضه ببعض ألنه كتاب ال تتناقض فيه وال تضاد بل
هو كتاب ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنـزيل من حكيم محيد ويف حديث عبد
ول َِّ
ت إِ َىل ر ُس ِ
ات َر ُجلَ ْ ِ
صلَّى َّ
ي
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ْوًما قَ َ
َص َو َ
هللا بن عمرو قال (( َه َّج ْر ُ
ال فَ َس ِم َع أ ْ
اّلل َ
َ
ول َِّ
صلَّى َّ
ك
ب فَ َق َ
ا ْختَ لَ َفا ِف آيَة فَ َخ َر َج َعلَْي نَا َر ُس ُ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يُ ْع َر ُ
ال إِ ََّّنَا َهلَ َ
ف ِف َو ْج ِه ِه الْغَ َ
اّلل َ
ضُ
من َكا َن قَ ب لَ ُكم ِِب ْختِ َالفِ ِهم ِف ال ِ
ْكتَ ِ
اب)) رواه مسلم .
َْ
ْ
ْ ْ

 )2أخي املسلم تدبر هذا القرآن  :اقرأ سورة أو آية أو مخس آايت مث تفهم معانيها ( الفقه فيها)
مث اعمل بذلك .
 )3إن لإلذاعة ضوابط وهي :
أ -عرض األخبار وغريها على العلماء (جلنة من أهل العلم لدراسة ما سيذاع ) حىت يبينوا
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هذا اخلرب وهذا املوضوع هل تقره الشريعة أو ال تقره .
ب -عرض األخبار وغريها على ويل األمر ( احلاكم ) ويكون قد عمل جلنة متخصصة
لدراسة هذا اخلرب وهذا املوضوع مبا إذا كان يف نشره مصلحة املسلمني أو فيه مضرة
للمسلمني فإذا كان فيه مصلحة أجيز نشره وإذا كان فيه مضرة منع نشره وتكون هذه
اللجنة مشرتك فيها علماء شرعيون متخصصون يف اإلعالم ( وليس هذا خاصا
ابإلذاعة ولكن ينطبق على كل وسائل اإلعالم ) مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو
قنوات أو غريها
 )4حيرم نشر أي موضوع يف أي وسيلة إعالمية إذا كان كذاب أويف غري مصلحة املسلمني وقد قال
ِ
ِ
ي )) رواه
َح ُد الْ َكاذبِ َ
 يف حديث مسرة (( من حدث عن حبديث يُ َرى أَنَّهُ َكذب فَ ُه َو أ َ
مسلم  ،فيا من يعمل يف اإلعالم اتق هللا يف كل ما تقوله أو تكتبه أو تنشره أو حتلله يف
التحليالت أو تقرره أو غري ذلك وهللا املوفق .
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سى ال َّله أَن
ك َو َح ِر ِ
س َ
س ِب ِ
ِين َع َ
َف َقاتِل فِي َ
يل ال َّلهِ لَا تكَ َّلف إِلَّا َنف َ
ض المؤ ِمن َ
من يَش َفع
يَك َّ
سا َوأَ َ
ين كَ َفروا َوال َّله أَ َ
ش ُّد بَأ ً
س ا َّل ِذ َ
ش ُّد َتنكِيلًا (َ )84
ف بَأ َ
س ِيئَ ًة يَكن لَه كِفل
س َن ًة يَكن لَه َن ِ
ش َف َ
ش َف َ
من َيش َفع َ
َ
اع ًة َ
اع ًة َح َ
صيب ِمن َها َو َ
َ
س َن
ان ال َّله َعلَى ك ِل شَيء مق ً
ِيتا (َ )85و إِ َذا ح ِييتم ِب َتحِ يَّة َف َحيُّوا ِبأح َ
ِمن َها َوكَ َ
ان َعلَى ك ِل شَيء َحسِ يبًا ( )86ال َّله لَا إِل ََه إِلَّا ه َو
ِمن َها أَو ر ُّدو َ
ها إِ َّن ال َّل َه كَ َ
من أَص َدق ِم َن ال َّلهِ َح ِدي ًثا ()87
ب فِيهِ َو َ
امةِ لَا َر ي َ
م َعنَّكم إِلَى يَو ِ القِيَ َ
لَيَج َ

التفسير :
فقاتل اي حممد يف سبيل هللا بنفسك ومن أىب أن يقاتل معك وال عليك منه وحرض املؤمنني على
القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه فعسى أن تنبعث مههم على مقاتلة األعداء ومدافعتهم عن حوزة
اإلسالم وأهله فيكف هللا أبس الكفار وهو جل وعال قادر عليهم يف الدنيا واآلخرة ـ ـ من يسعي يف
أمره فيرتتب عليه خري كان له نصيب من ذلك اخلري ومن يسعى يف أمر يكون وزرا فعليه من ذلك
وكان هللا على كل شيء حفيظا فيجازي كال بعمله ـ ـ وإذا سلم عليكم املسلم فردوا عليه أبفضل مما سلم
أو مبثل ما سلم فاملماثلة مفروضة والزايدة مندوبة وهللا سوف حياسب العبد على أقواله وأعماله فليتق
هللا العبد يف ذلك ـ ـ قسما من هللا أنه سيجمع األولني واآلخرين يف صعيد واحد يوم القيامة ال شك يف
وقوعه فيجازي كل عامل بعمله وال أحد أصدق من هللا يف حديثه ووعده ووعيده فال إله إال هو وحده
ال شريك له .
بعض الدروس من الآيات :
ِ
َع َّد َها
 )1فضل اجلهاد يف سبيل هللا وقد قال  يف حديث أيب هريرة ((إن يف ِف ا ْْلَن َِّة مائَ َة َد َر َجة أ َ
يل َِّ
اّلل لِل ِ ِ
الد َر َجتَ ْ ِ
الس َم ِاء َو ْاْل َْر ِ
ين ِف َسبِ ِ
ي َّ
ض فَِإذَا َسأَلْتُ ُم َّ
ي َّ
ي َك َما بَْ َ
اّلل َما بَْ َ
اّللَ
َُّ ُ
ْم َجاهد َ
ِ
ِ
ط ِْ
ِ
ار
س فَِإنَّهُ أ َْو َس ُ
ش َّ
فَ ْ
اْلَنَّة َوأَ ْعلَى ا ْْلَنَّة أ َُراهُ فَ ْوقَهُ َع ْر ُ
الر ْْحَ ِن َومْنهُ تَ َف َّج ُر أ ََْنَ ُ
اسأَلُوهُ الْف ْرَد ْو َ
ا ْْلَن َِّة )) رواه البخاري .
 )2إذا وجب اجلهاد وشرع فإن املسلم حيرض املؤمنني ويرغبهم فيه ويبلغ املتقاعسني فضائل اجلهاد
وما أعد هللا للمجاهدين يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا ويف حديث أنس إن النيب  قال يوم
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ض )) رواه مسلم  ،بل
ض َها َّ
الس َم َو ُ
وموا إِ َىل َجنَّة َع ْر ُ
ات َو ْاْل َْر ُ
بدر وهو يسوي الصفوف( قُ ُ
حىت يف القفول من الغزو فضل عظيم فقد قال النيب  يف حديث عبد هللا بن عمر ((قَ ْفلَة
َكغَ ْزَوة)) رواه امحد وأبو داود (صحيح) .
 )3مشروعية الشفاعة يف اخلري فال تتقاعس أخي املسلم عن الوساطة يف اخلري والشفاعة فيه وقد
قال النيب  يف حديث أيب موسى (( اشفعوا تؤجروا  ،ويقضي هللا على لسان نبيه ما شاء
)) رواه الشيخان  ،وهذه شفاعة ووساطة يف اخلري فال تكون وساطة يف حمرم ـ وال يف حد بعد
بلوغه احلاكم .
)4

أ -مشروعية السالم على املسلم وقد قال  يف حديث أيب هريرة (( َح ُّق ال ُْم ْسلِ ِم َعلَى ال ُْم ْسلِ ِم
ِ
يت الْع ِ
يض واتِباعُ ا ْْلنَائِ ِز وإِجابةُ َّ ِ ِ
اط ِ
س )) رواه
ََخْس َرُّد َّ
الس َالِم َوعيَ َ
الد ْع َوة َوتَ ْشم ُ َ
ادةُ ال َْم ِر ِ َ َ َ َ َ َ
الشيخان  ،وهذا سنة مؤكدة جدا قريبة من الواجب ( السالم ابتداء ) .

َدلُّ ُك ْم َعلَى أ َْمر إِذَا
ب -السالم مما حيبب بني املسلمني كما قال  يف حديث أيب هريرة (( أَفََال أ ُ
الس َال َم بَ ْي نَ ُك ْم)) رواه مسلم .
شوا َّ
فَ َعلْتُ ُموهُ َحتَابَ ْب تُ ْم أَفْ ُ

اء َر ُجل إِ َىل
ت -أفضل السالم ( السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ) حلديث عمران بن حصني (( َج َ
صلَّى َّ
َّب
النِ ِ
س فَ َق َ
اّللُ َع َلْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق َ
الس َال ُم َعلَْي ُك ْم فَ َرَّد َعلَْي ِه َّ
ال َّ
ال النِ ُّ
َّب َ
الس َال َم ُثَّ َجلَ َ
الس َالم علَي ُكم ور ْْحةُ َِّ
ِ
صلَّى َّ ِ َّ
س
آخ ُر فَ َق َ
اء َ
ال َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ
َ
اّللُ َعلَْيه َو َسل َم َع ْشر ُثَّ َج َ
اّلل فَ َرَّد َعلَْيه فَ َجلَ َ
الس َالم علَي ُكم ور ْْحةُ َِّ
فَ َق َ ِ
ِ
س
آخ ُر فَ َق َ
اء َ
ال َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ
ال ع ْش ُرو َن ُثَّ َج َ
اّلل َوبَ َرَكاتُهُ فَ َرَّد َعلَْيه فَ َجلَ َ
ال ثََالثُو َن )) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي (صحيح) .
فَ َق َ
ث -يف حديث أيب أمامه قوله  (( إِ َّن أَوَىل الن ِ ِ
لس َالِم )) رواه أبو داود
َه ْم ِِب َّ
َّاس ِِب َّّلل َم ْن بَ َدأ ُ
ْ
(صحيح) .
ِِ ِ
يل َعلَى
سلِ ُم َّ
الص ِغريُ َعلَى الْ َكبِ ِري َوال َْم ُّ
ج -يف حديث أيب هريرة قوله  (( يُ َ
ار َعلَى الْ َقاعد َوالْ َقل ُ
الْ َكثِ ِري ))رواه البخاري .
ِِ ِ
ِ
ِ
ح -يف حديث أيب هريرة قوله  (( يسلِم َّ ِ
يل
الراك ُ
َُ ُ
ب َعلَى ال َْماشي َوال َْماشي َعلَى الْ َقاعد َوالْ َقل ُ
َعلَى الْ َكثِ ِري)) رواه الشيخان .
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ِ
ت بَ ْي نَ ُه َما َش َج َرة أ َْو
سلِ ْم َع َلْي ِه فَِإ ْن َحالَ ْ
َح ُد ُك ْم أ َ
خ -قال أبو هريرة قوله  (( إِ َذا لَق َي أ َ
َخاهُ فَ لْيُ َ
ِ
ِ
ضا )) رواه أبو داود (صحيح)  ،قال أنس وجاء
سلِ ْم َع َلْي ِه أَيْ ً
ج َدار أ َْو َح َجر ُثَّ لَقيَهُ فَ لْيُ َ
عن أيب هريرة عن رسول هللا مثله سواء .
ِ
د -قال أنس ((أَتَى رس ُ ِ
اّلل صلَّى َّ ِ
سلَّ َم َعلَْي ِه ْم ))
ول َّ َ
َُ
اّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعلَى غل َ
ْمان يَل َْعبُو َن فَ َ
رواه الشيخان  ( ،السالم على الغلمان ) .
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِف نِ ْس َوة
ذ -السالم على النساء قالت أمساء بنت يزيد (( َم َّر َعلَْي نَا النِ ُّ
َّب َ
سلَّ َم َعلَْي نَا)) رواه أبو داود وابن ماجه .
فَ َ
ِ
وه ْم ِف
ر -أهل الذمة قال أبو هريرة وقال رسول هللا َ (( ل تَ ْب َدءُو ُه ْم ِِب َّ
لس َالِم َوإِ َذا لَقيتُ ُم ُ
ضيَ ِق الطَّ ِريق )) رواه مسلم  ،ويف حديث أنس قوله (( قُولُوا
وه ْم إِ َىل أَ ْ
الطَّ ِر ِيق فَا ْ
ضطَُّر ُ
َو َعلَْي ُك ْم )) رواه الشيخان .
َح ُد ُك ْم إِ َىل ال َْم ْجلِ ِ
وم
سلِ ْم فَِإ َذا أ ََر َ
اد أَ ْن يَ ُق َ
ز -قوله  يف حديث أيب هريرة(( إِ َذا انْ تَ َهى أ َ
س فَ لْيُ َ
فَلْي ِ
َح َّق ِم ْن ْاآل ِخ َرةِ )) رواه أبو داود والرتمذي (صحيح) .
ت ْاْل َ
سْ
ُوىل ِِب َ
سل ْم فَلَْي َ
َُ
ال ُْجي ِزئ عن ا ْْلماع ِة إِذَا م ُّروا أَ ْن ي ِ
ئ َع ْن
َح ُد ُه ْم َوُْجي ِز ُ
س -يف حديث علي قوله  (( قَ َ ُ َ ْ َ َ َ
سل َم أ َ
َ
َُ
ا ْْلُلُ ِ
َح ُد ُه ْم )) رواه أبو داود (صحيح) .
وس أَ ْن يَ ُرَّد أ َ
ش -عن أيب اهلجيمي قال (( أتيت الرسول  ،فقلت عليك السالم اي رسول هللا قال ال تقل عليك
السالم ،فإن عليك السالم حتية املوتى )) رواه أبو داود (صحيح)  ،وجاء يف بعض السنن
ولكن قل ( السالم عليك ) (صحيح) .
ان فَي تَصافَح ِ
ص -عن الرباء قال  ،قال رسول (( ما ِمن مسلِم ْ ِ ِ ِ
ان إَِّل غُِف َر ََلَُما قَ ْب َل أَ ْن
ي يَلَْتقيَ َ َ َ
َ ْ ُْ َ
يَ ْف َِْتقَا)) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة (صحيح) .
ان فَ يس ِلم أَح ُد ُُها علَى ص ِ
ض -عن الرباء قوله  (( ما ِمن مسلِم ْ ِ ِ ِ
ْخ ُذ بِيَ ِدهِ َل
احبِ ِه َو ََي ُ
ي يَلْتَقيَ ُ َ ُ َ َ َ َ
َ ْ ُْ َ
ِِ
ّلل َع َّز وج َّل َل ي تَ َف َّرقَ ِ
ان َح َّّت يُغْ َف َر ََلَُما )) رواه أمحد (حسن) .
ََي ُ
َ
ْخ ُذهُ إَِّل َّ َ َ
اء ُك ْم أ َْه ُل الْيَ َم ِن َو ُه ْم أ ََّو ُل َم ْن
ط -عن أنس قال ملا جاء أهل اليمن قال رسول هللا  )) قَ ْد َج َ
صافَ َحة )) رواه أبو داود وهم أول إىل أخره من قول أنس (صحيح) .
َجا َء ِِبل ُْم َ
ظ -أخي املسلم احرص على (( السالم على من عرفت ومن مل تعرف )) منكم من اخلري يف
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ذلك وأتدب آبداب اإلسالم اليت ذكرهتا لك يف األحاديث اليت مرت ( السالم إذا دخلت
على أهلك ـ أو أي جملس ـ أو على الصغار و الكبار ) وهللا املوفق .
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َ
َ
ون أَن َتهدوا
ما ك َ َ
ِين ِف َئ َتي ِن َوال َّله أركَ َ
سبوا أت ِر يد َ
ما لَكم فِي الم َنا ِفق َ
سهم ِب َ
َف َ
َ
ض َّ
ما
من يضل ِ
ِل ال َّله َفلَن َت ِج َد لَه َ
س ِبيلًا (َ )88ودُّوا لَو َتكفر َ
ون كَ َ
ل ال َّله َو َ
َ
من أ َ
َ
يل ال َّلهِ
سبِ ِ
اء َحتَّى ي َه ِ
اجروا فِي َ
ون َ
كَ َفروا َف َتكون َ
اء َفلَا َتتَّخِ ذوا ِمنهم أولِيَ َ
س َو ً
َفإِن َت َو َّلوا َفخذوهم َواقتلوهم َحيث َو َجدتموهم َولَا َتتَّخِ ذوا ِمنهم َو ِليًّا َولَا
صلو َن إِلَى َقو بَي َنكم َوبَي َنهم ِمي َثاق أَو َجاءوكم
ين يَ ِ
َن ِ
يرا ( )89إِلَّا ا َّل ِذ َ
ص ً
َ
َ
َس َّل َطهم
َح ِ
مهم َولَو َ
اء ال َّله ل َ
ص َرت صدورهم أن ي َقاتِلوكم أو ي َقاتِلوا َقو َ
ش َ
ما
َعلَيكم َف َل َقا َتلوكم َفإِ ِن اع َت َزلوكم َفلَم ي َقاتِلوكم َوأَل َقوا إِ َليكم ال َّ
َم َف َ
سل َ
َ
منوكم
َج َع َ
س ِبيلًا (َ )90
ل ال َّله لَكم َعلَي ِهم َ
ين ي ِر يد َ
ون آَ َخ ِر َ
س َت ِجد َ
ون أن يَأ َ
مهم ك َّ
ِيها َفإِن لَم يَع َت ِزلوكم
ما ردُّوا إِلَى الفِت َنةِ أركِسوا ف َ
ل َ
منوا َقو َ
َو يَأ َ
َم َو يَكفُّوا أَي ِديَهم َفخذوهم َواقتلوهم َحيث َثقِفتموهم
َو يلقوا إِلَيكم ال َّ
سل َ
ينا ()91
انا م ِب ً
َوأو َلئِكم َج َعل َنا لَكم َعلَي ِهم سل َط ً

التفسير :
ما ابلكم أيها املؤمنون انقسمتم يف أمر املنافقني إىل قسمني قسم منكم يقول هم مؤمنون وقسم أخر
يقول هم كفار وقد ردهم هللا وأضلهم بسبب عصياهنم وخمالفتهم رسول هللا  أتريدون أن هتدوا من
أضله هللا ؟ إن من أضله هللا وأشقاه فال سبيل إىل هدايته ـ ـ وهؤالء املنافقون يودون لكم الكفر لتستووا
أنتم وإايهم فيه فال توالوا أو تصافوا أو تصادقوا أحدا منهم حىت يهاجروا يف سبيل هللا ويتابعوا رسول
هللا  فإ ن تركوا اهلجرة مظهرين كفرهم فاقتلوهم حيث وجدمتوهم وال توالوا منهم أحدا وال تستنصروا
هبم على الكفار ما داموا على هذا احلال إال الذين حتيزوا إىل قوم بينكم وبينهم هدنة أو عقد ذمة فال
تقاتلوهم ألن حكمهم حكم من حتيزوا إليهم وكذلك من جاءوكم ممن ضاقت صدورهم مبغضني قتالكم
وهم ال لكم وال عليكم فال تقاتلوهم ولو شاء هللا لسلط هؤالء الذين ضاقت صدورهم عليكم ولكن
لطف هللا بكم فكفهم عنكم فإن ساملوكم فليس لكم أن تقاتلوهم ـ ـ ستجدون آخرين منافقني يظهرون
لكم اإلسالم ليأمنوا بذلك عندكم على دمائهم وأمواهلم وذراريهم وهم يف الباطل مصانعون للكفار
معهم عليكم كلما طلب منهم قتال املسلمني اهنمكوا يف ذلك وعملوا بطرقهم اخلاصة مبا حيقق القضاء
عليكم العبني على كل احلبال واألساليب بغضا ونفاقا فإن مل يعتزلوكم ويهادنوكم ويكفوا أيديهم عن
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القتال فأسروهم واقتلوهم أين لقيتموهم ألن لكم عليهم احلجة الواضحة والدليل الصريح يف قتاهلم
وأسرهم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1املنافقون أصحاب روغان واحتيال وتقلب وقلوب مملوءة ابحلقد والبغضاء للمؤمنني كما ترى يف
عامل اليوم ( العلمانني ) وكيف يسعون إىل إفساد اجملتمع وهم على أقسام :
أ -القسم اْلول  :مسامل موادع فهذا ال يتعرض لقتاله بل يرتك كما فعل النيب  مع املنافقني يف
املدينة .
ب -القسم الثان  :من املنافقني وغريهم من الكفار ممن دخلوا مع أهل عهد وذمة فهؤالء حكمهم
حكم من دخلوا معه فال يقاتلون.
ت -القسم الثالث  :هم الذين خيادعون املسلمني وليسوا أهل موادعة ومساملة وال صلح فهؤالء
يقاتلون ( جاهد الكفار واملنافقني ) اآلية .
 )2ال جيوز االستعانة ابلكفار يف حرب الكفار إال لضرورة كضعف املسلمني واخلوف من عدوهم
املزود ابلسالح والعدوان ليستويل على بالد املسلمني فإذا كان كذلك جاز االستعانة ابلكفار
( )اببن اريقط
وكذلك جيوز االستعانة ابلكفار يف غري احلرب كما استعان النيب
هاداي خريتا وذلك كان يف اهلجرة وأما لغري ضرورة فال جيوز االستعانة ابلكفار يف احلروب لقوله
ِ
ي
تعاىل (( ول تتخذوا منهم وليا ول نصريا ))  ,ويقول  يف حديث عائشة (( إِ َّان َل نَ ْستَع ُ
ِمبُ ْش ِرك )) رواه مسلم  ،ولقوله (  ) يف حديث طبيب بن يساف (( أ ََان ل أ ِ
ي
َستَع ُ
ْ
ِ
ِ
ي )) رواه أمحد (صحيح) .
ي َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
ِِبل ُْم ْش ِرك َ
 )3اي أيها املسلمون احذروا هؤالء املنافقني ( العلمانني ) الذين يسعون للقضاء على املسلمني من
خالل خمططاهتم يودون لو يكون املسلمون كلهم مثلهم ( فتكونون سواء ) ولذا فهم حياربون
اإلسالم بكل طريق وأسلوب ويف كل ما يستطيعون الوصول إليه من وسائل اإلعالم املرئية
عز وجل والرد عليهم
واملسموعة واملكتوبة ـ فجاهدوهم ابلقلم واملناصحة والدعوة إىل هللا
يف تلك الوسائل والوقوف مع العلماء واملصلحني ضد هؤالء املنافقني.

ً
ل مؤ ِم ًنا َخ َطأً َف َتحرِ ير َر َقبَة
من َق َت َ
ان لِمؤ ِمن أَن يَقت َ
ما ك َ َ
ل مؤ ِم ًنا إِلَّا َخ َطأ َو َ
َو َ
ان ِمن َقو َعدو لَكم
مة إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يَ َّ
مؤ ِم َنة َو ِديَة م َ
ص َّدقوا َفإِن كَ َ
س َّل َ
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ان ِمن َقو بَي َنكم َوبَي َنهم ِمي َثاق
َوه َو مؤ ِمن َف َتح ِر ير َر َقبَة مؤ ِم َنة َو إِن كَ َ
َ
شه َر ي ِن
صيَا
من لَم يَ ِجد َف ِ
َ
َف ِديَة م َ
مة إِلَى أهلِهِ َو َتح ِر ير َر َقبَة مؤ ِم َنة َف َ
س َّل َ
من َيقتل مؤ ِم ًنا
م َت َتابِ َعي ِن َتوبَ ًة ِم َن ال َّلهِ َوكَ َ
ِيما (َ )92و َ
ِيما َحك ً
ان ال َّله َعل ً
ب ال َّله َعلَيهِ َول ََع َنه َوأَ َع َّد لَه َع َذابًا
ِيها َو َغ ِ
م َت َع ِم ًدا َف َج َزاؤه َج َهنَّم َخال ًِدا ف َ
ض َ
يما ()93
َع ِ
ظ ً

التفسير :
ليس للمؤمن أن يقتل أخاه املؤمن بدون حق إال أن يقع ذلك خطأ فإن قتل مؤمنا خطأ وجب عليه
كفارة وهي حترير رقبة مؤمنة من الرق وعليه دية مسلمة إىل ورثة القتيل إال إذا أسقطها الورثة وتنازلوا
عن الدية فال جتب فإذا كان القتيل مؤمنا وأولياؤه من الكفار أهل احلرب فال دية هلم وعلى القاتل
حترير رقبة مؤمنة فقط فإن كان أولياء القتيل أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم فإن كان مؤمنا فدية
كاملة وإن كان كتابيا فنصف دية املسلم وعلى القاتل حترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد الرقبة املؤمنة أومل
جيد املال لشرائها فعليه صيام شهرين متتابعني ال يفطر خالهلما أو بينهما إال من عذر فهذه توبة
القاتل خطأ  ،وهللا عليم مطلع على أعمال عباده حكيم يف شرعه يف القتل خطا وغريه ـ ـ ومن تعمد
قتل مؤمن بال حق فإن هللا جيازيه جهنم وعليه غضب من هللا وطرد من رمحته ويعد له عذااب شديدا يوم
القيامة .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم هل تعرف حرمة دماء املسلمني واملعاهدين وأهل الذمة واألمان ـ فحذر من
سفك الدم احلرام يف حق هؤالء  ,وقد قال النيب  يف حديث ابن عمر (( ل يزال العبد ف
فسحة من دينه ما ل يصب دما حراما)) رواه البخاري  ، ،وقال  (( كل ذنب عسى هللا

أن يغفره إل من مات مشركاً أو قتل مؤمنا )) رواه أمحد والنسائي من حديث معاوية
(صحيح)

 )2أن من أصاب الدم احلرام فإ نه يقع يف ذنب عظيم حىت ولو كان له سوابق يف اخلري كما قال
ال الْم ْؤِمن معنِ ًقا ِ
ِ
ب َد ًما َح َر ًاما فَِإذَا
النيب  يف حديث أيب الدرداء (( َل يَ َز ُ ُ ُ ُ ْ َ
صاُلًا َما َلْ يُص ْ
اب َد ًما َح َر ًاما بَلَّ َح )) رواه أبو داود  /صحيح
َص َ
أَ
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( معتقا  :طويل العنق الذي له سوابق يف اخلري )
األصل حرمة دم معصوم الدم ومنهم املسلم إال مبا يلي :

(بلح

 :أعبا وأنقطع )

قوله  (( إل إبحدى ثالث الثيب الزان والنفس ِبلنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة
)) (صحيح)  ,ومن الكبائر قتل املؤمن عمدا والاغتباط بقتل املؤمن لقوله  يف حديث عبادة
ط بَِقْت ِل ِه َل ي ْقبل َّ ِ
ص ْرفًا َوَل َع ْد ًل)) رواه أبو داود
بن الصامت (( َم ْن قَتَ َل ُم ْؤِمنًا فَا ْعتَ بَ َ
اّللُ مْنهُ َ
َْ َْ
(صحيح)  ,ومن الكبائر قتل املعاهد عمدا لقوله  يف حديث عبد هللا بن عمرو (( َم ْن
اه ًدا َل يرِح رائِحةَ ا ْْلن َِّة وإِ َّن ِرَيها تُوج ُد ِمن م ِس ِ ِ
ي َع ًاما)) رواه البخاري ,
رية أ َْربَع َ
قَتَ َل ُم َع َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
سهُ ِحبَ ِدي َدة
ومن الكبائر قتل املرء نفسه لقوله  يف حديث أيب هريرة (( َم ْن قَتَ َل نَ ْف َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا )) رواه الشيخان .
فَ َحدي َدتُهُ ِف يَده يَتَ َو َّجأُ هبَا ِف بَطْنه ِف َان ِر َج َهن َ

 )4الصحيح قبول توبة القاتل عمدا وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة .
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َ
ِمن أَل َقى
س ِب ِ
ض َربتم فِي َ
منوا إِ َذا َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
يل ال َّلهِ َف َتبَيَّنوا َولَا َتقولوا ل َ
ين آَ َ
م َغانِم
ض ال َحيَ ِ
إِلَيكم ال َّ
سلَا َ لَس َ
ت مؤ ِم ًنا َتب َتغ َ
اة ال ُّدنيَا َف ِعن َد ال َّلهِ َ
ون َع َر َ
ما
ِيرة كَ َذل َ
م َّن ال َّله َعلَيكم َف َتبَيَّنوا إِ َّن ال َّل َه كَ َ
ان بِ َ
ِك كنتم ِمن َقبل َف َ
كَث َ
يرا ()94
مل َ
َتع َ
ون َخ ِب ً

التفسير :
اي أيها املؤمنون إذا خرجتم جماهدين يف سبيل هللا فتثبتوا يف قتالكم وال تقولوا لكل من سلم عليكم
ليس مؤمنا فتقتلونه وأتخذون ماله طلبا للدنيا فإن هللا قد أعد لكم خريا عظيما عنده وقد كنتم قبل
هذا احلال كهذا الذي يسر إميانه ولكن هللا من عليكم ابهلداية والتوبة فإن عرفتم أنكم كنتم كذلك
تبينتم وحتققتم من تقتلون وهللا جال وعال مبا تعملون خبري فهو مطلع عليكم عامل مبا تسرون وما تعلنون
يف قتالكم وغريه .
بعض الدروس من الآية :
 )1أخي املسل م حتقق يف أمورك وتبني وال حتمل الناس على السوء وتظن هبم خالف الظاهر ولذا
ض ُكم أَ ْن ي ُكو َن أَ ُْلن ِحبُ َّجتِ ِه ِمن ب ْعض فَأَق ِ
ْض َي
ْ َ
قال النيب  يف حديث أم سلمه (( فَلَ َع َّل بَ ْع َ ْ َ
ََ
َمسَ ُع )) احلديث رواه الشيخان  ,فيكفي الظاهر وهللا يتوىل سرائر اخللق .
لَهُ َعلَى ََْن ِو َما أ ْ
 )2إن الظن يصيب وخيطئ ولذلك اي أخي املسلم ال تعتمد على الظن اعتمادا كليا ولذا قال 
ِ
ِ
يب)) احلديث رواه أمحد وابن ماجه (صحيح) .
يف حديث طلحة (( َوإِ َّن الظَّ َّن ُخيْط ُئ َويُص ُ
 )3أخي املسلم انظر إىل ما أعد هللا لك من األجر العظيم إن أطعته فأقبل على أخرتك وال جتعل
حياتك كلها هلذه الدنيا الفانية الزائلة واعرف منة هللا عليك أبن هداك هلذا الدين العظيم
فتمسك به ظاهرا وابطنا (( فمن هللا عليكم ))  ,أسأل هللا يل ولك التوفيق .
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ون فِي
غير أولِي ال َّ
ِين َ
ض َر ِر َوالم َجاهِ د َ
ون ِم َن المؤ ِمن َ
لَا يَس َت ِوي ال َقا ِعد َ
ين ِبأَم َوال ِِهم َوأَنفسِ ِهم
ض َ
س ِب ِ
يل ال َّلهِ ِبأَم َوال ِِهم َوأَنفسِ ِهم َف َّ
َ
ل ال َّله الم َجاهِ ِد َ
ين َعلَى
ين َد َر َج ًة َوكلًّا َو َع َد ال َّله الحس َنى َو َفضَّ َ
ل ال َّله الم َجاهِ ِد َ
َعلَى ال َقا ِع ِد َ
م ًة َوكَ َ َّ
ورا
ين أَج ًرا َع ِ
ال َقا ِع ِد َ
مغف َِر ًة َو َرح َ
يما (َ )95د َر َجات ِمنه َو َ
ظ ً
ان الله َغف ً
يما ()96
َرحِ ً

التفسير :
الزِمن
ال يستوي القاعدون من املؤمنني عن اجلهاد غري أصحاب األعذار كاألعمى واألعرج واملريض و ّ
فإن هؤالء املعذورين الصادقني يف رغبتهم يف اجلهاد وقد حبسهم العذر هلم ثواب عند هللا وقد فضل
هللا اجملاهدين أبمواهلم وأنفسهم على هؤالء املعذورين درجة  ،وأما القاعدون عن اجلهاد بال عذر فقد
فضل هللا عليهم اجملاهدين أبمواهلم وأنفسهم أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورمحة واسعة وتكرميا
وكان هللا كثري املغفرة واسع الرمحة هلم وملن أقبل عليه وأانب إليه وعمل بطاعته .
بعض الدروس من الآيات :
 )1عظم أخي اجلهاد يف سبيل هللا ابملال والنفس ورفع درجات اجملاهدين كما قال الين  يف
حديث أيب سعيد

((إن ف اْلنة مائة درجة أعدها للمجاهدين ف سبيله ما بي كل

درجتي كما بي السماء واْلرض )) )) رواه الشيخان .
 )2إن املعذور عن اجلهاد الصادق يف نيته ورغبته يف اجلهاد وإمنا حبسه العذر له أجر عظيم عند
ِ
ِ
ِ ِ
ريا َوَل أَنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن
هللا كما قال النيب  يف حديث جابر ((لَ َق ْد تَ َرْكتُ ْم ِِبل َْمدينَة أَق َ
ْو ًاما َما س ْرُْت َمس ً
ول َِّ
ف يَ ُكونُو َن َم َعنَا َو ُه ْم ِِبل َْم ِدينَ ِة
نَ َف َقة َوَل قَطَ ْعتُ ْم ِم ْن َواد إَِّل َو ُه ْم َم َع ُك ْم فِ ِيه قَالُوا َي َر ُس َ
اّلل َوَك ْي َ
ْر)) رواه أبو داود .
فَ َق َ
ال َحبَ َس ُه ْم ال ُْعذ ُ

 )3أخي املسلم إن كنت معذورا فال تستطيع بعض العبادات املشروعة فأخلص النية هلل ومتن يف
قلبك لو أنك تستطيع فعلها لقمت هبا صادقا حىت حتصل على أجر عظيم ألنك قد متوت و
َّاس َعلَى
لك نية حسنة فتبعث عليها كما قال النيب  يف حديث أيب هريرة ((يُْب َع ُ
ث الن ُ
ث ُك ُّل َعْبد َعلَى
نِيَّاَتِِ ْم )) رواه أمحد (صحيح)  ,وكما قال النيب  يف حديث جابر ((يُْب َع ُ
ات َعلَْي ِه)) رواه مسلم .
َما َم َ
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َ
ِيم كنتم َقالوا كنَّا
إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين َت َوفَّاهم ال َ
ملَائِكَة َظال ِِمي أنفسِ ِهم َقالوا ف َ
ِيها
ِين فِي الأَر ِ
ض َقالوا أَلَم َتكن أَرض ال َّلهِ َواسِ َع ًة َفت َه ِ
اجروا ف َ
مس َتض َعف َ
ال
م ِ
الر َج ِ
َفأو َلئِ َ
ِين ِم َن ِ
مأ َواهم َج َهنَّم َو َ
يرا ( )97إِلَّا المس َتض َعف َ
اءت َ
ك َ
س َ
ص ً

ِك
ان لَا يَس َت ِ
س ِبيلًا (َ )98فأو َلئ َ
ِسا ِء َوال ِول َد ِ
ون َ
َوالن َ
ون حِ يل ًَة َولَا يَه َتد َ
طيع َ
سى ال َّله أَن َيعف َو َعنهم َوكَ َ َّ
اجر فِي
من ي َه ِ
َع َ
ورا (َ )99و َ
ان الله َعف ًّوا َغف ً
اج ًرا
يل ال َّلهِ َي ِجد فِي الأَر ِ
من َيخرج ِمن بَيتِهِ م َه ِ
س ِب ِ
ِيرا َو َ
َ
س َع ًة َو َ
ض م َرا َغ ً
ما كَث ً
َ
ان ال َّله
إِلَى ال َّلهِ َو َرسولِهِ ث َّ
موت َف َقد َو َق َع أجره َعلَى ال َّلهِ َوكَ َ
م يدرِكه ال َ
يما ()100
ورا َرحِ ً
َغف ً

التفسير :
إن الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم برتك اهلجرة والبقاء يف داير الكفر وليسوا متمكنني من إقامة
ديتهم مع قدرهتم على اهلجرة قالت هلم املالئكة عند املوت مل مكثتم يف داير الشرك وتركتم اهلجرة قالوا
ال نقدر على اخلروج من البلد وال الذهاب يف األرض لقهران من الكفار فقالت هلم املالئكة إن أرض
هللا واسعة وأنتم قادرون على االنتقال إليها لتظهروا شعائر دينكم ولكنكم أبيتم أن خترجوا بدينكم
ورضيتم البقاء فمأواكم جهنم وساءت مصريا ومقرا لكم ـ ـ وأما املستضعفون حقا من كبار السن والنساء
والصغار فهؤالء معذورون يف ترك اهلجرة ألهنم ال يقدرون على التخلص من أيدي الكفار ولو قدروا ما
عرفوا يسلكون الطريق ملا هبم من الضعف فعسى هللا أن يتجاوز عنهم برتك اهلجرة وكان هللا كثري
املغفرة واسع الرمحة هلم وملن اتب إليه واستغفره ورجع إليه ـ ـ ومن يهاجر يف سبيل هللا من داير الكفر
إىل داير اإلسالم جيد عن الكفار مندوحة وملجأ يتحصن فيه ويرغم به أنوف الكفار وجيد سعة يف
الرزق ويف األرض اليت يعبد هللا فيها مظهرا شعائر دينه  ,ومن خيرج من بيته بنية اهلجرة إىل هللا ورسوله
فيموت يف أ ثناء الطريق فقد حصل له عند هللا ثواب من هاجر مع مغفرة هللا له ورمحته إايه ولكل من
صلح قصده وصدقت نيته .
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بعض الدروس من الآيات :
)1
أ-
ب-
ت-
ث-

وجوب اَلجرة على املؤمن ِبلشروط التالية :
أن يكون مقيما يف بالد الكفار .
أن ال يتمكن من إظهار شعائر دينه .
أن يكون قادرا على اهلجرة .
أن يهاجر إىل بالد اإلسالم .

 )2حترمي البقاء يف داير الكفار واملشركني بدون عذر ملن وجبت عليه اهلجرة وقد قال  يف
حديث مسرة (( َم ْن َج َام َع ال ُْم ْش ِر َك َو َس َك َن َم َعهُ فَِإنَّهُ ِمثْ لُهُ )) رواه أبو داود (حسن)  ،أخي
املسلم كيف مبن ذهب إىل داير الكفار وسكن مع األسرة الكافرة ( سكن مع الكافر يف
املنزل ) هل هذا يعي كالم رسول هللا  يف هذا احلديث ـ فعليه أن يتقي هللا و يرتك هذا
العمل احملرم  ،أخي املسلم كيف مبن يسافر إىل داير الكفار بدون ضرورة أو حاجة ماسة إنه
لعلى خطر عظيم فليتق هللا .
)3

)4

)5

)6

على املهاجر أن جيعل قصده هبجرته امتثال أمر هللا ورسوله وقد قال النيب  يف حديث عمر
اّلل ورسولِ ِه فَ ِهجرتُه إِ َىل َِّ
ِ
((فَمن َكانَ ْ ِ
ت ِه ْج َرتُهُ ل ُدنْ يَا
اّلل َوَر ُسولِ ِه َوَم ْن َكانَ ْ
َْ ُ
ت ه ْج َرتُهُ إِ َىل َّ َ َ ُ
َْ
ِ
اج َر إِلَْيه)) رواه الشيخان .
يُصيبُ َها أ َْو ْام َرأَة يَتَ َزَّو ُج َها فَ ِه ْج َرتُهُ إِ َىل َما َه َ
أخي املسلم حيرم اإلقامة بني أظهر املشركني وهذا حال بعض املسلمني الذين يذهبون إىل بالد
الكفار وأيخذون جنسية بالد الكفار  ،ويقيمون معهم فعلى هؤالء أن يتقوا هللا عز وجل وقد
ِ
ِ
ِ ِ
ي قَالُوا َي
ي أَظ ُْه ِر ال ُْم ْش ِرك َ
يم بَْ َ
قال النيب  يف حديث جرير (( أ ََان بَ ِريء م ْن ُك ِل ُم ْسلم يُق ُ
ول َِّ
اُهَا)) رواه أبو داود والرتمذي (حسن) .
اّلل ِلَ قَ َ
َر ُس َ
اءى َان َر ُ
ال َل تَ َر َ
كل م عذور يف الشريعة ( عذر شرعي ) فإنه معفو عنه كاملريض املعذور عن حضور اجلماعة
يف املسجد واملعذور عن اهلجرة واملعذور عن اجلهاد لعمي أو عرج أو مرض ـ وأما غري املعذور
فإنه مؤاخذ  ,فيا أخي املسلم ال تتخلف عما أوجب هللا عليك إال بعذر (قد عذرك الشارع) .
كل شيء اي أخي املسلم يشغلك عن طاعة هللا وعبادته أو يسبب لك تشويشا يف العبادة
ِِ
يص ِت َه ِذهِ إِ َىل أَِب َج ْهم
فاتركه والنيب  ملا صلى على شيء كالسجادة فأهلاه فقال((ا ْذ َهبُوا ِبَم َ
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ِ
ص َالِت َوأْتُ ِون ِِبَنْبِ َجانِيَّ ِة أَِب َج ْه ِم)) رواه الشيخان  ,والبقاء يف داير الكفار
فَِإ ََّنَا أَ َْلَْت ِن آن ًفا َع ْن َ
لغري القادر على إظهار دينه أعظم شاغل عن الدين فوجبت اهلجرة للقادر عليها .
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َاة إِن
ض َربتم فِي الأ َر ِ
صل ِ
س َعلَيكم ج َناح أَن َتقصروا ِم َن ال َّ
َو إِ َذا َ
ض َفلَي َ
َ
ينا ()101
ين كَانوا لَكم َعد ًّوا م ِب ً
ين كَ َفروا إِ َّن الكَا ِف ِر َ
خِ فتم أن يَفتِ َنكم ا َّل ِذ َ

التفسير :
إذا سافرمت يف األرض فال حرج عليكم أن تقصروا الصالة فصلوا الرابعية ركعتني إذا خفتم أن يفتنكم
الكفار  ،إن الكفار كانوا لكم عدوا ظاهر العداوة ويسعون يف فتنكم عن دينكم فوجب جهادهم .
بعض الدروس من الآية :
 )1القصر للصالة الرابعية ( ركعتني ) رخصة من رخص السفر  ،سواء كان السفر للجهاد أو لغريه
كالتجارة والعالج وغري ذلك من األسفار املباحة وحىت مع عدم اخلوف والقصر أفضل من
اإلمتام لقوله  يف حديث عمر (( ص َدقَة تَص َّد َق َّ ِ
ص َدقَتَهُ)) رواه
اّللُ هبَا َعلَْي ُك ْم فَاقْبَ لُوا َ
َ
َ
مسلم  ,وهللا جال وعال حيب أن تؤيت رخصه كما قال النيب  يف حديث ابن عمر (( إن
هللا َيب أن تؤتى رخصه كما ل َيب أن تؤتى معصيته )) رواه أمحد وابن حبان (صحيح)
.
 )2يشْتط للقصر ف السفر أن يكون :
أ -السفر أربعة برد ( ما يقارب مثانني كيلو مرتا ) فإن كان أقل من ذلك فال قصر ـ ومن نوى
اإلقامة أربعة أايم فأقل قصر ـ وإن مل ينو مدة معينة بل إىل انتهاء حاجته قصر ـ ومن نوى
اإلقامة أكثر من أربعة أايم أتـم .
ب -يشرتط أن يكون السفر مباحا أو واجبا ال سفرا حمرما فأما السفر احملرم فال تقصر فيه .
)3
أ-
ب-
ت-
ث-
)4

رخص السفر :
القصر .
اجلمع بني ( الظهر والعصر ) و ( املغرب و العشاء ) تقدميا أو أتخريا .
الفطر يف الصوم ( رمضان أو غريه ) .
املسح على اخلفني وحنوها ثالثة أايم بلياليهن ( 72ساعة ) .
أخي املسلم إن الكفار يسعون أن يفتنوك عن دينك ومن ذلك ليفتنوك عن الصالة بكل ما
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يصرفك عنها من أفالم أو قنوات تنشر املغرايت كالتمثيل واملسارح وغري ذلك فاحذر أن
تضيع صالتك  ,واحذر من إضاعة الصالة بتأخريها عن وقتها ـ أو التأخر عن اجلماعة يف
املسجد للرجال ـ أو يف اخلشوع ـ أو يف الطهارة واألركان والشروط والواجبات وإذا وجدت ما
يلهيك عن الصالة يف الغرفة إذا كنت تصلي النوافل فأخرجه وهيء لنفسك اجلو املناسب
ألداء الصالة كما أمر هللا وكما أمر الرسول  وقد قال النيب  لعائشة ((أ َِم ِ
يطي َعنَّا ِقرام ِ
ك
ََ
ص َالِت )) رواه البخاري .
َه َذا فَِإنَّهُ َل تَ َز ُ
صا ِو ُيرهُ تَ ْع ِر ُ
ض ِل ِف َ
ال تَ َ
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ك َوليَأخذوا
م َع َ
ت لَهم ال َّ
ِيهم َفأَ َقم َ
َو إِ َذا كن َ
تف ِ
صلَا َة َفل َتقم َطائِ َفة ِمنهم َ
َ
ص ُّلوا
س َجدوا َفليَكونوا ِمن َو َرائِكم َول َتأ ِ
ِح َتهم َفإِذَا َ
أسل َ
ت َطائِ َفة أخ َرى لَم ي َ
َ
ون َعن
م َع َ
ين كَ َفروا لَو َتغفل َ
ِح َتهم َو َّد ا َّل ِذ َ
ك َوليَأخذوا حِ ذ َرهم َوأسل َ
ص ُّلوا َ
َفلي َ
َ
َ
ان
ميل ًَة َواحِ َد ًة َولَا ج َن َ
اح َعلَيكم إِن كَ َ
ِحتِكم َوأمت َِعتِكم َفيَ ِميل َ
أسل َ
ون َعلَيكم َ
َ
َ
َ
َ
ِح َتكم َوخذوا حِ ذ َركم إِ َّن
مر َ
ضعوا أسل َ
م َطر أو كنتم َ
ِبكم أ ًذى ِمن َ
ضى أن َت َ
َ
ينا ()102
ين َع َذابًا م ِه ً
ال َّل َه أ َع َّد لِلكَا ِف ِر َ

التفسير :
وإذا كنت اي حممد فيهم وحضرت الصالة يف حال اخلوف والقتال فاقسم من معك إىل طائفتني
إحدمها تصلى معك وهم حاملون أسلحتهم واألخرى وجاه العدو فإذا صلى من كانوا معك انصرفوا
وجاءت الطائفة األخرى إن كانوا مل يصلوا فليصلوا مكان الطائفة األوىل وليكونوا حذرين وأخذين
أسلحتهم يف صالهتم  ،فإن الكفار يودون أن تنشغلوا أيها املؤمنون عن أسلحتكم وأمتعتكم فينقضون
عليكم انقضاضه واحدة للقضاء عليكم  ،وال حرج عليكم إن كان حيصل لكم أذى من مطر أو كنتم
مرضى فتتأذون حبمل السالح أن ال حتملوا السالح لكن عليكم أن تكونوا حذرين على أهبة
االستعداد إذا احتجتم إىل أسلحتكم لتلبسوها بال كلفة إن هللا قد هيأ للكفار عذااب مهينا يف الدنيا
على أيدى اجملاهدين املؤمنني ويف اآلخرة هلم اللعنة وانر جهنم جزاء وفاقا .
بعض الدروس من الآية :
 )1وجوب صالة اجلماعة وأمهيتها حىت يف حال القتال واخلوف ـ أخي املسلم هل هتتم بصالة
اجلماعة أيها الرجل ؟ وتعرف أهنا مشروعه حىت يف حال قتال العدو واخلوف ـ إن بعض الناس
يتخلف عن صالة اجلماعة بدون عذر وهذا النوع من الناس ( الرجال ) فاسق عاص هلل
ورسوله  ـ فاحذر أخي املسلم من التخلف عن اجلماعة بدون عذر .
ول َِّ
ت َم َع ر ُس ِ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قِبَ َل ََْند فَ َو َازيْ نَا
اّلل َ
 )2عن ابن عمرو رضي هللا عنهما قال ((غَ َزْو ُ َ
ول َِّ
اّلل َعلَْي ِه وسلَّم يصلِي لَنَا فَ َقام ْ ِ
ت
ام َر ُس ُ
صلِي َوأَقْبَ لَ ْ
ت طَائ َفة َم َعهُ تُ َ
ََ َ ُ َ
صلَّى َُّ
اّلل َ
صافَ ْفنَا ََلُ ْم فَ َق َ
ال َْع ُد َّو فَ َ
َ
ول َِّ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّم ِمبَ ْن َم َعهُ َو َس َج َد َس ْج َدتَ ْ ِ
صلَّى َّ
ص َرفُوا َم َكا َن
طَائَِفة َعلَى ال َْع ُد ِو َوَرَك َع َر ُس ُ
ي ُثَّ انْ َ
اّلل َ
َ
ول َِّ
ِِ
اّللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّم هبِِ ْم رْك َعةً َو َس َج َد َس ْج َدتَ ْ ِ
صلَّى َّ
ي ُثَّ َسلَّ َم
ص ِل فَ َجاءُوا فَ َرَك َع َر ُس ُ
اّلل َ
الطَّائ َفة الَِّت َلْ تُ َ
َ َ
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فَ َق َام ُك ُّل َو ِاحد ِم ْن ُه ْم فَ َرَك َع لِنَ ْف ِس ِه َرْك َعةً َو َس َج َد َس ْج َدتَ ْ ِي)) رواه الشيخان وغريهم وهناك صفات
كثرية لصالة اخلوف وكلها صحيحة .
 )3جيب محل السالح يف صالة اخلوف إال ما استثىن للعذر إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم
مرضى .
 )4جيب على امل سلمني أخذ احلذر من عدوهم الكفار يف كل وقت وحني ألن العدو ينتظر
الفرصة لالنقضاء على املسلمني ( فكونوا أيها املسلمني يقظني أمام عدوكم الكافرين ) .
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ودا َو َعلَى جنو ِبكم َفإِ َذا
ضيتم ال َّ
اما َوقع ً
َفإِ َذا َق َ
صلَا َة َفاذكروا ال َّل َه قِيَ ً
وتا
صلَا َة إِ َّن ال َّ
مأ َننتم َفأَقِيموا ال َّ
موق ً
صلَا َة كَا َنت َعلَى المؤ ِمن َ
ِين ِك َتابًا َ
اط َ
ما
ون َفإِنَّهم يَألَم َ
(َ )103ولَا َت ِهنوا فِي ابت َِغا ِء ال َقو ِ إِن َتكونوا َتألَم َ
ون كَ َ
ِيما ()104
ون َوكَ َ
ما لَا َيرج َ
ون َو َترج َ
َتألَم َ
ون ِم َن ال َّلهِ َ
ِيما َحك ً
ان ال َّله َعل ً

التفسير :
فإذا قض يتم الصالة فأكثروا من ذكر هللا الذي خفف عنكم يف صالة اخلوف بذكره تعاىل يف قيامكم
وقعودكم وعلى جنوبكم ويف كل حني وعلى كل حال فإذا ذهب اخلوف وأمنتم فأقيموا الصالة كما
أمرمت أبركاهنا وخشوعها وشروطها وسننها ألن الصالة مفروضة لوقت حمدد ال جيوز أن تؤخر حىت خيرج
وقتها ـ ـ وال تضعفوا يف طلب عدوكم بل اجتهدوا يف قتاهلم فإنكم كما يصيبكم اجلراح واألمل والقتل
كذلك يصيبهم فأنتم سواء يف املصيبة ولكن أنتم ترجون من الثواب واألجر والنصر والتأييد كما وعدكم
هللا وهم ال يرجون شيئا من ذلك فأنتم أوىل ابجلهاد منهم وأشد رغبة فيه وهللا أعلم وأحكم فيما يقدره
ويقضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو احملمود على كل حال ويف كل وقت .
بعض الدروس من الآيات :
 )1مشروعية ذكر هللا بعد الصلوات املفروضة ومنه إذا سلم استغفر ثالث مث قال (( اللهم أنت
السالم ومنك السالم تباركت يذا اْلالل واإلكرام )) لثبوت ذلك عنه  كما يف حديث
ول َِّ
صلَّى َّ
ول اللَّ ُه َّم
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َذا َسلَّ َم َلْ يَ ْق ُع ْد إَِّل ِم ْق َد َار َما يَ ُق ُ
عائشة (( َكا َن َر ُس ُ
اّلل َ
ت َي ذَا ا ْْلََال ِل َو ِْ
اإل ْك َر ِام)) رواه مسلم .
ك َّ
ت َّ
الس َال ُم َوِمْن َ
ارْك َ
أَنْ َ
الس َال ُم تَبَ َ
 )2وجوب إقامة الصالة أبركاهنا وشروطها وواجباهتا والعناية هبا يف حال األمن أكثر خبالف حالة
اخلوف والقتال فإهنا ختفف فيها الصالة ـ فيا أخي املسلم ادرس نفسك أمام هذه الصلوات
املفروضة هل تعتين هبا مبا يلي :

ول َِّ
اّلل
ال َر ُس ُ
أ -أحسن الوضوء وأت ابلذكر املشروع بعد الوضوء لقوله  يف حديث عمر ((قَ َ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن َل إِلَهَ إَِّل َّ
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َم ْن تَ َو َّ
صلَّى َّ
اّللُ َو ْح َدهُ َل
وء ُثَّ قَ َ
س َن ال ُْو ُ
ضأَ فَأ ْ
َ
ض َ
َح َ
يك لَهُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
اج َعل ِْن ِم ْن
اج َعل ِْن ِم ْن الت َّ
َش ِر َ
ي َو ْ
َّوابِ َ
َن ُحمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ اللَّ ُه َّم ْ
ت لَهُ َْثَانِيَةُ أَبْ َو ِ
اب ا ْْلَن َِّة يَ ْد ُخ ُل ِم ْن أَيِ َها َشاء)) رواه الرتمذي  /صحيح ،
ين فُتِ َح ْ
ال ُْمتَطَ ِه ِر َ
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ِ
وقوله  يف حديث عثمان (( َم ْن تَ َو َّ
س ِدهِ َح َّّت
وء َخ َر َج ْ
س َن ال ُْو ُ
ضأَ فَأ ْ
ض َ
ت َخطَ َايهُ م ْن َج َ
َح َ
َختْرج ِمن َحتْ ِ
ت أَظْ َفا ِرهِ)) رواه مسلم  ،فيا أخي اعنت ابلوضوء فإن هنالك من ال يعتين ابلوضوء
َُ ْ
ـ وليكن وضوؤك كما أمر هللا .
ب -أيها الرجل أمش إىل املسجد وصل مع الناس مجاعة وقد قال  يف حديث عثمان (( َم ْن
ضوء ُثَّ م َشى إِ َىل َّ ِ
ضأَ لِ َّ ِ
ِ
ص َّال َها َم َع الن ِ
تَ َو َّ
اع ِة أ َْو ِف
َّاس أ َْو َم َع ا ْْلَ َم َ
لص َالة فَأ ْ
الص َالة ال َْمكْتُوبَة فَ َ
َسبَ َغ ال ُْو ُ َ َ
ال َْم ْس ِج ِد غَ َف َر َّ
اّللُ لَهُ ذُنُوبَهُ)) رواه مسلم .

ول َِّ
صلَّى َّ
ال َر ُس ُ
ت -ال حتدث نفسك يف الصالة ابلدنيا لقوله  يف حديث عثمان ((قَ َ
اّللُ
اّلل َ
ي َل َُي ِد ُ ِ
ِ
ضأَ ََْنو و ُ ِ
سهُ غُ ِف َر لَهُ َما
صلَّى َرْك َعتَ ْ ِ َ
ضوئي َه َذا ُثَّ َ
َعلَْيه َو َسلَّ َم َم ْن تَ َو َّ َ ُ
ث في ِه َما نَ ْف َ
تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْبِه)) رواه الشيخان .
ول
ال َر ُس ُ
ث -احرص أيها الرجل على الصالة يف الصف األول لقوله  يف حديث أيب هريرة ((قَ َ
ِ
َِّ
اّلل علَي ِه وسلَّم َخ ْري ص ُف ِ
ِ ِ
الر َج ِ
وف ِ
س ِاء
ال أ ََّوَُلَا َو َش ُّرَها آخ ُرَها َو َخ ْريُ ُ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ُ ُ
اّلل َ
ص ُفوف الن َ
ِ
آخ ُرَها َو َش ُّرَها أ ََّوَُلَا)) رواه مسلم .
الس ِكينَةُ فَ َما
ج -املشي إىل الصالة بسكينة لقوله  يف حديث أيب قتادة ((إِذَا أَتَ ْي تُ ْم َّ
الص َالةَ فَ َعلَْي ُك ْم َّ
صلُّوا َوَما َسبَ َق ُك ْم فَأََِتُّوا)) رواه الشيخان .
أَ ْد َرْكتُ ْم فَ َ
ح -صل صالة مودع كأهنا أخر صالة تصليها ومتوت بعدها فاعنت هبا ابخلشوع والذكر وغري ذلك
.
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اك ال َّله َولَا َتكن
م بَي َن الن ِ
ما أَ َر َ
إِ َّنا أَن َزل َنا إِلَي َ
َّاس ِب َ
ك ال ِك َت َ
اب ِبال َح ِق ِل َتحك َ
يما (َ )106ولَا
ِين َخ ِ
يما (َ )105واس َتغ ِف ِر ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه كَ َ
لِل َخائِن َ
ورا َرحِ ً
ص ً
ان َغف ً
َ
َ
ِيما
سهم إِ َّن ال َّل َه لَا يحِ ُّ
ون أنف َ
من ك َ َ
ين َيخ َتان َ
ت َجا ِدل َع ِن ا َّل ِذ َ
ب َ
ان َخ َّو ًانا أث ً
ون
ون ِم َن الن ِ
م َعهم إِذ يبَ ِيت َ
َّاس َولَا يَس َتخف َ
( )107يَس َتخف َ
ون ِم َن ال َّلهِ َوه َو َ
هؤلَا ِء
ون محِ ً
ها أَنتم َ
يطا (َ )108
ما لَا َير َ
مل َ
ضى ِم َن ال َقو ِل َوكَ َ
ما يَع َ
ان ال َّله ِب َ
َ
َ
من
ادلتم َعنهم فِي ال َحيَ ِ
َج َ
امةِ أ َ
من ي َجا ِدل ال َّل َه َعنهم َيو َ القِيَ َ
اة ال ُّدنيَا َف َ
يَكون َعلَي ِهم َوكِيلًا ()109

التفسير :
إان أنزلنا إليك القرآن الذي هو حق من عند هللا يف أخياره وأوامره ونواهيه ليهتدي به العباد وحتكم بني
الناس به ومبا وفقك هللا إليه من االجتهاد فيه متحراي العدل وال تدافع وختاصم عن اخلونة ـ ـ واستغفر هللا
إن كان حصل منك شيء من الدفاع عن خائن بناءا على الظاهر فان هللا كثري املغفرة واسع الرمحة ملن
حصل منه ذنب فأانب إىل هللا واستغفره ـ ـ وال ختاصم وتدافع عن اخلونة فإن هللا ال حيب من كان خائنا
مرتكبا لآلثم ـ ـ وهؤالء املنافقون يستخفون بقبائحهم من الناس لئال ينكروا عليهم ( إمنا يهمهم الناس )
وال يسترتون من هللا بل جياهرون هللا هبا وهو مطلع على سرائرهم وعامل مبا يف ضمائرهم فهم حيوكون يف
ليلهم كل طرق اجلرائم وأساليب التعمية على الناس وإلصاق التهم ابآلخرين األبرايء وهللا ال يرضى هذا
فهو حميط مبا يقولون ويفعلون ويبيتون وسيجازيهم على ذلك ـ ـ ها أنتم اي من جيادل عن هؤالء اخلونة
املنافقني هبوا أن هؤالء انتصروا يف الدنيا مبا أبدوه أو أبدي هلم عند احلكام فماذا يكون صنيعهم يوم
القيامة بني يدي هللا تعاىل الذي يعلم السر وأخفى ومن ذا الذي يتوكل هلم يومئذ يوم القيامة يف
ترويج دعواهم ؟ إنه ال أحد يوم القيامة يكون هلم وكيال .
بعض الدروس من الآيات :
 )1وجوب احلكم بني الناس ابلعدل ( القرآن وسنة النيب  ) وعلى احلاكم القاضي ) أن جيتهد
فيما فيه االجتهاد متحراي فيما فيه العدل وقد قال النيب  يف حديث أيب هريرة ((إِذَا َح َك َم
ا ُْلاكِم فَاجتَ ه َد فَأَصاب فَلَهُ أ ِ
َجر )) رواه الشيخان .
اجتَ َه َد فَأَ ْخطَأَ فَ َلهُ أ ْ
َج َران َوإِ َذا َح َك َم فَ ْ
ْ
َ ُ ْ َ
َ َ
 )2حترمي املدافعة عن اخلونة وأصحاب اجلرائم والظلمة سواء ابلقول أو ابلفعل أو ابملطالبة أو
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التوكل هلم أو احملاماة عنهم أو غري ذلك و على من أراد التوكل يف قضيته أو احملاماة أن يبحث
فيها قبل الدخول يف املطالبة وإن كان صاحبها على حق قام فيها  ،وإن كان على ابطل منعه
اك ظَالِما أَو مظْلُ ِ
يل
ص ْر أ َ
من الظلم ما استطاع وإال نصحه لوجه هللا وقد قال  (( انْ ُ
َخ َ ً ْ َ ً
وما ق َ
ول َِّ
ك
ص ُرهُ إِذَا َكا َن ظَالِ ًما قَ َ
َي َر ُس َ
وما فَ َكْي َ
ال َحتْ ُج ُزهُ َتَْنَ ُعهُ فَِإ َّن ذَلِ َ
ف أَنْ ُ
اّلل َه َذا أَنْ ُ
ص ُرهُ َمظْلُ ً
ص ُرهُ)) رواه البخاري عن أنس .
نَ ْ
 )3أخي املسلم مىت وقع منك شيء من الذنب أو من اخلطأ بناء على ظاهر مث سارع إىل
االستغفار
 )4أخي املسلم إن كنت من أهل اخليانة والظلم والعدوان ولكنك جتد من يساعدك على خيانتك
وظلمك من احملامني أو الوكالء أو غريهم فاعلم أن يوم القيامة مقبل فمن سيدافع عنك ذلك
اليوم ـ لن يدافع عنك أحد وتبوء إبمثك وجتد عقاب هللا أمامك فاتق هللا من اليوم .
 )5من خاصم بباطل وأعانه احملامي والوكيل على الباطل والظلم فإهنما يف سخط هللا حىت يرجعا
إىل احلق ويرتكا الظلم كما قال  يف حديث ابن عمر ((من أعان على خصومة بظلم ل يزل ف

سخط هللا حّت ينزع)) رواه ابن ماجة واحلاكم (صحيح) .
 )6رسالة إىل الذين يبيتون خيططون للجرائم ويرسلون املنكرات إىل اجملتمع يف قنواهتم وشاشاهتم

أ-
ب-
ت-
ث-

ووسائل إعالمهم ويسعون يف املكر أبمة اإلسالم ـ أن يتقوا هللا وأن يتوبوا من هذا العمل فإن
هللا مطلع عليهم وسوف جيازيهم يوم القيامة مبا كانوا يعملون ـ وإن أكثر ما يرسل إىل الناس
اليوم هو يف الليل وأكثره وأغلبه غش ودعوة إىل الفواحش وإىل الكفر وإىل كل خلق سيء
ومن ذلك :
أيها املمثلون يف الشاشات اتقوا هللا عز وجل ودعوا هذا العمل اخلسيس وتوبوا إىل هللا منه.
أيها املطربون املغنون اتقوا هللا ودعوا عنكم هذا الغناء املاجن الذي كله تكسر وتشبه ابلنساء
ودعوة إىل الغرام والعشق فهل من توبة إىل هللا ؟
اي أصحاب القنوات اليت ترسل للناس املنكرات خافوا هللا وراقبوه واذكروا يوم القيامة فإنه قادم .
اي أصحاب أجهزة اإلعالم ال تعاونوا هؤالء املاكرين من ممثلني ومطربني وغري ذلك ممن ذكران
إنكم مجيعا ممن ذكرت ممن ( يبيتون ما ال يرضاه هللا من القول ) وهللا مطلع على مكركم
وإفسادكم وقلوبكم وأعمالكم وسيجازيكم على ذلك .
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َ
م يَس َتغ ِف ِر ال َّل َه َي ِج ِد
سه ث َّ
وءا أو يَظلِم َنف َ
من َيع َ
َو َ
مل س ً
ان
َّما يَكسِ به َعلَى َنفسِ هِ َوكَ َ
ما َفإِن َ
(َ )110و َ
من يَكسِ ب إِث ً
َ
ما
من يَكسِ ب َخ ِ
م َ
ل به َت ً
ما ث َّ
م يَر ِ بِهِ بَ ِر يئًا َف َق ِد اح َت َ
(َ )111و َ
انا َو إِث ً
طيئَ ًة أو إِث ً
مت َطائِ َفة ِمنهم أَن
ينا (َ )112ولَولَا َفضل ال َّلهِ َعلَي َ
مته ل ََه َّ
مبِ ً
ك َو َرح َ
َ
ك
ما ي ِ
ي ِ
ل ال َّله َعلَي َ
ك ِمن شَيء َوأَن َز َ
ما يَض ُّرو َن َ
ض ُّل َ
ون إِلَّا أنف َ
ض ُّل َ
سهم َو َ
وك َو َ
يما
ك َع ِ
ان َفضل ال َّلهِ َعلَي َ
م َ
ما لَم َتكن َتعلَم َوكَ َ
ك َ
م َة َو َع َّل َ
اب َوالحِ ك َ
ال ِك َت َ
ظ ً
()113
َّ
يما
ورا َرحِ ً
الل َه َغف ً
ِيما
ِيما َحك ً
ال َّله َعل ً

التفسير :
ومن يعمل سوءا أو ارتكب ذنبا صغريا أو كبريا مث يستغفر هللا اندما اتئبا فإن هللا يغفر له ذنبه ويرمحه
ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات واألرض ـ ـ ومن يكسب إمثا أو معصية فإمنا إمثه على نفسه ال
حيمل عنه غريه وكان هللا عليما حكيما يف ذلك فهو من علمه وحكمته وعدله ورمحته ـ ـ ومن يكسب
ذنبا عظيما أو صغريا مث ينسبه إىل غريه فقد هبت غريه وحتمل إمثا عظيما واضحا وسوف جيازيه هللا
على ذلك ـ ـ ولوال فضل هللا عليك اي حممد ورمحته هلمت تلك الطائفة اليت هي من قرابة اخلونة أن
يصرفوك عن معرفة احلق وأن جيعلوا صاحب الذنب اخلائن هو الربيء وأن يلصقوا ابلربيء الذنب
ولكن هللا عصمك مع أن هؤالء الذين أرادوا صرفك عن احلق إمنا يضلون أنفسهم وسيعود وابل ذلك
عليهم وأما أنت اي حممد فلن يضروك ألنك نيب معصوم قد أنزل هللا إليك القران و السنة وعلمك
الكثري مما مل تكن تعلمه وكان فضل هللا عليك عظيما كبريا ال حصر له فأنت سيد ولد آدم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1إن االستغفار ممحاة للذنوب (( فكلما أذنب العبد ذنبا فاستغفر هللا صادقا من قلبه غفر هللا
له )) ولذلك أخي املسلم أكثر من االستغفار وقد قال  (( طُ ِ
ص ِحي َفتِ ِه
َ
وب ل َم ْن َو َج َد ِف َ
استِ ْغ َف ِ
ريا )) رواه بن ماجه من حديث عبد هللا بن بسر (صحيح)  ،وقال 
ْ ً
ارا َكث ً
((استغفروا ربكم إن استغفر هللا و أتوب إليه كل يوم مئة مرة)) رواه البغوي عن األغر املزين
(صحيح) .
 )2أخي املسلم اعلم أن من أذنب ذنبا فإمنا هو على نفسه فتخفف من الذنوب وأقلل منها وتب
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منها وتركها فورا ـ فإنه سوف أييت يوم القيامة ولن جيد املذنب من يساعده حبمل بعض ذنوبه
عنه .
 )3من أعظم اجلرائم أ ن يفعل الشخص اجلرمية أو اإلمث مث يتهم غريه به ومن كان هبذه املثابة فهو
جمرم خطري ألنه :
أ -هبت غريه .
ب -وعمل اإلمث نفسه
وسوف جيازيه هللا جزاء شديد على إجرامه .

 )4أخي املسلم احذر من الذين يسعون إىل إضاللك سواء عن طريق ظلم اآلخرين أو غري ذلك
وا عتصم ابهلل سبحانه وأكثر من اللجوء إىل هللا وإذا خرجت من بيتك ادع هللا مبا جاء عنه 
اّلل تَ وَّكلْت علَى َِّ
ِ
ك ِم ْن أَ ْن نَ ِز َّل
اّلل اللَّ ُه َّم إِ َّان نَ ُعوذُ بِ َ
أنه كان إذا خرج من بيته قال (( بِ ْس ِم َّ َ ُ َ
أَو نَ ِ
ض َّل أ َْو نَظ ِْل َم أ َْو نُظْلَ َم أ َْو ََْن َه َل أ َْو ُْجي َه َل َعلَْي نَا )) رواه الرتمذي (صحيح) .
ْ
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َ
َ
معروف أَو إِصلَاح بَي َن
ص َد َقة أو َ
من أ َ
لَا َخي َر فِي كَثِير ِمن َنج َواهم إِلَّا َ
م َر ِب َ
يما
الن ِ
ف نؤتِيهِ أَج ًرا َع ِ
ض ِ
من َيف َعل ذَل َ
اة ال َّلهِ َف َ
سو َ
اء َ
َّاس َو َ
مر َ
ظ ً
ِك ابت َِغ َ
يل
سبِ ِ
الرسو َ
شاق ِ
ِق َّ
من ي َ
ما َتبَيَّ َن لَه اله َدى َو يَ َّتبِع َغي َر َ
ل ِمن بَع ِد َ
(َ )114و َ
يرا ()115
م ِ
َّم َو َ
المؤ ِمن َ
اءت َ
ِين ن َولِهِ َ
س َ
ما َت َو َّلى َونصلِهِ َج َهن َ
ص ً

التفسير :
ال خري يف كثري مما يتناجى به الناس سرا إال من أمر يف جنواه بصدقة أو مبعروف من األقوال أو األفعال
أو إصالح بني املتخاصمني  ,ومن يفعل ذلك خملصا هلل حمتسبا ثوابه عند هللا عز وجل فسوف يعطيه
ثوااب جزيال كثريا واسعا ـ ـ ومن يشاقق الرسول أبن سلك غري طريق الشريعة اليت جاء هبا الرسول 
وذلك عن عمد بعد أن ظهر له احلق وتبني له واتضح  ،ويتبع غري طريق املؤمنني مما أمجعوا عليه واتفقوا
عليه من أمور الدين جازيناه على ذلك أبن حنسنها يف صدره ونزينها له استدراجا له ونرتكه يف غيه
ونعذبه يف انر جهنم وساءت مصريا ومرجعا ومنقلبا له يوم القيامة  .بعض الدروس من

الآيات :
 )1أخي املسلم انظر يف مناجاتك ألي شخص وكالمك معه هل هي يف خري أو يف شر وتطلب
هذه األمور الثالثة يف منجاتك ( الكالم السر ) :
أ -أمر بصدقة .
ب -أمر مبعروف .
ت -إصالح بني الناس واحذر أن تكون مناجاتك غيبة أو منيمة أو بغري هذه الثالثة ألهنا إن
كانت بغري هذه الثالثة فال خري فيها .
اب الَّ ِذي
س الْ َك َّذ ُ
 )2فضل اإلصالح بني الناس حىت قال  يف حديث ام كلثوم بنت عقبة ((لَْي َ
ِ
ي ِ
ي الن ِ ِ
ول
ص ِف َش ْيء ِممَّا يَ ُق ُ
ريا أ َْو يَ ُق ُ
ريا وقالت َلْ أ ْ
ُْ
صل ُح بَْ َ
َمسَ ْعهُ يُ َرخ ُ
ول َخ ْ ً
َّاس فَ يَ ْنمي َخ ْ ً
يث الْمرأَةِ
الرج ِل ْامرأَتَهُ وح ِد ِ
ي الن ِ ِ ِ
اُلَْر ِ
ب َو ِْ
َّاس إَِّل ِف ثََالث ِف ْ
اإل ْ
ص َال ِح بَْ َ
َّاس َو َحديث َّ ُ َ َ َ
َْ
الن ُ
ض َل ِم ْن َد َر َج ِة
َزْو َج َها )) رواه الشيخان  ،وقال  يف حديث أيب الدرداء (( أ ََل أُ ْخِبُُك ْم ِِبَفْ َ
ول َِّ
اد ذَ ِ
ِ
ص َال ُ ِ ِ
ات
اّلل قَ َ
الص َدقَ ِة قَالُوا بَلَى َي َر ُس َ
الص َالةِ َو َّ
الصيَ ِام َو َّ
سُ
ال إِ ْ
ح ذَات الْبَ ْي َوفَ َ
الْبَ ْ ِ
ي ا ُْلَالَِقةُ )) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي (صحيح) .
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 )3احذر مشاقة الرسول  واحذر املشاقة على املسلمني (عمل أو قول يشق عليهم ) وقد قال
ال َوَم ْن يُ َشاقِ ْق يَ ْش ُق ْق َّ
َّع َّ
اّللُ َعلَْي ِه يَ ْوَم
اّللُ بِ ِه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة قَ َ
َّع َمس َ
النيب  يف حديث جندب (( َم ْن َمس َ
ال ِْقيَ َام ِة)) رواه البخاري .

 )4احذر خمالفة إمجاع املسلمني على أمر من أمور الدين فيما علم اتفاقهم عليه حتقيقا وأما ما
علم عدم اتفاقهم عليه فيجوز خمالفته ابلدليل الراجح  ،وكذلك ماال يعلم اتفاقهم عليه أو
عدم اتفاقهم فيجوز خمالفته ابلدليل الراجح عند اجملتهد وهللا أعلم .
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من يش ِرك
ون َذل َ
إِ َّن ال َّل َه لَا يَغفِر أَن يش َر َ
ِمن يَ َ
ما د َ
شاء َو َ
ِك ل َ
ك ِبهِ َو يَغفِر َ
ض َّ
ون
ضلَالًا بَ ِع ً
ون ِمن دونِهِ إِلَّا إِ َنا ًثا َو إِن يَدع َ
يدا ( )116إِن يَدع َ
ل َ
ِبال َّلهِ َف َقد َ
وضا
ك َن ِ
ل لَأَتَّخِ َذ َّن ِمن ِعبَا ِد َ
يدا ( )117ل ََع َنه ال َّله َو َقا َ
شي َط ً
م ِر ً
إِلَّا َ
صيبًا َ
انا َ
مفر ً

ان الأَن َعا ِ َولَآَم َرنَّهم
(َ )118ولَأ ِ
منِيَنَّهم َولَآَم َرنَّهم َفلَيبَتِك َّن آَذَ َ
ض َّلنَّهم َولَأ َ
ون ال َّلهِ َف َقد َخس َِر خس َر ًانا
من يَتَّخِ ِذ ال َّ
ان َو ِليًّا ِمن د ِ
َفلَي َغ ِير َّن َخل َ
شي َط َ
ق ال َّلهِ َو َ
َّ
ِك
ما يَ ِعدهم ال َّ
ورا ( )120أو َلئ َ
من ِ
م ِب ً
ِيهم َو َ
ينا (َ )119ي ِعدهم َو ي َ
شي َطان إِلا غر ً
منوا َو َع ِملوا
يصا (َ )121وا َّل ِذ َ
مأ َواهم َج َهنَّم َولَا يَ ِجد َ
ين آَ َ
ون َعن َها َ
َ
محِ ً
ِيها أَبَ ًدا َوع َد
صال َِحا ِ
ال َّ
ين ف َ
ت َ
سندخِ لهم َجنَّات َتج ِري ِمن َتحت َِها الأَن َهار َخا ِل ِد َ
من أَص َدق ِم َن ال َّلهِ قِيلًا (122
ال َّلهِ َح ًّقا َو َ

التفسير :
إن هللا ال يغفر ملن أشرك به كما لو عبد غري هللا ومات على ذلك ويغفر ما كان من الذنوب دون
الشرك ملن شاء أو يعذبه بقدر ذنبه  ،ومن ي شرك ابهلل فقد سلك غري طريق احلق وضل عن اهلدى
وخسر نفسه يف الدنيا واآلخرة ـ ـ إن يدعون من دون هللا ويعبدون إال أوثان مسوها تسمية اإلانث
كالالت والعزى ومناة وقالوا املالئكة بنات هللا وحنو ذلك وإن يدعون إال إبليس وكل شيطان متمرد
على هللا قد أطاعوه وساروا ورائه ـ ـ لعن هللا هذا الشيطان املتمرد وطرده من رمحته وقال هذا الشيطان
ألغوين من عبادك قسما كبريا جدا معينا مقدرا وألضلنهم عن احلق إىل الباطل وألزين هلم ترك التوبة
وأعدهم األماين وآمرهم ابلتسويف والتأخري وأغرهم من أنفسهم وأحتال عليهم وأقعد هلم بكل طريق
وآمرهم بكل منكر فيمتثلون أمري ومن ذلك أن يقطعوا آذان اإلبل والبقر والغنم حبرية وسائبة ووصيلة
وآلمرهنم أن يغريوا خلق هللا يف وجوههم وغريها ابلوشم والنمص والتفليج للحسن ووسم الوجه والتغيري
يف دين هللا ابلبدع واخلرافات والتحليل والتحرمي وغريها ومن يواىل الشيطان فقد خسر الدنيا واآلخرة
اخلسارة العظيمة الواضحة اليت ال جرب هلا وال استدراك لفائتها ـ ـ يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة
ومينيهم ابلفوز وقد كذب وافرتى وإمنا ذلك خداع هلم وتلبيس عليهم وغرور هبم ـ ـ واتباع الشيطان
السائرون معه مقرهم ومصريهم يوم القيامة انر جهنم ليس هلم عنها مصرف وال خالص وال مهرب ـ ـ
والذين آمنوا وعملوا األعمال الصاحلة إبتباع دين هللا والقيام مبا أوجبه هللا عليهم وترك ما هناهم عنه
والسعي يف األعمال اليت حث عليها الشارع فجزاؤهم عند هللا جنات جتري من حتتها األهنار خالدين
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أبدا فيها بال زوال وال حتول قد وعدهم هللا ذلك ووعده متحقق وال أحد أصدق من هللا قوال فال إله
إال هو وال رب سواه .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم احذر من الشرك األكرب و األصغر ألن الشرك أعظم الذنوب وقد قال النيب 
اك ِِب َِّ
((أَ ْك َبُ الْ َكبَائِ ِر ِْ
ّلل)) احلديث (صحيح)  ،والشرك ال يغفره هللا إذا مات عليه
اإل ْش َر ُ
صاحبه بال توبة وأما بقية الذنوب غري الشرك فمن مات عليها فهو حتت مشيئة هللا إن شاء
عفا عنه وإ ن شاء عذبه بقدر ذنبه مث أدخله اجلنة وقد قال النيب  يف حديث جابر
اع ِت ِْل َْه ِل الْ َكبَائِ ِر ِم ْن أَُّم ِت)) رواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم (صحيح)  ،وهذا
(( َش َف َ
هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف أصحاب الكبائر أهنم كما يلي :
أ -املؤمن الذي ارتكب كبرية من الكبائر الذنوب غري الشرك األكرب هو مؤمن إبميانه
فاسق مبعصيته فليس مبؤمن كامل اإلميان وال خيرج من اإلميان ابلكلية بل مؤمن
انقص اإلميان .
ب -املؤمن املرتكب لكبرية من كبائر الذنوب غري الشرك األكرب ومات على ذلك بال
توبة فإ نه حتت مشيئة هللا عز وجل إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه بقدر ذنبه مث
أدخله اجلنة .
ت -بعض الذنوب أطلق عليها الشارع أهنا كفر مثل قوله يف حديث أيب هريرة ((
اثْ نَ تَ ِ
ِِ
ب والنِياحةُ َعلَى الْميِ ِ
َّ
ان ِف الن ِ
ت)) رواه
َّس ِ َ َ َ
َ
َّاس ُُهَا هب ْما ُك ْفر الط ْع ُن ِف الن َ
مسلم  ،فهذا كفر دون كفر فال خيرج هبذا من اإلسالم لكنه من كبائر الذنوب .
ث -التوبة جتب ما قبلها من الذنوب حىت الشرك األكرب .
ج -اإلسالم جيب ما كان قبله كما قال النيب  يف حديث جبرب بن مطعم ((
ِْ
ب َما َكا َن قَ ْب لَهُ )) (صحيح)  ،ولذلك ال يشرتط مع اإلسالم التوبة ،
اإل ْس َال َم َجيُ ُّ

ت َعلَى
َسلَ ْم َ
ومن أسلم كان له ما أسلف من اخلري لقوله  حلكيم بن حزام (( أ ْ
ت ِم ْن َخ ْري )) رواه الشيخان .
َسلَ ْف َ
َما أ ْ
 )2احلذر من الشيطان فإنه يدعوا إىل كل حمرم ويسعى يف إضالل العبد بكل حيلة ووسيلة وتزيني
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وقد قال النيب يف حديث سربه (( إِ َّن َّ
آد َم ِِبَط ُْرقِ ِه فَ َق َع َد لَهُ بِطَ ِر ِيق
الشْيطَا َن قَ َع َد ِلبْ ِن َ
ال تُسلِم وتَ َذر ِدينك وِدين آِبئِك و ِ
ِْ
َسلَ َم )) احلديث رواه
آِبء أَبِ َ
صُ
اه فَأ ْ
يك فَ َع َ
اإل ْس َالِم فَ َق َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
أمحد والنسائي وابن حبان (صحيح) .
 )3اي أخي املسلم إن الشيطان عرض للنيب  فمن أان وأنت فاحذر منه كل احلذر يقول النيب 
ال إِ َّن َّ
ش َّد َعلَ َّي لِيَ ْقطَ َع
ص َالةً قَ َ
ض ِل فَ َ
الشْيطَا َن َع َر َ
صلَّى َ
يف حديث أيب هريرة (( أَنَّهُ َ
الص َالةَ علَي فَأَم َكن ِن َّ ِ
صبِ ُحوا
اّللُ مْنهُ فَ َذ َعتُّهُ َولََق ْد َُهَ ْم ُ
َّ َ َّ ْ َ
ت أَ ْن أُوثَِقهُ إِ َىل َسا ِريَة َح َّّت تُ ْ
الس َالم َر ِ
ب ِل ُم ْل ًكا َل يَ ْن بَ ِغي ِْلَ َحد ِم ْن
ت قَ ْو َل ُسلَْي َما َن َعلَْي ِه َّ
فَتَ ْنظُُروا إِلَْي ِه فَ َذ َك ْر ُ
ب َه ْ
اّلل َخ ِ
ِ
اسيًا))رواه البخاري .
بَ ْعدي } فَ َردَّهُ َُّ
 )4احلذر من تغري خلق هللا ابلنمص والوشم وغريها ( كل شيء فيه تغري خللق هللا ) يقول النيب
ات وال ِ ِ ِ
ات والْمتَ نَ ِم ِ
ِ ِ
يف حديث ابن مسعود ((لَعن َّ ِ ِ
ْح ْس ِن
ْمتَ َفل َجات لل ُ
ْم ْستَ ْوِشَ َ ُ َ
ص َ ُ
اّللُ ال َْواِشَات َوال ُ
ََ
ْق َِّ
الْمغَِري ِ
اّلل)) رواه الشيخان .
ات َخل َ
ُ َ

 )5لقد أعد هللا للمؤمنني الذين عملوا الصاحلات اجلنات اليت فيها ال عني رأت وال أذن مسعت وال
خطر على قلب يشر فسارع إىل اجلنة وفقك هللا .
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َ
َ
وءا يج َز ِبهِ َولَا َي ِجد لَه
مانِي ِ أَه ِل ال ِك َتا ِ
من يَع َ
ب َ
مان ِِيكم َولَا أ َ
س ِبأ َ
لَي َ
مل س ً
ت ِمن َذكَر أَو
صال َِحا ِ
ون ال َّلهِ َو ِليًّا َولَا َن ِ
مل ِم َن ال َّ
ِمن د ِ
من يَع َ
يرا (َ )123و َ
ص ً
من
أن َثى َوه َو مؤ ِمن َفأو َلئ َ
ون ال َجن ََّة َولَا يظلَم َ
ِك يَدخل َ
ِيرا (َ )124و َ
ون َنق ً
ينا ِم َّ َ
َ
يم َحنِي ًفا
سن ِد ً
أح َ
َم َوج َهه ِل َّلهِ َوه َو محسِ ن َواتَّبَ َع ِم َّل َة إِب َراهِ َ
من أسل َ
ض
ما فِي الأَر ِ
اوا ِ
ما فِي ال َّ
ت َو َ
م َ
س َ
يم َخلِيلًا (َ )125و ِل َّلهِ َ
َوا َّت َخ َذ ال َّله إِب َراهِ َ
يطا ()126
ان ال َّله ِبك ِل شَيء محِ ً
َوكَ َ

التفسير :
ليس اإلميان والوالية ودخول اجلنة والنجاة من النار ابألماين منكم أيها املؤمنون أو أهل الكتاب ألن
الكالم والدعاوي سهلة وإمنا احلقيقة أن من عمل السوء والذنوب وأعرض عن دين هللا فلن تنفعه تلك
األماين وسيجازي على عمله ولن جيد انصرا من دون هللا فدعوا جمرد األماين واعملوا مبا شرعه هللا لكم
واجتنبوا ما هناكم عنه ـ ـ ومن يعمل من األعمال الصاحلة سواء كان ذكر أو أنثى وهو مؤمن ابهلل متبع
لرسوله  ال جمرد أماين فأولئك يدخلهم هللا اجلنة وجيازيهم هللا حبسناهتم كاملة ال ينقص منها شيء وال
يرتك منها حىت مقدار النقر الذي يف النواة ـ ـ وال أحد أحسن دينا وأقوم طريقا ممن استسلم هلل سبحانه
وتعاىل وأخلص يف عبادة ربه واتبع امللة احلنيفية (ملة إبراهيم متمسكا ابلتوحيد قائما به حمققا له مائال
عن الشرك هاجرا له كارها له وألهله متربءا منهما) وقد أحبه هللا وقربه واختاره ألنه قد ويف فهو إمام
يقتدي به وقد وصل إىل غاية ما يتقرب به إىل العباد إىل هللا فانتهى إىل درجة اخللة اليت هي ارفع
مقامات احملبة ـ ـ وهلل كل ما يف السموات واألرض فاجلميع ملكه وعبيده وخلقه وهو املتصرف يف مجيع
ذلك ال راد ملا قضى وال معقب حلكمه قد أحاط علمه بكل شيء ال ختفى عليه خافية فراقبوه وخافوه
وارجوه واعبدوه وحده ال شريك له .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم اترك عنك األماين الفارغة بال عمل وطاعة فما أكثر أصحاب األماين اخلداعة اليت
هي مما بثه الشيطان لكثري من الناس (يعدهم ومينيهم) ومن ذلك أن انسا اعتمدوا على األماين
أن يغفر هللا هلم ومل يعملوا بطاعة رهبم وال تركوا معاصيه فرتكوا األسباب املشروعة ولزموا العجز
( الكسل ) وقد قال النيب ((واست ِعن ِِب َِّ
ّلل َوَل تَ ْع َج ْز)) صحيح  ،واملشروع للعبد أن يكون
َ َْ ْ
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خائفا من ربه راجيا له ليكون كجناحي الطاهر كما قال هللا ((ويدعوننا رغبا ورهبا)) فال
يغلب جانب الرجاء بال خوف أو جانب اخلوف بال رجاء ألهنما عباداتن عظيمتان
((ويرجون رْحته وخيافون عذابه )) فيا أخي اعمل بطاعة هللا وتوكل على هللا وارج هللا وخافه
هذا هو منهج السلف .
 )2كمال عدل هللا فإنه ال يظلم الناس شيئا بل إن هللا يضاعف احلسنات كما قال النيب  يف
حديث أيب هريرة قال هللا تعاىل ((إِ َذا َه َّم َع ْب ِدي ِحبَ َسنَة َوَلْ يَ ْع َمل َْها َكتَ ْب تُ َها لَهُ َح َسنَةً فَِإ ْن َع ِملَ َها
َكتَ ْب تُ َها َع ْش َر َح َسنَات إِ َىل َس ْب ِع ِمائَةِ ِض ْعف)) احلديث رواه الشيخان  ،فأكثر من احلسنات
وفقك هللا .
إن العبد املؤمن الذي يعمل السوء قد جيازى به املؤمن يف الدنيا ابملصائب ويف حديث
)3
اّللِ
ك علَى ال ِ
ِ
ِِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ي  ،فَ َق َ
أيب هريرة قال (( لَ َّما نَ َزلَ ْ
ْم ْسل ِم َ
وءا ُْجي َز به) َش َّق َذل َ َ ُ
ت ( َم ْن يَ ْع َم ْل ُس ً
ِ
ِ
ْم ْسلِ َم َك َّف َارة لَهُ َح َّّت
َص َ
صلى هللا عليه وسلم «: -قَا ِربُوا َو َسد ُدوا َ ،وأَبْش ُروا  ،فَِإ َّن ُك َّل َما أ َاب ال ُ
َّ
الش ْوَك ِة يُ َشا ُك َها َوالنَّكْبَ ِة يُ ْن َكبُ َها »)) رواه مسلم وغريه .
ت مت ِ
َّخ ًذا ِم ْن أَ ْه ِل
)4
إن النيب  خليل الرمحن وقد قال  يف حديث أىب سعيد ((لَ ْو ُك ْن ُ ُ
احب ُكم َخلِيل َِّ
ت ابن أَِب قُحافَةَ َخلِ ًيال ولَ ِكن ِ
ْاْلَر ِ ِ
َّ
اّلل )) رواه الشيخان .
َ ْ َ
َ
ْ
ض َخل ًيال َلختَ ْذ ُ ْ َ
ص ُ ْ ُ
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ك ِف النِس ِاء قُ ِل َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
س ِاء َّ
الالِت َل
َويَ ْستَ ْفتُونَ َ
اّللُ يُ ْفتي ُك ْم في ِه َّن َوَما يُ ْت لَى َعلَ ْي ُك ْم ِف الْكتَاب ِف يَ تَ َامى الن َ
َ
ضع ِف ِ
ِ
ِ
وموا لِلْيَ تَ َامى ِِبل ِْق ْس ِط َوَما
تُ ْؤتُ َ
ب ََلُ َّن َوتَ ْرغَبُو َن أَ ْن تَ ْن ِك ُح ُ
وه َّن َوال ُْم ْستَ ْ َ َ
ي م َن الْ ِولْ َدان َوأَ ْن تَ ُق ُ
وَنُ َّن َما ُكت َ
ِِ ِ
تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْري فَِإ َّن َّ
يما ()127
اّللَ َكا َن به َعل ً

التفسير :
يستفتونك اي حممد يف أمور النساء قل  :هللا يفتيك فيما يتعلق أبمور النساء ومن األحكام الشرعية
وما يتلى عليكم يف القرآن مما خيص النساء اليتيمات الاليت ترغبون أن تتزوجوهن وال تعطوهنن مهورهن
فاتقوا هللا يف النساء إبعطائهن مهورهن كاملة ـ وكذلك ما خيتص ابألطفال اليتامى فاتقوا هللا فيهم
واحفظوا حقوقهم من مرياث أو غريه واعدلوا يف كل ما يتناول اليتامى من نكاح أو قسمة أو غريها ،
وكل ما تفعلوه من اخلري هلؤالء الضعفاء من يتامى وجمانني وحنوهم فإن هللا يعلمه وسوف جيازيكم عليه
أحسن اجلزاء وأوفره وأمته .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي ا ملسلم إن الشخص الضعيف كاليتيم واملرأة الضعيفة واجملنون حمل لطمع الكثري من الناس
يف ماله وحقوقه فكن رمحك هللا ممن حيفظ هلؤالء حقوقهم وأمواهلم والعدل فيهم وأحتسب
أجرك عند هللا عز وجل لتنا ل أوفر اجلزاء الكرمي وهذا يدخل يف كفالة اليتيم (حفظ حقوقه
وأمواله والعناية به وتعليمه وأتديبه مبا يصلحه وكل عمل خري يقدم لليتيم ) وقد قال  يف
السبَّابَِة
حديث سهل بن سعد (( أ ََان َوَكافِ ُل الَْيتِ ِيم ِف ا ْْلَن َِّة َه َك َذا َوقَ َ
صبَ َعْي ِه َّ
ال إبِِ ْ
َوال ُْو ْسطَى)) رواه البخاري .

 )2أخي املسلم إذا تزوجت امرأة فأعطها مهرها كامال ألن املرأة ضعيفة وبعض الرجال يضحك
على املرأة املسكينة فيأكل مهرها بدون رضاها أو ابحتيال من الزوج احملتال ( وما أكثر
احملتالني ) فكيف إذا كانت املرأة يتيمة وليس عندها أولياء فيهم قوة بل هم ضعفاء فرتى الزوج
أيكل مهرها  ,وال يبايل إال من رحم هللا عز وجل ـ وكذلك أخي حق اليتيم الطفل اتق هللا فيه ـ
وقد قال النيب  يف حديث أيب هريرة (( إن أحرج عليكم حق الضعيفي اليتيم واملرأة ))
رواه ابن ماجة وابن جبان واحلاكم (حسن) .

اح َعلَي ِه َ
َ
َ
ِحا
اضا َفلَا ج َن َ
َو إِ ِن ام َرأة َخا َفت ِمن بَعل َِها نش ً
ما أن يصل َ
َ
وزا أو إِع َر ً
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ش َّح َو إِن تحسِ نوا َو َتتَّقوا َفإِ َّن
ض َر ِ
صلح َخير َوأح ِ
ت الأَنفس ال ُّ
ما صل ًحا َوال ُّ
بَي َنه َ
َ
ِسا ِء
يرا (َ )128ولَن َتس َت ِ
طيعوا أن َتع ِدلوا بَي َن الن َ
مل َ
ال َّل َه كَ َ
ما َتع َ
ان ِب َ
ون َخ ِب ً
َولَو َح َرصتم َفلَا َت ِميلوا ك َّ
ها كَالم َع َّل َقةِ َو إِن تصلِحوا َو َتتَّقوا
مي ِل َف َت َذرو َ
ل ال َ
ان
يما (َ )129و إِن يَ َت َف َّر َقا يغ ِن ال َّله كلًّا ِمن َ
س َعتِهِ َوكَ َ
َفإِ َّن ال َّل َه كَ َ
ورا َرحِ ً
ان َغف ً
ِيما ()130
ال َّله َواسِ ًعا َحك ً

التفسير :
وإن امرأة خافت من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة
أو كسوة أو مبيت أو غري ذلك من حقوقها وله قبول ذلك منها وال حرج عليهما يف ذلك كله وال إمث
والصلح على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج لذلك خري من الفراق ابلكلية وأن تصربوا على ما
تكرهون من النساء وتقسموا هلن أسوة أبمثاهلن وإن يصرب النساء على األزواج مع التنازل عن بعض
احلقوق فهذا من اإلحسان مع وجود تقوى هللا على الرجال والنساء فان هللا مطلع على عباده وسيثيب
احملسن من الزوجني على إحسانه وجيازي املسيء على إسائته وظلمه ـ ـ ولن تستطيعوا العدل الكامل
بني زوجاتكم يف كل شيء مهما حرصتم ألنه شاق فال بد من حصول امليل فإذا ملتم إىل بعضهن دون
البعض فال تبالغوا يف امليل ابلكلية فتبقى الزوجة اليت ملتم عنها كاملعلقة فال هي ذات زوج وال مطلقة
وإن أصلحتم يف أموركم مع زوجاتكم وقسمتم ابلعدل فيما متلكون واتقيتم هللا يف مجيع األحوال غفر
هللا لكم ورمحكم فيما حصل منكم من ميل إىل بعض زوجاتكم ألن اإلصالح والتقوى سبب املغفرة
والرمحة ـ ـ وإن يتفرق الزوجان فإن هللا يغنيه عنها أبن يعوضه هللا مبن هي خري منها ويعوضها هللا عنه مبن
هو خري هلا منه  ,وهللا واسع الفضل عظيم املن حكيم يف مجيع أفعاله وأقداره وشرعه .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم إن الزوجني ينبغي أن يكوان على خلق كرمي وأن حيسن كل واحد منهما إىل اآلخر
وأن يتقي هللا فيه وإذا حصل بينهم شيء من الكراهية واملشاكل فعلى كل واحد منهما أن
يسدد ويقارب وأن حيرصا على التآلف وعدم الفرقة وقد قال  يف حديث

أىب كبشة

(( ِخيَ ُارُك ْم َخ ْريُُك ْم ْلَ ْهلِ ِه)) رواه الطرباين يف الكبري (صحيح)  ،وقال  يف حديث أيب هريرة
(( ِخيَ ُارُك ْم ِخيَ ُارُك ْم لِنِ َسائِ ِه ْم)) رواه ابن ماجة والرتمذي (صحيح) .
 )2أخي املسلم إن الرجل جيب عليه العدل بني زوجاته فيما يستطيعه وأما ماال يستطيعه كاحملبة يف
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ِ
ول
ي نِ َسائِِه فَ يَ ْع ِد ُل َويَ ُق ُ
القلب فهذا معفو عنه كما جاء عن عائشة أن النيب َ (( كا َن يَ ْقس ُم بَ ْ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ك)) رواه أمحد الرتمذي وابن ماجة وأبو
ك َوَل أ َْم ِل ُ
يما َتَْلِ ُ
يما أ َْملِ ُ
ك فَ َال تَلُ ْم ِن ف َ
اللَّ ُه َّم َهذه ق ْس َم ِت ف َ

داوود (حسن) .

)3

حيرم امليل إىل إحدى الزوجات ميال اتما وقد قال النيب  يف حديث أيب هريرة (( َم ْن َكانَ ْ
ت لَهُ
ْام َرأ ََات ِن فَ َم َال إِ َىل إِ ْح َد ُاُهَا َج َاء يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو ِش ُّقهُ َمائِل)) رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(صحيح) .
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اب
ما فِي الأَر ِ
اوا ِ
ما فِي ال َّ
ض َو َل َقد َو َّ
صي َنا ا َّل ِذ َ
ين أوتوا ال ِك َت َ
ت َو َ
م َ
س َ
َو ِل َّلهِ َ
َ
ما
اوا ِ
ما فِي ال َّ
ت َو َ
م َ
س َ
ِمن َقبلِكم َو إِيَّاكم أ ِن اتَّقوا ال َّل َه َو إِن َتكفروا َفإِ َّن ِل َّلهِ َ
ما فِي
فِي الأَر ِ
اوا ِ
ما فِي ال َّ
ان ال َّله َغنِيًّا َح ِم ً
ض َوكَ َ
ت َو َ
م َ
س َ
يدا (َ )131و ِل َّلهِ َ
ين
الأَر ِ
شأ يذهِ بكم أَيُّ َها النَّاس َو يَأ ِ
ض َوكَ َفى ِبال َّلهِ َوكِيلًا ( )132إِن يَ َ
ت ِبآَ َخ ِر َ
اب ال ُّدنيَا َف ِعن َد ال َّلهِ َث َواب
ان ال َّله َعلَى َذل َ
من ك َ َ
َوكَ َ
ان ي ِر يد َث َو َ
يرا (َ )133
ِك َق ِد ً
يرا ()134
يعا بَ ِ
ان ال َّله َ
س ِم ً
ال ُّدنيَا َوالآَخِ َر ِة َوكَ َ
ص ً

التفسير :
وكل ما يف السموات واألرض فهو ملك هلل وهو احلاكم املتصرف املدبر لذلك ولقد وصيناكم مبا وصينا
به اليهود والنصارى الذين كانوا قبلكم بتقوى هللا عز وجل بعبادته وحده ال شريك له وإن تكفروا أو
تعرضوا عن هذه الوصية فان هلل ما يف السموات وما يف األرض ملكا وهو املتصرف يف هذا العامل كله
عليه وسفله وهو الغين عما سواه وال يضره كفر الكافر وال معصية العاصي و هو احملمود يف مجيع ما
يقدره ويشرعه ويف شكر من يقبل عليه خملصا طائعا ـ ـ وهلل ما يف السموات وما يف األرض القائم على
كل نفس مبا كسبت الرقيب الشهيد على كل شيء احملصي ألعمال عباده العامل هبا ال خيفي عليه منها
شيء ـ ـ إن يشأ أن مييتكم أو يذهبكم ويبدلكم بغريكم فليس ذلك مبمتنع عليه فقدرته انفذة يف خلقه
يفعل ما يشاء ـ ـ من كان ليس له هم إال الدنيا فإن ثواب الدنيا واآلخرة عند هللا إذا سألته من هذه و
هذه أعطاك وأغناك و أقناك فاسأله أيها العبد من خريي الدنيا واآلخرة وال جتعل مهتك هذه الدنيا
الرخيصة الفانية وهللا جل وعال مسيع ألقوال عباده بصري أبفعاهلم مطلع على أحواهلم يعلم من إرادته
الدنيا ومن إرادته اآلخرة وسيجازي كال بعمله .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم اجعل هذه القاعدة يف الذهن دائما (( إن هللا له ملك السموات واألرض وما
فيهما وما بينهما وأنه املتصرف يف ذلك القاهر املدبر احلاكم يف ذلك كله  ،العامل مبا يف هذا
العامل كله عليه وسفله ال خيفي عليه شيء فال إ له إال هو وال رب سواه )) ـ أان وأنت من
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عبيد هللا فهل عبدانه جل وعال وحده ال شريك له ؟ وهل خشيناه وخفناه وأحببناه وخضعنا
له عابدين وإليه متقربني وفيما عنده راغبني ولرمحته ومغفرته وجنته سائلني .....؟ كل واحد منا
يسأل نفسه عن ذلك .
 )2أخي املسلم اطلب من هللا خريي الدنيا واآلخرة واجعل مهك اآلخرة وقد قال  يف حديث
زيد بن ثبت ((من كانت ُهه اآلخرة مجع هللا له ِشله و جعل غناه ف قلبه و أتته الدنيا راغمة و
من كانت ُهه الدنيا فرق هللا عليه أمره و جعل فقره بي عينيه و ل َيته من الدنيا إل ما كتب هللا له))
رواه ابن ماجه (صحيح) .
 )3أكثر من هذا الدعاء (ربنا آ تنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار )) ألنه 
كان هذا أكثر دعاءه كما يف الصحيح .
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َ
اء ِل َّلهِ َولَو َعلَى أَنفسِ كم أَ ِو
ين ِبالقِس ِ
منوا كونوا َق َّو ِ
ام َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ط ش َه َد َ
َ
َ
ما َفلَا َت َّت ِبعوا ال َه َوى
ال َوال َِدي ِن َوالأَق َر ِب َ
ِيرا َفال َّله أولَى ِب ِه َ
ين إِن يَكن َغنِيًّا أو َفق ً
َ
َ
يرا ()135
مل َ
أن َتع ِدلوا َو إِن َتلووا أو تع ِرضوا َفإِ َّن ال َّل َه كَ َ
ما َتع َ
ان بِ َ
ون َخبِ ً

التفسير :
أييها املؤمنون كونوا قوامني ابلعدل وال أتخذكم يف هللا لومة الئم وال يصرفكم عنه صارف وكونوا
متعاونني فيه وأدوا الشهادة ابتغاء وجه هللا صحيحة عادلة خالية من التحريف والكتمان حىت ولو
كانت الشهادة على أنفسكم أو على والديكم وأقاربكم إن يكن غنيا فال ترعاه لغناه أو فقريا فال
تشفق عليه لفقره فإن هللا يتوالمها بل هو أوىل هبما منك وأعلم مبا فيه صالحهما وال حيملنكم اهلوى
وبغض الناس إليكم على ترك العدل يف الشهادة وكل أموركم بل الزموا العدل على أي حال كان وإن
حترفوا الشهادة وتغريوها وتكتموها فإن هللا مطلع على أعمالكم وأقوالكم وسيجازيكم بذلك .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم  :الزم العدل يف شئونك كلها واتق هللا يف شهادتك فأدها كما أمر هللا وال تكن
فيها جمامال لفالن أو فالن وأعلم أنك مسئول عنها يوم القيامة وال تشهد إال بشيء تعلمه
وأنت متأكد منه يف القليل والكثري وما أكثر الذين يشهدون يف احملاكم وال يهتمون ابلشهادة
وإمنا ليشهد لزميله أو جلاره أو لقريبه بدون علم كحال البعض  ،الذي يشهد مثال آلخت زميله
أهنا مل تتزوج أو ليشهد لزميله أنه معسر أو لزميله أنه يعول كذا من األشخاص أو أن هذا
فالن ( معرفا ) وهو ال يعرفه أو أن هذه فالنة وهو ال يعرفها أو يف إثبات حياة أشخاص ال
يعرفهم أو يف حصر ورثة بدون علم وغري ذلك فهذا كله مع عدم العلم هو من شهادة الزور
ول َِّ
ال
اّلل قَ َ
وقد قال  يف حديث أيب بكر ((أََل أُنَبِئُ ُك ْم ِِبَ ْك َِب الْ َكبَائِ ِر ثََال ًاث قَالُوا بَلَى َي َر ُس َ
اإل ْشر ُ ِ
ّلل و ُع ُقو ُق الْوالِ َدي ِن وجلَس وَكا َن مت ِ
ال يُ َك ِرُرَها َح َّّت
ال فَ َما َز َ
الزوِر قَ َ
َّكئًا فَ َق َ
ال أََل َوقَ ْو ُل ُّ
َ ْ ََ َ َ ُ
اك ِِب َّ َ
ِْ َ
ت)) رواه الشيخان .
قُلْنَا لَْي تَهُ َس َك َ

 )2أخي املسلم  :إن كان عندك شهادة وطلب منك أن تؤديها فاتق هللا وأدها حىت لو كانت
على أبيك وأمك وولدك ونفسك وقرابتك وزمالئك واجعل هللا نصب عينيك وال ترفض من
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أجل هؤالء وأجعل هذه اآلية أمامك .
إذا كان عندك شهادة وصاحبها ال يعلم هبا ( املشهود له ) فأدها حىت وان مل يطلب ذلك
منك ألنه ال يعلم عنها حىت تكون من خري الشهود يف قوله  يف حديث زيد بن خالد
الشه ِ
ود َم ْن أَدَّى َش َه َادتَهُ قَ بْ َل أَ ْن يُ ْسأَ ََلَا)) ابن ماجه  /صحيح  ،وإذا كان عندك شهادة
(( َخ ْريُ ُّ ُ
واملشهود له يعلم بذلك فال تؤدها حىت تطلب منك ألنك إن أديتها قبل أن تطلب منك

َّ ِ
دخلت يف الذم يف قوله  يف حديث أيب هريرة (( َخ ْري أ َُّم ِت الْ َقر ُن الَّ ِذين ب ِعثْ ُ ِ
ين
َ ُ
ْ
ت في ِه ْم ُثَّ الذ َ
ُ
وَنُ ْم َو َّ
الس َمانَةَ يَ ْش َه ُدو َن قَ ْب َل أَ ْن يُ ْستَ ْش َه ُدوا))
ث أ َْم َل قَ َ
يَلُ َ
ف قَ ْوم َُِيبُّو َن َّ
اّللُ أَ ْعلَ ُم أَذََك َر الثَّالِ َ
ال ُثَّ َخيْلُ ُ

رواه مسلم .
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َ
ل َعلَى َرسولِهِ
منوا آَ ِمنوا ِبال َّلهِ َو َرسولِهِ َوال ِك َتا ِ
ب ا َّل ِذي َن َّز َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ملَائِكَتِهِ َوكت ِبهِ َورسلِهِ َواليَو ِ
َوال ِك َتا ِ
ب ا َّل ِذي أَن َز َ
من يَكفر ِبال َّلهِ َو َ
ل ِمن َقبل َو َ
ض َّ
م
منوا ث َّ
م كَ َفروا ث َّ
منوا ث َّ
ضلَالًا بَ ِع ً
يدا ( )136إِ َّن ا َّل ِذ َ
م آَ َ
ين آَ َ
ل َ
الآَخِ ِر َف َقد َ
ش ِر
س ِبيلًا ( )137بَ ِ
كَ َفروا ث َّ
م از َدادوا كف ًرا لَم يَك ِن ال َّله لِيَغف َِر لَهم َولَا لِيَه ِديَهم َ
َ
َ
َ
اء ِمن
ين يَتَّخِ ذو َن الكَا ِف ِر َ
ِيما ( )138ا َّل ِذ َ
الم َنا ِفق َ
ِين ِبأ َّن لَهم َع َذابًا أل ً
ين أولِيَ َ
َ
ل
يعا (َ )139و َقد َن َّز َ
د ِ
ون ِعن َدهم ال ِع َّز َة َفإِ َّن ال ِع َّز َة ِل َّلهِ َج ِم ً
ِين أيَب َتغ َ
ون المؤ ِمن َ
َعلَيكم فِي ال ِك َتا ِ َ
ت ال َّلهِ يك َفر بِ َها َو يس َته َزأ بِ َها َفلَا
س ِمعتم آَيَا ِ
ب أن إِذَا َ
امع
م َعهم َحتَّى َيخوضوا فِي َح ِديث َغي ِر ِه إِنَّكم إِ ًذا ِمثلهم إِ َّن ال َّل َه َج ِ
َتقعدوا َ
يعا ()140
َّم َج ِم ً
ِين َوالكَا ِف ِر َ
الم َنا ِفق َ
ين فِي َج َهن َ

التفسير :
اي أيها املؤمنون ادخلوا يف مجيع شرائع اإلميان وشعبه وأركانه ودعائمه وداوموا عليه واثبتوا عليه وآمنوا
ابلقران الذي أنزله هللا على رسوله  وآمنوا ابلكتب اليت أنزهلا هللا على رسله من قبل كالتوراة واإلجنيل
 ،ومن يكفر إبهلية هللا أو ربوبيته أو أمسائه وصفاته أو جبحد مالئكته وكتبه ورسله أو بعضهم أو إبنكار
اليوم اآلخر فقد خرج عن طريق اهلدى وبعد عن احلق كل البعد وضل ضالال ال أضل منه وخسر أشد
اخلسارة ـ ـ إن الذين كفروا بعد دخوهلم يف اإلميان مث آمنوا مث كفروا واستمروا على كفرهم وازدادوا من
الكفر يف األقوال واألعمال والسعي ابلصد عن اإلميان كاملنافقني حىت ماتوا على ذلك فإهنم ال توبة هلم
بعد املوت وال يوفقهم هللا هلا يف احلياة وال جيعل هلم فرجا وال طريقا إىل اهلدى ـ ـ بشر اي حممد هؤالء
املنافقني الذين آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم أبن هلم عذااب موجعا مؤملا أشد اإليالم ـ ـ هؤالء املنافقون
يوالون الكفار دون املؤمنني ويسرون إليهم ابملودة وحيبوهنم ويعادون املؤمنني ويكرهوهنم وحياربوهنم
ويتطلبون بتلك املوالة للكفار العزة والنصر وهم ال ميلكون ذلك بل العزة كلها هلل وحده ال شريك له
وملن جعلها له سبحانه فإمنا تطلب من هللا ال من غريه ـ ـ وقد نزل هللا عليكم يف القران أنكم عندما
تسمعون من يسخر آبايت هللا ويستهزئ ويستهرت هبا أنه جيب عليكم القيام من ذلك اجمللس وعدم
البقاء فيه فإن قعدمت ورضيتم جبلوسكم فقد شاركتموهم يف الذي هم فيه من اإلمث  ,وسوف جيمع هللا
املنافقني والكفار الذين جيتمعون على االستهزاء آبايت هللا يف انر جهنم مجيعا هي مأواهم ومقرهم جزاء
هلم على أفعاهلم وكفرهم ونفاقهم .
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بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم  :إن العبد كلما أمعن يف الضالل وزاد يف االحنراف وأكثر من االبتعاد عن اهلدى
فإنه يكون أبعد عن توفيق هللا له ولذا أخي احرص على القرب إىل هللا والبعد عن كل طريق
ل َعْب ِدي
ب إِ ََّ
من طرق الضالل وقد قال النيب  فيما يرويه عن هللا عز وجل َ (( :وَما تَ َق َّر َ
ال عب ِدي ي ت َق َّرب إِ ََّل ِِبلنَّوافِ ِل ح َّّت أ ِ
ب إِ ََّ ِ
ضُ ِ
ُحبَّهُ فَِإذَا
َح َّ
ْت ْ
بِ َ
ت َعلَْيه َوَما يَ َز ُ َ ْ ََ ُ
َ
ش ْيء أ َ
ل ممَّا افْ ََ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِهبَا َوِر ْجلَهُ الَِّت
َحبَ ْب تُهُ ُكْن ُ
أْ
ص َرهُ الَّذي يُْبص ُر بِه َويَ َدهُ الَِّت يَ ْبط ُ
ت مسَْ َعهُ الَّذي يَ ْس َم ُع بِه َوبَ َ
ِ
ِ
استَ َعاذَِن َْل ُِعي َذنَّهُ )) صحيح  ،فهذا يوفقه هللا يف أعماله
ميَْشي ِهبَا َوإِ ْن َسأَلَِن َْلُ ْعطيَ نَّهُ َولَئِ ْن ْ
 ،ويسدده فكلما تقرب العبد إىل هللا كان أقرب إىل توفيق هللا له .
 )2أخي املسلم احذر من مواالة أعداء هللا ( الكفار ) بل جيب بغضهم وبغض عملهم من أجل
هللا – واعلم أن مواالة الكفار مبحبتهم وتبجيلهم ومدحهم واإلشادة هبم وبكفرهم وحمبة
انتصارهم على املسلمني كفر ابهلل خيرج به صاحبه من امللة ( من ملة اإلسالم ) .
 )3احذر من حضور اجملالس اليت فيها االستهزاء آبايت هللا ومن ذلك  :ال تدخل بيتك القنوات
اليت فيها الكفر واالستهزاء آبايت هللا  -كيف تقرها يف بيتك وتسمعها وجتلس عليها أي فرق
بينك وبني اجملالسة هلم ؟ إين أخاف عليك هذا اخلطر – وكذلك ال جتلس يف جمالس الذنوب
واملعاصي حبيث تنتهك حرمات هللا وجياهر مبعصيته وأنت جالس فيه إن عليك أن أتمر
ابملعروف وتنهى عن املنكر فإ ن انتهى املنكر وإال وجب عليك اخلروج من تلك اجملالس  -وال
تدخل بيتك القنوات والشاشات اليت فيها اجملاهرة ابلذنوب واملعاصي وأنت جالس عليها –
اتق هللا اي أخي املسلم وانتبه لنفسك من الوقوع يف قوله تعاىل ((إنكم إذا مثلهم )) .
)4

أخي املسلم احرص أن يكون جملسك مما يذكر هللا فيه ال مما يعصي هللا فيه وقد قال النيب 
ت ع َلي ِه ِمن َِّ
يف حديث أيب هريرة (( من قَع َد م ْقع ًدا َل ي ْذ ُكر َّ ِ ِ
اّلل تَِرة َوَم ْن
اّللَ فيه َكانَ ْ َ ْ ْ
َْ َ َ َ ْ َ ْ
ت علَي ِه ِمن َِّ
ضجعا َل ي ْذ ُكر َّ ِ ِ
اّلل تَِرة )) رواه أبو داود (صحيح)
اْ
اّللَ فيه َكانَ ْ َ ْ ْ
ضطَ َج َع َم ْ َ ً َ ُ
ترة  :يعني ( حسرة وندامة) .

)5

أخي املسلم  :املؤمن :
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أ -املؤمن الذي جاء ابإلميان الكامل ( فعل الواجبات وترك احملرمات) وزاد على ذلك فعل
املستحبات من السنن وترك املكروهات وهذا املؤمن ((سابق ابخلريات))
ب -املؤمن الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك احملرمات وهذا املؤمن ((مقتصد))
ب -املؤمن الذي أخل ببعض الواجبات أو فعل بعض احملرمات وهذا املؤمن ((الظامل
لنفسه)).
فيا أخي سابق وكن من القسم األول وإذا وقعت يف الذنب ارجع إىل هللا فورا ابلتوبة
واالستغفار والندم فإن كسلت عن القسم األول فكن من القسم الثاين واحذر أن تنزل
إىل القسم الثالث ألن صاحبه على خطر ( فالذنوب طرق إىل جهنم ) قال تعاىل (( ُثَّ
ْكت َّ ِ
ِ
اصطََف ْي نَا ِمن ِعب ِ
اد َان فَ ِمْن ُهم ظَ ِال لِنَ ْف ِس ِه وِم ْن ُهم م ْقتَ ِ
صد َوِم ْن ُه ْم َسابِق
ين ْ
ْ َ
أ َْوَرثْ نَا ال َ َ
َ ْ ُ
ْ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن َِّ
ِِب ْخلَْري ِ
ض ُل الْ َكبِريُ )).
ك ُه َو الْ َف ْ
اّلل َذلِ َ
َ
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َ
م َعكم َو إِن
ون ِبكم َفإِن كَ َ
ين يَ َت َربَّص َ
ا َّل ِذ َ
ان لَكم َفتح ِم َن ال َّلهِ َقالوا ألَم َنكن َ
َ
ِين
ين َن ِ
صيب َقالوا ألَم َنس َتح ِوذ َعلَيكم َو َنم َنعكم ِم َن المؤ ِمن َ
ان لِلكَا ِف ِر َ
كَ َ
ِين
امةِ َولَن يَج َع َ
ين َعلَى المؤ ِمن َ
ل ال َّله لِلكَا ِف ِر َ
َفال َّله يَحكم بَي َنكم َيو َ القِيَ َ
ون ال َّل َه َوه َو َخا ِدعهم َو إِ َذا َقاموا إِلَى
َ
ِين ي َخا ِدع َ
س ِبيلًا ( )141إِ َّن الم َنا ِفق َ
ون ال َّل َه إِلَّا َقلِيلًا ()142
صل ِ
ال َّ
َاة َقاموا ك َ
َّاس َولَا يَذكر َ
سالَى ي َراء َ
ون الن َ
ِل ال َّله َفلَن َت ِج َد
من يضل ِ
ين بَي َن ذَل َ
هؤلَا ِء َولَا إِلَى َ
ِك لَا إِلَى َ
م َذب َذ ِب َ
هؤلَا ِء َو َ
سبِيلًا ()143
لَه َ

التفسير :
هؤالء املنافقون الذين ينتظرون زوال دولتكم أيها املؤمنني وظهور الكفار عليكم وذهاب ملتكم فإن
حصل لكم نصر وأتييد وغنيمة وظفر وخري توددوا إليكم وقالوا حنن منكم وشاركنا معكم فأعطوان
نصيبنا من الغنيمة  ،وإن كان اهلزمية على املؤمنني والنصر للكفار قالوا للكفار إان ساعدانكم يف الباطن
وخذ لنا عنكم وبذلنا كل جهد أبساليبنا اخلاصة اخلفية يف أساليب انتصاركم فاجعلوا لنا مما أصبتم وهللا
حيكم بينكم وبني املنافقني يوم القيامة وجيازي كال بعمله ـ ـ ولن ميكن هللا الكفار من االستيالء على
املؤمنني االستيالء التام حىت يستجيبوا ببغيتهم وتقضوا عليهم ـ ـ إن املنافقني لقلة علمهم يعتقدون أن
أمرهم يروج عند هللا كما يروج عند الناس فتلك املخادعة تعود عليهم أبن هللا سيخدعهم ابستدراجهم
يف الضالل وخذالهنم عن احلق  ،ويوم القيامة أعد هلم انر جهنم ـ وإذا قام املنافقون إىل الصالة قاموا
وهم كساىل عنها ألهنم ال نية هلم وال إميان هلم هبا وال خشية هلل وال إخالص بل يصلون تقية ومصانعة
وال يذكرون هللا يف صلواهتم أو غريها إال ذكرا قليال يف الظاهر رايء ومصانعة ـ ـ واملنافقون متحريون بني
اإلميان والكفر فال هم مع املؤمنني ظاهرا أو ابطنا وال هم مع الكفار ظاهرا أو ابطنا فقد صرفهم هللا
عن اهلدي ومن صرفه هللا عن احلق واهلدي فال منقذ له وال هادي له فإنه تعاىل ال يسأل عما يفعل
وهم يسألون .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم احذر من املنافقني ( كالعلمانيني ومن على شاكلتهم ) فإهنم يسعون على
القضاء على دولة اإلسالم وحموها وإهنائها وجيب عدم متكينهم من املناصب ومن
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اإلعالم ومن األعمال وعليهم أن يتوبوا إىل هللا عز وجل .
)2
أ-
ب-
ج-
د-

)3
)4

من عالمات املنافقي :
إذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل .
قال  (( أَثْ َقل َّ ِ
ِِ
شاءُ َوالْ َف ْج ُر)) احلديث رواه الشيخان .
ي ال ِْع َ
الص َالة َعلَى ال ُْمنَافق َ
ُ
املنافقون ليس هلم ثبات بل هم كما قال  يف حديث ابن عمر َ (( :مثَ ُل ال ُْمنَافِ ِق
الشاةِ الْعائِرةِ ب ْي الْغَنَم ْ ِ ِ
ري إِ َىل َه ِذهِ َم َّرةً َوإِ َىل َه ِذهِ َم َّرةً )) رواه مسلم .
َك َمثَ ِل َّ َ َ َ َ َ
ي تَع ُ
ِ ِ
ب
املنافق ينقر الصالة ويؤخرها عن وقتها نقرا ((تِل َ
ْك َ
س يَ ْرقُ ُ
ص َالةُ ال ُْمنَاف ِق َْجيل ُ
ت ب ْي قَر َن َّ ِ
ِ
َّ
ام فَ نَ َق َرَها أ َْربَ ًعا َل يَ ْذ ُك ُر َّ
اّللَ فِ َيها إَِّل
الشْيطَان قَ َ
س َح َّّت إ َذا َكانَ ْ َ َ ْ ْ
الش ْم َ
قَلِ ًيال)) رواه مسلم .
أخي املسلم احذر الكسل يف القيام إىل الصالة ونقرها ( من صفات املنافقني ) بل قم
إليها بنشاط وفرح ورغبة وخشوع وحمبة .

ْك ص َالةُ ال ِ ِ
ي قَ ر َن َّ ِ
ِ
ب َّ
ام فَ نَ َق َرَها
س َح َّّت إِ َذا َكانَ ْ
الش ْيطَان قَ َ
(( تل َ َ
س يَ ْرقُ ُ
ُ
ت بَ ْ َ ْ ْ
الش ْم َ
ْمنَاف ِق َْجيل ُ
أ َْربَ ًعا َل يَ ْذ ُك ُر َّ
اّللَ فِ َيها إَِّل قَلِ ًيال )) رواه مسلم .
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َ
َ
َ
ون أَن
اء ِمن د ِ
ِين أت ِر يد َ
ون المؤ ِمن َ
منوا لَا َتتَّخِ ذوا الكَا ِف ِر َ
يَا أيُّ َها ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ين أولِيَ َ
ك الأَس َف ِل
ِين فِي ال َّدر ِ
انا م ِب ً
َتج َعلوا ِل َّلهِ َعلَيكم سل َط ً
ينا ( )144إِ َّن الم َنا ِفق َ
َ
صموا
ِم َن النَّا ِر َولَن َت ِج َد لَهم َن ِ
يرا ( )145إِلَّا ا َّل ِذ َ
ين َتابوا َوأصلَحوا َواع َت َ
ص ً
ت ال َّله
ف يؤ ِ
بِال َّلهِ َوأَخلَصوا ِدي َنهم ِل َّلهِ َفأو َلئ َ
ِين َو َ
سو َ
م َع المؤ ِمن َ
ِك َ
منتم
ِين أَج ًرا َع ِ
ما َيف َعل ال َّله ِب َع َذا ِبكم إِن َ
المؤ ِمن َ
شكَرتم َوآَ َ
يما (َ )146
ظ ً
ِيما ()147
ان ال َّله َ
َوكَ َ
شاك ًِرا َعل ً

التفسير :
اي أيها املؤمنون ال توالوا الكافرين وال حتبوهم وال تصافوهم وال تعاونوهم وال تسروا إليهم ابملودة وتفشوا
هلم أحوال املؤمنني الباطنة وجيب عليكم مواالة املؤمنني  ،فإذا واليتم الكفار دون املؤمنني جعلتم هلل
حجة يف معاقبتكم وتعذيبكم ـ ـ إن املنافقني يف أسفل النار يوم القيامة وليس هلم من ينقذهم مما هم فيه
 ،وخيرجهم ويساعدهم وخيفف عنهم من أليم العذاب ـ ـ إال الذين اتبوا مما هم فيه من النفاق وأصلحوا
أعماهلم ومتسكوا بكتاب هللا وسنة رسوله  قوال واعتقادا وعمال وبدلوا الرايء ابإلخالص فهم مع
املؤمنني ويف زمرهتم يوم القيامة وسوف يعطي هللا املؤمن األجر العظيم والثواب اجلزيل فهم معهم يف
األجر والثواب ألهنم آمنوا واتبوا ـ ـ ما يفعل هللا بعذابكم وهو (( الغين عنكم )) إن أصلحتم العمل
وأمنتم ابهلل ورسوله وعبدمتوه وحده ال شريك له بل هو جال وعال يشكر من شكره وجيازي من آمن
قلبه وأطاعه أوفر اجلزاء .
بعض الدروس من الآيات :
ُ (( )1ك ُّل س ْلطَان ِف الْ ُقر ِ
آن فَ ُه َو ُح َّجة )) روي عن ابن عباس  /صحيح .
ُ
ْ
 )2أخي املسلم اخلص عمل ك هلل عز وجل يف كل شيء يف الصالة والزكاة واحلج وتربية أوالدك
ونفقتك وحركاتك وسكناتك ـ فإذا نويت بكل أعمالك عبادة وطاعة هلل فإنك تؤجر على
ف ب ع ِدي فَ ت عمل عم ًال تُ ِري ُد بِ ِه وجه َِّ
ت بِ ِه ِرفْ َعةً ))
اّلل إَِّل ا ْزَد ْد َ
َ َْ
ذلك كما قال  (( لَ ْن ُختَلَّ َ َ ْ
ََْ َ ََ
ِ
احلديث رواه الشيخان  /حسن  ،وقال  (( إِ َّن َّ
اّللَ َل يَ ْقبَ ُل م ْن ال َْع َم ِل إَِّل َما َكا َن لَهُ
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ِ
صا َوابْ تُ ِغ َي بِ ِه َو ْج ُهه )) رواه النسائي عن أيب أمامة .
َخال ً
 )3أخي املسلم أعلم أن عملك لك وإن هللا غين عنا مجيعا فإذا أطعت هللا ورسوله وقمت مبا
أوجب هللا عليك فإنه ال يعذبك (( ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم )) فاجتهد يف
طاعة هللا عز وجل .
 )4أخي املسلم احذر من النفاق العملي ومن صفات املنافق يف هذا النوع من النفاق  ,ما قاله 
ف َوإِ َذا ْاؤَُتِ َن
يف حديث أيب هريرة (( آيَةُ ال ُْمنَافِ ِق ثََالث إِ َذا َح َّد َ
ب َوإِ َذا َو َع َد أَ ْخلَ َ
ث َك َذ َ
َخا َن )) رواه الشيخان .
ويف بعض األحاديث  :وإذا خاصم فجر  ,ويف بعضها إذا عاهد غدر .
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ِيما
ب ال َّله ال َجه َر ِبال ُّ
لَا يحِ ُّ
ان ال َّله َ
س ِم ً
ِم َوكَ َ
سو ِء ِم َن ال َقو ِل إِلَّا َ
يعا َعل ً
من ظل َ
َ
َ
ان َعف ًّوا
( )148إِن تبدوا َخي ًرا أو تخفوه أو َتعفوا َعن سوء َفإِ َّن ال َّل َه كَ َ

يرا()149
َق ِد ً

التفسير :
ال جيب هللا أن يدعو أحد على أحد  ,أو يتكلم مبا يف غريه من السوء إال من ظلم فقد رخص له أن
يدعو على من ظلمه وأن يذكر الظامل مبا فيه بياان ملظلمته لينصر يف ذلك  ,وهللا جال وعال مسيع ألقوال
خلقه عليم أبعماهلم وسوف حياسب كال على عمله ـ ـ إن تظهروا أيها الناس خريا أو أخفيتموه أو
عفومت عمن أساء إليكم فان ذلك مما يقربكم عند هللا منزلة وجيزل ثوابكم لديه ألنه جل وعال يعفو عن
عباده مع أنه قادر على عقاهبم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم كن عفيفا عن قول السوء وكلمات السوء وأفعال السوء من السب والنميمة

)2

وفحش القول وغري ذلك  ,واعلم أن أصحاب السباب هم كما قال النيب  يف حديث عياض
ان َشيطَ َاان ِن ي تَ هاتَر ِ
بن محار ((الْمستَ بَّ ِ
ان َويَتَ َكا َذ َِبن)) رواه أمحد (صحيح) وقال  يف
ْ
ُْ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
وم)) رواه مسلم .
حديث أيب هريرة (( ال ُْم ْستَ بَّان َما قَ َال فَ َعلَى الْبَاد ِئ َما َلْ يَ ْعتَد ال َْمظْلُ ُ
ِ
اب
أخي املسلم إن سباب املسلم يفسق به كما قال النيب  يف حديث ابن مسعود ((سبَ ُ
ِ
سوقَ ،وِقتَالُهُ ُك ْفرَ ،و ُح ْرَمةُ َمالِ ِه َك ُح ْرَم ِة َد ِم ِه )) رواه الطرباين يف الكبري (حسن)
ال ُْم ْسل ِم فُ ُ

وقال  يف حديث عبد هللا بن عمرو ((ساب املؤمن كاملشرف على اَللكة )) رواه البزار
(حسن) .
 )3أخي املسلم أعط كل ذي حق حقه واعلم أنك إن كنت مستطيعا أداء احلق ولكنك متاطل
فإنه حيل عرضك أبن يتكل م فيك صاحب احلق مبا ظلمته به وقد قال النيب  يف حديث
ل الْو ِ
ضهُ َو ُع ُقوبَتَهُ )) رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن
اج ِد َُِي ُّل ِع ْر َ
الشريد بن سويد َ َُّ (( :
ماجه (حسن ) ـ فاحذر أخي هذا الظلم واتق هللا يف أداء احلقوق وقد مسي النيب  املطل من
َح ُد ُك ْم َعلَى َملِي
ْل الْغَِِن ظُلْم فَِإذَا أُتْبِ َع أ َ
الغىن ظلما كما يف حديث أيب هريرة (( َمط ُ
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فَلْيَ ْت بَ ْع)) رواه الشيخان
 )4اعلم أن كل من ظلم فله أن جيهر ابلسوء يف مظلمته وهذا يشمل الديون واحلقوق الزوجية
وحقوق الضيف وحقوق األوالد وحقوق اجلار والعمل والعمال ويف حديث أيب هريرة قال جاء
اصِ ْب فَأ ََاتهُ َم َّرتَ ْ ِ
ب
ي أ َْو ثََال ًاث فَ َق َ
ارهُ فَ َق َ
ب فَ ْ
ال ا ْذ َه ْ
ال ا ْذ َه ْ
رجل إيل النيب (( يَ ْش ُكو َج َ
َّ
ِ
اع َ
بهُ
ح َمتَ َ
فَاط َْر ْح َمتَ َ
ك ِف الطَّ ِر ِيق فَطََر َ
َّاس يَ ْسأَلُونَهُ فَ يُ ْخبُُه ْم َخ ََ
اعهُ ِف الط ِر ِيق فَ َج َع َل الن ُ
اّلل بِ ِه وفَ عل وفَعل فَج ِ
ال لَهُ ْارِج ْع َل تَ َرى ِم ِن
ارهُ فَ َق َ
اء إِلَْيه َج ُ
َّاس يَل َْعنُونَهُ فَ َع َل َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ
فَ َج َع َل الن ُ
َشْي ئًا تَك َْر ُهه)) رواه أبو داود  /صحيح ،
فيا أخي ال تكن من أهل السوء فيلحقك اللعن أو السب وحنوه .
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َ
ون
ون أن ي َف ِرقوا بَي َن ال َّلهِ َورسلِهِ َو َيقول َ
ون ِبال َّلهِ َورسلِهِ َو ي ِر يد َ
ين يَكفر َ
إِ َّن ا َّل ِذ َ
سبِيلًا ()150
ون أَن يَتَّخِ ذوا بَي َن َذل َ
ِك َ
نؤ ِمن ِببَعض َو َنكفر ِب َبعض َو ي ِر يد َ
َ
منوا
أو َلئ َ
ين َع َذابًا م ِه ً
ينا (َ )151وا َّل ِذ َ
ون َحقًّا َوأع َتد َنا لِلكَا ِفرِ َ
ِك هم الكَافِر َ
ين آَ َ
ان
بِال َّلهِ َورسلِهِ َولَم ي َفرِقوا بَي َن أَ َحد ِمنهم أو َلئ َ
ف يؤت ِ
ِك َ
ورهم َوكَ َ
سو َ
ِيهم أج َ
َّ
يما ()152
ورا َرحِ ً
الله َغف ً

التفسير :
إن الذين يكفرون ابهلل ورسله من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم حيث فرقوا يف اإلميان بني هللا
ورسله فآمنوا ببع ض الرسل وكفروا ابلبعض مبجرد اهلوى كاليهود الذين آمنوا ابلرسل إال عيسى وحممد
عليهما الصالة والسالم والنصارى آمنوا ابلرسل إال حممد  فمن كفر بنيب أو رسول من الرسل فقد
كفر بسائر األنبياء والرسل ألن اإلميان واجب بكل نيب بعثه هللا إىل أهل األرض وقد أراد اليهود
والنصارى ومن على شاكلتهم أن يتخذوا أسلوهبم هذا منهجا وطريقا ألنفسهم فبئس املنهج والطريق ـ ـ
وهؤالء كفرهم حمقق فقد أعد هللا وهيأ هلم عذااب خمزاي مهينا يف انر جهنم يوم القيامة وذال ومهانة يف
الدنيا ـ ـ والذين آمنوا ابهلل ورسله من أمة حممد  فإهنم يؤمنون بكل كتاب أنزله هللا وبكل نيب بعثه هللا
فلهم أجورهم على إمياهنم ابهلل ورسله وهللا غفور لذنوهبم ألنه جل وعال غفور رحيم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم إن اإلميان له ذوق وهذا الذوق هو الرضا ابهلل راب  ،واإلسالم دينا  ،ومبحمد 
ضي ِِب َِّ
ِ ِ
ِ
ّلل َرًِّب َوِِب ِْإل ْس َالِم
رسوال كما قال النيب  يف حديث العباس (( ذَا َق طَ ْع َم ْاإلميَان َم ْن َر َ
ول)) رواه مسلم  ،فمن آمن مبحمد  ورضي به رسوال فإنه يتابعه يف قوله
ِدينًا َوِمبُ َح َّمد َر ُس ً
وفعله واعتقاده ال مبجرد الدعاوي والكالم فقط
ِ
َح ُد ُك ْم َح َّّت
 )2أخي املسلم انظر يف حمبتك لرسول هللا  ، يقول  يف حديث أنس ( َل يُ ْؤم ُن أ َ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َوالِ ِدهِ َوَولَ ِدهِ َوالن ِ
َمجَ ِعي)) رواه الشيخان  ،فإذا كنت حتبه احملبة
َح َّ
َّاس أ ْ
أَ ُكو َن أ َ
الكاملة فإنك سوف تتبعه يف أمره وهنيه حىت تلقى هللا ( متوت ) .
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سما ِء َف َقد َ
وسى
ك أَهل ال ِك َتا ِ
ب أَن ت َن ِز َ
يَسأَل َ
سألوا م َ
َ
ل َعلَي ِهم ِك َتابًا ِم َن ال َّ َ
م ا َّت َخذوا
أَكبَ َر ِمن ذَل َ
ِك َف َقالوا أَ ِر َنا ال َّل َه َجه َر ًة َفأَ َخ َذتهم ال َّ
صا ِع َقة ِبظل ِم ِهم ث َّ
انا
اءتهم البَ ِي َنات َف َع َفو َنا َعن ذَل َ
العِج َ
وسى سل َط ً
ِك َوآَ َتي َنا م َ
ل ِمن َبع ِد َ
ما َج َ
ينا (َ )153و َر َفع َنا َفو َقهم ُّ
اب س َّج ًدا
م ِب ً
ور ِب ِمي َثاق ِِهم َوقل َنا لَهم ادخلوا البَ َ
الط َ
ِيظا ()154
سب ِ
َوقل َنا لَهم لَا َتعدوا فِي ال َّ
ت َوأَ َخذ َنا ِمنهم ِمي َثا ًقا َغل ً

التفسير :
يطلب منك اي حممد اليهود أن تنزل عليهم كتااب من السماء مجلة واحدة كما نزلت التوراة على موسى
مكتوبة فال تستغرب من طلبهم هذا فقد طلبوا من موسى أن يريهم هللا عياان فجازاهم هللا أبن أخذهتم
الصاعقة بطغياهنم وبغيهم وعنادهم مث عبدوا العجل من دون هللا بعد ما رأوا اآلايت الباهرة على يد
موسى يف مصر كاليد والعصا وما كان من إهالك عدوهم يف اليم فعفا هللا عنهم واتب عليهم وأتى
هللا موسى احلجة الواضحة والربهان الساطع عليهم ـ ـ وحني امتنعوا من التزام أحكام التوراة وأبوا ما
جاء به موسى رفعنا اجلبل على رؤوسهم هتديدا هلم وألزموا ابلعهد فأجابوا مث نكثوا وأمروا ابلدخول إىل
بيت املقدس سجدا ـ ـ ـ ـ فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل  ،وقلنا هلم ال تعتدوا يف السبت وأخذان
منهم عهدا شديدا فخالفوا وعصوا وحتيلوا على ارتكاب ما حرم هللا عليهم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1خبث اليهود وتعنتهم على الرسل ومشاهبة املشركني هلم يف طلبات االقرتاح (( اجعل لنا إهلا
كما هلم آهلة – ( ذات أنواط ) ( اقرتاحات املشركني الكثرية) .
 )2سعة رمحة هللا وعفوه ومغفرته ومن ذلك ما حصل لليهود ( قالوا أران هللا جهرة – اختذوا
العجل ) ومع هذا قال هللا ( فعفوان عن ذلك ) ولكن اليهود متردوا بعد ذلك فلعنهم هللا
ولذلك على العبد أن يعود إىل هللا مهما أذنب فإنه إذا اتب وأقبل على هللا أقبل هللا عليه وعفا
ِ
سنَةً
عنه وغفر له واتب عليه ويف حديث أيب ذر قال الرسول  يقول هللا تعاىل (( َم ْن َعم َل َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ْاْل َْر ِ
ض
فَلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَاَلَا أ َْو أَ ِزي ُد َوَم ْن َعم َل َسيِئَ ًة فَ َج َزا ُؤ َها مثْ لُ َها أ َْو أَ ْغف ُر َوَم ْن َعم َل قُ َر َ
ْت لَهُ ِمثْ َل َها َم ْغ ِف َرًة)) احلديث رواه مسلم.
َخ ِطيئَ ًة ُثَّ لَِقيَِن َل يُ ْش ِر ُك ِب َش ْي ئًا َج َعل ُ
فيا أخي املسلم أقبل على هللا وتب إليه وسارع إىل االعتذار إىل ربك  -وفقنا هللا وإايك .
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َ
اء ِب َغي ِر َحق
ض ِهم ِمي َثا َقهم َوكف ِرهِ م ِبآَيَا ِ
ما َنق ِ
َف ِب َ
ت ال َّلهِ َو َقتل ِِهم الأن ِبيَ َ
ون إِلَّا َقلِيلًا
َو َقو ِل ِهم قلوب َنا غلف بَل َطبَ َع ال َّله َعلَي َها ِبكف ِرهِ م َفلَا يؤ ِمن َ
يما (َ )156و َقول ِِهم إِنَّا َق َتل َنا
انا َع ِ
م به َت ً
(َ )155وبِكف ِرهِ م َو َقول ِِهم َعلَى َ
ظ ً
مر يَ َ
صلَبوه َو َلكِن ش ِب َه
م َرسو َ
مسِ َ
يح ِع َ
ما َق َتلوه َو َ
ل ال َّلهِ َو َ
يسى اب َن َ
ال َ
ما َ
مر َي َ
ما لَهم ِبهِ ِمن ِعلم إِلَّا اتِبَا َع
ين اخ َتلَفوا فِيهِ َلفِي َ
لَهم َو إِ َّن ا َّل ِذ َ
شك ِمنه َ
ما
َّ
ما َق َتلوه يَق ً
ان ال َّله َع ِز ً
ِينا ( )157بَل َر َف َعه ال َّله إِلَيهِ َوكَ َ
الظ ِن َو َ
يزا َحكِي ً
امةِ يَكون
(َ )158و إِن ِمن أَه ِل ال ِك َتا ِ
ب إِلَّا لَيؤ ِم َن َّن بِهِ َقب َ
موتِهِ َو يَو َ القِيَ َ
ل َ
يدا ()159
ش ِه ً
َعلَي ِهم َ

التفسير :
فبسبب نقض اليهود للمواثيق والعهود اليت أخذت عليهم وجحدهم حجج هللا وبراهينه واملعجزات اليت
شاهدوها على يد األنبياء وقتلهم مجا غفريا من األنبياء عليهم السالم وقوهلم قلوبنا يف أغطية فهي
مغلفة ال تعي  ،واحلقيقة أهنا طبع هللا عليها بسبب كفرهم  ،فقد مترنت قلوهبم على الكفر والطغيان
وقلة اإلميان ـ ـ وبكفرهم ابهلل جل وعال ورميهم مرمي ابلزان وقوهلم أن عيسى الذي يدعى النبوة قد قتلناه
فهل دافع عن نفسه فهو ال شيء عندهم قائلني فيه ما قالوا مستهزئني – وهم يف الواقع ما قتلوه وما
صلبوه ولكن شبه هلم بشخص آخر وإن من ادعى قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من النصارى كلهم
يف شك وحرية وليسوا متيقنني أهنم قتلوه ـ ـ واحلقيقة أن هللا رفع عيسى إليه وهللا جل وعال منيع اجلناب
ال يرام جنابه وهو حكيم يف رفعه ويف كل ما يقدره ويقضيه وله احلكمة البالغة ـ ـ وان من أهل الكتاب
من اليهود والنصارى إال سوف يؤمن بعيسى يف آخر الزمان فال يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول
عيسى عليه السالم إال آمن به قبل موت عيسى ـ ويوم القيامة يكون عليهم عيسى شهيدا أبعماهلم
اليت شاهدها منهم قبل رفعه وبعد نزوله إىل األرض .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم من عالمات الساعة نزول عيسى بن مرمي عليه السالم كما قال النيب  يف
حديث أيب هريرة ((والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ لَي ِ
وش َك َّن أَ ْن يَ ْن ِز َل فِي ُك ْم ابْ ُن َم ْرَميَ َح َك ًما َع ْد ًل
َ ُ
َ
ْسر َّ ِ
ِ
ِ
يب َويَ ْقتُ َل ْ
َحد َح َّّت تَ ُكو َن
ض َع ْ
يض ال َْم ُ
اخلِْن ِز َير َويَ َ
اْلِْزيَةَ َويَف َ
ال َح َّّت َل يَ ْقبَ لَهُ أ َ
الصل َ
فَيَك َ
ِ
ريا ِم ْن ُّ
ول أَبُو ُه َريْ َرةَ َواق َْرءُوا إِ ْن ِشْئ تُ ْم{ َوإِ ْن ِم ْن
الدنْ يَا َوَما فِ َيها ُثَّ يَ ُق ُ
َّ
الس ْج َدةُ ال َْواح َدةُ َخ ْ ً
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أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إَِّل لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِهي ًدا)) رواه الشيخان .
َّ ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ بَِف ِج
عيسى بن مرمي حيج ويعتمر كما يف حديث أيب هريرة قوله  (( لَيُ ِهل َّن ع َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يع )) رواه مسلم
الرْو َحاء ِِب ُْلَ ِج أ َْو ال ُْع ْم َرة أ َْو لَيُ ثَ نيَ ُه َما َمج ً
ف بِ ُك ْم إِ َذا نَ َز َل ِفي ُك ْم
ينزل عيسى وإمام املسلمني منهم لقوله  يف حديث أيب هريرة (( َكْي َ
ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َوإِ َم ُام ُك ْم ِمْن ُكم)) رواه البخاري .
ع َ
يف بعض صفة عيسى وقوته وقتاله قوله  يف حديث أيب هريرة ((رجل مربوع إِ َىل ا ُْلمرةِ
َ ُ َُْ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ص َرتَ ْ ِ
َّاس َعلَى ِْ
ي َكأ َّ
َوالْبَ يَ ِ
اإل ْس َالِم فَ يَ ُد ُّق
ي ممَُ َّ
اض بَ ْ َ
َن َرأْ َسهُ يَ ْقطُُر َوإ ْن َلْ يُصْبهُ بَلَل فَ يُ َقات ُل الن َ
َّ ِ
اّللُ ِف َزَمانِِه ال ِْملَل ُكلَّ َها إَِّل ِْ
ك َّ
يب َويَ ْقتُ ُل ْ
ك
ض ُع ْ
اإل ْس َال َم َويُ ْهلِ ُ
اْلِْزيَةَ َويُ ْهلِ ُ
اخلِْن ِز َير َويَ َ
الصل َ
َ
ِ
ث ِف ْاْلَر ِ ِ
يح َّ
صلِي َعلَْي ِه ال ُْم ْسلِ ُمون )) رواه
الد َّج َ
ال فَيَ ْم ُك ُ
ض أ َْربَع َ
ي َسَنةً ُثَّ يُتَ َو َّىف فَ يُ َ
ْ
ال َْمس َ
أبو داود /صحيح
الروم ِِب ْْلَ ْعم ِ
اق
وم َّ
الس َ
اعةُ َح َّّت يَ ْن ِز َل ُّ ُ
عيسى يؤمهم ويف حديث أيب هريرة قوله َ (( ل تَ ُق ُ
َ
الص ُف َ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
الص َالةُ فَ يَ ْن ِز ُل
ت َّ
س ُّوو َن ُّ
يم ْ
وف إِ ْذ أُق َ
أ َْو ب َدابق )) وفيه (( فَبَ ْي نَ َما ُه ْم يُع ُّدو َن للْقتَال يُ َ
اّلل علَي ِه وسلَّم فَأ ََّمهم فَِإذَا رآه ع ُد ُّو َِّ
ِ
ِ
ْح ِف
َُ َ
اب َك َما يَ ُذ ُ
اّلل ذَ َ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ
وب الْمل ُ
ع َ
ِ
ك َولَ ِك ْن يَ ْقتُ لُهُ َّ
اّللُ بِيَ ِدهِ فَ ُِريي ِه ْم َد َمهُ ِف َح ْربَتِ ِه )) رواه
اب َح َّّت يَ ْهلِ َ
ال َْماء فَلَ ْو تَ َرَكهُ َلنْ َذ َ
مسلم .

 )6حمل قتل الدجال (( يقتله عيسى )) عن جممع بن جارية قال مسعت رسول هللا  يقول
ِ
ال بِبَ ِ
يح َّ
اب لُد )) رواه أمحد الرتمذي
الد َّج َ
((يَ ْقتُ ُل ابْ ُن َم ْرَميَ ال َْمس َ
ض ِرب لِ َّمته ب ْي م ْن ِكب يهِ
الر َج ِ
َح َس ِن َما تَ َرى ِم ْن أُ ْدِم ِ
 )7ويف صفة عيسى قوله (( فَِإ َذا َر ُجل َ
ال تَ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ
آد ُم َكأ ْ

)8

الش ْع ِر ي ْقطُر رأْسهُ ماء و ِ
ِ
وف ِِبلْب ْي ِ
اض ًعا يَ َديْ ِه َعلَى َم ْن ِك َب َر ُجلَ ْ ِ
ْت َم ْن
ت فَ ُقل ُ
ي َو ُه َو بَ ْي نَ ُه َما يَطُ ُ َ
َرج ُل َّ َ ُ َ ُ َ ً َ
ْ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ )) رواه مسلم .
َه َذا فَ َقالُوا ال َْمس ُ
ث َّ ِ
ث
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َكأَنَّهُ ُع ْرَوةُ بْ ُن َم ْس ُعود فَ يَطْلُبُهُ فَ يُ ْهلِ ُكهُ ُثَّ ميَْ ُك ُ
يف حديث عمر ((فَ يَ ْب َع ُ
اّللُ ع َ
َّاس َس ْب َع ِسنِ َي )) رواه مسلم  ،فتكون األربعون جمموع إقامته قبل رفعه وبعد رفعه وهذا هو
الن ُ

الصحيح .

صدِهِ م َعن
ين َ
َف ِبظلم ِم َن ا َّل ِذ َ
هادوا َح َّرم َنا َعلَي ِهم َط ِيبَات أحِ َّلت لَهم َو ِب َ
سبِ ِ َّ
َّاس
ل الن ِ
الربَا َو َقد نهوا َعنه َوأَكل ِِهم أَم َوا َ
ِيرا (َ )160وأَخذِهِ م ِ
َ
يل اللهِ كَث ً
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َ
َ
ون فِي
ِبالبَ ِ
ِيما (َ )161لك ِِن ال َّراسِ خ َ
اط ِل َوأع َتد َنا لِلكَا ِف ِر َ
ين ِمنهم َع َذابًا أل ً
ِك
ل ِمن َقبل َ
ما أن ِز َ
ل إِلَي َ
ما أن ِز َ
ون يؤ ِمن َ
العِلمِ ِمنهم َوالمؤ ِمن َ
ك َو َ
ون ِب َ
ِك
َوالمق ِ
ون بِال َّلهِ َواليَو ِ الآَخِ ِر أو َلئ َ
ين ال َّ
ون ال َّزكَا َة َوالمؤ ِمن َ
صلَا َة َوالمؤت َ
ِيم َ
ما ()162
ِيهم أَج ًرا َع ِ
سنؤت ِ
َ
ظي ً

التفسير :
فبسبب ظلم اليهود مبا ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم هللا عليهم طيبات كانت حالال هلم كما حرم
عليهم كل ذي ظفر وغريها وبسبب أهنم صدوا كثريا من الناس عن إتباع دين اإلسالم وعن إتباع احلق
ـ ـ ومن أسباب معاقبتهم أخذهم الراب الذي هناهم هللا عنه وأكلهم أموال الناس ابلباطل وقد هيأان
للكافرين منهم عذااب موجعا مؤملا يف انر جهنم ـ ـ لكن الثابتون يف العلم من اليهود واملؤمنون فهم يؤمنون
مبا جئت به اي حممد من الوحي ( القرآن والسنة ) ويؤمنون مبا أنزل على األنبياء من قبلك ومندح منهم
املقيمني الصالة ألمهيتها ومن أخرج الزكاة وقد آمنوا أبنه ال اله إال هللا وحده ال شريك له وابلبعث
واجلزاء على األعمال أولئك سنعطيهم األجر العظيم والثواب اجلزيل يف جنات النعيم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1شؤم املعصية يف الدنيا واآلخرة ـ ولذلك اي أخي املسلم  :احذر من املعاصي فإهنا طرق إىل
كل شر وأحرص على الطاعات هلل ورسوله  فإهنا الطريق إىل اخلري يف الدنيا و اآلخرة .
(ففي الدنيا )  ( :تفكر أن هللا حرم على اليهود بعض الطيبات بسبب ذنوهبم ) ( وتفكر ما
حصل للصحابة رضي هللا عنهم يف أحد من القتل واجلراح وقال هللا هلم ((وعصيتم من بعدما
أراكم ما حتبون )) وهم هلم من الفضل ما هلم رضي هللا عنهم مجيعا ـ وقد قال النيب  يف
حديث عبادة بن الصامت  (( :خرجت وأان أريد أن أخبكم بليلة القدر فتالحى رجالن

فاختلجت من فاطلبوها ف العشر اْلواخر ف سابعة تبقى أو اتسعة تبقى أو خامسة تبقى
» )) رواه البخاري .
(وأما ف اآلخرة )  ( :فقد قال هللا (( الذين َيكلون الرِب ل يقومون إل كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من املس )) وقال  يف حديث أيب هريرة (( يُ ْؤتَى ِِبل َْعْب ِد يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة
ول َّ
ك
ام َو ْ
فَيَ ُق ُ
اُلَْر َ
ث َوتَ َرْكتُ َ
ت لَ َ
ص ًرا َوَم ًال َوَولَ ًدا َو َسخ َّْر ُ
َج َع ْل لَ َ
اّللُ لَهُ أَ َلْ أ ْ
ك ْاْلَنْ َع َ
ك مسَْ ًعا َوبَ َ
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اك
ول َل فَيَ ُق ُ
ال فَيَ ُق ُ
ك َه َذا قَ َ
سَ
ك ُم َالقِي يَ ْوَم َ
ت تَظُ ُّن أَنَّ َ
َس َوتَ ْربَ ُع فَ ُكْن َ
تَ ْرأ ُ
ول لَهُ الْيَ ْو َم أَنْ َ
َك َما نَ ِس َِ
ينت)) رواه مسلم وغريه .

(وف القب)  :قال هللا عن آل فرعون (( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا )) وقال  يف
ِ
ِ
َح ُد ُُهَا فَ َكا َن
حديث بن عباس يف صاحب القربين (( إِ ََّنُ َما لَيُ َع َّذ َِبن َوَما يُ َع َّذ َِبن ِف َكبِري أ ََّما أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ِة )) رواه الشيخان .
َل يَ ْستَْتُ م ْن الْبَ ْول َوأ ََّما ْاآل َخ ُر فَ َكا َن ميَْشي ِِبلنَّم َ
 )2خبث اليهود وكثرة ارتكاهبم الذنوب وصدهم الناس عن دين هللا وما أعد هللا هلم من العذاب
األليم ولكل من سار على طريقتهم .
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َ
ك كَ َ
َ
يم
ما أو َحي َنا إِلَى نوح َوال َّن ِب ِي َ
إِنَّا أو َحي َنا إِلَي َ َ
ين ِمن بَع ِد ِه َوأو َحي َنا إِلَى إِب َراهِ َ
َ
ون
وب َوالأَسبَ ِ
ما ِعي َ
س َو َ
ل َو إِس َح َ
اط َو ِع َ
هار َ
وب َو يون َ
يسى َوأيُّ َ
اق َو يَعق َ
َو إِس َ
ك ِمن َقبل
ورا (َ )163ورسلًا َقد َقصَص َناهم َعلَي َ
ان َوآَ َتي َنا َداو َ
م َ
َوسلَي َ
ود َزب ً
ين
ِيما ( )164رسلًا مبَ ِ
َورسلًا لَم َنقصصهم َعلَي َ
م ال َّله م َ
ش ِر َ
وسى َتكل ً
ك َوكَ َّل َ

يزا
ون لِلن ِ
َّاس َعلَى ال َّلهِ ح َّجة بَع َد ُّ
ان ال َّله َع ِز ً
الرس ِل َوكَ َ
ين ِلئَلَّا يَك َ
َومن ِذ ِر َ
ِيما ()165
َحك ً

التفسير :
إان أوحينا إليك اي حممد ـ وحيا حقا فيه حياة القلوب كما أوحينا إىل نوح وإىل األنبياء من بعده وكما
أوحينا إىل إبراهيم وابنه إمساعيل وابنه األخر إسحاق وابن إسحاق يعقوب ( إسرائيل ) وأبنائه
األسباط وأوحينا إىل عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأبيه داود الذي أوحينا إليه الزبور ـــ وهناك
رسل آخرون نقصهم عليك (كما قص هللا عليه يف سور أخرى غري هؤالء) وهناك رسل مل خنربك
أبمسائهم وأما موسى فقد أرسله هللا وكلمه جل وعال كالما حقيقيا ـــ وهؤالء الرسل كلهم يبشرون من
أطاع هللا فقام أبمره واجتنب ما هناه عنه ابخلريات واجلنة وينذرون من خالف أمر ربه وكذب رسله
ابلعذاب يف انر جهنم حىت ال يبقى ملعتذر عذر بعد الرسل .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم  :هل تعلم كرم هذا النيب (حممد  )؟ انظر يف خطاب القرآن املوجه إليه  يف
كثري من آايت القران العظيم مث أعرف رسولك ( ادرس سريته ـ خلقه ـ حياته ) مث اقتد به 
 واعلم أن ما أوحي إليه هو هذا القرآن والسنة النبوية فتمسك هبذا القرآن وهبذه السنةالنبوية الكرمية .
 )2إثبات صفة الكالم هلل عز وجل والكالم (أول النوع حادث اآلحاد ) وهللا جال وعال يتكلم
مبشيئته والقرآن الكرمي كالم هللا تكلم به حبرف وصوت خالفا ألهل الضالل (( ليس كمثله
شيء وهو السميع البصري ))
((ل
 )3أخي املسلم اعتذر إىل هللا فتب وأستغفر وأقبل علبه وقد قال  يف حديث ابن مسعود َ
ب إِلَي ِه الْع ْذر ِمن َِّ ِ
ِ
ِ
ب
َح ُّ
ك بَ َع َ
َج ِل َذلِ َ
اّلل َوم ْن أ ْ
َح َد أ َ
ين َوَل أ َ
َح ُّ ْ ُ ُ ْ
َح َد أ َ
أَ
ين َوال ُْمْنذ ِر َ
ث ال ُْمبَش ِر َ
إِلَي ِه ال ِْم ْدحةُ ِمن َِّ ِ
ك َو َع َد َّ
اّللُ ا ْْلَنَّ َة )) رواه الشيخان .
َج ِل َذلِ َ
اّلل َوم ْن أ ْ
ْ
َ ْ
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 )4من أمساء هللا (العزيز ) ومن أمساء هللا (احلكيم ) فنثبت هذه األمساء هلل جال وعال بال متثيل
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) .
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ل إِلَي َ َ
ون َوكَ َفى ِبال َّلهِ
ما أَن َز َ
ملَائِكَة يَش َهد َ
ك أن َزلَه ِبعِل ِمهِ َوال َ
َلك ِِن ال َّله يَش َهد ِب َ
يدا
سبِ ِ
ضلَالًا بَ ِع ً
ش ِه ً
َ
ص ُّدوا َعن َ
يدا ( )166إِ َّن ا َّل ِذ َ
ض ُّلوا َ
يل ال َّلهِ َقد َ
ين كَ َفروا َو َ
ين كَ َفروا َو َظلَموا لَم يَك ِن ال َّله لِيَغف َِر لَهم َولَا لِيَه ِديَهم َط ِر ي ًقا
( )167إِ َّن ا َّل ِذ َ
يق ج َهنَّم َخا ِل ِدين ف َ َ
َّ
يرا ()169
ان ذَل َ
ِيها أبَ ًدا َوكَ َ
َ
( )168إِلَّا َطرِ َ َ َ
ِك َعلَى اللهِ يَسِ ً
َ
ق ِمن َر ِبكم َفآَ ِمنوا َخي ًرا لَكم َو إِن
الرسول ِبال َح ِ
اءكم َّ
يَا أيُّ َها النَّاس َقد َج َ
ِيما ()170
ت َوالأ َر ِ
اوا ِ
ما فِي ال َّ
ض َوكَ َ
م َ
س َ
َتكفروا َفإِ َّن ِل َّلهِ َ
ِيما َحك ً
ان ال َّله َعل ً

التفسير :
اي حممد وإن كفر من كفر لكن هللا يشهد لك أبنك رسوله الذي أنزل عليه القرآن يف علمه الذي أراد
أن يطلع العباد عليه من البينات واهلدى وما حيبه ويرضاه مما شرعه وما يكره وال يرضاه مما حرمه وهنى
عنه وما فيه من العلم من الغيوب من املاضي واملستقبل ومن ذكر صفات هللا اليت ال يعلمها نيب مرسل
وال ملك مقرب إال أنه يعلمه هللا به كما أن املالئكة يشهدون بصدق ما جاءك من الوحي وأنك
رسول اله وتكفي شهادة هللا لك عن كل شهادة فهو خري الشاهدين ـ ـ إن الذين كفروا يف أنفسهم
بدين اإلسالم وصدوا الناس عن إتباعه قد ضلوا عن احلق وبعدوا بعدا عظيما ـ ـ إن الذين كفروا وظلموا
أنفسهم ابلصد عن سبيل هللا وارتكاب ما حرمه هللا عليهم وماتوا على ذلك فإن هللا ال يغفر هلم وال
يوفقهم يف الدنيا إىل سبيل اخلري بل يدهلم على طريق جهنم فهي مصريهم خالدين فيها أبدا وذلك
سهل على هللا أن ينتقم منهم وال ميتنع عليه شيء ـ ـ اي أيها الناس قد جاءكم الرسول حممد  رسوال
إليكم ومعه هذا القرآن فيه اهلدى والنور واحلق الواضح املبني فآمنوا وأطيعوا وامتثلوا خريا لكم يف الدنيا
واآلخرة وإن تكفروا ومتتنعوا وتعصوا فإن هللا غين عنكم فله ملك السماوات واألرض وهو عامل بكم
ومطلع عليكم ال خت فى عليه خافيه وهو حكيم يف شرعه وقدره وجزاء من عصاه فال إله إال هو رب
العاملني .
بعض الدروس من الآيات :
 )1شهادة أن حممد رسول هللا :
أ -شهد هبا هللا عز وجل ( لكن هللا يشهد ) اآلية .
ب -شهد هبا املالئكة ( واملالئكة يشهدون ) .
ج -شهد هبا املؤمنون ( إمنا املؤمنون الذين امنوا ابهلل ورسوله ) اآلية .
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د -كفى بشهادة هللا ( أن حممد رسول هللا ) فهي أعظم شهادة لرسول . 
ه -أخي املسلم هل تشهد هذه الشهادة حقا فتقوم هبا ( تصديقه  فيما أخرب و طاعته
فيما أمر واجتناب ما هنى عنه وزجر وأن ال يعبد هللا إال مبا شرع على لسان رسوله 
متابعة له ) " توحيد التابعة " .
ـ وكلما كان املسلم أكثر إمياان كان أكثر متابعة لرسول هللا  ـ اسأل نفسك يف متابعتك هلذا الرسول
الكرمي . 

 )1إن اخلري كله يف هذا اإلميان ( فأمنوا خريا لكم ) أصول اإلميان السنة ـ ومتابعة الرسول حممد
ص ِان فَ َق ْد أ ََب)) رواه الشيخان عن عائشة
 وقد قال َ (( م ْن أَطَ َ
اع ِن َد َخ َل ا ْْلَنَّةَ َوَم ْن َع َ
.
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َّما
ل ال ِك َتا ِ
ب لَا َتغلوا فِي ِدينِكم َولَا َتقولوا َعلَى ال َّلهِ إِلَّا ال َح َّ
يَا أَه َ
ق إِن َ
م َوروح ِمنه
ِمته أَل َقا َ
مسِ يح ِع َ
ها إِلَى َ
م َرسول ال َّلهِ َوكَل َ
يسى ابن َ
ال َ
مر يَ َ
مر َي َ
َّما ال َّله إِلَه َواحِ د
َفآَ ِمنوا بِال َّلهِ َورسلِهِ َولَا َتقولوا َثلَا َثة ان َتهوا َخي ًرا لَكم إِن َ
َ
ض َوكَ َفى ِبال َّلهِ
ما فِي الأَر ِ
اوا ِ
ما فِي ال َّ
سب َحا َنه أن يَك َ
ت َو َ
م َ
س َ
ون لَه َولَد لَه َ
َ
ون
ملَائِكَة الم َق َّرب َ
مسِ يح أن يَك َ
َوكِيلًا ( )171لَن يَس َتنك َ
ون َعب ًدا ِل َّلهِ َولَا ال َ
ِف ال َ
ما
يعا (َ )172فأَ َّ
من يَس َتنكِف َعن ِعبَ َ
سيَحشرهم إِلَيهِ َج ِم ً
ادتِهِ َو يَس َتكبِر َف َ
َو َ
ما
منوا َو َع ِملوا الصَّال َِحا ِ
ورهم َو يَزِ يدهم ِمن َفضلِهِ َوأَ َّ
ت َفي َوف ِ
ا َّل ِذ َ
ين آَ َ
ِيهم أج َ
َ
ون
ون لَهم ِمن د ِ
ِيما َولَا يَ ِجد َ
ا َّل ِذ َ
ين اس َتنكَفوا َواس َتكبَروا َفي َع ِذبهم َع َذابًا أل ً
يرا ()173
ال َّلهِ َو ِليًّا َولَا َن ِ
ص ً

التفسير :
اي أهل الكتاب اتركوا جتاوز احلد يف دينكم كما جتاوزمت يف عيسى واختذمتوه إهلا وهو عبد هللا ورسوله
وهو كلمة هللا أرسل هبا هللا جربيل إىل م رمي فنفخ فيها إبذن هللا عز وجل فكان عيسى بكلمة ( كن )
فآمنوا ابهلل أبنه واحد أحد ال اله إال هو وحده ال شريك له وال صاحبة له وال ولد وال تقولوا عيسى
وأمه شركاء مع هللا فه م ثالثة وانتهوا عن هذه املقالة خري لكم يف الدنيا واآلخرة فإن هللا إمنا هو إله
واحد سبحانه وتعايل يتنزه عن الصاحبة والولد وعن أن يستحق العبادة غريه وهو جال وعال له ما يف
السموات واألرض فهو الغين عن الولد والصاحبة وعن كل ما سواه بل الكل عبيده وحتت قدرته
وتصرفه وتدبريه حيكم فيهم مبا يشاء كفى به حماسبا هلم مطلعا على أعماهلم حافظا هلا وسيجازي كل
عامل بعمله فال إله إال هو وال رب سواه ـ ـ لن يستكرب عيسى عليه السالم ولن حيتشم ولن ميتنع عن
عبادة هللا وال املالئكة املقربون بل هم عبيد من عباد هللا فهم عابدون هلل سبحانه  ،ومن ميتنع ويستكرب
عن عبادة هللا فإنه جل وعال سوف جيمعهم يوم القيامة ويفصل بينهم وجيازيهم حبكمه العدل فأما
املؤمنون الذين عملوا الصاحلات فيعطيهم من الثواب على قدر أعماهلم الصاحلة ويزيدهم من فضله
وسعة رمحته وكرمه ومنته ويدخلهم اجلنة وأما املستكربون املمتنعون عن طاعته سبحانه فيعذهبم عذااب
موجعا مؤملا وال جيدون من ينصرهم أو يدافع عنهم يوم القيامة عند هللا عز وجل .

133
This file was downloaded from QuranicThought.com

لفضيلة العالمة  :محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

تفسير سورة النساء

بعض الدروس من الآيات :
 )1حترمي الغلو يف الدين ( والغلو هو جتاوز احلد يف مدح الشيء أو ذمه ) .
أ -فأما اجملاوزة يف مدح شيء ورفعه فوق منزله فهو كما فعلت النصارى يف عيسى فقد
اطروه حىت جعلوه اهلا وكذلك يف أمه وقد قال  يف حديث عمر (( َل تُط ُْر ِون َك َما
ت النَّصارى ابن مرَمي فَِإ ََّّنَا أَان عب ُده فَ ُقولُوا عب ُد َِّ
اّلل َوَر ُسولُهُ))رواه البخاري .
َ َْ ُ
أَط َْر ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َْ
ب -وأما اجملاوزة يف الذم فكما فعلت اليهود يف عيسى حيث قالوا انه ابن زان وسبوا أمه
فقالوا إهنا زانية .

ج -الغلو يف الكالم فقد هنى النيب  وقال (( َهلَ َك ال ُْمتَ نَ ِط ُعو َن قَا ََلَا ثََال ًاث )) رواه مسلم من
حديث ابن مسعود .

 )2وينقسم الغلو يف الدين إىل أقسام :

أ -الغلو الذي يكون كفرا مثل غلو اليهود يف عزير حىت قالوا (ابن هللا ) وغلوا النصارى يف
عيسى حىت قالوا ( ابن هللا وثلث ثالثة ) وكالغلو يف أحد الصاحلني حبيث يعتقد
الغالون فيه أنه يعلم الغيب أو يصرف الكون فهذا كفر أكرب خمرج عن امللة .
ب -الغلو الذي يكون بدعة يف الدين وال يكفر به مثل الغلو يف حمبة الصاحلني حىت يعتقد
أن دعاء هللا عند قبورهم له مزية ويكون أكثر قبوال عند هللا .
ج -الغلو الذي يكون فسقا مثل الغلو يف مدح األشخاص مبا ليس فيهم أو الغلو يف ذمهم
مبا ليس فيهم فهذا فسق ألنه من الكذب وكل أنواع الغلو حمرمه فيجب جتنب ذلك كله
 .وهللا املوفق .

 )3قوله تعاىل (وروح منه) املضاف إىل هللا ينقسم إىل أقسام :

أ -القسم اْلول ( إضافة الذوات املنفصلة إىل هللا ) كـ (انقة هللا ) (عباد هللا ) ( رسول هللا )
(روح منه) ( نفخت فيه من روحي ) فهذه إضافة تشريف ويكون املضاف خملوقا  ,فالروح
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خملوقة خلقها هللا عز وجل .
ب -القسم الثان ( إضافة صفات إىل هللا عز وجل ) كـ ( قدرة هللا ) ( علم هللا ) ( حياة هللا) (
وجه هللا ) ( أصبع هللا ) ( مسع هللا ) ( بصر هللا ) ( كالم هللا ) وحنو ذلك  ،فهذه إضافة
صفات إىل املوصوف فهي صفات هللا وليست خملوقة .
 )4من أمساء هللا ( الوكيل ـ الويل ـ النصري ) وكل اسم يتضمن صفة فثبت ذلك هلل عز وجل بال
متثيل وال تشبيه وال تكييف وال تعطيل ( ليس كمثله وهو السميع البصري ) .
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َ
َ
ما
ينا (َ )174فأَ َّ
اءكم بر َ
ورا م ِب ً
يَا أيُّ َها النَّاس َقد َج َ
هان ِمن َر ِبكم َوأن َزل َنا إِلَيكم ن ً
مة ِمنه َو َفضل
صموا ِبهِ َف َ
ا َّل ِذ َ
سيدخِ لهم فِي َرح َ
ين آَ َ
منوا ِبال َّلهِ َواع َت َ
ِيما ()175
يهم إِلَيهِ ِ
ص َر ً
َو يَه ِد ِ
اطا مس َتق ً

التفسير :
اي أيها الناس قد جاءكم دليل قاطع للعذر واحلجة املزيلة للشبه وأنزلنا إليكم ضياء واضحا على احلق
هو هذا القران فاعتصموا به ومتسكوا هبذا القرآن ومبا جاء به رسول هللا  فالذين آمنوا ابهلل وعبدوه
وحده ال شريك له وتوكلوا على هللا يف مجيع أمورهم ومتسكوا هبذا القران فسريمحهم هللا فيدخلهم اجلنة
ويضاعف هلم الثواب ويرفع هلم الدرجات تفضال عليهم وإحساان إليهم ويهديهم طريقا قصدا ال
اعوجاج فيه وال التواء يف الدنيا على منهج االستقامة اعتقادا وعمال ويف اآلخرة على صراط هللا
املستقيم املؤدي إىل جنات النعيم .
بعض الدروس من الآيات :
 )1أخي املسلم  ( :متسك هبذا القران وأهتد هبداه وأمتر أبوامره وأنته عن نواهيه ومتسك بسنة
ِ
ِ
ت فِي ُك ْم َشْي ئَ ْ ِ
اب
النيب  وقد قال النيب  يف حديث أيب هريرة( َخلَّ ْف ُ
ي لَ ْن تَضلُّوا بَ ْع َد ُُهَا كتَ َ
َِّ
ض ) رواه احلاكم /صحيح .
اّلل َو ُسن َِّّت َولَ ْن يَتَ َف َّرقَا َح َّّت يَ ِرَدا َعلَ َّى ا ُْلَْو َ
 )2تنقسم اَلداية إىل قسمي :
أ -هداية ( الداللة واإلرشاد ) وهي اليت للرسل والدعاة وهللا جل وعال يدل الناس على
اخلري واإلميان وأيمرهم به وتنقسم إىل قسمني أيضا (هداية الداللة ) :
 )1داللة وإرشاد إىل اخلري واإلميان والعلم النافع والعمل الصاحل وهذه اليت
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يدعوا هللا الناس إليها ويدهلم على كل اخلري وكذلك الرسل يهدون ويدلون
إىل كل اخلري .
 )2داللة إىل الشر واملنكر وكل طريق إىل جهنم من الذنوب واملعاصي وهذه
تكون للشيطان كما قال تعاىل ((كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله
ويهديه إىل عذاب السعري)) وكذلك كل الذين ينشرون املنكرات واحملرمات
وينادون إليها متبعني يف ذلك منهج الشيطان فهم يدلون على املنكرات
واحملرمات .
ب -هداية ( التوفيق ) وهذه هلل جل وعال وحده فهو (املوفق لكل خري فمن وفقه هللا للخري
فقد حصل اهلدايتان من هللا ( دله عليه وأعانه عليه حىت جعله مريدا فاعال ) ومن مل
يوفق للخري حصل له اهلداية األوىل ( دله هللا على اخلري ومل يعنه عليه ) وهللا أعلم .
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س لَه َولَد َولَه
هل َ
يس َتفتو َن َ
ك ق ِل ال َّله يفتِيكم فِي الكَلَالَةِ إِ ِن امرؤ َ
َك لَي َ
ك َوه َو يَ ِرث َها إِن لَم يَكن ل ََها َولَد َفإِن كَا َن َتا اث َن َتي ِن
ما َت َر َ
أخت َفل ََها نِصف َ
ظ
اء َفلِل َّذكَ ِر ِمثل َح ِ
ما َت َر َ
ان ِم َّ
ما ال ُّثل َث ِ
ك َو إِن كَانوا إِخ َو ًة ِر َجالًا َون َ
َفلَه َ
ِس ً
ض ُّلوا َوال َّله ِبك ِل شَيء َعلِيم ()176
الأن َثيَي ِن يبَ ِين ال َّله لَكم أَن َت ِ

التفسير :
يطلبون منك اي حممد أن تفتيه م قل هللا يبني لكم األحكام الشرعية ويبني لكم حكم الشخص الذي
ميوت وال والد له وال ولد وله أخت واحدة شقيقة أو ألب فلها نصف تركته أما لو ماتت هي وال والد
هلا وال ولد وهلا أخ شقيق أو ألب فإن تركتها كلها له  ,فإن مات الذي ال والد هلا وال ولد عن أختني
فأكثر شقائق أو ألب فإنه يكون هلن الثلثان من تركته فإن كان للمتوىف الذي ال والد له وال ولد وله
أخوة أشقاء أو ألب من الذكور واإلانث فللذكر منهم مثل حظ األنثيني  ,يوضح هللا لكم ذلك حىت
ال تضلوا فاعملوا مبا شرعه لكم ووضحه .
بعض الدروس من الآيات :
 )1إن أمر الفرائض مما توىل هللا جل وعال قسمته ألمهيته فال جيوز العدول عن قسمة هللا للفرائض
وليتق هللا العبد يف ذلك .
 )2الكاللة يشرتط هلا أن يكون امليت ال والد له وال ولد عند مجهور العلماء .
 )3القول الصحيح إن اإلخوة حمجوبون كلهم ابجلد كما أهنم حمجوبون ابألبـ والقول حبجب األخوة
ابجلد هو قول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وهو املختار .
 )4يشرتط إلرث األخيت الشقيقة النصف  :عدم املعصب (أخوها) وعدم املشارك (أختها) وعدم
الفرع الوارث  ,وعدم األصل الوارث من الذكور (كاألب واجلد) ومثلها األخت ألب يف
الشروط وتزيد شرطا وهو عدم األشقاء والشقائق .
 )5شروط إ رث األختني الشقيقتني فأكثر الثلثني :عدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث من
الذكور (كاألب واجلد) وعدم املعصب (أخوهن) وأن يكن اثنني فأكثر  ،ويزيد األخوات ألب
شرطا هو عدم األشقاء والشقائق ,
 )6إذا اجتمع اإلخوة األشقاء ذكورا أو إانث فللذكر مثل حظ األنثيني ـ وكذلك األخت ألب.
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 )7إن ترك امليت بنتا ـ أو بنات ( إانث فقط ) ( أو بنات ابن فقط ) ( وأخوات شقائق أو ألب
) فللبنت أو بنت االبن النصف  ،والباقي لألخت أو األخوات عصبة مع الغري .

املناسخات :
ـ إذا كان ورثة امليت يرثون غريه أو يرثون منه ومن غريه .
الطريقة
أ -حتل مسألة امليت األوىل و تصححها إذا احتاجت إىل تصحيح.
ب -حتل مسألة امليت الثاين وتصححها إذا احتاجت إىل تصحيح .
ت -ننظر بني سهام امليت الثاين وبني مسألته فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت
الثانية مما صحت منه األوىل وكانت األوىل هي اجلامعة كما يلي :
1
7
8
زوجة

1

ابن من غريها

7

8

1
ت
1

 7أبناء

7

وإن مل تنقسم سهام امليت الثاين على مسألته فإن ابينت سهام مسألته فاضرب املسألة األويل يف الثانية
والناتج هو اجلامعة ممن له شيء من املسألة األوىل فاضربه يف الثانية والناتج نصيبه من اجلامعة ومن له
شيء من املسألة الثانية فاضرب يف كامل سهام مورثه والناتج نصيبه من اجلامعة كما يلي :
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مسألته يف املسألة األوىل والناتج هو اجلامعة
وإن وافقت سهام امليت الثاين يف مسألته فاضرب
سهام مورثه ومن ورث من املسألتني فامجع له كما يلي:
ومن له شيء من الثانية فاضربه يف

يف الناسخات (( إن كان املوتى أكثر من اثنني ))
فلك  :أن تعمل جامعة لألوىل والثانية وتعترب اجلامعة هي الألويل وهكذا و لك أن
أ -حتل كل مسألة للميت من املوتى وتصححها .
ب -تنظر بني سهام كل ميت ومسألته وتثبت حاصل النظر يف املسألة

140
This file was downloaded from QuranicThought.com

