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 يات  التحذير في القرآنآ

 
 بن صاحل بن شايع النفيسة أتليف  : فهد

 اال ملن أراد طبعه لتوزيعه جماان بعد أخذ أذن خطي من املؤلف حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف 
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 مقدمة
 
 

 وقال تعاَل] 28: ل عمرنآ  [  } َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َوإََِّل اّلله اْلَمصِّيح {احلمد للذي حذران نفسه فقال : 
ْلعَِّبادِّ  {:ن يف موضع آخر من القرآ على  والصالة والسالم. ] 30:  ل عمرانآ [ } َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ

ومن تبعه ِبحسان  مجعنيوعلى آله وصحبه أخالق وحذرهم من سيئها فضائل األ مته علىالذي حث أ رسوله الكرمي
ا الفوز يف الدنيا اليت يكون هب  القرآن على اخلصال احلميدةقد رىب املؤمنني يف فان هللا تعاَل ما بعد :اَل يوم الدين.أ

فكانت تربية  خرة اليت تكون هبا خسارة الدنيا واآل خالق الدنيئةهم من األ, حذر ن مثاينوالظفر يف اآلخرة وألن القرآ
مبا  علم , وأنفسهمالرب الذي خلق الناس فهو عز وجل أعلم مبصاحل العباد من العباد أهنا من القرآن أكمل تربية أل

أول ماجيب  و للخطر ن يكون مصدرال شئ ُيتمل أن يكون من كواحلذر جيب أ خرة .سيؤؤلون اليه يف الدنيا واآل
 الشهوات والشبهات . راضالقلب وهي أم مراضاحلذر منه أ

فوجدهتا يف عشرين موضعا  يف تصاريف خمتلفة  كلها تريب ن فيها ) احلذر ( يف القرآاليت ورد  ايتاآلتتبعت 
رز من الوقوع وكيفية التح مثلةمع ذكر أ ِبذن هللا وننظر اليها نظرة تدبركرها سأذ عداء خمتلفني سلمني احلذر من أيف امل

يعين التعامل حبذر مع من حذران  ال و هم لبعض اآلايت.الة  ماقد يقع عند البعض من سوء فز ا وفيما حذر هللا منه 
رفيع حىت نعيش بسالم ونبتعد فاحلذر مما حذران هللا منه أسلوب تربوي قرآين لنا, ن نكون شكاكني مبن حو نهم أهللا م

واملقصود سلوب حياة وتعايش مع اآلخرين. . ونتخذ احلذر مماحذران منه أبهات ونرقى ِبنفسناعن مواطن الفنت والش
راده هللا تعاَل ىت نسي يف االجتاه الصحيح الذي أسلوكنا البشري حية اَل الطريق املستقيم  وتقومي من التحذير هو اهلدا

يف القرآن من أعداء خمتلفني ألن هللا تعاَل  من التحذير  وتتضح رمحة هللا تعاَل لناالذي فيه سالمتنا يف الدارين . لنا
قد نرى عدوا  فقد نظن صديقا عدوا ويعلمون يف الغالب أعدائهم احلقيقني  الناس الذين الخبالف  مطلع على كل شي

هحمح {  هنم هم العدو احلقيقي هلم فيجب احلذر منهماملؤمنني عن املنافقني أب كما حذر هللا تعاَل الرسول و  .صديقا
ول لالنسان . قال تعاَل : وكذلك الشيطان وهو العدو األ ] 4املنافقون : [   }اْلَعدحوُّ فَاْحَذْرهحْم قَاتَ َلهحمح اّللهح َأَّنه ي حْؤَفكحونَ 

ْزبَهح لَِّيكحونحوا مِّْن َأْصَحابِّ ا{ َا يَْدعحو حِّ فاالنسان  يعيش  ] 6فاطر : [  }لسهعِّيِّ إِّنه الشهْيطَاَن َلكحْم َعدحوٌّ فَاَّتهِّذحوهح َعدحوًّا إَِّّنه
نَساَن يفِّ َكَبد  {يف معرتك هذه الدنيا ويف نصب ومشقة وكدح . قال تعاَل : وقال عز   ] 4البلد :  [  } َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِّ

نَسانح إِّنهَك َكادٌِّح إََِّل رَبهَِّك َكْدًحا َفمحاَلقِّيهِّ {وجل : فاالنسان ُيتاج اَل من ُيذره من  ] 6االنشقاق :  [   }اَي أَي َُّها اْْلِّ
كانت ارادته تعاَل هلم اخلي وسلوك طريق السالمة . عدائه فيسلم منهم ومن شرورهم  وهنا تتجلى رمحة هللا بعباده وأ

درسا يف سراقة بن مالك ( يف مسجد )  للهجرة 1433ين حضرت يف اثين اايم رمضان من عام فكرة هذا الكتاب أ
مدير الدعوة و   -حفظه هللا   -الشمري  بن سامل  عقيل /لفضيلة الشيخ الدكتور  ن الكرمي رآأتمل آايت من الق

قوله   فسه يفنتعاَل من ايت اليت تتحدث عن حتذير هللا حتدث فيه عن بعض اآلواالرشاد حبفر الباطن 
يح {::تعاَل من هللا تعاَل يت فيها حتذير ايت الوغيها من اآل ] 28:  ل عمرنآ   } [َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َوإََِّل اّلله اْلَمصِّ

واستخراج مافيها  ن والنظر اليها نظر تدبريف القرآ(  حذرفيها مادة ) تايت اليت ورد,فوقع يف نفسي أن أمجع اآل لنا
يف أتليف  لكونه سببافهو مأجور ان شاء هللا الدروس والعرب اليت لوال ذكر هللا هلا ملا عرفناها . و من الفوائد والكنوز 

 فالدال على اخلي كفاعله .هذا الكتاب 
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مث لفضيلة الشيخ حممد وال ,أعرتف ِبلفضل هلل تعاَل أ أنجد لزاما علي من ِبب االعرتاف ِبلفضل ألهله أو 
-اليه  بكثرة االستماع ايتمن اآلعلمت منه كيفية استنباط الفوائد فقد ت –رمحه هللا رمحة واسعة  –بن صاحل العثيمني 

ايت فنمت عندي ملكة االستنباط فرمحه هللا رمحة واسعة على ماقدمه شرح اآل دتنبط الفوائد عنسي ووه -رمحه هللا  -
جزل له وافتاء فأ وأتليفامن علم وخدمة لالسالم واملسلمني طيلة سين حياته فقد وهب كل وقته وجهده للعلم تدريسا 

  .املثوبة

 
 يتلخص يف االيت : هذا الكتابالباعث على أتليف 

 
ي منا غافل ُيتاج اَل من يذكره كما قال تعاَل فكثآن , الذين ذكرهم هللا تعاَل يف القر ء عدا حتذير املسلمني من األ -1
 ( 55( ) الذارايت :  َوذَكهِّْر فَإِّنه الذهِّْكَرى تَنَفعح اْلمحْؤمِّنِّنيَ  :)
 عدوه .مع التعامل  واالنتباه بكيفية ن القرآ يف داء الذين ذكرهم هللاعحتذير من تعرض اَل أحد األ -2
 عدائهم من العرب والدروس .تعليم املسلمني عما يف اآلايت اليت فيها التحذير من أ -3
صدقاء واألعداء ن  كاملنافقني فرمبا اختلط األآقراالذين ذكرهم هللا تعاَل يف العدائهم احلقيقني يف املسلمني أبتعر  -4

 دو صديقا والعكس .عند البعض فظن الع
يي يف متعبة بنت خالد بن صحن املطاال  –على  حسب علمي القاصر  –ف يف هذا املوضوع من ألجد مل أ  -5

و رسالة  حياة املسلمني ( مهيته يفبعنوان ) احلذر يف القران وأ مية نورة  يف الرايض جامعة األرسالة ماجستي نوقشت يف
ول ماكتب عن احلذر هل العلم حيف كتب أماتفرق مجع أن أحببت فأ, العراق ماجستي قدمت اَل جامعة ِببل يف

 راد مراجعة  ماكتب حول احلذر يف القران .ليسهل على من أ
 

 صل واحد يفيدل على التحرز من الوقوع يف احملذور . قال ابن فارس : ) احلاء والذال والراء ا احلذر يف اللغة 
حذر ُيذر حذرا ورجل حذر وحذور وحذراين : متيقظ متحرز وحذار يقال :لتيقظ اوهو من التحرز و التحرز والتيقظ 
 (  1مبعىن احذر ( ) 

ألن أخذ احلذر جماز , إذ حقيقة األخذ  من الشي تعبي جمازي , قال ابن عاشور رمحه هللا : ) خذ احلذروأ
 ( 2( ) الثبات عليه . التناول , وهو جماز يف التلبس ِبلشيء و 

 
 
 

...................................................... 
 )186/   2(  التحرير والتوير )  2)       (   235( معجم مقاييس اللغة ) ص  1) 
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 وىلاآلية األ
 

َواعِّقِّ َحَذَر اْلَمْوتِّ واّللهح أَْو َكَصيهِّب  مهَِّن السهَماء فِّيهِّ ظحلحَماٌت َوَرْعٌد َوبَ ْرٌق جَيَْعلحوَن َأْصابَِّعهحْم يفِّ آَذاهنِِّّم مهَِّن الصه {
ْلكافِّرِّينَ   ] 19البقرة :  [  } حمحِّيٌط ِبِّ

ظلمات ورعد وبرق ( وجوِب  هو ) وطف عليه املبتدأ وما ع خرأت }فِّيهِّ ظحلحَماٌت َوَرْعٌد َوبَ ْرقٌ  {قوله تعاَل :
 لفيته :داء  هبا وعليه قول ِبن مالك يف أجيوز االبت ال كرة ونألنه 

 َّنرة   زيد  كعند   تفد  مل ما                      رة        ك  ِبلن  دا      االبت  وز      جي وال                     
 نه جار وجمرور كما عقده يف اخلالصة :وتقدم اخلرب وجوِب أل

 رب اخل   تقدم  ه     في  زم     وطر          ملت  ويل درهم   عندي حنو  و                     
واملثل عرفه ن نكون مثل املنافقني الذين شبههم يف هذا املثل .حيذران هللا عز وجل يف هذه اآلية أ 

خر شيء آخر بينهما مشاهبة ليبني أحدمها اآل) واملثل عبارة عن قول يف شيء يشبه قوال يف  : الراغب بقوله
  (.1)مرك (أ مهلت وقت االمكان أ للنب فان هذا القول يشبه قولك :ويصوره حنو قوهلم : الصيف ضيعت ا

مث امتثال الفهم   فيحصل به املقصود وهوذهان املراد اىل األ ن لتقريبىل ضرب األمثال يف القرآوهللا تعا      
َنَِّة الَِِّت ُوِعَد الجُمت َُّقوَن ِفيَها َأنجَ {قال تعاىل: (. 2) و الرتهيب أو الرتغيب أ و اجتناب النهياألمر أ اٌر مِ ن َمَثُل اْلج

َاٌر مِ نج ََخجٍر لَّذٍَّة ل ِلشَّارِِبنَي َوَأنجَ  َاٌر ِمن لَّنَبٍ َّلَّج يَ تَ َغْيَّج طَعجُمُه َوَأنج اٌر مِ نج َعَسٍل مَُّصفًّى َوهَلُمج ِفيَها ِمن ُكلِ  مَّاء َغْيجِ آِسٍن َوَأنج
يًما فَ َقطََّع َأمجَعاءُهمج الثََّمَراِت َوَمغجِفَرٌة مِ ن رَّهبِ ِمج َكَمنج ُهَو َخاِلٌد يف  ويف موضع   ] 15حممد :  [  } النَّاِر َوُسُقوا َماء َحَِ

َاُر ُأُكُلَها َدآئٌِم ِوِظلَُّها تِلجَك ُعقجَب {اخر من القران  َنَِّة الَِِّت ُوِعَد الجُمت َُّقوَن ََتجِري ِمن ََتجِتَها اأَلنج الَِّذيَن ات ََّقواج  مََّثُل اْلج
عن اْلنة ليقرب لنا صورة اْلنة ضرب هللا تعاىل يف هذين اآليتني مثلني  ] 36الرعد :  [    }لجَكاِفرِيَن النَّارُ وَُّعقجَب ا

 -كم قاله ابن عباس   مساء فقط ها شيء من الدنيا اال األن اْلنة ليس فيء حمسوسة معلومة لنا يف الدنيا ألشياأب
ليس كلنب ولنب الدنيا  ,خرة, وعسل الدنيا ليس كعسل اآلاآلخرة فخمر الدنيا ليس كخمر  .-رضي هللا عنه 

: "يَ ُقوُل اّلل ُ َعز  َوَجل : َأعجَددجُت ِلِعَباِدَي الص احِلِنَي َما يف احلديث القدسي له وسلم صلى هللا عليه وآقال خرة .اآل
, وَ  َعتج , َواَل ُأُذٌن مسَِ ٌ رََأتج ر  اَل َخطََر َعَلى قَ لجِب َبَشرٍ اَل َعنيج  قَ َرَأ: }َفاَل تَ عجَلُم نَ فجٌس مثُ  اً. بَ لجَه َما َأطجَلَعُكُم اّلل ُ َعَليِه".ُذخج

فِ  : )فأما بله فبفتح الباء املوحدة وإسكان الالم  -رَحه هللا  –قال النووي ( . 3) } َي هَلُمج ِمنج قُ ر ِة َأعجنُي َما ُأخج
كأنه أضرب عنه استقالاًل له يف جنب ما َّل ومعناها دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي َّل يطلعكم عليه أعظم, و 

ال  عني  رأت , و ال عددت لعبادي الصاحلني : مالبخاري بلفظ ) قال هللا تعاىل : أخرجه اوأ.( 4يطلع عليه( )
 (  .  5ال خطر على قلب بشر ( ) أذن مسعت , و

.................................................................... 
ن يف كتابه آمثال القر أم على ( توسع  املاوردي  يف الكال 2(    )  462ن ) ص آ( املفردات يف غريب القر  1) 
مثال املوجودة يف  يخ أبو أويس الكردي األومجع الشن الكرمي ( آمثال يف القر ألثال القران ( وابن القيم يف ) امأ) 

      (  2824)          خرجه مسلم برقم ( أ 3)   ن ( آأمساه ) اْلامع يف أمثال القر يف كتاب  كتب ابن القيم 
 ) 7498( احلديث برقم )  5)   ( 299/  2( شرح مسلم  ) 4)
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فإن مدركات العقول منتهية إىل ما تدركه األبصار من املرئيات من اْلمال : )-رَحه هللا  –قال ابن عاشور       
وحمامدها وحماسن النغمات, وإىل ما تبلغ إليه املتخيالت من هيئات والزينة, وما تدركه األمساع من حماسن األقوال 

يركِ بها اخليال من جمموع ما يعهده من املرئيات واملسُموعات مثل األنار من عسل أو َخر أو لنب, ومثل القصور 
لك والقباب من اللؤلؤ , ومثل األشجار من زبرجد , واألزهار من ايقوت , وتراب من مسك وعنرب , فكل ذ

قليل يف جانب ما أعد  هلم يف اْلنة من هذه املوصوفات وال تبلغه صفات الواصفني ألن منتهى الصفة حمصور فيما 
ال خطر على  و» تنتهي إليه دالالت اللغات مما خيطر على قلوب البشر, فلذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ( 2( )علمه إال هللا.وهذا كقوهلم يف تعظيم شيء : هذا ال ي (  1) «قلب بشر 
ِرهُبَا لِلنَّاِس َوَما يَ عجِقُلَها ِإالَّ الجَعاِلُمونَ {يعقلها اال العاملون ن الواألمثال الِت يف القرآ        َمجثَاُل َنضج  }َوتِلجَك األج

َمجثَالُ {جل التفكر وذكر تعاىل يف موضع آخر أن األمثال تضرب للناس من أ ] 43العنكبوت : [ ِرهُبَا َوتِلجَك األج  َنضج
اربعون أن  ثالثة و وذكر ابن اْلوزي يف املدهش أن األمثال يف القرآ .] 21احلشر :   } [ِللنَّاِس َلَعلَُّهمج يَ تَ َفكَُّرونَ 
 مثال مث سردها كاملة .

شأن ليس  -ولضرب العرب األمثال واستحضار العلماء املثل والنظائر : )  -رَحه هللا –قال الزخمشري        
في يف إبراز خبيات املعاين ورفع األستار عن احلقائق حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق واملتوهم يف معرض ابخل

وَّل يضربوا مثاًل والرأوه أهال للتسيْي وال جديرًا ابلتداول والقبول إال قواًل فيه ..… املتيقن والغائب كأنه مشاهد
ضرب هللا تعاىل هذا املثل بعد أن بني صفات (.3().من التغيْيومن مث حوفظ عليه وَحى  .غرابة من بعض الوجوه

رِّ  {يف سورة البقرة كاظهارهم خالف مايبطنون  كما يف قوله : املنافقني  ْليَ ْومِّ اآلخِّ ّللهِّ َوِبِّ َومَِّن النهاسِّ َمن يَ قحولح آَمنها ِبِّ
َادِّعحوَن اّللهَ َوالهذِّيَن آَمنحوا َوَما {منوا كما يف قوله :الذين آ وخمادعتهم هلل و  ] 8البقرة :[    }َوَما هحم مبِّحْؤمِّنِّنيَ  ُيح

يفِّ ق حلحوهبِِّّم مهَرٌض فَ زَاَدهحمح  {كما يف قوله :  ان يف قلوهبم مرضو أ ] 9البقرة :  [   }َُيَْدعحوَن إِّاله أَنفحَسهحم َوَما َيْشعحرحونَ 
َا َكانحوا يَ  َوإَِّذا قِّيَل هَلحْم   {كما يف قوله :وادعائهم االصالح    ] 10البقرة :  [    }ْكذِّبحونَ اّللهح َمَرضاً َوهَلحم َعَذاٌب أَلِّيٌم مبِّ

َا حَنْنح محْصلِّححون دحوْا يفِّ اأَلْرضِّ قَالحوْا إَِّّنه َأال إِّهنهحْم هحمح  {نم مفسدون  بقوله :. فتقرير هللا أ]11البقرة :  [   }اَل ت حْفسِّ
دحوَن َوَلكِّن اله َيْشعح    وا ن يكون دعوهتم اىل االميان فْيفضونه ألنم اليريدون أمث  ] 12البقرة :  [  }رحونَ اْلمحْفسِّ

نحواْ َكَما آَمَن النهاسح قَالحواْ أَن حْؤمِّنح َكَما آَمَن السَُّفَهاء َأال إِّهنهحْم هحمح  {ء نم سفهاء فيأيت توكيد هللا أبكالسفها َوإَِّذا قِّيَل هَلحْم آمِّ
َوإَِّذا َلقحواْ {الف مايبطنون نم يظهرون خفيفضح هللا تعاىل نفاقهم أب]13البقرة :  [  } ن اله يَ ْعَلمحونَ السَُّفَهاء َوَلكِّ 

َا حَنْنح محْستَ ْهزِّ   ] 14البقرة : [ }ؤحونَ الهذِّيَن آَمنحواْ قَالحواْ آَمنها َوإَِّذا َخَلْواْ إََِّل َشَياطِّينِّهِّْم قَالحواْ إِّانه َمَعْكْم إَِّّنه
 

................................................................ 
           )230 – 229/   21)  التحرير والتنوير(  2(         ) 2422احلديث عند مسلم برقم )( 1)  
 ( 66/ 1( الكشاف ) 3)

ادهم يف ز  ده املؤمنني  وكما استهزأوا بدين هللا وعباهم هللا جبنس عملهم فاستهزأ هبم   ن عاقبالنتيجة أ فكانت
الشقاء ابلسعادة  من بذل نفائس ماله ليشرتيكفهم  فجورهم وطغيانم ملا علم تعاىل أنم اليريدون االصالح 

هْلحَدى َفَما َرحبَِّت اّللهح َيْستَ ْهزِّىءح هبِِّّْم َوََيحدُّهحْم يفِّ طحْغَياهنِِّّْم يَ ْعَمهحوَن  * أحْولَئَِّك الهذِّيَن اْشرَتحوحْا الضهالَلَ  {فخسر يف َتارته  َة ِبِّ
. وبني تعاىل يف مواضع أخرى من القرآن كثْيا من صفاهتم  ] 16 – 15البقرة :  [    }جتهَِّاَرهتححْم َوَما َكانحوْا محْهَتدِّينَ 
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لِ {كحْيهتم  وتذبذهبم واضطراهبم   َ َذِلَك الَ ِإىَل َهُؤالء َواَل ِإىَل َهُؤالء َوَمن ُيضج ُ فَ َلن ََتَِد َلُه َسِبيالمَُّذبجَذِبنَي َبنيج    }ِل اّلل 
  143النساء :  [

مصحواب بظلمات وهي  –املطر  –صابه صيب وهو ية حال املنافقني مبن أيف هذه اآلشبه هللا تعاىل 
النور فربق وهو ,الصوت املسموع من السحاب  –مث تبعه رعد وهو الليل وظلمة السحاب وظلمة املطر ظلمة 

,انر اتيت من وهي الصواعق  يسمع صوت ذنيه حىت الب , فيعمد  اىل وضع أصابعه يف أالذي يلمع يف السحا
طر وشبه تعاىل رض ابملقلوب َتيا ابالسالم كما َتىي األن الشبه هللا تعاىل االسالم ابملطر ألف الربق , فيهلك.

يه من حكام االسالم ومافىل أ. وشبه تعايبصر به احلق فهو مظلمالنفاق ابلظلمات ألن قلب املنافق  ليس فيه نور 
ن :أواملعىن ( . 1) رض يف القرآن من وعد ابلربق الذي يضئ األ وشبه تعاىل ما.ذان وعيد ابلرعد الذي يقرع األ

لتجنب مساع الوعيد الذي هو كالصواعق هلم والذي أنزله هللا يف املنافقني يبذلون كل مايستطيعون من جهد 
م كمن يدخل أصابعه يف أذنيه حال مساع صوت  الصواعق ألن آايت الوعيد القرآن ومبا يظهرونه من نفاق فه

وهذا يدل على ضعفهم وخوفهم  وهم مع كل  .ذن ابلصوت القوي تقرع األذان كما يقرع صوت الصاقعة األ
م كر حال املنافقني,ختن ذ ألن هللا تعاىل بعد أ من عذاب هللا  ينجونحماوالهتم وبذهلم كل جهد يقدرون عليه ال

قال يف البحر احمليط  عند تفسْيه قوله تعاىل : ة تعين هالكهم .) وهللا حميط ابلكافرين ( فاالحاط :ية بقولهاآل
يَط بَِّثَمرِّهِّ { , وهو استدارته من جوانبه حاط به العدواالهالك أاصله من أعن :) وهو عبارة ] 42الكهف :  }[َوأححِّ

قال ابن عطية : االحاطة كناية عن عموم العذاب يف كل هالك .ىل عليه مث استعملت حاط به ملكه واستو ومىت أ
 (  2والفساد انتهى ( ) 

 فلم يبق هلم طريق ينفذون اليه ليخرجوا من دائرة العذاب .فاهلل حميط هبم من كل جانب 
 ومنه قول الشاعر :

 
 مجيعا اىل السلم مبا قد رأوا مالوا         وا      تيقن حطنا هبم  حىت اذا ماأ                 

 
............................................................ 

حبثا قيما للشيخ (  98) حوث يف عددها( نشرت جملة البحوث االسالمية الِت تصدرها الرائسة العامة للب 1) 
ذكر فيه ضرب املثل ابملاء   بعنوان ) الدالالت العقدية للماء يف القران(ر ) حممد  بن عبد هللا السحيم ( الدكتو 

 ( 123/  6ر احمليط ) ( البح 2)  فلْياجع .ورد يف هذه االية الكرمية  كمابتوسع   وانواعهيف القران 
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 .ابالحاطة هبم من كل جانب فلم يبق هلم طريق يهربون منه عدائنا أعلى  استطعنا التغلبملعىن وا

ام  بشيء فهرآن وهي تشبيه شي بشئ من أجل تقريب األمر اىل األل الِت ضرهبا هللا تعاىل يف القمثاهذا من األ
فيحصل على  ايتوال يعقل األمثال اال من أتمل وتدبر اآل .را اىل العقلكثر وضوحا وتصو حمسوس فيكون أ

َا لِّلنهاسِّ َوَما يَ ْعقِّلح  قال تعاىل:) .ضرب هذا املثلمقصود هللا تعاىل من  )         (  َها إِّاله اْلَعالِّمحونَ َوتِّْلَك اأْلَْمثَالح َنْضرِّهبح
رب الرسول ض .ويف السنة نظائر كثْيةواملقصود من املثل احلث على الشئ او التنفْي منه ..(  43العنبكوت : 

سود ولد له فضرب خاطبني كالذي جاء يسال عن مولود أجل تقريب الفهم للمصلى هللا عليه وسلم األمثال من أ
 سود رمبا نزعه عرق كما يكون يف االبل . وسلم مثال ابختالف ألوان االبل وأن ابنه األى هللا عليه له النيب صل

 
 منها :فوائد  عدة يستفاد من هذه  اآلية 

 
ء حاط هبؤالهللا حميط به كما أتوىل فان عذاب  عرض واالعراض عن دين هللا ألن من أمن  هللا تعاىلَتذير  -1

 ية .املنافقني املذكورين يف هذه اآل
 صيال.ة وأتتلى عليهم بكر الِت  ايت هللا بسماع آ نو تلثر أتتأن قلوهبم َّل قسوة وغلظة قلوب املنافقني أل -2
وهذا من أساليب فهام  األقرب اىل ألنه أ مثال ابحملسوساتبضرب األهللا تعاىل ابالغنا عنه أراد  ما تقريب -3

 وبالغته .القرآن  وفصاحته 
نه يتولد عنه ألهذا يبني فضيلة االميان احلقيقي و اب نفسي ابنشغال القلب والفكر ان النفاق يتولد عنه عذ -4

ِر اّللِ  َتطجَمِئنُّ الجُقُلوبُ {الراحة ِر اّللِ  َأالَ ِبذِكج  ] 28الرعد :  [ } الَِّذيَن آَمُنواج َوَتطجَمِئنُّ قُ ُلوهُبُم ِبذِكج

 شيئا كالربق .  بصروا و أمسعوا شيئا كالرعد أهلكون اذا نم سيان املنافقني جبناء ألنم يظنون أ -5
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 ية الثانيةاآل
 

َ َغفُوٌر َحِليمٌ  {: قال تعالى َ يَْعلَُم َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُمواْ أَنَّ ّللاه البقرة :  [  }َواْعلَُمواْ أَنَّ ّللاه

235[ 

ألنه عز وجل يعلم السر وأخفى العلن  يف السر والكرمية حث من هللا تعاىل على مراقبته  ه اآليةيف هذ 
 فيجبو علنا مااليرضاه تعاىل أ أو نقول سرا نفعل  الالوعيد أب وفيها معىن التهديد و , نمانبط يعلم مانظهر و, 
 يستوجب رضاه عز وجل . و نفعل اال ماال نقول أأ

 ربع حاالت :فس أو القلب هلا أعمال الِت تكون يف النواأل
نه تركها لوجه هللا تعاىل لقوله صلى هللا يف نفسه فيرتكها هلل فهذا يؤجر أل لسيئةزم االنسان ابن يعأ -1
ما حديث النفس فال يؤاخذ ( .أ1ها هللا عنده حسنة كاملة () ) وان هم بسيئة فلم يعملها  كتب :عليه وسلم

مِت : ) ان هللا َتاوز ألهللا عليه وسلم  رسول هللا صلى قال : قالهريرة رضي هللا عنه  ملا رواه أبو,االنسان عليه
رمبا يكون من القاء  نه يصعب التحرز منه وأل ( و 2) به أنفسها ماَّل يتكلموا أو يعملوا به ( عما حدثت

 .وهذا من رَحة هللا تعاىل  ,الشيطان املعاصي يف قلب البشر
والدليل قوله صلى ليه سيئة كتب عسباهبا  ولكن ال يستطيع فهذا تيسعى يف أن يهم ابلسيئة و أ  - 2

اتل , فما اذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار , قال : ايرسول هللا هذا االقهللا عليه وسلم : )
يئة ألنه هم ابلقتل وسعى يف فهذا كتبت عليه س .( 3) ابل املقتول ؟ قال : ألنه كان حريصا على قتل صاحبه(

 راد  فكان كالقاتل .أ وبني ماسبابه ولكن حيل بينه أ
ق ن يسر راد  أكمن أال يعاقب, يثاب و هلل فهذا الو ال  اعجز  ال ,ن يهم ابلسيئة مث يرتكها الأ  - 3 

 يريد السرقة . لكنه ال جل هللا وليس عجزا وشيئا مث عدل عن السرقه ليس من أ
 والدليل  بنيته سباهبا  فهذا أيمثعلى أ يف احلصول يسعى لكن ال ن يهم ابلسيئة ويعقد العزم عليها وأ  - 4

 اته هللا ماال وَّل يؤته علما فهو ينفقه يف  غْي حقه ومينعه حقه لذي آخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم عن الرجل اأ ما
 ( 4الوزر سواء (  ) فهما يف ) فهو بنيته ن مثله قال عليه الصالة والسالم :ن يكو فلما متىن رجل  أ

 
 

 
 
....... ................................................. 
اللفظ ملسلم واحلديث  (  متفق عليه و 2)      (   131(   ومسلم برقم ) 6491( رواه البخاري  برقم )  1) 

 ( 4228(  رواه بن ماجه برقم ) 4 )      (  31( اخرجه البخاري برقم )  3(      )  127برقم ) 
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و جيدان حيث مران أمعىن التهديد والتخويف والوعيد أن يفقدان هللا حيث أ فيها  }فَاْحَذرحوهح { مث قال تعاَل :
نعم أا اال نستعمل م و ,و جهرا , سرا أو قوال أي معصية مهما كان نوعها فعال أن نقع يفأُيذران هللا نفسه  و. هناان 

ملها يف مايغضبه تعاَل فال واال نستع,ن الكرمي م النافع والقرآفنسمع هبا العل  مبا يرضيه تعاَل,هللا به علينا من حواس اال
بل ما حرم فال نطلقها في فنغض أبصاران ل البصر فيما يرضيه تعاَلن نستعمكل ماحرم هللا . وأء نسمع َّنيمة أو غيبة و 

ونية كالسماء كايت هللا الان علما ورفعة والنظر اىل آالِت تزيدهل العلم أنستعملها فيما يفيد كالنظر يف كتب 
 واملقصود  ] 101يونس :  [ }قحلِّ انظحرحوْا َماَذا يفِّ السهَماَواتِّ َواأَلْرضِّ  {األفالك.قال تعاىل: النجوم و والقمر و

وأن نستعمل  .يةمن اآل هواملقصوداالميان وهذا مل وتدبر يزيد يف ن النظر مع أتنظرة عابرة أل , المل وتدبرأت رنظ
 تشييع اْلنائز, الطواف و السعي و وزايرة مريض  حلق العلم و واملشي اىل املساجد نا يف طاعة هللا كرجلأ

احلواس  مهيةيدل على أ يف عباد هللا. و البطش السرقة أحل هللا فال نستعملها يفنستعملها فيما أ ,اليد وكذلك
 فنحن مسؤولون و ]. 36االسراء :  [ }ْنهح َمْسؤحوالً إِّنه السهْمَع َواْلَبَصَر َواْلفحَؤاَد كحلُّ أحولئَِّك َكاَن عَ  {قوله تعاىل :

 عن هذه احلواس. و قول يصدرعن أي عمل أ ل حواسنا وحماسبون عن ستعما
َ  {ن قوله تعاَل:بعد ترهيب أل اتضمنت ترغيب  }َواْعَلمحوْا أَنه اّللهَ َغفحوٌر َحلِّيمٌ  {قوله تعاَل : َواْعَلمحوْا أَنه اّلله

كحْم فَاْحَذرحوهح يَ ْعَلمح َما يفِّ  يعيش العبد وسطا  فجاء الرتغيب بعد الرتهيب حىت اَّتويف و اوعيد و اتضمتت ترهيب }أَنفحسِّ
  .وهذا ليس من املقاصد الشرعية ,من رمحة هللاوأيس عنها قنوط الرهبة وحدها دون ترغيب قد ينشأ  نبني املنزلتني, أل

فكان من حكمة . وهذا ليس مرادا شرعا الوقوع يف املعاصي وف ومن اخلجير اَل التمادي وأوالرتغيب دون ترهيب قد 
ن قوله نظي هذا يف القرآ وال قنوط . س وُيصل أي ة الغي مقرتنة ِبلرتغيب حىت الية مبايزيل الرهبة املطلقن ختم اآلهللا أ

يمِّ {تعاَل يف الفاحتة :   } َربهِّ اْلَعاَلمِّنيَ   {نينة بعد قوله :اليت تشعر ِبلرمحة والطمأ   ]3الفاحتة : [  }الرهمْحنِّ الرهحِّ
العقوبة فجاءت اآلايت  القوة و السلطة و جلربوت ون كلمة ) رب ( توحي ِبأل ,ااملتضمنة رهبة وَّتويف ] 2الفاحتة : [

 . آخرن يطغى جانب على دون أِبلتوازن 
يغفر هلم ماحدثت به أنفسها   على عباده أنتفضل  ة ورَح فيها امتنان و  }َغفحوٌر َحلِّيمٌ   {قوله تعاىل :

ل هلذا قوله صلى هللا عليه وسلم:)ان هللا يد .أو مايتسلط به الشيطان على بين آدم من وساوس ماَّل تعمل به
 ( . 1و يعملوا به ( ) َتاوز ألمِت عما حدثت به أنفسها ماَّل يتكلموا أ

يدل على سعة وهذا .ثْي املغفرة ك  على وزن فعول وهي احدى صيغ املبالغة مبعىن () غفور:وقوله تعاىل
 وكذلك يقال يف ) احلليم ( . ن رَحته سبقت غضبه .أ رَحة هللا بعباده و

ارتكب معصية بل يؤخره تعاىل اىل أجل مسمى لعله حليم ( فال يستعجل بعقوبة من : ) قوله تعاىل
و موسى رضي هللا عنه قال : قال بمارواه أيدل هلذا   .خذه هللا َّل يفلتهولكن اذا أ ,وهذا من رَحة هللايتوب,

َوَكذَِلَك أَْخذُ َرب َِك { مث قرأ :ان هللا ليملي للظاَّل , حىت اذا أخذه َّل يفلته(.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) 

 ( 2) }إَِذا أََخَذ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخَذهُ أَِليٌم َشِديدٌ 
 

........................................................................... 
خرجه أ(  2) (    127( ومسلم ) 2528( و )6664( وبلفظ آخر )5269( أخرجه البخاري ) 1) 

 ( 4686البخاري برقم ) 
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ن االنسان اليدري مىت أل, لتوبة وعدم االنغماس يف املعاصي احلث على سرعة ا ) احلليم ( :تضمن قوله تعاىل 
 تقبل فيها التوبة كالغرغرة و وقات الِت الوهي األينفع ندم حينئذ, فال فرمبا يفاجأ بعقوبة هللافعاله على أيعاقب 

 طلوع الشمس من مغرهبا .
 

 ية الكرمية عدة فوائد منها :يستفاد من اآل 
 

 ن هللا تعاىل مطلع على كل شي .التحذير من ارتكاب املعاصي قوال أو فعال, أل -1
 نفسنا .شر يف النفوس فضال عن العمل به ألن هللا تعاىل يعلم مايف أار الالتحذير من اضم -2
من كمال  وهذا .دون غْيهقبل وقوعه نفسنا ه يعلم مايف أفعاله لكونه وحدأ كمال هللا تعاىل يف صفاته و  -3

 يستحق العبادة . علم عنده ال نه وحده املستحق للعبادة دون غْيه فمن الأ الوهيته و ربوبيته و
مر تضمن األ اليرضى, فعل أو قول ماو  أن هللا تعاىل ملا حذران عن اضمار أل ,على فعل وقول اخلْياحلث  -4

ني عن ابلشئ  مراأل ن النهي عن الشي أمر بضده وقاعدة أصولية أ بفعل العكس وهو اخلْي  وهذا مبين على
 " فقال:ورقاتنظم الوقد نَظَمه العمريطي يف " .صولضده. وهذا مبسوط يف كتب األ

 

 يضا واقع عن ضده والعكس أ                  مران ِبلشئ هني مانع وأ         

 
 الرجاء . حيث يعيش املسلم بني اخلوف و وسطيته و كمال الدين االسالمي   -5
 ن مثاين .ن القرآهذا يدل على أ د الرتهيب  ومتها هللا ِبلرتغيب بعن حيث ختبالغة القرآ -6
كذلك اثبات العلم   و الصفتان من املغفرة واحللم  تضمنته هااتن ما فيت ) الغفور واحلليم ( هلل تعاَل واثبات ص -7 

و تعطيل وكذلك يقال الالئق به دون تشبيه أو حتريف أالوجه وكل هذه الصفات اثبتة هلل تعاَل على  .املطلق هلل تعاَل
 .يف كل الصفات  

 ) غفور حليم ( بصيغة  املبالغة .:وله كثرة مغفرة هللا تعاَل وحلمه لق   - 8
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 ية الثالثةاآل

 
َْوهحْم أحلحوٌف َحَذَر اْلَمْوتِّ فَ َقاَل هَلحْم اّللهح محوتحوا مثحه َأحْ { َيامهحْإِّنه اّللهَ َلذحو َفْضل  َعَلى النهاسِّ أملَْ تَ َر إََِّل الهذِّيَن َخَرجحوا مِّْن دِّاَيرِّمهِّ

 ] 243البقرة :[  }اسِّ الَيْشكحرحونَوَلكِّنه َأْكثَ َر النه 
 ة قوم خرجوا من  بلدهم بعدد كبْي هراب من املوت فأماهتم هللا مثية قصذكر هللا تعاىل يف هذه اآل 

مهرب منه مهما حاول االنسان دفعه  ن قدر هللا واقع اليتضح له أ ,يةأحياهم بقدرته تعاىل. ومن أتمل هذه اآل
إذا مسعتم به يف الطاعون : )  نه قاللنيب صلى هللا عليه وسلم أفقد صح عن ا ,بسباخذ ابألرض األا يع وهذا ال

في  قال ابن كثير رحمه هللا(  1( )  أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منه

 ملجأ من هللا أنه ال و :)وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر تفسيره 
إال إليه ، فإن هؤالء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت 

 .(  2سريعا في آن واحد( )
تدل   (مث)ن ليس مباشرة بعد موهتعم أل عد فرتة ون احيائهم كان بيدل على أ }مثحه َأْحَياهحمْ  {قوله تعاىل :

 ب مع الرتاخي.يعلى الرتت
رَحته  وفيه بيان فضل هللا  }نه اّللهَ َلذحو َفْضل  َعَلى النهاسِّ َوَلكِّنه َأْكثَ َر النهاسِّ الَيْشكحرحونَ إِّ  {قوله تعاىل :

ولكن فضل هللا على غْيه   ن لفظ ) الناس ( يشمل املسلم ومسلمني أل لى عباده مجيعهم كفارا ووامتنانه ع
ى الكافر فيكون يف الدنيا ما الفضل علأ, االخرة  دنيا ون فضل هللا على املسلم يشمل العم ألأ املسلم أمشل و

الكثْية الِت  لذين يشكرون قليل يف مقابلة النعمن اب شكر هللا تعاىل .مث بني تعاىل أهذا يستوج و .خرةدون اآل
ن و َتصى كالصحة يف األبدا ال تعد و نعم ال هي نعم هللا هبا على مجيع الناس برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم وأ

 كثْي .  اغْيه العقل  و احلواس و الشراب و الطعام و املال و وطان ويف األ مناأل
 ية فوائد منها :يستفاد من هذه اآل

 
 ن قدر هللا واقع المهرب منه .أ -1
 لوهيته .اء امليت وهذا من كمال ربوبيتة وأقدرة هللا تعاىل على اماتة احلي واحي -2
 هللا على االحياء واالماتة . لقدرة ,الرد على منكري البعث -3
َ َلذحو َفْضل  َعَلى النهاسِّ  {بيان سعة فضل هللا تعاىل لقوله : -4  }إِّنه اّلله
 }َوَلكِّنه َأْكثَ َر النهاسِّ الَيْشكحرحونَ {قلة الشاكرين لقوله تعاىل : -5
 وجوب شكر هللا على نعمه الكثْية . -6
  يشكرون لكونه تعاىل َّل يعاجلهم ابلعقوبة على كفران  ال كثر الناس الذينحلم هللا تعاىل على أ -7

  .النعم     
 ن هللا يدل على أ  }فَ َقاَل هَلحْم اّللهح محوتحوا{ن قوله تعاىل :من السياق أل جواز حذف ماهو معلوم -8

  .يسمى يف البالغه ابالجياز ابحلذف مرهم ابملوت فماتوا  وهذا ماأ     
 ه املشهورة :قال ابن مال يف ألفيت
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 وحذف مايعلم جائز كما            تقول زيد بعد من عندكما                     

 
يقصد جيوز أن تقول ملن سألك من عندكم ؟ فتكتفي بقول ) زيد ( و ال يلزم أن تقول عندان زيد  

 فتحذف كلمة ) عندان ( لداللة السياق عليها كما يف هذه اآلية الكرمية .
م السابقة اليعلمها اال هللا تعاىل وال سبيل الرسول صلى هللا عليه وسلم ألن أخبار األمبوة اثبات ن -9

تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك  {قال تعاىل :م للعلم هبا اال عن طريق الوحي.للرسول صلى هللا عليه وسل

ألم  { وقوله:]  4هود:[  } ْبِل َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ اْلعَاقِبَةَ ِلْلُمتَِّقينَ َما ُكْنَت تَْعلَُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَ 

ُ  يَأْتُِكْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ال يَْعلَُمُهْم إاِلَّ   ] 9:إبراهيم[ }ّللاَّ

 
 
 
 
 
 

 
 

........................................... 
 ( 415/  2تفسْي ابن كثْي )  ( 2(           )  3473رجه البخاري برقم ) (  اخ 1) 
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 ية الرابعةاآل
 
 

 ]  28آل عمران: }     [َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َوإََِّل اّللهِّ اْلَمصِّي {: قوله تعاىل

ن ذلك ينايف كمال ن املؤمنني ألولياء من دو منون الكافرين أملؤ ن يتخذ اوردت يف سياق التحذير من أ       
نِّنَي َوَمن يَ ْفَعْل َذلَِّك فَ َلْيَس مَِّن اّللهِّ  {:قال تعاىل يقدح فيه. و االميان ذِّ اْلمحْؤمِّنحوَن اْلَكافِّرِّيَن أَْولَِّياء مِّن دحْونِّ اْلمحْؤمِّ اله يَ تهخِّ

ن ْهحْم ت ح  تضمنت   }اّللهح نَ ْفَسهح َوُيحَذهِّرحكحمح   {قوله تعاىل :  }َقاًة َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َوإََِّل اّللهِّ اْلَمصِّيح يفِّ َشْيء  إِّاله َأن تَ ت هقحوْا مِّ
ولياء من دون املأمور به يف هذه اآلية وهو عدم اختاذ الكافرين أ معىن التهديد والتخويف والوعيد ملن خيالف

 راد منه اخلْي ووذات التحذير ي .مر هللا فقد عرض نفسه للعقوبة الشديدةوامنهم فمن خالف أ ةاملؤمنني والرباء
 يف احملظور فيسلم من العقوبة .الرَحة ابلعباد ألن املقصود التحذير من الوقوع 

يح {قوله : فمن  فعل  ول من التهديد والتخويف والوعيداألالتحذير خر يتضمن ماتضمنه َتذير آ  }َوإََِّل اّللهِّ اْلَمصِّ
. ومناسبة يةاآل فتكرر هتديدان يف نفس ,ى هللا عنه فان مرجعه حتمي يوم القيامة فيحاسب مباتوعد هللا بهمان

فهو ينقض مبدأ كرب قوادح االميان احلال يقتضي ذلك فمواالة الكفار دون املؤمنني من أ تكرير التهديدين أن
رِّ ي حَوادُّوَن َمْن َحاده اّللهَ َوَرسحولَهح َوَلْو  اَل جتِّدح {ن بقوله :الوالء والرباء الذي أقره هللا يف القرآ ّللهِّ َواْليَ ْومِّ اآْلخِّ قَ ْوًما ي حْؤمِّنحوَن ِبِّ

َيَاَن َوأَيه  يهََتحْم أحْولَئَِّك َكَتَب يفِّ ق حلحوهبِِّّمح اْْلِّ لحهحْم َجنهات  جَتْرِّي َدهحم بِّرحوح  مهِّْنهح َويح َكانحوا آَِبءهحْم أَْو أَبْ َناءهحْم أَْو إِّْخَواهَنحْم أَْو َعشِّ ْدخِّ
ْزبح اّللهِّ َأاَل إِّنه حِّ  َي اّللهح َعن ْهحْم َوَرضحوا َعْنهح أحْولَئَِّك حِّ  [    }ْزَب اّللهِّ هحمح اْلمحْفلِّححونَ مِّن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارح َخالِّدِّيَن فِّيَها َرضِّ

 .القة ورابط الدم قوى من عانه وتعاىل عالقة الدين وروابطه أفجعل سبح ] 22اجملادلة : 
صي ( بل كرر لفظ اجلاللة ) وُيذركم هللا نفسه واليه اململ يقل:ضع االضمار مبعىن أن هللا مو ية اظهار يف هذه اآليف      

 (  1ار يف مقام اضمار لرتبية املهابة وادخال الروعة (): ) واالظه -رمحه هللا -قال االلوسيمرتني يف نفس االية.
 

ذا التحذير على الوجه الذي أراده هللا تعاَل اال من كان عنده علم فكلما كان االنسان ِبهلل أعلم كان  ال يدرك ه       
اَل َيْسبِّقحونَهح {منه أخوف. ومن أجل هذا قال هللا تعاَل عن املالئكة الذين يعبدون هللا و يسبحونه ليال وهنارا اليفرتون :

ْلَقْولِّ َوهح  َْمرِّهِّ يَ ْعَملحوَن ِبِّ  [ }يَ ْعَلمح َما َبنْيَ أَْيدِّيهِّْم َوَما َخْلَفهحْم َواَل َيْشَفعحوَن إِّاله لَِّمنِّ اْرَتَضى َوهحم مهِّْن َخْشَيتِّهِّ محْشفِّقحونَ  *م أبِّ

َهًبا وََكانحوا لََنا إِّهنهحْم َكانحوا يحَسارِّعحوَن يفِّ اخلَْْيَاتِّ َويَْدعحونَ َنا َرَغًبا َورَ  {وقال تعاَل عن األنبياء املكرمني  : ] 28االنبياء : 
عِّنيَ   ] 90االنبياء :  [ }َخاشِّ

 
 
 

.................................................................. 
 (  126/  3( روح املعاين )  1) 
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هذا تصنع قول له عائشة رضي هللا عنها : ) أفتيقوم حىت تتفطر قدماه نه كان صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو 
 .( 1) كون عبدا شكورا .ماأتخر ( فيقول عليه الصالة والسالم أفال أ تقدم من ذنبك و وقد غفر هللا ما

ال أنت ايرسول هللا ؟ قال وال  وثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ) لن يدخل اجلنة أحد بعمله , قالوا و         
وذلك عماهلم عدم قبول أ احلال مع العلماء العباد الصاحلني ُيافون منوكذلك  .( 2أان اال أن يتغمدين هللا برمحته () 

 يعدل  شيئا . حتصى لن ال نعم هللا اليت التعد و ن عملهم يف مقابلمعهم من علم أ مبا الدراكهم 
ن شيئا فهم كالعمي الذيفال يرون  ,حتذير هللا مباحصل يف قلوهبم من ظلمات اجلهل أما اجلاهلون فال يدركون    

جوارحه  عنه خوف من هللا يف القلب فيستقيم عملادراك التحذير ينشأ ن ادراك َّتذير هللا تعاَل أومثرة .اليبصرون
فمىت الظاهر بصالح الباطن  فيستدل على صالح  ,ملك صلحت رعيتهفالقلب كاملك واجلوارح كالرعية فمىت صلح ا

يستقيم  ال و ,خرةلدنيا واآلالعبد وخسر احال س ومىت فسد القلب انتك,صلح القلب صلح حال العبد واستقام 
مراضا , قال تعاَل الشهوات فكما أن لألبدان أمراضا فان للقلوب أ من مرضي الشبهات و القلب اال اذا كان خاليا

َا َكانحوا َيْكذِّبحونَ  {:  تعاَل أن للقلوب فاثبت هللا ] 10لبقرة : ا [  }يفِّ ق حلحوهبِِّّم مهَرٌض فَ زَاَدهحمح اّللهح َمَرضاً َوهَلحم َعَذاٌب أَلِّيٌم مبِّ
وأمراض القلوب أشد فتكا وخطرا ِبلبشر من أمراض صابه هذا املرض .أ ليم ملنمث توعد سبحانه ِبلعذاب األ.اضامر أ

راض القلوب َيوت فيفارق مابه من مرض البدن أما أم ون قد يشفى منها فينتهي عهده هبا أبدااألبدان ألن أمراض األ
صابه الدنيا واآلخرة ومن أ مراض القلب استقام حاله يفأبدي تدور عليها فمن سلم من األاليت فيها اخللود نا آخرتفان 

ال وان يف اجلسد مضغة اذا صلحت صلح اذلك قوله صلى هللا عليه وسلم : )ودليل .مرض القلب انتكس يف الدارين 
ذير حدركوا  هذا التن هم الذين أهل العلم الصاحلو أو .(3هي القلب()  ال وسد كله أاذا فسد فسد اجل اجلسد كله و

ٌّ َوالَ  {: هللا تعاَل بقوله  مالذين وصفه وعملوا به وهم َوأَنذِّْر بِّهِّ الهذِّيَن َُيَافحوَن أَن ُيحَْشرحوْا إََِّل َرهبهِِّّْم لَْيَس هَلحم مهِّن دحونِّهِّ َويلِّ
المؤمنون الممثلون بحال البصير هم ) قال ابن عاشور رمحه هللا :  .] 52االنعام :  [   }َشفِّيٌع لهَعلههحْم يَ ت هقحونَ 

وعرفوا بالموصول لما تدل عليه الصلة من المدح ، ومن التعليل بتوجيه إنذاره إليهم دون غيرهم ، ألن .
اإلنذار للذين يخافون أن يحشروا إنذار نافع ، خالفا لحال الذين ينكرون الحشر، فال يخافونه فضال عن 

 (  4)   .  )ياج إلى شفعاءاالحت
 

 من فوائد اآلية الكرمية
 رمحة هللا تعاَل بعباده حيث حذرهم مما يتوجب عذاهبم . -1
 التحذير من ارتكاب ما حرم هللا .  -2
 تشديد التحرمي اذا كان املقام يقتضي ذلك لكونه تعاَل كرر التحذير مرتني يف نفس اآلية .  -3
 النهي عما حذر هللا منه يدل على الضد وهو امتثال أوامره تعاَل .احلث على طاعة هللا, ألن  -4
 أن من خالف أمر هللا فانه لن يفلت من العقوبة ألن مصيه حتما اَل هللا و لن جيد أي مهرب من عذاب هللا . -5
 ( وتقدمي اجلار واجملرور أن املصي اَل هللا وحده دون غيه لتقدمي اجلار واجملرور يف قوله تعاَل : ) واَل هللا املصي -6

 يفيد احلصر يعين املصي َل هللا ال اَل غيه . 
...................................................... 

 (  2816مسلم برقم )  ( اخرجه  2)           (  2819( اخرجه مسلم برقم )  1) 
 (  244/  7والتنوير ) ( التحرير  4 )          (  1599مسلم برقم ) ( اخرجه  3) 
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 ية اخلامسةاآل

 
 
ْلعَِّبادِّ  {قال تعاَل :      ] 30ال عمران :   [(  َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ
َلْت مِّْن َخْي  حمَُّْضرًا َوَما َعمَِّلْت مِّن سحَوء  ت َ  {ية جاء قبلها هذا ختم آ   َنهح يَ ْوَم جتِّدح كحلُّ نَ ْفس  مها َعمِّ نَ َها َوبَ ي ْ َودُّ َلْو أَنه بَ ي ْ

ْلعَِّبادِّ  ِبب قول هللا تعاَل خاري رمحه هللا يف صحيحه هلذه اآلية: )بوب الب. }أََمًدا بَعِّيًدا َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ
سبقت ان رمحته  غي من هللا وأنه ال أحد أوهي  يف هذا الباب ةالواردحاديث مث ساق األ  }َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح  {: 

 (  1ن هللا عند ظن عبده به اذا ذكر هللا يف مأل ذكره هللا يف مأل خي منه ( ) وأغضبه 
خلوف من هللا تعاَل  ايت اليت حتث على اوف ( مث ساق اآل) اخل ِبب بوب النووي رمحه هللا يف رايض الصاحلني         

هذا التحذير فتحوا املتيقظون  يف الوعظ : )  ملا مسع  قال ابن اجلوزي رمحه هللا يف التبصره }كحمح اّللهح نَ ْفَسهح َوُيحَذهِّرح  {و منها
ارتفعت الغفلة حبلول  فعاشت اليقظة مبوت اهلوى و ,رواح ل اخلوف فأحزن األبدان  وقلقل  األو بواب القلوب لنز أ

ال قرار للعارف   ح من الزلل والعزائم من اخللل فال سكون للخائف وفتهذبت اجلوار  اهليبة واهنزم الكسل جبيش احلذر
عتاب بفنائه فا ملوت من اذا خطر ال كلما ذكر العارف تقصيه ندم على مصابه واذا تصور مصيه حذر مما يف كتابه و

ْلعِّبَادِّ َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح  {جاء قوله تعاَل : .(2)(قلق  مبجموع أسبابهرهني ال فهوعتابه  تذكيه بعد   } َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ
مث ذكر ندم من  سبحانه وتعاَل يوم القيامة  فيحاسبهم عليهاو شر سيحضرها ل أعماهلم من خي أن كتعاَل عباده أ

 وهذا فيه معىن التحذير من ارتكاب املعاصي .,ن ينفعه ندمه دون أشد الندم عمل عمال سيئا أبنه سيندم أ
ْلعَِّبادِّ  {: قوله تعاَل   ندما أبنه سيندم على اتيان املعاصي  حتذير لكل من  يتجرأ }َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ

َويَ ْوَم {: تعاَل فيصيبه ماحذر هللا منه. قال يقع يف دائرة غضب هللا فيجب االبتعاد عما يغضب هللا حىت ال .شديد
َتينِّ ملَْ َأَّتهِّْذ فحاَلاًن َخلِّياًل  *ْيهِّ يَ قحولح اَي لَي َْتينِّ اَّتهَْذتح َمَع الرهسحولِّ َسبِّياًل يَ َعضُّ الظهاملِّح َعَلى يَدَ  َلَقْد َأَضلهينِّ َعنِّ  *اَي َويْ َلىَت لَي ْ

 ] 29/  28/  27الفرقان : [  }الذهِّْكرِّ بَ ْعَد إِّْذ َجاءينِّ وََكاَن الشهْيطَانح لِّْْلِّنَسانِّ َخذحواًل 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

........................................... 
 (            80/ 1( التبصرة ) 2(      ) 1016( صحيح البخاري , كتاب التوحيد  )ص  1) 
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ْلعَِّبادِّ { قوله تعاَل:        يرهللا تعاَل بعباده حىت ال يتولد من التحذرمحة فيه اظهار  شد الرمحة وفة أالرأ  }َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ
فة هللا بعباده ومن رأختمها ِبلرمحة . تحذير وتوسطها ِبل وة ِبلعدل ية الكرَيهللا هذا اآلفبدأ  .الشديد قنوط من رمحته

إِّنه الن هْفَس {مارة ِبلسوء النفس األ كالشيطان وساء وُيذرهم من مجيع أعدائهم  ه يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن أنأ
لسُّوءِّ  ) الالم ( الداخلة على مها ) ان ( و ة مبؤكدين دهنا مؤكية وجد أومن أتمل هذه اآل .] 53ف : يوس[ } أَلمهاَرٌة ِبِّ

فة منه سبحانه ن ِبلرأن هذا التحذير الشديد مقرت "وهللا رؤؤف ِبلعباد" دليل على أ : ) قال الشوكاين رمحه هللاخرب ان .
 ( 1بعباده لطفا هبم ( )

حماسبة النفس ألن كل فعل أو قول سيحصيه هللا  قوال واأل عمال ويف األ ذراحل خذ احليطة ودلت اآلية على أ     
َا َعمِّلحوا َأْحَصاهح اّللهح {هم اليظلمون . قال تعاَل :  مث توىف كل نفس ماكسبت و تعاَل, َعث حهحمح اّللهح مجِّيًعا فَ ي حنَ بهِّئ حهحم مبِّ يَ ْوَم يَ ب ْ

 .] 6اجملادلة : [  }يدٌ َوَنسحوهح َواّللهح َعَلى كحلهِّ َشْيء  َشهِّ 
فتستحق العذاب املرتتب تها حىت التقع يف احملذور فتندم مراقبو احلذر الشديد وجوب حماسبة النفس  يتفرع عن      
مرتين ( كرره 28 )آل عمران:ويحذركم هللا نفسه :قوله) قال الكرماين رمحه هللا : رتكاب ماحذر هللا منه .ا ىعل

إلى هللا المصير معناه مصيركم إلى هللا والعذاب  خر في اآلية األولى فإن قوله وألنه وعيد عطف عليه وعيد آ
والرأفة أشد  (30 )آل عمران: ادبوهو قوله تعالى وهللا رءوف بالع معد لديه فاستدركه في اآلية الثانية بوعد

 (2()فته تحذيرهأمن الرحمة وقيل من ر

 
 ية :من فوائد اآل

 
  }َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح { وع فيما هنى هللا عنه لقوله:ديد من الوقالتحذير الش -1
 فيسلموا من العقوبة .حيث حذرهم من الوقوع يف احملذور رمحة هللا بعباده  -2
الفة أمره مث بني يف هناية اآلية أنه رؤؤف شديد من خم  اجلمع بني الرتغيب والرتهيب حيث حذر تعاَل حتذيرا   -3

 و قنوط من رمحته ..س أرحيم فال ُيصل أي
 فة على الوجه الالئق به تعاَل .يتضمنه هذا االسم من الرأ ما ف ( هلل تعاَل وؤ اسم ) الرؤ  اثبات – 4

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
............................................... 

 ( 89يف القران ) ص  ( اسرار التكرار 2(           )  271/  1( فتح القدير )  1)    
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 ية السادسةاآل
 

ْذرَكحْم فَانفِّرحواْ ث حَبات  أَوِّ انفِّرحواْ مجِّيًعا{قال تعاَل :  ] 71النساء :  [  } اَي أَي َُّها الهذِّيَن آَمنحواْ خحذحواْ حِّ

 

 

دمة فهو كاملق ,صف االَيان حلثهم علىى التزام األمر اآليت بعدهية الكرَية بنداء املؤمنني بو هللا تعاَل هذه اآل بدأ      
: ) اذا مسعت هللا ن يفعلوا ماسيؤمرون به بعد ذلك . قال ابن مسعود رضي هللا عنه من االَيان أن أ لألمر اآليت  و

أيها الذين  وتصدير اخلطاب ب ) ايو شر تنهى عنه ( .فانه خي تؤمر به أرعها مسعك "ايايها الذين امنوا " فأيقول :) 
 فوئد :عدة ( فيه  وا منآ

 حرف النداء ) اي ( .م السامع بواسطة جذب اهتما -1
 يت .االهتمام  ِبملوضوع اآل -2
 مور به. احلث على الفعل املأ  -3
 مور به نقص يف االَيان. ن خمالفة فعل املأأ -4

 نصاري , وهو مالكي من علماء املغرب العريب , يف منظومته ) اليواقيت الثمينة ( :قال األ    
 دا ر  الرش  كبي    فقد قال  رشدا                 لذام  أعباس كال والبن                           

 راد  فاعلما   ي  ر     اذا مسعت هللا يدعوك فما                 اال  اَل  خي                          
 لسر  عنا روع     ش م   م  احلك                 أو  دفع  شر   فافاد   أن                          

 زل وحجب  لكنه  تفضال  ليس  جيب                دع قول من ضل و                          
, ذكر يف هذه اآلية رسوله الثناء على من انقاد هلل و والرسول  و ملا ذكر هللا تعاَل يف اآلية اليت قبلها طاعة هللا      

 .نه التحرز من الوقوع يف احملظور احلذر سبق تعريفة أ واحليطة من العدو ,  وخذ احلذر وجوب أ
ولفظ " خذوا " استعارة لمعنى شدة الحذر ومالزمته ، ألن حقيقة األخذ ): قال ابن عاشور رمحه هللا       

اإللقاء كان التذكر والتيقظ  الغفلة يشبهان البعد و تناول الشيء الذي كان بعيدا عنك ، ولما كان النسيان و
وليس الحذر  . خذ عليه عهدا وميثاقاأ، وقولهم : خذ العفو  أخذ الشيء بعد إلقائه ، كقوله  يشبهان

، سلحتهم ولياخذوا حذرهم وأ,خرى ألفإن هللا تعالى قال في اآلية ا مجازا في السالح كما توهمه كثير ،
  ( 1) .يه فعطف السالح عل

 

 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................. 

  2 / 118)التحرير والتنوير )  ( 1)  
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اليت وافشال كل  خمططاهتم  من واتقاء شر العدوحتقيق األ خذ بكل سبب يؤدي اَلوأخذ احلذر يشمل األ      
لمني من تعلم َّتاذ كل الوسائل اليت حتقق النصر للمسايضا حث املسلمني على يريدون هبا اضعاف املسلمني, ويشمل أ

طة واحلذر من قخذ اليجوب أ التحذير يشمل  و و .سالح  العدو رض والعلم النافع  بكل أشكاله  وكذلك معرفة  أ
زل هللا سورة كاملة عن وقد اأ ] 4املنافقون : [   }مح اْلَعدحوُّ فَاْحَذْرهحمْ هح {. قال تعاَل :   دو الداخلي وهم املنافقونالع

فيحذر العدو خذ أبمر هللا يف هذه االية , صلى هللا عليه وسلم  يف غزواته أيكان النيب   تتحدث عنهم . واملنافقني 
ستعدادهم وعددهم رض العدو وار أبعركة فتأيت اليه صلى هللا عليه وسلم األخبارض العدو قبل امل اَل أببعث عيوان

يف غزواته عليه الصالة والسالم  ية مما ساعده يتحقيق النصرلى هللا عليه وسلم عامال هبذه اآلفيكون ص وعدهتم ونواايهم
 وعمل املسلمون من بعده بطريقته يف الفتوحات االسالمية اليت تلت وهذا مبسوط يف كتب السية واملغازي ..

 عداء الذين يردون املسلم عن ذكر هللا كالشيطان ولشامل يشمل وجوب أخذ احلذر من مجيع األواحلذر مبفهومه ا
 مارة ِبلسوء .النفس األ

خذ احلذر من الكفار بكل هنا متفرع عن األمر أبِبلنفر  األمر}فَانفِّرحوْا ث حَبات  أَوِّ انفِّرحوْا مجِّيًعا{قوله تعاَل :      
كر هللا تعاَل هنا  أن النفر يكون ِبخلروج متفرقني سرية بعد سرية  أو فرقة بعد فرقة أو .  مث ذ بق  ذكرها االوسائل الس

و متفرقني يعود اَل بث الرعب يف قلوب األعداء.واخلروج  مجيعا أ و اخرجوا كلكم الظهار القوة ولواء بعد لواء  أ
 هو راجع اَل امام املسلمني . حسب مايقتضي احلال و ة العامة وحاملصل

  
 

 ية :من فوائد اآل
 خذ احلذر منهم .تربص العدو ِبملسلمني ألمر هللا أ -1
 من للمسلمني .وحوب اليقظة حىت يتحقق األ -2

 سباب النصراخذ احلذر من أ  -3
 ي به يكون النصروجوب تعلم العلم الذ -4
  .فرقنيو مجيعا ( اتضح به معىن ) ثبات ( يعين متك) أن قوله تعاَل أل همعرفة الشي بضد  -5
 و ( املفيدة للتخيي .: ) أمة من قولةحلال الذي به تتحقق املصلحة العامراعاة ا -6
 سباب السالمة .وجوب األخذ ِبألسباب ألن أخذ احلذر من أ – 7
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 ية السابعةاآل
 
 

ْذَرهحمْ  {قال تعاَل  :   ]102النساء : [    }َأْسلَِّحتَ هحمْ  وَ  َوْلَيْأخحذحواْ حِّ

 

اهتمامه تعاَل  يقاتلون يف سبيله و هللا تعاَل للذين حمبة, وفيها يف سياق صالة اخلوف يف حال احلرب وردت        
  .ية السابقةارشادهم اَل سبيل النصر فان أخذ احلذر واحليطة من العدو من أسباب النصر كما تقدم يف فوائد اآل هبم و

ترك االستسالم؛ فإن  واحلذر من العدو يف كل األحوال وهذا يدل على أتكيد التأهب  وقال القرطيب رمحه هللا : )
 (  1)  )اجليش ما جاءه مصاب قط إال من تفريط يف حذر.

بوب البخاري رمحه هللا يف صحيحه ) ِبب : ُيرس بعضهم بعضا يف صالة اخلوف ( مث ساق حديث ابن عباس        
  .(2لكن ُيرس بعضهم بعضا )   صالة وخره ) والناس كلهم يفعنه يف صفة صالة اخلوف ويف آرضي هللا 

 ية الكرَية .احلديث تطبيق للحذر واتباع ملا أمر هللا به  يف هذه اآل ويف هذا

 .سلحة املعين احلقيقي, وأخذ األازياملعىن اجمل ة مبعنييعها اجملازي واحلقيقي  فأخذ احلذر من العدويورد احلذر يف هذه اآل

يف صالة اخلوف سالحا يدفع به عن نفسه وال  –ندِب  –: ) وُيمل خائف  -ه هللا رمح -قال  الشيخ عبد هللا البسام
ْذَرهحْم َوَأْسلَِّحتَ هحمْ َوْلَيْأخحذحواْ  {يثقله كسيف وسكني لقوله تعاَل :   .(3جيب يف قول أكثر أهل العلم()  ال و} حِّ

 ية :من فوائد اآل 
 

 خذ احلذر من العدو يف حال احلرب .ليقظة و أوجوب ا -1

 خذ احلذر.هللا لعباده اجملاهدين يف سبيله ألمرهم وحثهم على أب ح -2

 لرغبتهم يف النيل من املسلمني .عداوة الكفار للمسلمني  -3

 حقيقة  خذ (  يستعمل جمازا ومن الفوائد البالغية أن لفظ ) أ -4

 ية وردت يف سياق صالة اخلوف .محل السالح اثناء صالة اخلوف ألن اآل -5
 
 
 
 

...................................... 
 ( ( 944حديث رقم ) ر  صحيح البخاري , كتاب اخلوف ,ظ( ان 2)       (     373/  5تفسْي القرطيب )  )1(
 ( 195/  1  ( ( نيل املآرب  3
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 ية الثامنةاآل
 
 
ْذرَكحمْ {قال تعاَل  :    ] 102النساء : [  } َوخحذحواْ حِّ

 

رض ية  يف حال احلرب اذا وضعت األسلحة  أثناء  صالة اخلوف  على األفس اآلخذ احلذر يف نمر أبورد  األ       
و  قد يكون ل احلرب قد يتسبب يف بلل السالح أو املالبس فثقل فيصعب محلها أن نزول املطر يف حا, ألبسبب مطر

ألرض اذا حصل عذر ص هللا تعاَل بوضع السالح على افيعجز عن محل السالح فرخ ح ا ر و مثخنا ِبجلأ املقاتل مريضا
العدو فيميلوا عليهم  اليفاجئهم حىت  تعاَل الذين يقاتلون يف سبيله أن ايخذوا حذرهم ويف هذه احلال وجه هللا مما تقد.

َلًة َوده الهذِّيَن َكَفرحوْا َلْو تَ ْغفحلحوَن َعْن َأْسلَِّحتِّكحْم َوأَْمتَِّعتِّكحْم فَ َيمِّيلحو  {ية :  واحدة كما ورد يف نفس اآل ميلة َن َعَلْيكحم مهي ْ
َدةً    }َواحِّ

 
 ية : من فوائد اآل

 ية .ذ احلذر لتكراره مرتني يف نفس اآلخاالهتما البالغ أب -1

 املؤمنني .لعباده  ارادة هللا النصر -2

 سباب النصر .حيث أرشدهم اَل األخذ أب رمحته تعاَل بعباده -3
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 ية التاسعةاآل
 
  ] 41املائدة :  } [خحذحوهح َوإِّن ملْه ت حْؤتَ ْوهح فَاْحَذرحوايَ قحولحوَن إِّْن أحوتِّيتحْم َهَذا فَ {
 

 

وكان هذا يف بداية العهد املدين قبل اجالئهم من  حدث عن يهودي زان بيهودية حمصنني.ية تتآسياق  يف وردت       
ؤا اَل الرسول صلى هللا عليه ن اليهود  عندما جاالنضي وبنو قينقاع.ويف اآلية داللة على أ بنوقريظة و  املدينة  وهم  بنو

طوعا ال عنوة . وسبب م اَل النيب صلى هللا عليه وسلم قيق هواهم , وكان جميؤهادوا  حتمل يريدوا احلق واَّنا أر  وسلم
 تطبيق النيب صلى هللا عليه وسلم حلكم التوراة :

 حكام دينهم .يهود وأهنم مل يلتزموا أببيان كذب ال -1

ن الوحي لمون ذلك فانكروا نبوته حسدا وحقدا . وأن اليهود كانوا يعوسلم مع أ ات نبوته صلى هللا عليهاثب -2
 الذي نزل على رسوهلم  موسى صلى هللا عليه وسلم هو نفسه الذي نزل على حممد صلى هللا عليه وسلم .

رمحه هللا يف   –الطربي  كان اليهود قد حرفوا حد الزان املوجود عندهم يف التوراة ِبلرجم  ِبجللد والتحميم . قالو        
حتول وهو اجللد حببل من ليف مطلي بقار , مث يسود وجوههما , مث ُيمالن على محارين و تعريف التحميم : )

يوافق هواهم  ( فذهبوا اَل الرسول صلى هللا عليه وسلم يستفتونه لعله يفتيهم فيما  1( ) وجوههما من قبل دبر احلمار 
يعود على احلكم الذي يريده اليهود يف حكم  الزاين والزانية احملصنني والذي يوافق هواهم وهو  } َفخحذحوهح {فقوله تعاَل : 

يعين احلكم املوجود يف التوراة وهو الرجم الذي حرفوه و اليوافق هواهم  }ن ملْه ت حْؤتَ ْوهح فَاْحَذرحواَوإِّ {اجللد والتحميم  وقوله :
. 

مهم   -صلى هللا عليه وسلم-عازب قال: محره على رسول هللا عن الرباء بن خرج مسلم يف صحيحه أ       بيهودي حمح
جملود, فدعاهم فقال: وهكذا جتدون حده الزاين؟" قالوا: نعم. فدعا رجاًل من علمائهم قال له: "نشدتك ِبّلله الذي أنزل 

نك نشدتين هبذا مل أخربك, جند حده التوراة على موسى, أهكذا جتدون حده الزاين يف كتابكم؟" فقال: اللهم ال, ولوال أ
الزاين يف كتابنا الرهجم, ولكنه كثر يف أشرافنا, فكنا إذا أخذان الرجل الشريف تركناه, وإذا أخذان الرجل الضعيف أقمنا 
عليه احلد. فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع, فاجتمعنا على التحميم واجللد وتركنا 

: "اللهم إينهِّ أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرجم, فأنزل هللا عز -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا الرجم.ف
ت حْؤتَ ْوهح َذا َفخحذحوهح َوإِّْن ملَْ وجل: } اَي أَي َُّها الرهسحولح اَل َُيْزحْنَك الهذِّيَن يحَسارِّعحوَن يفِّ اْلكحْفرِّ{ إَل قوله: } يَ قحولحوَن إِّْن أحوتِّيتحْم هَ 

َا أَنْ َزَل اّللهح فَأحولَئَِّك هحمح اْلَكافِّرحوَن { ]املائدة:  [ يف اليهود إَل قوله: } 44-42فَاْحَذرحوا { إَل قوله: } َوَمْن ملَْ َُيْكحْم مبِّ
َا أَنْ َزَل اّللهح فَأحولَئَِّك هحمح الظهالِّمحوَن { يف اليهود, إَل قوله: } َومَ  َا أَنْ َزَل اّللهح َفأحولَئَِّك هحمح َوَمْن ملَْ َُيْكحْم مبِّ ْن ملَْ َُيْكحْم مبِّ

قحوَن { ]املائدة:   ( 2)  .ر كلها, [ قال: هي يف الكفا47-45اْلَفاسِّ
 
 

............................................................. 
  1699(  احلديث برقم )  2)             ( 525/  4( تفسْي الطربي ) 1)  
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وصف هللا تعاَل اليهود  رد حكم هللا ملا يوافق فطرهتم الزائغة . الزيغ والضالل و حذر اليهود هنا مبين على اهلوى و    
منا ِبفواههم ومل تؤمن قلوهبم ون آقولر وهذا يدل على زيغهم وضالهلم وأهنم  يم يسارعون يف الكفأبوصافهم الذميمة أبهن

هنم مساعون ملن حوهلم وأ لرسوله و خداعهم هلل و سريرهتم ونيتهم وصفاء  دل على نفاقهم ودجلهم وعدمهذا ي و
زاين احملصن من الرجم اَل حكم الهو قول أحبارهم بتحريف  و وهذا يدل على كثرة مساعهم للكذب .للكذب

هم عن الصراط رافاحنزَّن الشريف مل يقيموا عليه احلد. وهذا يدل على  وكانوا اذا زَّن فيهم الضعيف رمجوه واذااجللد.
من بعد  هنم ُيرفون الكلمدار البوار وأُيلهم و  والذي سيوردهم اَل طريق اهلالك, راده هللا لعباده املستقيم الذي أ

عدم انقيادهم للحق وعمى  ذا يدل على ضالهلم وه صن من الرجم اَل اجللد وهو تغيي حكم الزاين احمل و ,مواضعه
و للسحت ( وهو كل كسب حرام من رِب أكالون تعاَل يف اآلية التالية أهنم ) أمث ذكر هللا قلوهبم بسبب معاصيهم .

 رشوة .
 

 ية :من فوائد اآل
 

 ضالل اليهود لعدم قبوهلم حكم هللا  وحتريفهم كالم هللا . -1

 ن من حرف كالم هللا  ففيه شبه من اليهودأ  -2

موال الناس يوافق هواهم وكثرة أكلهم أام هللا فيما حكَّتلق اليهود أبخالق ذميمة كالكذب ومساعه وحتريف ا  -3
 ِبلباطل .

اهبهم لتخلقهم ِبألخالق الذميمة املشار اليها من ش جوب احلذر من اليهود و يتفرع عن الفائدة الثالثة و -4
 نفا آ

 حبارهم .أمهية دور العلماء يف صالح لناس ألن اليهود اَّنا ضلوا بسبب أ  -5

الضالل اَّنا ضلوا بسبب  هل يل :) آفة العقل اهلوى ( وأكثر أوقد قنه موصل للهالك .ذم اتباع اهلوى وأ  -6
 هوائهم.اتباعهم أ

 لو كان ثقيال على النفس مبفهوم املخالفة . حىت وفضيلة قبول احلق   -7

اخلوف  واحلذر يقتضي  } ت حْؤتَ ْوهح فَاْحَذرحواملهْ ن َوإِّ {لقوله تعاَل اخبارا عنهم :كراهة اليهود احلق كراهة شديدة,   -8
 د من حمظور .الشدي
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 ية العاشرةاآل
 

َآ أَنَزَل اّللهح َواَل تَ تهبِّْع أَْهَواءهحْم َواْحَذْرهحْم أَن يَ ْفتِّنحوَك َعن بَ ْعضِّ َما أَنَزلَ {قال تعاَل : نَ هحم مبِّ  اّللهح إِّلَْيَك فَإِّن تَ َولهْواْ َوأَنِّ اْحكحم بَ ي ْ
يبَ هحم بِّ  َا يحرِّيدح اّللهح أَن يحصِّ قحونَ فَاْعَلْم أَّنه  ]49املائدة :[   }بَ ْعضِّ ذحنحوهبِِّّْم َوإِّنه َكثِّيًا مهَِّن النهاسِّ َلَفاسِّ

 
ى والنور شرع يف الكالم على القرآن  ن هللا تعاَل ملا  ذكر التوراة واالجنيل ومافيهما من اهلدمناسبة اآلية ملا قبلها : أ     

يف .وانسخ جلميع الكتب السابقة  هلا  ,السابقة وجامع  ن القران مؤيد للكتب السماويةواألمر بوجوب احلكم به. وأ
ن منها   ياة . وهلذا نظائر كثية يف القرآن ُيكم شريعة هللا يف مجيع شؤن احلر للرسول صلى هللا عليه وسلم أمهذه اآلية أ

حلَْقهِّ محَصدهِّقًا لهَِّما َبنْيَ يََدْيهِّ مَِّن اْلكِّ { َا أَنَزَل اّللهح َواَل تَ تهبِّْع أَْهَواءهحْم َوأَنَزْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ِبِّ نَ هحم مبِّ ًنا َعَلْيهِّ فَاْحكحم بَ ي ْ َتابِّ َومحَهْيمِّ
َا أَرَاَك اّللهح {و قوله تعاَل : ] 50املائدة :  } [َعمها َجاءَك مَِّن احْلَقهِّ  حْلَقهِّ لَِّتْحكحَم َبنْيَ النهاسِّ مبِّ إِّانه أَنزَْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ِبِّ

يًما َ {تبارك وتعاَل : وقوله  ]105النساء :  } [ َواَل َتكحن لهِّْلَخآئِّنِّنَي َخصِّ ْلقِّْسطِّ إِّنه اّلله نَ هحْم ِبِّ َوإِّْن َحَكْمَت فَاْحكحم بَ ي ْ
طِّنيَ  مته اال مادل الدليل على لرسول صلى هللا عليه وسلم موجه ألواخلطاب املوجه ل .] 42املائدة :[ }ُيحِّبُّ اْلمحْقسِّ

تحكيم مر بوعلى هذا يكون األخبصوص السبب . بعموم اللفظ ال العربةن ِبلرسول صلى هللا عليه وسلم.أل صيصهَّت
ُّ اتهقِّ اّللهَ َواَل تحطِّعِّ اْلَكافِّرِّيَن {يف قوله تعاَل :  -رمحه هللا  -قال الزركشي  الشرع موجه لكل والة املسلمني . اَي أَي َُّها النهيبِّ

َنافِّقِّنَي إِّنه  نه صلى هللا عليه وسلم كان ملراد الؤمنون  ألا ) اخلطاب له و] 1االحزاب : [  }  اّللهَ َكاَن َعلِّيًما َحكِّيًماَواْلمح
َواتهبِّْع َما يحوَحى إِّلَْيَك مِّن {الدليل على ذلك قوله يف سياق االية :   املنافقني  و حاشاه من طاعة الكافرين و تقيا و

َا تَ ْعَملحوَن َخبِّيًا رهبهَِّك إِّنه اّللهَ َكاَن  ذير عن حتكيم  ر بتحكيم الشرع حتمويفهم من األ( .2() ]  2االحزاب :   } [مبِّ
طع  يستاذ  عاش املسلم  يف بالد الكفار فله أن يتحاكم اليهم اذا ملو حكام الوضعية . أنزل هللا تعاَل من األ غي ما

أنزل هللا ُيتلف حكمه حبسب  واحلكم بغي مااد حكمهم .ن يعتقد فساحلصول على حقه اال عن طريقه. وجيب عليه أ
َا . )اجب فهذا كفر خمرج عن امللة  بنص القران زل هللا غي وه فان اعتقد أن حكم ما أناعتقاد صاحب َوَمْن ملَْ َُيْكحْم مبِّ

عدل عنه فهو عاص ولكنه لكنه  ل هللا نز وان اعتقد وجوب حتكيم ماأ [44]املائدة: (أَنْ َزَل اّللهح فَأحولَئَِّك هحمح اْلَكافِّرحونَ 
 قبلها للتوكيد وشدة االهتمام ألن املقام يقتضيه ية اليتوتكرر األمر ِبحلكم مبا أنزل هللا يف اآل ليس خارجا عن امللة .

 ن .فأهل الكتاب مابرحوا  ُياولون  الوصول اَل األحكام اليت توافق أهوائهم ال احلق املوجود يف القرآ
ال العمل به   فال ُيل تنفيذه و نزل هللا ,اأ, وهو احلكم بغي م ما احلكم املبدل: )و أ -رمحه هللا  -بن القيم  ل اقا      

نزل هللا تقليد العلماء يتفرع عن احلكم بغي ماأ و (. 1الظلم() الفسوق وو  صاحبه بني : الكفر  اتباعه وال يسوغ  و
 يستطيعون معرفة الدليل . هل العلم  ال العوام الذين البنفسه وهم أ  معرفة احلكم الصحيح وسعهالتعصب هلم ملن  و
 .ئمة عن اتباعهم اذا تبني لالتباع الدليل معروف ومشهور حتذير األو 
 
 

..................................................................... 
 (  242/  2لربهان يف علوم القران ) ( ا 2)      ( 411/  2( الضوء املنْي على التفسْي )  1) 
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ق ,بل هل الكتاب الذين اليريدون احلتضمنت النهي الصريح عن اتباع أهواء أ } َواَل تَ تهبِّْع أَْهَواءهحمْ {قوله تعاَل :       
ى هللا عليه صل نية صرُية للنيبوفيها تربية قرآ , وتوا من حيلة أ ابضالهلم وزيغ قلوهبم بكل مهوائهم يسعون اَل حتقيق أ

وال تتبع  : ) -رمحه هللا  –حممد رشيد رضا . قال  مته من بعده أل راده له ووسلم ِبالستقامة على طريق هللا الذي أ
فإن قبول كالمه ولو ملصلحة يف ذلك وراء احلكم , كتأليف قلوهبم وجذهبم إَل اْلسالم  أهواءهم ِبالستماع لبعضهم و

 .(  1)(  احلق ال يتوسل إليه ِبلباطل 
املراد خبطابه يف هذه اآلية التشريع ألمته  نه معصوم وألهوائهم هللا عليه وسلم لن يتبع أن النيب صلى ومعلوم أ     

َناَك {: -تبارك وتعاَل  –ن منها قوله . وهلذا نظائر كثية يف القرآاع اهواء الذين خالفوا  دينهِبلنهي عن اتب َواَل تَ ْعدح َعي ْ
نْ َيا َواَل تحطِّْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبهح َعن ذِّْكرِّاَن َوات هَبَع َهَواهح وََكاَن أَْمرحهح ف حرحطً َعن ْهحْم تحرِّيدح   ]   28الكهف :  [ }  ازِّيَنَة احْلََياةِّ الدُّ

اَي { :وقوله تعاَلغفل هللا قلبه عن ذكره . من أاليريد زينة احلياة  الدنيا ولن يطيع م ن النيب صلى هللا عليه وسلومعلوم ا
َنافِّقِّنَي إِّنه اّللهَ  ُّ اتهقِّ اّللهَ َواَل تحطِّعِّ اْلَكافِّرِّيَن َواْلمح َواتهبِّْع َما يحوَحى إِّلَْيَك مِّن رهبهَِّك إِّنه اّللهَ َكاَن  * َكاَن َعلِّيًما َحكِّيًما أَي َُّها النهيبِّ

ّللهِّ وَكِّيالً َوتَ وَكهْل َعَلى اّللهِّ وََكَفى  * ا تَ ْعَملحوَن َخبِّيًا مبَِّ  وسلم والرسول صلى هللا عليه  ] 3-2-1االحزاب :  [    }ِبِّ
َنافِّقِّنيَ {ومتوكل على هللا . وقوله تعاَل : قطعا متق هلل ومتبع للوحي  وهو   ] 48االحزاب : }  [َواَل تحطِّعِّ اْلَكافِّرِّيَن َواْلمح

 ن هذا كله التشريع .عليه الصالة والسالم  لن يطيع الكافرين واملنافقني  واملقصود م
َواَل تَ تهبِّْع أَْهَواءهحْم {ن منه قوله تعاَل :  جاء يف أكثر من موضع يف القرآهواء من خالفوا دين هللاوالنهي عن اتباع أ     

َا أَنَزَل اّللهح مِّن كَِّتاب   اءهحم مهِّن بَ ْعدِّ َما َجاءَك َولَئِّنِّ ات هبَ ْعَت أَْهوَ {وقوله تبارك وتعاَل :  ] 15الشورى :  } [َوقحْل آَمنتح مبِّ
َولَئِّنِّ ات هبَ ْعَت أَْهَواءهحم بَ ْعَد َما َجاءَك مَِّن اْلعِّْلمِّ {وقوله تعاَل :  ] 145البقرة :    [  }مَِّن اْلعِّْلمِّ إِّنهَك إَِّذاً لهمَِّن الظهالِّمِّنيَ 
ه  َواَل َواق   لَئِّنِّ ات هبَ ْعَت أَْهَواءهحم بَ ْعَد الهذِّي َجاءَك مَِّن اْلعِّْلمِّ َما وَ {وقوله :   ] 37الرعد :  }   [َما َلَك مَِّن اّللهِّ مِّن َويلِّ

ه  َواَل َنصِّي   نحوَن {وقوله :  ] 120البقرة :  [   } َلَك مَِّن اّللهِّ مِّن َويلِّ اَيتَِّنا َوالهذِّيَن اَل ي حْؤمِّ بحوْا ِبِّ َواَل تَ تهبِّْع أَْهَواء الهذِّيَن َكذه
رَةِّ َوهحم بَِّرهبهِِّّ  آلخِّ  ايت يف هذا الباب متضافرة  .واآل ] 150االنعام :   [    }ْم يَ ْعدِّلحونَ ِبِّ

لُّوَن {كما قال تعاَل : تباع اهلوى ,ِب ضل الضالون اال ما و      لهَك َعن َسبِّيلِّ اّللهِّ إِّنه الهذِّيَن َيضِّ َواَل تَ تهبِّعِّ اهْلََوى فَ يحضِّ
لهكَ ف{ فالفاء يف قوله تعاَل :  ]   26ص :  [   }ا َنسحوا يَ ْوَم احلَِّسابِّ مبَِّ َعن َسبِّيلِّ اّللهِّ هَلحْم َعَذاٌب َشدِّيٌد   } يحضِّ

ونظيه شرب  .فقطع اليد بسبب السرقة  سرق فقطعت يده. :كما يقالالل بسبب اتباع اهلوى  ن الضللسببية َيعىن أ
 40النازعات :  [    }َربهِّهِّ َوهَنَى الن هْفَس َعنِّ اهْلََوى َوأَمها َمْن َخاَف َمَقامَ {وقوله :  اخلمر فجلد وقتل فقتل و زان فرجم  .

 ] 43الفرقان :  [   }اهأََرأَْيَت َمنِّ اَّتهََذ إِّهَلَهح َهو {وقوله :  ]

َا يَ تهبِّعحوَن أَْهَواءهحْم َوَمْن َأَضلُّ ممِّهنِّ ات هبَ {قوله تعاَل :       يبحوا َلَك فَاْعَلْم أَّنه َ فَإِّن ملْه َيْسَتجِّ َع َهَواهح بَِّغْيِّ هحًدى مهَِّن اّللهِّ إِّنه اّلله
يف فقد جاء  .ةعن اتباع اهلوى مكررا يف هذه اآلي وجاء التحذير . ] 50القصص :   [ }اَل يَ ْهدِّي اْلَقْوَم الظهالِّمِّنيَ 

كثيا    حاولوا اب لى االهتمام البالغ يف التحذير ألن أهل الكتعشدة التحذير ويدل  ية اليت قبلها وهو من ِبباآل
 اضالل النيب صلى هللا عليه وسلم .

 
 

............................................................... 
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قصائد ( وغيه  , ونظمت  ال كتابه ) ذم اهلوىيف  ) ابن اجلوزي  (  اعن اهلوى كوقد ألف العلماء رمحهم هللا تعاَل   
 يف ) طوق احلمامة (. -رمحه هللا  -نه يقود اَل املهالك كا ) ابن حزم ( اليت تتحدث عن اهلوى و أ

َواْحَذْرهحْم أَن {بقولة : ِبَّتاذ احلذر من  فتنتهموسلم  واله  مث جاء التحذير من هللا تعاَل لنبيه صلى هللا عليه      
واملؤيد  التحذير الرِبين  موجه اَل الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو املعصوم  وهذا}إِّلَْيكْعضِّ َما أَنَزَل اّللهح يَ ْفتِّنحوَك َعن ب َ 

َنا َغْيَهح وَ تبارك وتعاَل : –ِبلوحي من هللا تعاَل  قال  َنا إِّلَْيَك لِّتَ ْفرَتَِّي َعَلي ْ إًِّذا }َوإِّْن َكادحوا لَيَ ْفتِّنحوَنَك َعنِّ الهذِّي أَْوَحي ْ
اعه لى هللا عليه وسلم  وأتب.   فاليهود والنصارى اليدخرون جهدا يف فتنة الرسول ص[73{ ]اْلسراء: * اَلَّتهَذحوَك َخلِّيالً 

 نفسهم .من دين هللا حسدا وحقدا  من عند أليخرجوهم 
عداء سلم وكل أمته أبخذ أشد احلذر من مجيع أ وله وآ ويف هذا التحذير من هللا تعاَل تربية للرسول صلى هللا عليه     

جل هذا . ومن أهنم يرتبصون ِبملسلمني ويريدون اضالهلم اضحة أ وفيه داللة و .نصارى وغيهم ين هللا من اليهود والد
 عليه وسلم  وهو التقي النقي , فغيه من ِبب أوَل صلى هللا اذا كان هذا التحذير موجها للنيب . واالهلي  جاء التحذير

ر االهلي نزل يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وزمن الصحابة وهم خي قل اَياان. واذا كان هذا التحذيممن هو أ
م ِبن ين فضح من هللا تعاَل ملكرهم  حىت ُيذرهم اجلميع واخبارهويف هذا التحذير القرآوَل ., فزماننا من ِبب أالقرون

   } دُّوْا َعنِّ السهبِّيلِّ َوَمن يحْضلِّلِّ اّللهح َفَما َلهح مِّْن َهاد  بَْل زحيهَِّن لِّلهذِّيَن َكَفرحوْا َمْكرحهحْم َوصح { مكرهم لن ينحج فيصيبهم اليأس.
َواَل ُيِّيقح {  ] 10فاطر :  [  }َوالهذِّيَن ََيْكحرحوَن السهيهَِّئاتِّ هَلحْم َعَذاٌب َشدِّيٌد َوَمْكرح أحْولَئَِّك هحَو يَ بحورح {  ] 33الرعد : [   

َْهلِّهِّ  ن وأ هل املكر اليفلحونتدل على أن أ ايت يف هذا  الباب كثربة اليت. واآل] 43فاطر :   [  }اْلَمْكرح السهيهِّئح إِّاله أبِّ
هللا تعاَل  يدفع مكر املاكرين عن اوليائه كما دفع املكر  عن مؤمن ال فرعون  واحل العذاب ِبل فرعون ملا كفروا  

لِّ فِّْرَعوْ {  ] :45غافر [   }َن سحوءح اْلَعَذابِّ فَ َوقَاهح اّللهح َسيهَِّئاتِّ َما َمَكرحوا َوَحاَق ِبِّ

حكام اليت  املقصود ِبلبعض هنا حكم الرجم يف الزان للمحصن واأل   } َعن بَ ْعضِّ َما أَنَزَل اّللهح إِّلَْيكَ { قوله تعاَل :     
ابن العريب  قالاليت توافق أهوائهم ومل يريدوا هبا احلق. كان يريدها اليهود والنصارى من النيب صلى هللا عليه وسلم  و

ه ومل والصحيح أن } بعض { على حاهلا يف هذه اآلية , وأن املراد به الرجم أو احلكم الذي كانوا أرادو  رمحه هللا : )
 .(  1( ) يقصدوا أن يفتنوه عن الكل 
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يبَ هحم بِّبَ ْعضِّ ذحنحوهبِِّّمْ {قوله تعاَل :       َا يحرِّيدح اّللهح أَن يحصِّ يقول تعاَل خمربا نبيه صلى هللا عليه وسلم  } فَإِّن تَ َولهْوْا فَاْعَلْم أَّنه
م حتزن عليهفال   ك,ال احلق الذي عند ,يريدون شيئا يطابق هواهم  الذين جاؤك مستفتني وهم رض عن  هؤالء عأن أ

زله هللا سيكون سببا يف خذالهنم وضالهلم  وشقائهم فقد أديت ماعليك يف تبليغ احلق  وأن اعراضهم عن احلق الذي أن
. 

م اَّنا ضلوا بسبب اعراضهم عن احلق  واتباع عراض عن احلق سبب يف اهلالك  ألهنن االويف اآلية داللة على أ      
هبم ِبجلالء واجلزية والقتل , وكذلك كان , وإَّنا قال : ببعض ألن اجملازاة يعذ: ) -رمحه هللا  –قال القرطيب .اهوائهم 

 ( 1)   )ِبلبعض كانت كافية يف التدمي عليهم
قحونَ {قوله تعاَل :       يف هذا تسلية للرسول صلى هللا عليه وسلم وهتوين عليه بعدم احلزن  } َوإِّنه َكثِّيًا مهَِّن النهاسِّ َلَفاسِّ

 عرض الناس عن احلق احلزن اذا أبه ين النيب صلى هللا عليه وسلم  يصمل يقبلوا حكمه ألئغني اذا اعرضوا و على هؤالء الزا
َا يَ قحولحونَ {  يقح َصْدرحَك مبِّ َقْد نَ ْعَلمح إِّنههح لََيْحزحنحَك {ن ويف موضع آخر من القرآ ] 97احلجر :  [  }َوَلَقْد نَ ْعَلمح أَنهَك َيضِّ

اَيتِّ اّللهِّ جَيَْحدحونَ الهذِّي يَ قحولحوَن فَ  وفيها اخبار من هللا تعاَل  ] 33االنعام  : [   }إِّهنهحْم اَل يحَكذهِّبحوَنَك َوَلكِّنه الظهالِّمِّنَي ِبِّ
كد املتأمل هلذه اآليه جيد أن هللا تعاَل قد أ . وطبع كثي من الناس  الفسق , وهو اخلروج عن الطريق املستقيم , من أن 

الكي ن سرب ان, للتوكيد على أن ( و ) الالم ( الواقعة يف خالصراط املستقيم مبؤكدين ومها ) أناس عن خروج كثي من ال
  ] 031يوسف :  [  }َوَما َأْكثَ رح النهاسِّ َوَلْو َحَرْصَت مبِّحْؤمِّنِّنيَ {ويدل هلذا قوله تعاَل :  الطريق املستقيم حقيقة قلة.

َوإِّن {من القران سلم على هداية اخللق . ويف موضع آخر يب صلى هللا عليه و قلة املؤمنني وحرص الن فأثبت هللا تعاَل
لُّوَك َعن َسبِّيلِّ اّللهِّ إِّن يَ تهبِّعحوَن إِّاله الظهنه َوإِّْن هحْم إِّاله َُيْرحصحونَ   .   ] 116نعام : األ  [   }تحطِّْع َأْكثَ َر َمن يفِّ اأَلْرضِّ يحضِّ
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 ةعشر  احلادية ية اآل
 

 
َا َعَلى َرسحولِّ {قال تعاَل :      تحْم فَاْعَلمحوْا أَّنه  }          َنا اْلَباَلغح اْلمحبِّنيح َوأَطِّيعحوْا اّللهَ َوَأطِّيعحوْا الرهسحوَل َواْحَذرحوْا فَإِّن تَ َولهي ْ

 ] 92املائدة :  [

 

. الشيطاناألزالم رجس من عمل  نصاب وامليسر واأل ن اخلمر وت هذه اآلية بعد توجيه اخلطاب للمؤمنني أبورد     
ن ه أليطان فيه حث شديد على البعد عنكون مامت التحذير منه من عمل الشتقدم ذكره و   مر تعاَل ِبجتناب مامث أ

ن عدوان  دو مبني لالنسان كما ورد يف القرآن يف مواضع كثي الَّتفى على أحد. مث ذكر سبحانه وتعاَل أالشيطان ع
اَي أَي َُّها {البغضاء يف شرب اخلمر وممارسة امليسر . ن يوقع املؤمنني يف العداوة ون الذي يرتبص بنا  الدوائر يريد أالشيطا

َا  رح َواألَنَصابح َواأَلْزاَلمح رِّْجٌس مهِّْن َعَملِّ الشهْيطَانِّ فَاْجَتنِّبحوهح َلَعلهكحْم ت حْفلِّ الهذِّيَن آَمنحوْا إَِّّنه َا يحرِّيدح  * ححوَن اخْلَْمرح َواْلَمْيسِّ إَِّّنه
رِّ َوَيصحدهكحْم َعن ذِّكْ  َنكحمح اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء يفِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ  } رِّ اّللهِّ َوَعنِّ الصهاَلةِّ فَ َهْل أَنتحم مُّنتَ هحونَ الشهْيطَانح َأن يحوقَِّع بَ ي ْ

 .  ]91 – 90املائدة :[
طاع الرسول ا ألن من أطاع هللا فقد أطاعة الرسول وجعلهما شيئا واحد بطاعته و –تبارك وتعاَل  –مر أمث        

مهْن {خرى يف اآلية األ يشهد هلذا قوله تعاَل من عصى هللا فقد عصى الرسول والضد صحيح  و .والعكس صحيح
 عليه وسلم مبلغ عن هللا ومشرع ومؤيد ِبلوحي فالرسول صلى هللا. ] 80النساء :  } [: يحطِّعِّ الرهسحوَل فَ َقْد أَطَاَع اّللهَ 

 ]4 – 3: النجم [  }إِّْن هحَو إِّاله َوْحٌي يحوَحى * َوَما يَنطِّقح َعنِّ اهْلََوى {السالم الينطق عن اهلوى  وفهو عليه الصالة 
رسوله  وطاعة هللا و  .[132} َوأَطِّيعحوا اّللهَ َوالرهسحوَل َلَعلهكحْم ت حْرمَححوَن { ]آل عمران: وطاعة الرسول سبب يف الرمحة 

ِبلوعد ِبلثواب العظيم  –تبارك وتعاَل  –وجاء الوعد من هللا خمالفة األمر يرتتب عليه العقاب .  ويرتتب عليها الثواب 
ْلهح َجنهات  جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارح َخالِّدِّيَن فِّيَها َوَذلَِّك {  :ن منها كثية يف القرآمواضع   يف  َوَمن يحطِّعِّ اّللهَ َوَرسحوَلهح يحْدخِّ

نْ َعَم اّللهح َعَلْيهِّم مهَِّن النهبِّيهِّنَي َوَمن يحطِّعِّ اّللهَ َوالرهسحوَل فَأحْولَئَِّك َمَع الهذِّيَن أَ {قوله تعاَل : و  ] 13النساء :  [  }اْلَفْوزح اْلَعظِّيمح 
دهِّيقِّنَي َوالشَُّهَداء َوالصهاحلِِّّنَي َوَحسحَن أحولَئَِّك رَفِّيًقا َوَمن يحطِّعِّ اّللهَ َوَرسحوَلهح َوَُيَْش {وقوله تعاَل : ] 69النساء : [   }َوالصهِّ

 ] 52النور : [  }اّللهَ َويَ ت هْقهِّ فَأحْولَئَِّك هحمح اْلَفائِّزحونَ 
 

ذكر يف مقابل الوعد ِبلثواب للطائعني الوعيد ِبلنار للعاصني الذين يتعدون حدوده . قال  ,ن القران مثاينوأل     
ْلهح اَنرًا َخالًِّدا فِّيَها َوَلهح َعَذاٌب مُّهِّنيٌ  {   تعاَل :   ] 14النساء  : [    }َوَمن يَ ْعصِّ اّللهَ َوَرسحوَلهح َويَ تَ َعده ححدحوَدهح يحْدخِّ

ن من يعص معصية هللا ورسولة شيئا واحد .و ذكر هللا تعا َل يف موضع آخر من القرآن أ يةفجعل هللا تعاَل يف هذه اآل
يَ ْوَمئِّذ  يَ َودُّ الهذِّيَن َكَفرحوْا َوَعَصوحْا الرهسحوَل َلْو تحَسوهى هبِِّّمح  {يوم القيامة . االرسول صلى هللا عليه وسلم سيندم ندما شديد

رسوله شيئ واحد  ن طاعة هللا وفكل هذه اآلايت تدل على أ  ] 42:النساء [   } ضح َواَل َيْكتحمحوَن اّللهَ َحدِّيثًااأَلرْ 
 عصية هللا ورسوله  ذات الشئ.مو 

مثلة كثية  وان مل يكن موجودا يف القرآن. وهلذا أ .ية داللة على وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلمويف اآل      
وبينته  الظهر أربع, ن الفجر ركعتان ومل يذكر يف القرآن أن و آمر ِبقامة الصالة يف القر , فاهلل أعات الصلواتكعدد رك
 مثلة  على هذا كثية .األ و.دت تفاصيله يف السنة ر و كذلك احلج    السنة و
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و النهي األمر أ . أماحكام الدين لى هللا عليه وسلم الواجبة هي األمر أو النهي املتعلق أبوطاعة الرسول ص
دب . قال ابن عاشور رمحه ,فالطاعة فيه تكون من ِبب األية يف هذه اآلالذي ليس متعلقا حبكم شرعي فليس داخال 

وأما ما .مر به وهنى عنه من أحكام الديناليت أمروا هبا هي امتثال ما أ -صلى هللا عليه وسلم  -فطاعة الرسول (هللا : 
مل  أدب , أال ترى أن بريرةفيه طاعة انتصاح و  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر الرسول  ليس داخال حتت التشريع فطاعة

 .( 1)  )يف مراجعة زوجها مغيث ملا علمت أن أمره إايها ليس بعزم . -صلى هللا عليه وسلم  -تطع رسول هللا 
عن ابن عباس أن ): خرجها البخاري يف صحيحه أ –رمحه هللا  –شار اليها ابن عاشور وقصة بريرة اليت أ

دموعه تسيل على حليته فقال النيب صلى هللا  زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأين أنظر إليه يطوف خلفها يبكي و
من بغض بريرة مغيثا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لو  اي عباس أال تعجب من حب مغيث بريرة و :عليه وسلم لعباس

عتقتها عائشة يرة أمة فأوكانت بر  .(2()  ال حاجة يل فيه :قالت .قال إَّنا أان أشفع ؟ينأتمر  :راجعته قالت اي رسول هللا
و عبد أصبحت حرة  كان هلا اخليار يف البقاء مع زوجها الوكان زوجها , مغيث , عبدا فلما أ -رضي هللا عنها  -

قال ابن عليه وسلم يف زوج بريرة (.هللا  فاختارت مفارقته. وترجم هلا البخاري ) ِبب شفاعة النيب صلىل ,مفارقته
قال ابن بطال : أمجع العلماء أن األمة إذا عتقت حتت عبد فإن هلا اخليار , واملعىن فيه ظاهر ألن : )-رمحه هللا  -حجر

العبد غي مكافئ للحرة يف أكثر األحكام , فإذا عتقت ثبت هلا اخليار من البقاء يف عصمته أو املفارقة ألهنا يف وقت 
مة اذا عتقت  الرب يف التمهيد على أن األوحكى االمجاع ايضا ابن عبد.( 3)  )قد عليها مل تكن من أهل االختيارالع

 (  4)  (كان هلا اخليار يف مفارقة زوجها العبد
ن يكتب ) هذا أ -رضي هللا عنه -يب طالبرسول صلى هللا عليه وسلم علي بن أمر الويف صلح احلديبية أ

النيب صلى هللا ,  فقال نك رسول هللا مل نقاتلك التكتب رسول هللا فلو نعلم أ :وا فقال.رسول هللا  ه حممد عليماكاتب 
 ( 5( ) بيده النيب صلى هللا عليه وسلم  , فمحاهاحماه أان ِبلذي أ مااحمه" , فقال عليه : " عليسه وسلم لعلي 

 
 
 
 

 
 
 

.................................................. 
, ابب شفاعة النيب  صلى هللا عليه وسلم يف ( اخرجه البخاري  2(    )  127/  10) ( التحرير والتنوير   1)

 3(  التمهيد )  4)(   407/  9الطالق )  ( فتح الباري , كتاب 3) (     5283زوج بريرة , احلديث برقم ) 
 ( 1783( انظر صحيح مسلم )5)          (  50 /
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أَطِّيعحوْا اّللهَ َوأَطِّيعحوْا الرهسحوَل َوأحْويلِّ اأَلْمرِّ {يف صحيحه ) ِبب قول هللا تعاَل :   –رمحه هللا  -بخاري  بوب ال      
)    ن  رسول هللا صى هللا عليه وسلم قال : أ -رضي هللا عنه -يب هريرة . مث ذكر حديث أ] 59النساء : [   }مِّنكحمْ 

تعليقا على هذا احلديث  -رمحه هللا   –ل ابن حجر قا(. 1)اين فقد عصى هللا (هللا , ومن عصطاع من أطاعين فقد أ
تَ َزَعة مِّْن قَ ْوله تَ َعاََل : ) َا أََمَر اّلله بِّهِّ , َفَمْن  : َهذِّهِّ اجلْحْمَلة محن ْ َينهِّ اَل آمحر إِّاله مبِّ ) َمْن يحطِّْع الرهسحول فَ َقْد َأطَاَع اّلله ( َأْي ألِّ

َنه اّلله أََمَر بِّطَاَعيتِّ فَ فَ َعَل َما آمحرهح  َا أَطَاَع َمْن أََمَرينِّ أَْن آمحرهح , َوَُيَْتمِّل أَْن َيكحون اْلَمْعىَن ألِّ َمْن أَطَاَعينِّ فَ َقْد أَطَاَع أَْمر  بِّهِّ فَإَِّّنه
ْلَمْأمح  تْ َيان ِبِّ َية َكَذلَِّك . َوالطهاَعة هَِّي اْْلِّ نْتَِّهاء َعْن اْلَمْنهِّيه َعْنهح , َواْلعِّْصَيان خبِِّّاَلفِّهِّ .اّلله َلهح بِّطَاَعيتِّ , َويفِّ اْلَمْعصِّ ( ورِّ بِّهِّ َواالِّ

والنكتة يف إعادة العامل يف الرسول دون أويل األمر مع أن املطاع يف احلقيقة هو : ) -رمحه هللا  –. قال ابن حجر (2)
فكأن التقدير أطيعوا هللا فيما نص عليكم يف هللا تعاَل كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف مها القرآن والسنة , 

القرآن , وأطيعوا الرسول فيما بني لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة . أو املعىن أطيعوا هللا فيما أيمركم به من 
جلواب [ فيما أيمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن . ومن بديع ا 120الوحي املتعبد بتالوته , وأطيعوا الرسول ] ص: 

قول بعض التابعني لبعض األمراء من بين أمية ملا قال له : أليس هللا أمركم أن تطيعوان يف قوله وأويل األمر منكم فقال له 
إذا خالفتم احلق بقوله فإن تنازعتم يف شيء فردوه إَل هللا والرسول إن كنتم  -يعين الطاعة  -: أليس قد نزعت عنكم 

أعاد الفعل يف قوله وأطيعوا الرسول إشارة إَل استقالل الرسول ِبلطاعة , ومل يعده يف أويل  قال الطييب : . تؤمنون ِبهلل
 مل يعملوا ِب فإن تنازعتم يف شيء كأنه قيل فإناألمر إشارة إَل أنه يوجد فيهم من ال جتب طاعته . مث بني ذلك بقوله 

  .(3) ( ردوا ما َّتالفتم فيه إَل حكم هللا ورسوله حلق فال تطيعوهم و
وحترَيها يف املعصية ( مث ذكر يف صحيحة  ) ِبب وجوب طاعة االمراء يف غي معصية  –رمحه هللا  –بوب مسلم       

 مر املسلمني .طاعة من توَل أ هنا من طاعة هللا وأ حاديث اليت تدل على طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم واأل

وامر هذا يشمل محيع األ و مر بفعله.أ و ترك مان فعل ما أمر برتكه أم –تبارك وتعاَل  –مث جاء التحذير من هللا 
َوَمْن {. قال تعاَل :و رسوله شيئا لن يضر هللا أ ضر نفسه و, ومن عصى فقد أرسوله فلهو  طاع هللا أ والنواهي . فمن

ٌّ َعنِّ اْلَعاَلمِّنيَ َكَفَر فَإِّنه اّللهَ  اي عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ديث القدسي : )وقال تعاَل يف احل [97{ ]آل عمران:  َغينِّ
 .(4) (ضروين, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوينفت
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
ح فت ( 3)  ( 112/  13فتح الباري ) (  2)    (   7137) رقم البخاري  يف كتاب االحكام ب ( اخرجه 1) 

 ( 2577عند مسلم رقم )   -رضي هللا عنه  -رواه ابو ذر (  4) (      111/  13الباري ) 
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َا { من عصى  تضره معصية نه لن أما الرسول صلىى هللا عليه وسلم فتكفي هذه اآلية يف أ       تحْم فَاْعَلمحوْا أَّنه فَإِّن تَ َولهي ْ
يس عليه هداية فتنتهي مهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم بتبليغ الرسالة بوضوح للناس ول  }َعَلى َرسحولَِّنا اْلَباَلغح اْلمحبِّنيح 

َنا احلَِّسابح {الناس هداية توفيق َا َعَلْيَك اْلَباَلغح َوَعَلي ْ عليه وسلم يستطيع ذلك  لو كان صلى هللا و ]40الرعد : [  }فَإَِّّنه
الرسول  يب طالب وعليه وسلم جاهدا حىت آخر حلظة يف حياة أل صلى هللا ِب طالب الذي كان ُيبه  وحاو هلدى عمه أ

اجج لك هبا عند هللا يوم القيامة( فكان ) قل كلمة احهو يقول ايعم : تلقينه الشهادة و صلى هللا عليه وسلم ُياول
اّللهَ يَ ْهدِّي َمن َيَشاء َوهحَو  إِّنهَك اَل هَتْدِّي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلكِّنه {قال تعاَل :  .(قال :)هو على ملة عبد املطلب خر ماآ

ْلمحْهَتدِّينَ  فاعة خاصة يوم القيامة يف عمه عبد طالب يف وللنيب صلى هللا عليه وسلم ش .] 56القصص : [    }أَْعَلمح ِبِّ
ن رسول هللا أ -رضي هللا عنه -يب سعيد اخلدري ورد  عند مسلم يف صحيحه عن أ كمان ُيفف هللا عنه العذاب  أ

يف ضحضاح من انر  فيجعلعليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال:)لعله تنفعه شفاعيت  يوم القيامة ى هللا صل
  .(1يبلغ كعبيه , يغلي منه دماغه()

 
 ية :من فوائد اآل 

مر يقتضي . واألمربصيغة األ ّللهَ َوَأطِّيعحوا الرهسحوَل{}َوأَطِّيعحوا اتعاَل : وجوب طاعة هللا والرسول, لقوله   -1
 مر حمظور ..وألن التحذير اليكون اال من أوجوب مامل يصرفه صارف ال

 العكس ِبلعكس . طاع هللا ومن أطاع الرسول فقد أن أ -2

 رسوله . على طاعة هللا و احلث -3

 املخالفة .  رسولة مبفهوم النهي عن معصية هللا و  -4

جعل طاعة الرسول تبعا لطاعة  –تبارك وتعاَل  –ن هللا ض قول الرسول مع قول هللا تعاَل ألاستحالة تعار   -5
 هللا .

 } َرسحولِّنَا{عليه وسلم  لكون طاعته طاعة هلل واضافته اضافة تشريف يف قوله تعاَل :تشريف النيب صلى هللا  -6

 خذ مبا صح منها .مكملة للقرآن جيب األ –عاله أف قوال النيب وأ –ن السنة أ  -7

} َوأَطِّيعحوا مر بقوله :, ألن هللا أعاد فعل األصية هللامر مبعَيكن أن أي ن الرسول صلى هللا عليه وسلم الأ -8
النساء  [   }:اَي أَي َُّها الهذِّيَنآَمنحوْا أَطِّيعحوْا اّللهَ َوأَطِّيعحوْا الرهسحوَل َوأحْويلِّ اأَلْمرِّ مِّنكحمْ {خبالف قوله تعاَل : الرهسحوَل{ 

مر مبعصية عده مع ويل األمر ألن ويل األمر قد أيمل ي مر هنا مع الرسول وفأعاد هللا تعاَل فعل األ   ] 59: 
 هللا  .

 
 
 
 
 

............................. 
   210( احلديث برقم )  1 )
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 وعيدا . لتضمينها هتديدا وَّتويفا و }َواْحَذرحوا{لقوله : رسوله. الشديد من معصية هللا و التحذير  - 9
َا َعَلى َرسحولَِّنا اْلَباَلغح اْلمحبِّنيح { وله :قل أن عصيان العاصي لن يضر الرسول شيئا. – 10 تحْم فَاْعَلمحوْا أَّنه   }فَإِّن تَ َولهي ْ

 فالرسول صلى هللا عليه وسلم تنتهي مسؤليته بتبليغ الرسالة .
مسؤل عن تبليغ دين هللا وليس   ألنهمن دعاه  االنزعاج اذا مل يستجب له  الداعية  عدم الضيق وينبغي على    - 11
 ؤال عن هداية من دعاه .مس
اْلَباَلغح {يزيغ عنها اال هالك لقوله : ن النيب صلى هللا عليه وسلم بلغ الرسالة  بالغا واضحا ليلها كنهارها الأ – 12

 واملبني معناه الواضح الذي اللبس فيه  .  }اْلمحبِّنيح 
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 ةية الثانية عشر اآل
 

َا يفِّ ق حلحوهبِِّّم قحلِّ اْستَ ْهزِّؤحواْ إِّنه اّللهَ خمحْرِّجٌ َُيَْذرح {قوله تعاَل : َنافِّقحوَن أَن ت حنَ زهَل َعَلْيهِّْم سحوَرٌة ت حنَ بهِّئ حهحْم مبِّ  } مها حَتَْذرحونَ  اْلمح
 ] 64التوبة ك   [

عن النيب  نظهرت كل ماُيفو أ هنا فضحت املنافقني ووردت هذه اآلية يف سورة )التوبة ( وتسمى ) الفاضحة ( أل     
)قلت البن عباس سورة التوبة؟ قال: التوبة عن سعيد بن جبي قال: خرج البخاري يف صحيحه صلى هللا عليه وسلم . أ

أحداً منهم إال ذكر فيها. قال: قلت سورة األنفال؟  قهم, ومنهم, حىت ظنوا أهنا مل تبهي الفاضحة, ما زالت تنزل: ومن
 (.1) (شر؟ قال: نزلت يف بين النضيقال نزلت يف بدر قال: قلت سورة احل

رضي  -يب اسحاق , قال : مسعت الرباءآن ملا أخرجه البخاري يف صحيحه ) عن أخر مانزل من القر وسورة التوبة آ     
سورة نزلت . وآخر  ] 176النساء :  [  }َيْستَ ْفتحوَنَك قحلِّ اّللهح ي حْفتِّيكحْم يفِّ اْلَكالََلةِّ : {ية نزلت يقول : آخر آ -هللا عنه
 الطريق وبينت مالمح العالقة بني املسلمني واملنافقني . وهذه السورة  أوضحت(.2براءة() 

ملسلمون منهم حىت ُيذر اشهادنافقني وفضحهم على رؤؤس األن بني هللا كثيا من صفات املجاءت هذه اآلية بعد أ   
َ َوَرسحوَلهح فََأنه َلهح اَنَر َجَهنهَم َخالًِّدا فِّيَها َذلَِّك اخلِّْزيح أمََلْ يَ ْعَلمح {رسوله  هنم ُيادون هللا و. فبني هللا تعاَل أ واْ أَنههح َمن ُيحَادِّدِّ اّلله

ؤمنني فهم اليستطيعون اظهار نفاقهم خوفا ُيلفون االَيان الكاذبة ليضوا املم جبناء أهن و]. 63التوبة : [   }اْلَعظِّيمح 
 ] 62التوبة :  [  }ّللهِّ َلكحْم لِّيحْضحوكحْم َواّللهح َوَرسحولحهح َأَحقُّ أَن ي حْرضحوهح إِّن َكانحوْا محْؤمِّنِّنيَ َُيْلِّفحوَن ِبِّ {مواهلمأ على دمائهم و

ه  {( يقصدون يصدق كل شي يقال لهمون الرسول صلى هللا عليه وسلم أبنه )أذنهنم يتهوأ ن ْهحمح الهذِّيَن ي حْؤذحوَن النهيبِّ َومِّ
نه أو  صلى هللا عليه وسلمادعاء ِبطال يف حقه  هذا يتضمن و  ]  61التوبة :   } [ قحْل أحذحنح َخْي  لهكحمْ َويِّقحولحوَن هحَو أحذحنٌ 

لنيب صلى ن املنافقني يعيبون ام. مث ذكر أعقل  النيب صلى هللا عليه وسليف هذا  قدح يف  و.ق بني احلق والباطل اليفر 
ن ْهحم مهن يَ ْلمِّزحَك يفِّ الصهَدقَاتِّ  {سمه الرسول صلى هللا عليه وسلم هلم ال يرضون مبا ق وهللا عليه وسلم يف الصدقات  َومِّ

نَها إَِّذا هحْم َيْسَخطحونَ  َها َرضحواْ َوإِّن ملهْ ي حْعَطْواْ مِّ ن ْ   ] 58لتوبة : [     }فَإِّْن أحْعطحواْ مِّ

مايستطيعون هرِب من  سرعاليه لذهبوا أب نم لو جيدون مكاان يلجؤو أهن جبنهم ومث يفضح هللا تعاَل خوفهم وخورهم و     
َلْو جيِّدحوَن َمْلَجًأ أَْو َمَغارَات  أَْو محدهَخاًل لهَولهْوْا إِّلَْيهِّ { يعيشون ضد رغبتهم م اليريدون خمالطتهم  والُيبوهنم  واملؤمنني ألهن

هنم  من . فهم كاذبون  فيحلفون أكذلكهم ليسوا   هنم من املؤمنني ولفون أوُي .] 57التوبة :  [   }َوهحْم جَيَْمححون
للنيب صلى هللا  وحتقيقا ملصاحلهم الشخصية اليت أظهرها هللا ِبلوحي مواهلم من املسلمنيأ الؤمنني خوفا على دمائهم و

ّللهِّ إِّهنهحْم َلمِّنكحْم َوَما هحم مهِّنكحْم َوَلكِّن ههحْم قَ ْوٌم ي َ {عليه وسلم ولعباده املؤمنني . مث ذكر ] 56التوبة :  [   }ْفَرقحونَ َوَُيْلِّفحوَن ِبِّ
ون نفاقهم ورائها ويظهر  , ُيفون هنم الينفقوهنا خالصة لوجه هللا فقهم ينفقوهنا رايء ومسعه تعاَل نه اليقبل صدقاهتم أل

ْو َكْرًها لهن أَ قحْل أَنفِّقحوْا َطْوًعا{ اليعتقدون وجوهبا عليهم  ثواِب و فهم اليرجون من هللامبظهر املؤمن وهم ليسوا كذلك,
قِّنَي ي حتَ َقبهَل مِّنكحْم إِّنهكحْم كح  ن ْهحْم نَ َفَقاهتححْم إِّاله أهنهحْم كَ  *نتحْم قَ ْوًما فَاسِّ ّللهِّ َوبَِّرسحولِّهَوَما َمنَ َعهحْم أَن ت حْقَبَل مِّ  التوبة : [   }َفرحوْا ِبِّ

[54 -53 
 

............................................................. 
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يرجون من وراء الصالة الهنم يقومون للصالة اال بتثاقل وكسل أل حاهلم مع العبادة كالصالة فهم الذكر تعاَل  مث      
التوبة :  [   }تحوَن الصهالََة إِّاله َوهحْم كحَساََل َواَل أيَْ {دائها فهي ثقيلىة على قلوهبم أمر هللا أبيقصدون هبا امتثال  ثواِب و ال

م من خبثهم يرتبصون . مث ذكر تعاَل أهن] 142النساء :  [  }َوإَِّذا قَامحواْ إََِّل الصهالَةِّ قَامحواْ كحَساََل {خرى.ويف آية أ] 54
, حينئذ اظهار كفرهم دون خوف احىت يضعفوا  فيستطيعو عليهم ِبملسلمني الدوائر ويتمنون الضرر للمسلمني والقضاء 

قحْل َهْل {هنا تثقل كواهلهم .بادات كالصالة فال يصلوا ألالتخلي عن الع مواهلم فال ينفقوا منها شيئا وواالحتفاظ أب
يَبكحمح اّللهح بَِّعَذاب  مهِّْن  َْيدِّيَنا َفرَتَبهصحوْا إِّانه َمَعكحم تَ َربهصحوَن بَِّنا إِّاله إِّْحَدى احلْحْسنَ َينْيِّ َوحَنْنح َنرَتَبهصح بِّكحْم أَن يحصِّ عِّندِّهِّ أَْو أبِّ

ينزل هللا عل , ذكر تعاَل يف هذه اآلية ان املنافقني ُيافون أن بعد ذكر كل هذه الصفات]. 52التوبة :  [  }مُّرَتَبهِّصحونَ 
هلم امو م فتحل أاملؤمنني فيفتضح أمرهم ويظهر كفره ُيفون من سرائرهم  للرسول و كل مااملؤمنني آايت تكشف  

أن اّلله  :إحدامها :إال أنه مل يعني أشخاصهم لفائدتني: ) -رمحه هللا  –قال السعدي صروا على الكفر.ودماؤهم اذا أ
تهٌِّي ُيب السرت على عباده أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من املنافقني, الذين توجه إليهم اخلطاب  :والثانية.سِّ

صحيحه  خرج البخاري يفأ (.1() م وأنسب, حىت خافوا غاية اخلوفقيامة, فكان ذكر الوصف أعوغيهم إيل يوم ال
( 2عن ابن أيب مليكه قال : ) أدركت ثالثني من اصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم ُياف النفاق على نفسه() 

سور تفضح ماُيفون  نافقني من نزولوكان حذر امل.هو اليدري ( ن ُيبط عمله ووترجم له البخاري )خوف املؤمن أ ,
فكان استهزاؤهم ِبهلل ورسوله جزء من  } قحلِّ اْستَ ْهزِّؤحواْ {ية : يف سياق اآل ِبب االستهزاء لقوله تعاَليف قلوهبم من 

ول ن يفضحهم للرسفيها توعد هلم أب } قحلِّ اْستَ ْهزِّؤحواْ {حىت مت كشف كل ماكانوا ُيفون يف قلوهبم .وقوله تعاَل :نفاقهم 
ن ْهحْم َمْن َعاَهَد اّللهَ لَئِّْن آاَتاَن مِّْن {قال تعاَل: . ن من صفاهتم نقض العهد  اذا قطعوهفذكر أ وللمؤمنني وقد حصل  َومِّ

رِّضحوَن , فََأْعَقبَ هحْم نَِّفاقًا يفِّ ق حلحوهبِِّّْم  محعْ َفْضلِّهِّ لََنصهدهَقنه َولََنكحونَنه مَِّن الصهاحلِِّّنَي , فَ َلمها آاَتهحْم مِّْن َفْضلِّهِّ خبِّلحوا بِّهِّ َوتَ َولهْوا َوهحمْ 
َا َكانح  َا َأْخَلفحوا اّللهَ َما َوَعدحوهح َومبِّ مرون ِبملنكر وينهون عن وأهنم أي  ]77-75التوبة: [  }وا َيَكذِّبحونَ إََِّل يَ ْومِّ يَ ْلَقْونَهح مبِّ

َ اْلمحَنافِّقحوَن َواْلمحَنافَِّقاتح بَ ْعضحهحْم مِّْن بَ عْ {املعروف  َهْوَن َعنِّ اْلَمْعرحوفِّ َويَ ْقبِّضحوَن أَْيدِّيَ هحْم َنسحوا اّلله ْلمحْنَكرِّ َويَ ن ْ ض  أَيْمحرحوَن ِبِّ
يَ هحْم إِّنه اْلمحَنافِّقِّنَي  قحونَ فَ َنسِّ َوإَِّذا َما أحْنزَِّلْت سحوَرٌة نََظَر بَ ْعضحهحْم إََِّل بَ ْعض  {واالعراض عن احلق   ]67التوبة:[  }هحمح اْلَفاسِّ

هنهحْم قَ وْ  َهلْ  َيان الفاجرة  وأهنم ُيلفون األ ]127التوبة:[   }ٌم ال يَ ْفَقهحونَ يَ رَاكحْم مِّْن َأَحد  مثحه اْنَصرَفحوا َصَرَف اّللهح ق حلحوهَبحْم أبِّ
قِّنيَ  ى َعنِّ اْلَقْومِّ َُيْلِّفحوَن َلكحْم لِّرَتَْضْوا َعن ْهحْم فَإِّْن تَ ْرَضْوا َعن ْهحْم فَإِّنه اّللهَ ال يَ ْرضَ { وأهنم  ] 96-95التوبة: [  }اْلَفاسِّ

 فكالم هللا الوهبم خاوية من االَيان. وال تتأثر به عقوهلم ألهنا عميت ِبلكفر فال تبصر حقا ن قلاليتأثرون ِبلقرآن أل
ن ْهحْم َمْن يَ قحولح أَيُّكحْم زَاَدْتهح هَ {يالمس مراكز االحساس عندهم  ذِّهِّ إَِّيَااًن فََأمها الهذِّيَن آَمنحوا فَ زَاَدهْتحْم َوإَِّذا َما أحْنزَِّلْت سحوَرٌة َفمِّ

هِّ  رحوَن , َوأَمها الهذِّيَن يفِّ ق حلحوهبِِّّْم َمَرٌض فَ زَاَدهْتحْم رِّْجًسا إََِّل رِّْجسِّ -124التوبة: [   }ْم َوَماتحوا َوهحْم َكافِّرحونَ إَِّيَااًن َوهحْم َيْستَ ْبشِّ
القيام اَل  ماكانوا ُيذرون منه من خوف وملز وتقاعس عن اجلهاد وكل فاهلل تعاَل قد حقق وعده وأخرج  ]   125

ُيبوهنم  هنم البتهم ِبلعيش بعيدا عن املسلمني ألرغ ن وهم  اليرغبون وعدم أتثرهم ِبلقرآ موال وصالة بتثاقل ودفع األال
نه صلى هللا عليه وسلم أل بوة الرسول صلى هللاصدق ن املقصود من فضحهم حتذير املؤمنني يف التعامل معهم واظهار و.

 لوحي .ِبوال سبيل اَل معرفة كل ماُيفون اال  طريق الوح.عليه وسلم اَّنا علم كل مايف قلوهبم عن 
................................................... 
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 ية :من فوائد اآل
هلم  من فضح هللاهنم كانوا  ُيافون يعيشون حياة مطمئنة أل ن املنافقني الأ و ,قلقا يف القلبيسبب  النفاق -1

املطمئنة قلوهبم  املؤمنون  همعكسو  مره .عيش يف خوف وقلق خوفا من افتضاح أيوهكذا حال املنافق دائما 
 ] 28الرعد : [    }بِّذِّْكرِّ اّللهِّ َتْطَمئِّنُّ اْلقحلحوبح  الهذِّيَن آَمنحواْ َوَتْطَمئِّنُّ ق حلحوهبححم بِّذِّْكرِّ اّللهِّ َأالَ {

 مرهم احلقيقي علنا .وف وجنب املنافقني ألهنم مل يستطيعوا اظهار أخ -2

 مرهم للحذر منهم .املؤمنني حيث فضح أ محاية هللا للرسول و -3

خرة فخسروا و ال جنة يف اآل يف الدنيا صلوا بدون ثواب و اآلخرة ألهنم انفقوا أمواهلم خسارة املنافق الدنيا و  -4
 الدارين .

 خطورة املنافقني على اجملتمع االسالمي .  -5

 هنم اَّنا  وقعوا يف النفاق بسبب ضالل وزيغ قلوهبم .أمهية سالمة القلب أل  -6

حْلَقهِّ َعَلى {هذه سنة هللا يف خلقه وعربة من عرب التاريخ  وأن احلق دائما ينتصر يف النهايه,  -7 بَْل نَ ْقذِّفح ِبِّ
 ] 18االنبياء : [    }اْلَباطِّلِّ فَ َيْدَمغحهح فَإَِّذا هحَو زَاهِّقٌ 

 نه )الرسول ( عرف كل مايف قلوهبم عن طريق الوحي .بوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألاثبات ن  -8

يف  ن العاصي قد تعجل له العقوبة يف الدنيا كما حصل هلؤالء املنافقني من فضح واجالء من املدينة  وأ  -9
إِّنه اْلمحَنافِّقِّنَي يفِّ الدهْركِّ اأَلْسَفلِّ مَِّن النهارِّ {من النار  كما يف قوله تعاَل : لسفعقوبتهم  يف الدرك األ اآلخرة

يًا  ] 145النساء :    [  } َوَلن جتَِّد هَلحْم َنصِّ
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 ةية الثالة عشر اآل
 
 
ن ْهحْم طَآئَِّفٌة لهِّيَ تَ َفقههحوْا يفِّ الدهِّينِّ َولِّيحنذِّرحوْا قَ ْوَمهحْم إَِّذا َرَجعحو َوَما َكاَن اْلمحْؤمِّنحوَن لَِّينفِّرحوْا َكآفهًة ف َ { ْا إِّلَْيهِّْم َلْواَل نَ َفَر مِّن كحلهِّ فِّْرَقة  مهِّ

 ] 122التوبة :[   }َلَعلههحْم َُيَْذرحونَ 

 

زو مع النيب صلى هلم عن التخلف عن الغ اجملاورينمن حوهلم من األعراب  ن عاتب هللا تعاَل قبائل املدينة وبعد أ      
عب وال جوع  وال هنم اليصيبهم عطش وال تلعظيم للذين جياهدون يف سبيله وأجر اعاَل األذكر ت وهللا عليه وسلم 

هللا اليضيع أجر  اثهبم هللا الثواب اجلزيل والينالون من عدو نيال ِبلنصر عليهم اال أ ويطؤن مكاان يرعب عدوهم 
بن عفان  فعل عثمان ن أو قليال  كماكا  فاعقب ذلك سبحانه وتعاَل ذكر فضل االنفاق يف سبيله كثيا  احملسنني ,

يقطعون واداي ِبلسي اال   م الهنأ يف جتهيز اجليش االسالمي الذي نشر دين هللا و ممواهلوغيه من الصحابة ممن أنفقوا أ
 جزل هللا تعاَل هلم املثوبة .أ

. فذكر تعاَل أنه يف جيب على املؤمنني يف حال اجلهاد فيما ُيص اخلروج ذكر ما ية يف هذه اآلمث شرع تعاَل        
البلدان حلصول املقصود  , لن خروج اجلميع يفوت به مصاحل العباد ,  و حال النفرة ,الواجب خروج البعض من القبائل

ن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يزل , ألا من اجلهادمور دينهم فيبلغوه للذين خرجوا اذا عادو وبقاء آخرين حىت يتعلموا أ
 .خرين اذا رجعوا من اجلهاد ينزل به الوحي فيبلغوه لآل يدون ما الوحي ينزل عليه فيحتاج من ُيفظ عنه و

هذه : ) -رمحه هللا  –قال القرطيب  }َذرحوَن ْيهِّْم َلَعلههحْم ُيَْ لهِّيَ تَ َفقههحوْا يفِّ الدهِّينَِّولِّيحنذِّرحوْا قَ ْوَمهحْم إَِّذا َرَجعحوْا إِّلَ : {قوله تعاَل 
 حتتمل معنني :ية الكرَية ( . هذه اآل1)  }اآلية أصل يف وجوب طلب العلم

,ألن الوحي حكام الشرعيةل هللا صلى هللا عليه وسلم من األالطائفة الباقية مبا تسمع من رسو ليتفقه يف الدين  -1
وا ومن بقي مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ُيفظ ويدون ماعرف.م عليه وسلمل يزل ينزل على الرسول صلى هللا

مور هتم الطائفة الباقية ماعلموا من أخرب فرة فاذا رجعت الطائفة النافرة أتعرفها الطائفة النا حكام الشرع وملمن أ
 من الوقوع  يف معصية هللا .الشرع فيحذرون 

العتاد  وكيف نصر هللا القوم القليل ِبلعدد و ,لقوم الكافرينت من نصر هللا على التتفقه الطائفة النافرة مبا رأ  -2
َكم مهِّن {ن هللا يؤيد عباده املؤمنني على من كفر به . يدل هلذا قوله تعاَل :عدة وأ على من فاقهم عددا و

ذرون الطائفة الباقية من خمالفة فيح  ] 249:البقرة  [  }فَِّئة  قَلِّيَلة  َغَلَبْت فَِّئًة َكثِّيًَة ِبِِّّْذنِّ اّللهِّ َواّللهح َمَع الصهابِّرِّينَ 
 يديهم .ؤالء الذين قاتلوهم  من العذاب وأخزاهم هللا على أهأصاب  مر هللا حىت اليصيبهم ماأ

 
 

......................................... 
 ( 3132/   5( تفسْي القرطيب ) 1) 

نيني فتحمل على املعنيني  , وهذه قاعدة مفيدة يف التنايف بني املع و اكثر وواذا كان  معىن اآلية  ُيتمل معنيني أ   
ُيل على من  النفاق حىت ال كالكفر والشرك ومر هللا  املعنيني , جيب احلذر من خمالفة أعلم التفسي . وعلى كال 

 عصوه تعاَل .ره العذاب كما حل على غيهم ممن مخالف أ
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 ية :من فوائد اآل

 
نه لو نفر اجلميع لفاتت حتقيق عدم حتقيق مصلحة على حساب تفويت أخرى ,أل و مراعاة مجيع املصاحل -1

 مصلحة حتصيل العلم .

 فضيلة اجلهاد يف سبيل هللا تعاَل .  -2

 العامل معروف . فضل العلم و و. فضيلة الفقه يف الدين -3

َمهحْم إَِّذا َرَجعحواْ إِّلَْيهِّْم َلَعلههحْم َُيَْذرحوَن َولِّيحنذِّرحواْ قَ وْ  {لقوله :تعليم العلم لآلخرين وعدم االسئثار به للنفس فضيلة   -4
{ 

مر البعض أن العلم يساوي اجلهاد يف سبيل هللا يف املنزلة والفضل ألن هللا تعاَل مل أيمر اجلميع ِبلنفور بل أ  -5
 فضل. ألألن هللا الأيمر عباده اال ِب حتصيل العلم الشرعي و خر ِبلتفقه يف دين هللا البعض اآل ِبلنفور و

حلذر من عقاب هللا  لقوله ا ن  الغاية من حتصيل العلم هي اخلوف و.ألخوف ,كان منه أعلم من كان ِبهلل أ -6
فعلل هللا تعاَل التفقه   }ْيهِّْم َلَعلههحْم َُيَْذرحوَن َولِّيحنذِّرحوْا قَ ْوَمهحْم إَِّذا َرَجعحوْا إِّلَ {ية الكرَية :تعاَل يف سياق اآل

َ مِّْن عَِّبادِّهِّ اْلعحَلَماء{ .ويدل هلذا  قوله تعاَل : ِبحلذر من عقاب هللا َا َُيَْشى اّلله  ] 30فاطر : [ } إَِّّنه

حمصل للعلم الشرعي فان كل نه وان اختلف العمل مابني جماهد يف سبيل هللا و أمهية النية يف اقامة دين هللا أل  -7
 جلهاد .ِبو   ِبلعلم  فالدين يقوم ,عمال املقصود منها اقامة الدينتلك األ
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 ةية الرابعة عشر آلا
 
يَلَة أَي ُّهحْم أَقْ َربح َويَ ْرجحوَن َرمْحََتهح َوَُيَافحونَ {قال تعاَل :   تَ غحوَن إََِّل َرهبهِِّّمح اْلَوسِّ َعَذاَب رَبهَِّك  َعَذابَهح إِّنه  أحولَئَِّك الهذِّيَن يَْدعحوَن يَ ب ْ

 ] 57االسراء :  [    } اَكاَن حَمْذحور 

 
أحولَئَِّك الهذِّيَن {ية  يف هذه اآل  -رضي هللا عنه -عن عبد هللا  )خاري يف صحيحه  يف كتاب التفسي خرج البأ      

يَلةَ  تَ غحوَن إََِّل َرهبهِِّّمح اْلَوسِّ )عن  خرج مسلم يف صحيحه أ و (.1: انس من اجلن  يعبدون فاسلموا () قال   }يَْدعحوَن يَ ب ْ
يَلةَ {:عبد هللا رضي هللا عنه  تَ غحوَن إََِّل َرهبهِِّّمح اْلَوسِّ من االنس يعبدون نفرا من  قال :كان نفر } أحولَئَِّك الهذِّيَن يَْدعحوَن يَ ب ْ

يَلةَ {استمسك االنس بعبادهتم فنزلت : سلم النفر من اجلن واجلن فأ تَ غحوَن إََِّل َرهبهِِّّمح اْلَوسِّ  (. 2 }أحولَئَِّك الهذِّيَن يَْدعحوَن يَ ب ْ
 و غيهم .أي شريك من اجلن كلها هلل وحده دون أنه جيب صرف العبادة  يف سياق تقرير التوحيد وأجاءت      

 فكيف يعبدون من الَيلك  لنفسه وال نفسهم يعبدون هللاالذين يعبدوهنم من دون هللا هم أ ان هؤالءيقول جل ثناؤه:
صرف  عاَل املستحق له من الشركاء  فهو وحده تصرف العبادة هلل وحدة دون غي لغيه ضرا وال نفعا ؟ فالواجب عليهم 

 نواع العبادة .كل أ
لغي هللا تعاَل   و صرف شيئا من العبادةة توبيخ شديد من هللا تعاَل ملن أشرك يف عبادة هللا تعاَل أيويف اآل      

النفع ويستطيع صرفهما املستحق هلا فهو تعاَل الذي َيلك الضر و   –تعاَل   –نه ده ألن تصرف هلل وحفالعبادة جيب أ
 ملن يشاء  يف كل زمان ومكان .

يتقربون اَل هللا بكل مايستطعون من أنواع القرب نفسهم ء الذين يدعوهنم من دون هللا هم أهؤالمث ذكر تعاَل أن      
 شرك ِبهلل تعاَل.الفعلية والقولية.وهذا هو الواجب على من أ

فهؤالء املعبودون من دون هللا  يرجوون رمحة هللا  بدخول جنته ومغفرة } افحوَن َعَذابَهح َويَ ْرجحوَن َرمْحََتهح َوُيََ {قوله تعاَل : 
ْعَت كحله َشْيء  {سعت كل شيئ هنا و فيجون رمحته أل ذنوهبم وثوابه مبضاعفة حسناهتم  فيتقربون اليه ِبلطاعات رَب هَنا َوسِّ

َعْت كحله { ]7غافر : [   }رهمْحَةً  اَيتَِّنا ي حْؤمِّنحونَ َوَرمْحَيتِّ َوسِّ  [    }َشْيء  َفَسَأْكت حب حَها لِّلهذِّيَن يَ ت هقحوَن َوي حْؤتحوَن الزهَكاَة َوالهذِّيَن هحم ِبِّ

يب هريرة رضي هللا عنه  عن النيب صلى هللا , أخرج البخاري يف صحيحه عن أ هنا سبقت غضبه وأل  156االعراف :  
 (  3ق  كتب عنده فوق عرشه  :ان رمحيت سبقت غضيب  ( ) عليه وسلم  قال: )  ان هللا ملا قضى اخلل

 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
 ( 4722( احلديث برقم )  3)    ( 3030( احلديث برقم )  2(     )  4715(  احلديث برقم )  1) 
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هبم ماحل  خرة فال ُيل الدنيا والعذاب يف اآلاخلزي يف   حذر  ليقوا انفسهم وُيافون عذابه  ِبجتناب  ماهنى عنه و 
َجَهنهَم *َمهحْم َداَر اْلبَ َوارِّ أملَْ تَ َر إََِّل الهذِّيَن بَدهلحوْا نِّْعَمَة اّللهِّ كحْفرًا َوَأَحلُّوْا قَ وْ {مم اليت كانت قبلهم ممن عصوا هللا تعاَل .ِبأل

لحوَن َما أََمَر اّللهح بِّهِّ أَن يحوَصَل َوَُيَْشْوَن َرهبهحْم  ] {   29 – 28ابراهيم :   [    } َيْصَلْوهَنَا َوبِّْئَس اْلَقرَارح  َوالهذِّيَن َيصِّ
وهم    ] 37النور :  [   }َُيَافحوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلهبح فِّيهِّ اْلقحلحوبح َواأْلَْبَصارح {     ]21الرعد :  [ }َوَُيَافحوَن سحوَء احلَِّسابِّ 

َ {   ]196البقرة :  [   }َوات هقحوْا اّللهَ َواْعَلمحوْا أَنه اّللهَ َشدِّيدح اْلعَِّقابِّ { ن عذابه شديد ُيشون عذابه أل َوات هقحوْا اّللهَ إِّنه اّلله
وهم ]12الربوج :  }[إِّنه َبْطَش رَبهَِّك َلَشدِّيدٌ {لباطشدة البطش تكون بقوة ا اوش   ]2املائدة : [    }َشدِّيدح اْلعَِّقابِّ 

هلل تعاَل , وِبخلوف يكون البعد عن طاعات والرغبة يف القرِبت وف والرجاء فبالرجاء تكون زايدة الني اخلهبذا مجعوا ب
فال بد من اجتماعهما ألنه ِبلرجاء وحده دون خوف أو رادع  يكون ارتكاب احملرمات  اجتناب املنهيات  احملظورات و

.فكان من رمحة فال يطمع يف ثواب  اليأس يف القلبِبخلوف وحده دون رجاء يسكن  و ,يه اجلوارحقريبا من القلب فتأت
ن منها قوله تعاَل وهلذا نظائر يف القرآ حىت  يستقيم حال عباده الصاحلني . مرينهللا  وحكمته أن جعل توازان بني األ

يمٌ  {: َ َغفحوٌر رهحِّ  ] 98املائدة :   [  }اْعَلمحواْ أَنه اّللهَ َشدِّيدح اْلعَِّقابِّ َوأَنه اّلله
عِّنيَ {وله تعاَل :وق  ] 90االنبياء :  [  } إِّهنهحْم َكانحوا يحَسارِّعحوَن يفِّ اخلَْْيَاتِّ َويَْدعحونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانحوا لََنا َخاشِّ
نِّنيَ َواْدعحوهح َخْوفًا َوَطَمًعا إِّنه {  ] 16السجدة :  [   }يَْدعحوَن َرهبهحْم َخْوفًا َوَطَمًعا{   }َرمْحََت اّللهِّ َقرِّيٌب مهَِّن اْلمحْحسِّ

 ] 56االعراف : [

أي : ) -رمحه هللا  –يف صحيحه ) ِبب اخلوف مع الرجاء (  .قال ابن حجر  -رمحه هللا  –بوب البخاري       
ملكر ويف ال يف اخلوف عن الرجاء لئال يفضي يف األول إَل ا استحباب ذلك فال يقطع النظر يف الرجاء عن اخلوف و

الثاين إَل القنوط وكل منهما مذموم واملقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصي فليحسن ظنه ِبهلل ويرجو أن َيحو عنه 
ذنبه وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهلا وأما من اهنمك على املعصية راجيا عدم املؤاخذة بغي ندم وال إقالع فهذا يف 

ة الشقاء أن جليزي : من عالمة السعادة أن تطيع وَّتاف أن ال تقبل ومن عالمغرور وما أحسن قول أيب عثمان ا
مث ( 2ن الرجاء اليصح اال مع العمل ( )قال ابن القيم رمحه هللا : ) أمجع العارفون أ ( 1( ) تعصي وترجو أن تنجو 

قال ابن (.اء يكون مع بذل اجلهدالرج التمين يكون مع الكسل و ) :فقالالفرق بني التمين والرجاء  -رمحه هللا  -ذكر  

 وهذه األمور الثالثة اخلوف والرجاء واحملبة اليت وصف هللا هبا هؤالء املقربني عنده هي األصل و):  -رمحه هللا -سعدي 
وعالمة  متت له أموره وإذا خال القلب منها ترحلت عنه اخليات وأحاطت به الشرور. ,املادة يف كل خي.فمن متت له

ذكره هللا أن جيتهد العبد يف كل عمل يقربه إَل هللا وينافس يف قربه ِبخالص األعمال كلها هلل والنصح فيها  احملبة ما
َذاَب إِّنه عَ { قوله تعاَل :.(3)(أنه ُيب هللا بغي ذلك فهو كاذب وإيقاعها على أكمل الوجوه املقدور عليها, فمن زعم

نه  يوجب وجب اتقاء العذاب أل مر , وأ ِبالمتناع عن ارتكاب ماحرم وفعل ما  يتقون عذاب هللا  }َربهَِّك َكاَن حَمْذحورًا 
و اليستطيعون حتمله  وسبق سوق اآلايت اليت تدل على شدة عذابه الشديد  الذي  ال طاقة هلم به  غضب هللا و

 هللا ملن عصاه .عذاب 
 

............................................................ 
( تفسْي ابن 3(     ) 107/  4على التفسْي  ) ( الضوء املنْي 2)   (  7782/  13( فتح الباري )  1 ) 

 ( 149) ص  سعدي 
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التحذير من ارتكاب ماحرم أو ترك ما        لوعيد وا فيه معىن التهديد و  }َربهَِّك َكاَن حَمْذحورًا  إِّنه َعَذابَ {قوله تعاَل :
 وجب.أ 
 

 ية :من فوائد اآل
 

 يف العبادة . شرك ِبهلل ذم من أ و توبيخ  -1

 ضعف كل خملوق فال يستحق العبادة اال هللا تعاَل .  -2

 الثناء على عباد هللا الصاحلني .  -3

 اجلمع بني اخلوف والرجاء يف العبادة  -4

 يفضي اليه .التخذير من عذاب هللا وكل سبب  -5
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 ةية اخلامسة عشر اآل
 
يبَ هحْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ {قال تعاَل :  َنٌة أَْو يحصِّ يبَ هحْم فِّت ْ َالِّفحوَن َعْن أَْمرِّهِّ أَن تحصِّ  ] 63النور :}   [ فَ ْلَيْحَذرِّ الهذِّيَن ُيح
 

و وجوب مناداته ِبلرسول أ مع النيب صلى هللا عليه وسلم  كآداب داب التعاملبعد أن بني هللا تعاَل للمؤمنني آ     
جال عاداي  فهو رسول هللا واجالله وتعظيمه فالرسول صله هللا عليه وسلم ليس ر  ه نه جيب توقي ليس) حممد(. أل النيب و
ِبلوحي املبلغ عن هللا تعاَل الذي خصه هللا تعاَل خبصائص كثية من دون املؤمنني  كوجوب قطع الصالة فيما  املؤيد

وهناك خصائص  و شهود بع  وبدون مهر أه صلى هللا عليه وسلم أكثر من أر حلواندى الرسول شخصا وجواز نكا
 خرى مبسوطة يف كتب السي وغيها وليس هذا موضع بسطها .أ

مر حذر تعاَل أشد احلذر من خمالفة امره  أو أمر رسوله ألهنما شئ واحد فمن خالف أمر الرسول فقد خالف أ     
          } طَاَع اّللهَ َوَمن تَ َوَله َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيهِّْم َحفِّيظًامهْن يحطِّعِّ الرهسحوَل فَ َقْد أَ {قال تعاَل : .هللا والعكس ِبلعكس 

َوَمن يَ ْعصِّ اّللهَ َوَرسحوَلهح فَإِّنه َلهح اَنَر {ن بني جزاء من يعصي هللا ورسوله  . ويف موضع آخر من القرآ] 80النساء :  [
ْلهح اَنرًا َخالًِّدا {وقوله تعاَل :  ] 23اجلن :  [   }َجَهنهَم َخالِّدِّيَن فِّيَها أَبًَدا{ َوَمن يَ ْعصِّ اّللهَ َوَرسحوَلهح َويَ تَ َعده ححدحوَدهح يحْدخِّ

  }  افَ َقْد َضله َضاَلاًل مُّبِّينً  َوَمن يَ ْعصِّ اّللهَ َوَرسحولَهح {وله تبارك وتعاَل :وق ] 14النساء :  [   }فِّيَها َولَهح َعَذاٌب مُّهِّنيٌ 
نه صلى معصية الرسول من معصية هللا ألن طاعة الرسول من طاعة اللة و تعاَل يف هذه اآلايت أفبني   ] 63:االحزاب
ثواب من هللا وجزيل  مر العقوبة الشديدة املرتتبة على خمالفة أمث بني تعاَلوسلم مبلغ عن هللا تبارك وتعاَل .هللا عليه 

َ {خر موضع آ ويف  ] 71األحزاب :}[َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعظِّيًماَوَمن يحطِّْع اّللهَ َوَرسحوَلهح ف َ {قال تعاَل :.طاع هللا أ َوَمن يحطِّعِّ اّلله
ْلهح َجنهات  جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارح َخالِّدِّيَن فِّيَها َوَذلَِّك اْلَفْوزح اْلَعظِّيمح  َ ]{  13النساء : }[ َوَرسحولَهح يحْدخِّ َوَمن يحطِّعِّ اّلله

دهِّيقِّنَي َوالشَُّهَداء َوالصهاحلِِّّنَي َوَحسحَن أحولَئِّكَ َوالرهسحوَل َفأحْولَئَِّك  النساء : [ } رَفِّيًقاَمَع الهذِّيَن أَنْ َعَم اّللهح َعَلْيهِّم مهَِّن النهبِّيهِّنَي َوالصهِّ
َوَمن يحطِّعِّ اّللهَ َوَرسحوَلهح {    ]52:  النور [ } َوَمن يحطِّعِّ اّللهَ َوَرسحولَهح َوَُيَْش اّللهَ َويَ ت هْقهِّ فَأحْولَئَِّك هحمح اْلَفائِّزحونَ { ] 69

ْلهح َجنهات  جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارح   .  ] 17الفتح : [  }يحْدخِّ
أ وجب هللا  و ترك ماعنه أو رسوله أ سوله صلى هللا عليه وسلم تكون بفعل ماهنى هللا ر مر وخمالفة أمر هللا أو أ        

  يف صحيح مسلم واالصرار على الصغية يصيها كبية . .ففعل الصغية يفضي اَل الكبيةصغيا  لو كان  و أو رسوله
ال أستطيع قال ال استطعت : كل بيمينك قال :بشماله فقال  هللا عليه وسلم صلى  أكل عند رسول هللا  رجال أن ) 

مر الرسول صلى هللا ت له العقوبة يف الدنيا مبخالفة أمما عجلفهذا  .( 1( ) فيه  إَل ا رفعها فم :ما منعه إال الكرب قال
 .عليه وسلم 
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لى هللا عليه وسلم الرسول ص َية املسليمن ملا أمرحد كان سبب هز ر الرسول هللا عليه وسلم يف يوم أموخمالفة أ     
ن جيش املشركني اهنزم استعجلوا ش الرماة أفلما ظهر جلي .عدم النزول من اجلبل حد وجبل أ جيش الرماة ِبلبقاء على

استغل نزول جيش الرماة فالتف من  .قائدا عسكراي حمنكا  –رضي هللا عنه   –وكان خالد بن الوليد  .فنزل بعضهم
رمحه  -وبوب البخاريعني صحابيا بسبب خمالفة أمر الرسول  صلى هللا عليه وسلم .سليمن سبوراء اجلبل وقتل من امل

َوالَ {مث ذكر قوله تعاَل : .( ِبب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب وعقوبة من عصى إمامهيف صحيحه ) -هللا
يه بيان هزَية املسلمني مبخالفة أمر فساق احلديث الذي . مث   ] 46االنفال :  [    }تَ َناَزعحوْا فَ تَ ْفَشلحوْا َوَتْذَهَب رُِّيحكحمْ 

جعل النيب صلى هللا عليه : )ُيدث قال -رضي هللا عنهما -الرباء بن عازب عن  :الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال
ا مكانكم فنا الطي فال تربحو إن رأيتموان َّتط :كانوا مخسني رجال عبد هللا بن جبي فقال  وسلم على الرجالة يوم أحد و

أوطأانهم فال تربحوا حىت أرسل إليكم فهزموهم قال فأان وهللا رأيت  حىت أرسل إليكم وإن رأيتموان هزمنا القوم و هذا
النساء يشتددن قد بدت خالخلهن وأسوقهن رافعات ثياهبن فقال أصحاب عبد هللا بن جبي الغنيمة أي قوم الغنيمة 

وهللا  : بن جبي أنسيتم ما قال لكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالواظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد هللا
فلم  فذاك إذ يدعوهم الرسول يف أخراهملنأتني الناس فلنصينب من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمني 
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  كان النيب  يبق مع النيب صلى هللا عليه وسلم غي اثين عشر رجال فأصابوا منا سبعني و

ثالث مرات  ؟ أيف القوم حممد :أصابوا من املشركني يوم بدر أربعني ومائة سبعني أسيا وسبعني قتيال فقال أبو سفيان
أيف القوم ابن  :ثالث مرات مث قال ؟ أيف القوم ابن أيب قحافة :مث قال .فنهاهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن جييبوه

كذبت وهللا اي   :أما هؤالء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال :مث رجع إَل أصحابه فقال .ث مراتثال ؟ اخلطاب
سجال إنكم ستجدون يف  عدو هللا إن الذين عددت ألحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر واحلرب

أال جتيبوا له قالوا اي  :يب صلى هللا عليه وسلممل آمر هبا ومل تسؤين مث أخذ يرجتز أعل هبل أعل هبل قال النالقوم مثلة
 :فقال النيب صلى هللا عليه وسلم .إن لنا العزى وال عزى لكم: قال  .قولوا هللا أعلى وأجل :قال ؟ما نقول :سول هللار 

مبخالفة اهلزَية  (. فحصلت  1( ) قولوا هللا موالان وال موَل لكم :قال .ما نقول :قالوا اي رسول هللا :قال !أال جتيبوا له
 . -رضي هللا عنه -مره الرسول وهو عبد هللا بن جبيول صلى هللا عليه وسلم ومبخالفة أمر من أمر الرسأ

وفيه شؤم ارتكاب : )تعليقا على خمالفة الرماة أمر النيب صلى هللا عليه وسلم   -رمحه هللا  –قال ابن حجر         
وأن من  }واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة {, كما قال تعاَل :  من مل يقع منه نهي , وأنه يعم ضرره ال

آثر دنياه أضر أبمر آخرته ومل حتصل له دنياه . واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة احلذر من العود إَل مثلها , 
نهم , وإَل ذلك أشار سبحانه وتعاَل التحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أهنم منهم وليسوا م واملبالغة يف الطاعة , و

وليمحص هللا الذين آمنوا وَيحق {إَل أن قال :    }وتلك األايم نداوهلا بني الناس {يف سورة آل عمران أيضا 
 (2( )}عليه حىت َييز اخلبيث من الطيبما كان هللا ليذر املؤمنني على ما أنتم  {, وقال :  }الكافرين 
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ْلتحْم َوتَ َناَزْعتحْم يفِّ اأَلْمرِّ َوَعصَ {وفيهم نزل قوله تعاَل : تحمَوَلَقْد َصَدَقكحمح اّللهح َوْعَدهح إِّْذ حَتحسُّوهَنحم ِبِِّّْذنِّهِّ َحىته إَِّذا َفشِّ مهِّن بَ ْعدِّ  ي ْ
تَ  َرَة مثحه َصرََفكحْم َعن ْهحْم لِّيَ ب ْ نْ َيا َومِّنكحم مهن يحرِّيدح اآلخِّ ل  لَِّيكحْم َوَلَقْد َعَفا َعنكحْم َواّللهح ذحو َفضْ َما أَرَاكحم مها حتحِّبُّوَن مِّنكحم مهن يحرِّيدح الدُّ

نِّنَي  د  َوالرهسحولح يَْدعحوكحْم يفِّ أحْخرَاكحْم فََأاَثَبكحْم غحمهاً بَِّغمه  لهَِّكْياَل حَتْزَنحوْا َعَلى َما إِّْذ تحْصعِّدحوَن َواَل تَ ْلوحوَن َعَلى أحَ  * َعَلى اْلمحْؤمِّ
َا تَ ْعَملحونَ   .] 153 – 152ال عمران : [   } فَاَتكحْم َوالَ َما َأَصاَبكحْم َواّللهح َخبٌِّي مبِّ

 }َوّللِّهِّ اْلعِّزهةح َولَِّرسحولِّهِّ َولِّْلمحْؤمِّنِّنيَ {فان العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني ن . منها الذل واهلوااثر سيئةوملخالفة أمر هللا ورسوله آ

ومنها أنه   ] 10فاطر : [  } َمن َكاَن يحرِّيدح اْلعِّزهَة فَلِّلههِّ اْلعِّزهةح مجِّيًعا{ن . ويف موضع آخر من القرآ] 8املنافقون : [
فالتنازع فيه معىن  ] 46االنفال : [     }تَ َناَزعحوْا فَ تَ ْفَشلحوْا َوَتْذَهَب رُِّيحكحمْ َواَل {والضعف  يرتتب على املخالفة الفشل

ال ُيصل اتقاء احلذر  و تماع . واملخالفة تكون انشئة عن أمراض القلب ِبلشهوات أو الشبهاتاملخالفة  وعدم االج
 ساد وضالل .صل كل فالشبهات .فهما أ مراض الشهوات وخلوه من أ اال بسالمة القلب و

 رسوله على نوعني : مر هللا ووخمالفة أ
هنهحْم َكرِّهحوا َما أَنَزَل اّللهح فََأْحَبَط أَْعَماهَلحمْ {خمالفون عن كره وهم الذين قال هللا فيهم :  -1   }َذلَِّك أبِّ

هنهحمح ات هبَ عحوا َما َأْسَخَط اّللهَ وََكرِّهحوا رِّ {خرى. ويف آية أ ] 9حممد : [ حممد : [  }ْضَوانَهح َفَأْحَبَط أَْعَماهَلحمْ َذلَِّك أبِّ
28 [ 

 ول ., وهذا على خطر لكنه أخف من األ لكس  مر هللا ورسوله عن هتاون وخمالفة أ -2

ُيتمل على الرسول صل هللا عليه وسلم  و.ن يكون عائدا على هللا الضمي ُيتمل أ }َعْن أَْمرِّهِّ {قوله تعاَل :
هنا التناقض يف  و .فانه ُيمل عليهما ,تناقض بينهما ال ن ُيتمل الوجهني وواذا كا .واملعىن ُيتمل الوجهني

و تناقض .ويف  اعادة العامل )يصيبهم ( اشارة اَل أن من خالف أمر هللا أ نه ال. ألن ُيمل على الوجهنيأ
 –رمحه هللا  –محد فسرها االمام أ و. وهي الفتنة  ,ية الكرَيةطعا سيصيبه ماتوعد هللا به يف اآلرسوله فانه ق

, بل ية الكرَية مل حتدد,ألن اآلو فيهما مجيعا الشرك  أو العذاب األليم يف الدنيا أو  يف  اآلخرة  أهنا أب
الدنيا فتصيبه ن بعض العصاة قد تعجل له العقوبة يف ,ألال تعارض بينهما  طلقت فيحتمل الوجهني وأ

َحىته إَِّذا أَْدرََكهح {غرقه هللا  لفرعون مصر عندما  أ ياان كما حصلحوتدخر له عقوبة اآلخرة وهذا قد ُيصل أ
آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبلح  * انَْ مَِّن اْلمحْسلِّمِّنَي اْلَغَرقح قَاَل آَمنتح أَنههح ال إِّلَِّه إِّاله الهذِّي آَمَنْت بِّهِّ بَ نحو إِّْسرَائِّيَل َوأَ 

دِّيَن وَكح  يكَ  *نَت مَِّن اْلمحْفسِّ اسِّ َعْن آاَيتَِّنا  بَِّبَدنَِّك لَِّتكحوَن لَِّمْن َخْلَفَك آيًَة َوإِّنه َكثِّيًا مهَِّن النه فَاْليَ ْوَم ن حَنجهِّ
ويف اعادة الفعل ) تصيبهم ( اشارة اَل شدة ا االهتمام  ِبلتحذير  ] 92 – 91 -90يونس  [  }َلَغافِّلحون

لفتنة أو ا :مرين  ومهامن هذين األ ) أو ( ملنع اخللو ,فال ُيلو حال املخالف:  قوله تعاَل  عن املخالفة .
  .العذاب الذي ُيصل به األمل
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 ية :من فوائد اآل 

 .وجبأ و ترك ماأمر أ و رسوله بفعل ماالتحذير من خمالفة أمر هللا أ  -1

 فيتجنبوه  فال ُيل هبم العذاب . ,رمحة هللا بعبادة حيث حذرهم مما يكون سببا يف عذاهبم  -2

 رسوله. واحلث على طاعة هللا  -3

 العكس ِبلعكس. طاعة الرسول من طاعة هللا و  -4

 العذاب . رسوله سبب يف الوقوع يف الفتنة و مر هللا وخمالفة أ  -5

 و ( املانعة للخلو .وقوع الفتنة أو العذاب قطعي على من خالف أمر هللا . تؤخذ من ) أ -6

ن االسم م املوصول )  الذين ( ألعمال االسمشول  التحذير مجيع اخللق من مسلمني وغيهم , يؤخذ من است -7
 املوصول يفيد العموم .

ن جاء بعدهم اَل مر يشمل من نزلت فيهم ومالفعل املضارع ) فليحذر ( يفيد أن األ جميئ التحذير بصيغة -8
 ن الفعل املضارع يفيد االستمرار.يوم القيامة , أل

 و الشركق أو الكفر أ, فانه ُياف عليه أن َيوت على النفاو رسولهمن خالف أمر هللا  أ  -9

 اخلوف من الوقوع يف املعصية . وهذا يوجب غاية احلذر و  .ليمهللا لوصفه أبنه أشدة عذاب  – 10
يبَ هحْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ {احتمال تعجيل عقوبة املخالف لقوله :  – 11 َنٌة أَْو يحصِّ يبَ هحْم فِّت ْ ية ومل فاطلقت اآل  }أَن تحصِّ

 و يف االخرة فيحتمل اجلميع .نيا أدد زمن العذاب ان كان يف الدحت
ينَبه الهذِّيَن {قد  َيتد شرها اَل الغي . قال تعاَل :فشؤم الفتنة اذا وقعت بسبب املخالفة   - 12 َنًة اله تحصِّ َوات هقحوْا فِّت ْ

حد م أن هزَية املسلمني يوم أ.وتقد  ] 25فال : األن [  }ظََلمحوْا مِّنكحْم َخآصهًة َواْعَلمحوْا أَنه اّللهَ َشدِّيدح اْلعَِّقابِّ 
مثال ) اخلي ُيص وقيل يف األ مر الرسول صلى هللا عليه وسلم فشملت اهلزَية اجلميع .ة  البعض أبسبب خمالف

 والشر يعم ( .
ليم وهذا من بركة من الوقوع يف الفتنة والعذاب األ رسوله  يورث السالمة احلذر من الوقوع يف معصية هللا و– 13

 رسوله . وطاعة هللا 
َنٌة أَ {العادة الفعل يف قوله : .شدة التحذير من املخالفة – 14 يبَ هحْم فِّت ْ يبَ هحْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ أَن تحصِّ كان   و  }ْو يحصِّ

 لسبق ذكره .ليم ( حبذف الفعل الثاين من ) يصيب ( أو عذاب أ ): ن يقالَيكن يف غي القرآن أ
ى مره ( ان قلنا تعود عل: ) أن يف قولهمن القرآن دون السنة ألالرد على من قال: ال أنخذ األمر اال  – 15

 وان قلنا تعود على هللا تعاَل  فطاعة الرسول من طاعة هللا كما تقدم , مر واضح الرسول صلى هللا عليه وسلم فاأل
َ َوَمن تَ َوَله َفَما أَرْ {  . ] 80النساء : [    } َحفِّيظًاَسْلَناَك َعَلْيهِّمْ مهْن يحطِّعِّ الرهسحوَل فَ َقْد أَطَاَع اّلله

َعَث َرسحوالً {و رسوله بعد التحذير .احلجة على من خالف أمر هللا أ اقامة – 16  }َوَما كحنها محَعذهِّبِّنَي َحىته نَ ب ْ

 ] 15االسراء :  [
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 ] 56الشعراء :  [ } َوإِّانه جَلَمِّيٌع َحاذِّرحونَ {قال تعاَل : 

 
مر اسرائيل  دون علمه أو أذنه وخرجت مع موسى عليه السالم أبمنت طائفة من بين قاهلا فرعون مصر عندما آ       

َنا إََِّل محوَسى أَْن َأْسرِّ بِّعَِّبادِّي إِّنهكحم مُّت هبَ عحونَ {هللا  َنا إََِّل محوَسى {خرى  ويف آية أ ] 52الشعراء :  [  }َوأَْوَحي ْ َوَلَقْد أَْوَحي ْ
يَ هحم مهَِّن اْلَيمهِّ  *فح َدرًَكا َواَل ََّتَْشى بِّعَِّبادِّي فَاْضرِّْب هَلحْم طَرِّيًقا يفِّ اْلَبْحرِّ يَ َبًسا اله ََّتَا أَْن َأْسرِّ  حنحودِّهِّ فَ َغشِّ فَأَتْ بَ َعهحْم فِّْرَعْونح جبِّ

يَ هحمْ  ليال حىت يسبقوا  كان أمر هللا ملوسى ومن آمن معه من بين اسرائيل أن ُيرجواو .  ]78 – 77طه :   [    }َما َغشِّ
  60الشعراء :[  } فَأَتْ بَ عحوهحم مُّْشرِّقِّنيَ {فكان وصول فرعون وجنوده بعدهم مع شروق الشمس فرعون وجنوده اَل البحر

َوَجاَوْزاَن بَِّبينِّ إِّْسرَائِّيَل {ه هللا عليهم فيغرقون وقد صدق هللا وعده طبقعون وجنوده اَل البحر بعدهم أفاذا وصل فر ] 
اَنْ  الهذِّي آَمَنْت بِّهِّ بَ نحو إِّْسرَائِّيَل َوأَ َفأَتْ بَ َعهحْم فِّْرَعْونح َوجحنحودحهح بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحىته إَِّذا أَْدرََكهح اْلَغَرقح قَاَل آَمنتح أَنههح ال إِّلَِّه إِّاله اْلَبْحَر 

دِّيَن آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبلح وَكح  *مَِّن اْلمحْسلِّمِّنَي  يَك بَِّبَدنَِّك لَِّتكحوَن لَِّمْن َخْلَفَك آيًَة َوإِّنه  *نَت مَِّن اْلمحْفسِّ فَاْليَ ْوَم ن حَنجهِّ
َنا إََِّل محوَسى أَنِّ اْضرِّب بهَِّعَصاَك اْلَبْحَر  {    ]91 – 90يونس :  [    }َكثِّيًا مهَِّن النهاسِّ َعْن آاَيتَِّنا َلَغافِّلحونَ  َفَأْوَحي ْ

َنا محوَسى َوَمن مهَعهح  *ْفَنا مَثه اآْلَخرِّيَن َوأَْزلَ  *دِّ اْلَعظِّيمِّ  َكالطهوْ فَانَفَلَق َفَكاَن كحلُّ فِّْرق   إِّنه  *أَْغَرقْ َنا اآْلَخرِّيَن  مثحه  *َأمْجَعِّنَي  َوَأجَني ْ
قْ نَا َوإِّْذ فَ رَ {خرى  ويف آية أ   ] 67  - 66- 65– 64 – 63الشعراء : [  }يفِّ َذلَِّك آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ رحهحم مُّْؤمِّنِّنيَ 

َناكحْم َوأَْغَرقْ َنا آَل فِّْرَعْوَن َوأَنتحْم تَنظحرحونَ  فَ َلمها آَسفحواَن انتَ َقْمَنا {خر ويف موضع آ  ] 50البقرة :   [    }بِّكحمح اْلَبْحَر فََأجَني ْ
ن ْهحْم فََأْغَرقْ َناهحْم َأمْجَعِّنيَ   1جنى به موسى )أ  فرعون وهللا تعاَلفكان املاء من جند هللا أغرق به ] 55الزخرف :  [    }مِّ

. ) 
َفَأْرَسَل فِّْرَعْونح {و قتلهم  نوده ليدوهم عن االَيان ِبهلل  أج هو ون فرعون سيلحق به  األمر ِبخلروج ليال أل كان       

رِّيَن  يفِّ  ْرذَِّمٌة قَلِّيلحوَن  إِّنه َهؤحاَلء *اْلَمَدائِّنِّ َحاشِّ يٌع َحاذِّرحونَ َوإِّ  *َن َوإِّهنهحْم لََنا َلَغائِّظحو  *َلشِّ  – 53الشعراء : [   }انه جَلَمِّ
54 -55 [. 

يٌع َحاذِّرحوَن  {: قال فرعون         يعين كلنا متيقظون ومتاهبون ملافعله  موسى ومن معه من املؤمنني . قوله  }َوإِّانه جَلَمِّ
 يعين كلكم  وقوله تعاَل : ] 71النساء :  }[يًعافَانفِّرحوْا ث حَبات  أَوِّ انفِّرحوْا مجِّ {) جلميع ( يعين كلنا كما يف قوله تعاَل :

َنافِّقِّنَي َواْلَكافِّرِّيَن يفِّ َجَهنهَم مجِّيًعا{ َا َأْحَيا النهاَس {وقوله : ] 140النساء :  [  } إِّنه اّللهَ َجامِّعح اْلمح َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنه
يكون اال من   ن احلذر  الق من موسى ومن آمن معه  ألقل ن فرعون خائف ووهذا يشعر أ  ] 32املائدة :  [ } مجِّيًعا

)  :كده بقولهاان ( مث أ ) واجلمع الذي يشمله تى بضمي : ) جلميع ( يشمل فرعون نفسه ألنه  أوله. وقخموف حمقق 
 جلميع ( 

 
........................................................ 

)     لِت تصدرها الرائسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء يف عددها رقم ( نشرت جملة البحوث االسالمية ا 1) 
(  حبثا للشيخ الدكتور حممد بن عبد هللا السحيم بعنوان ) الدالالت العقدية للماء يف القران الكرمي (  توسع  98

 فضيلته يف دالالت ذكر املاء يف القران فلْياجع .
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َكَذلَِّك   *نحوز  َوَمَقام  َكرِّمي  وَكح  *مهِّن َجنهات  َوعحيحون   فََأْخَرْجَناهحم{خرة  يا قبل اآلبة فرعون معجلة يف الدنكانت عقو      
 98د :هو [   }يَ ْقدحمح قَ ْوَمهح يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ فََأْوَرَدهحمح النهاَر َوبِّْئَس اْلوِّْردح اْلَمْورحودح {وعقوبته يف االخرة    }َوأَْوَرثْ َناَها َبينِّ إِّْسرَائِّيلَ 

لحوا آَل فِّْرَعْوَن َأَشده اْلَعَذابِّ {ويف اية اخرى   ] يًّا َويَ ْوَم تَ قحومح السهاَعةح أَْدخِّ َها غحدحوًّا َوَعشِّ  40غافر :[   }النهارح ي حْعَرضحوَن َعَلي ْ
نْ َيا َلْعَنًة َويَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ {القرآن :خر من ويف موضع آ ] نيَ َوأَتْ بَ ْعَناهحْم يفِّ َهذِّهِّ الدُّ  ] 43القصص : [  } هحم مهَِّن اْلَمْقبحوحِّ

َوأَْورَثْ نَا {ن العاقبة كانت هلم  جزاء الذين آمنوا من بين اسرائيل وصربوا على عذاب فرعون أب وبني تعاَل  يف كتابه العزيز
َا اْلَقْوَم الهذِّيَن َكانحوْا يحْسَتْضَعفحوَن َمَشارَِّق اأَلْرضِّ َوَمَغارِّهَبَا الهيتِّ َِبرَكْ  َنا فِّيَها َومَتهْت َكلَِّمتح َربهَِّك احلْحْسىَن َعَلى َبينِّ إِّْسَرآئِّيَل مبِّ

 ] 137االعراف :  [   } َصرَبحواْ َوَدمهْراَن َما َكاَن َيْصَنعح فِّْرَعْونح َوقَ ْومحهح َوَما َكانحواْ يَ ْعرِّشحونَ 
 
 

 ية :من فوائد اآل
 د  من سار على الطريق املستقيم .مشارهبم  ضان اختلفت  هل  الباطل واجتماع  أ  -1

 ُيافه . ن يصيبه مااخلوف من أ ن احلذر يتولد عنه القلق و.  ألعدم اطمئنان  قلب الفاجر -2

 قلقا بظلمه . ن فرعون كان حذرا و. ألعواقبه التحذير من الظلم و -3
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 ةية السابعة عشر اآل
 
 

َكهَِّن هَلحْم يفِّ اأْلَ {قال تعاَل : ن ْهحم مها َكانحوا َُيَْذرحونَ َوَّنح َا مِّ  ] 6القصص:  }[ ْرضِّ َونحرِّي فِّْرَعْوَن َوَهاَماَن َوجحنحوَدمهح

 

رعون مع موسى عليه السالم  بعد أن ية يف بداية سورة القصص اليت بسط هللا تعاَل فيها قصة فجاءت هذه اآل     
نه استحيا النساء .مث بني تعاَل أ طفال وذبح  كثيا من األ طغى يف االرض  و جترب و ه عال وأخرب تعاَل عن فرعون أن

والتمكني يف األرض الشام كما قال املفسرون . رض مصر ووهي أ رضاأليف  لبين اسرائيل منه يريد أن َيكن  بفضله و
ن يف  رآالتمكني فيه معىن القوة. وقد جاء التمكني يف الق رض هلم حق التصرف فيها كيفما شاؤا وجعلهم مالكي األ

أملَْ يَ َرْواْ َكْم أَْهَلْكَنا  {خر ويف موضع آ ] 10عراف : األ[   }َوَلَقْد َمكهنهاكحْم يفِّ اأَلْرضِّ {كثي من املواضع . قال تعاَل :
َكهِّن لهكحمْ  َذلَِّك َمكهنهِّا لِّيحوسحَف يفِّ وَكَ {ويف قصة يوسف , ]6نعام :األ[    }مِّن قَ ْبلِّهِّم مهِّن قَ ْرن  مهكهنهاهحْم يفِّ اأَلْرضِّ َما ملَْ َّنح

يوسف :  [          }إِّنهَك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا مِّكِّنٌي أَمِّنيٌ {خر من قصة يوسفويف موضع آ  ] 56يوسف :   [   }اأَلْرضِّ 
54[ 

ومعىن مكناهم يف األرض ثبتناهم وملكناهم , وأصله مشتق من املكان . فمعىن :)-رمحه هللا  –قال ابن عاشور       
مكنه ومكن له , وضع له مكاان . قال تعاَل : أومل َّنكن هلم حرما آمنا . ومثله قوهلم : أرض له . ويكىن ِبلتمكني عن 

مث يطلق على التثبيت والتقوية واالستقالل  يتصرف يف مكانه وبيته  اْلقدار وإطالق التصرف , ألن صاحب املكان
عىن مفعول . قال تعاَل : إنك اليوم لدينا مكني أمني فهو كناية أيضا ِبألمر . ويقال : هو مكني مبعىن ممكن , فعيل مب

مبرتبة اثنية , أو هو جماز مرسل مرتب على املعىن الكنائي . والتمكني يف األرض تقوية التصرف يف منافع األرض 
تعاَل : إان مكنا واالستظهار أبسباب الدنيا , أبن يكون يف منعة من العدو ويف سعة يف الرزق ويف حسن حال , قال 
 .( 1()له يف األرض , وقال : الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة اآلية . فمعىن مكنه : جعله متمكنا

زوال ملكهم   هو هالكهم و الشئ الذي كانوا ُيذرون من  وقوعه وجنودمهها  وزيره هامان و ويرى فرعون و    
طفال بين اسرائيل خوفا من هذا لذلك كان يذبح أ و.عليه السالم  هو موسى بين اسرائيل ويف  بسبب مولود يولد 

ئهم يعين يبقي على حياهتن.فكان من حكمة هللا تعاَل الطفل الذي سيذهب مبكله ويكون هالكه بسببه ويستحيي نسا
كاية عن قال تعاَل حطعامه.كل من أي يف بيته و هو الطفل الذي سيذهب مبلكه يرتىب يتحرز منه و ن جعل ماُيذر وأ

نِّنيَ  {خماطبا موسى عليه السالم : فرعون  ] 18الشعراء : [  } قَاَل أمََلْ ن حَربهَِّك فِّيَنا َولِّيًدا َولَبِّْثَت فِّيَنا مِّْن عحمحرَِّك سِّ
 
 
 

............................................................. 
  ( 138 – 137/  7ر والتنوير )  ( التحري 1) 

أراد فرعون حبوله وقوته أن ينجو من موسى , فما نفعه ذلك مع قدر امللك العظيم  :) -رمحه هللا  –ل ابن كثي قا    
الذي ال ُيالف أمره القدري , بل نفذ حكمه وجرى قلمه يف القدم أبن يكون إهالك فرعون على يديه , بل يكون هذا 

ؤه الولدان إَّنا منشؤه ومرِبه على فراشك , ويف دارك , وغذاالغالم الذي احرتزت من وجوده , وقتلت بسببه ألوفا من 
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وتتفداه , وحتفك , وهالكك وهالك جنودك على يديه , لتعلم أن رب السموات وتدهلل  من طعامك , وأنت تربيه 
 ( 1( ) العال هو القادر الغالب العظيم , العزيز القوي الشديد احملال , الذي ما شاء كان , وما مل يشأ مل يكن .

 
 

 ية :من فوائد اآل
َوأَْوَرثْ َنا اْلَقْوَم الهذِّيَن َكانحوْا يحْسَتْضَعفحوَن َمَشارَِّق {رض   هلم يف األمن بين سرايئل ِبلتمكنينصرة هللا لعباده الصاحلني -1

َا َصرَبحواْ َوَدمهْراَن َما َكاَن َيْصَنعح فِّْرَعْونح َوقَ ْومحهح اأَلْرضِّ َوَمَغارِّهَبَا الهيتِّ َِبرَْكَنا فِّيَها َومَتهْت َكلَِّمتح َربهَِّك احلْحْسىَن َعَلى َبينِّ   إِّْسَرآئِّيَل مبِّ
 ]137االعراف :  [  }َوَما َكانحواْ يَ ْعرِّشحونَ 

 صدق وعد هللا-2
 الظاملني سوء عاقبة الطغاة و-3
 الطغيان التحذير من الظلم و-4
 سباب ألخذ ِباأل الينفع حذر من قدر لكن البد من -5
 الطاعة جملبة  للخي مدفعة للشر -6
 الطغيان جملبة للشر مدفعة للخي-7

 
 

 
 
 
 

............................................................. 
 (442/  10ابن كثْي )( تفسْي  1) 
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 ةية الثامنة عشر اآل
 

ًدا َوقَا{قال تعاَل : رََة َويَ ْرجحو َرمْحََة رَبهِّهِّ أَمهْن هحَو قَانٌِّت آاَنء اللهْيلِّ َساجِّ  ] 9الزمر :[  } ئًِّما َُيَْذرح اآْلخِّ
 واهلل شركاء ليضل ون ينسون نعم هللا يف كشف كرِبهتم وجيعل  تعاَل بعض صفات الضالني الذينن بني هللابعد أ        

يف النهاية مصيه اَل  لن يستمر و متاعهم يف الدنيا لن يطول ون أب وهتديد هللا تعاَل هلذا الصنف من الناس عن سبيله 
بيان الصنف املقابل للصنف الضال من الناس حىت يتبني الفرق بني  ية يف هذه اآل عز وجل يف شرع سوء القرار. والنار 

قائمني أحياان  حياان وأساعات الليل ساجدين املصلني يف  . فبني تعاَل هنا أن هؤالء ا املطيعني هللالصنفني من العباد
وَّتصيص الليل بقنوهتم ألن العبادة ِبلليل : ) -رمحه هللا  –قال ابن عاشور . فهم بني  عبادة السجود والقيامخرى أ

أعون على متحض القلب لذكر هللا , وأبعد عن مداخلة الرايء وأدل على إيثار عبادة هللا على حظ النفس من الراحة 
رء العبادة فيه استنار قلبه حبب التقرب إَل هللا قال تعاَل : } إنه والنوم , فإن الليل أدعى إَل طلب الراحة فإذا آثر امل

[ , فال جرم كان َّتصيص الليل ِبلذكر دااًل على أن هذا القانت  6انشئة الليل هي أشدح وطئاً وأقوم قِّيال { ] املزمل : 
[  7:يف النهار سبحاً { ] املزمل ن لكالقيام آانَء النهار بداللة فحوى اخلطاب قال تعاَل : } إ ال ُيلو من السجود و

 ( .1() , وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال النيب صلى هللا عليه وسلم
إِّنه {:صفات عباده الصاحلني . قال تعاَل  ن القنوت منأن يف مواضع كثية من القرآ- جل ثناؤه - قد بني هللا        

يَم َكاَن أحمهًة قَانًِّتا ّللِّهِّ حَ  َوَمْرمَيَ ابْ َنَت عِّْمرَاَن الهيتِّ {وقال عز وجل :  ] 121  :النحل[  } نِّيًفا َوملَْ َيكح مَِّن اْلمحْشرِّكِّنيَ إِّبْ رَاهِّ
َن اْلَقانِّتِّنيَ  َا وَكحتحبِّهِّ وََكاَنْت مِّ َنا َوَصدهَقْت بَِّكلَِّماتِّ َرهبهِّ موضع  ويف ]12التحرمي :  [  }َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا فِّيهِّ مِّن رُّوحِّ

أَلْسَحارِّ {خر آ  ] 17ال عمران :  [ }الصهابِّرِّيَن َوالصهادِّقِّنَي َواْلَقانِّتِّنَي َواْلمحنفِّقِّنَي َواْلمحْستَ ْغفِّرِّيَن ِبِّ
ن السجود والقيام من صفات عباد هللا الصاحلني. قال تعاَل يف سياق يف مواضع من القرآن أ –جل ثناؤه  –وبني 

 ] 64الفرقان :  [  }َن يَبِّيتحوَن لَِّرهبهِِّّْم سحجهًدا َوقَِّياًماَوالهذِّي{صفات عباد الرمحن :
 ركوع  وهم  فيسفر  عنهم    دوه              كاب  م     اذا مالليل  اظل                             

 رض يف الدنيا هجووأهل األ       فقاموا     اطار اخلوف نومهم                               
 هلم  حتت الظالم وهم  ركوع                   لقلوبا  منها  تنفرج نني أ                             

 ن اعماهلم الصاحلة لنفهم ُيذرون اآلخرة وعذاهبا وحماسبتهم وأ ومل يضمنوا اجلنة  وهم مع عبادهتم مل يصبهم غرور     
ضي هللا عنه قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ) لن يب هريرة ر عن أ .اال برمحة هللا تعاَلتدخلهم اجلنة 

رسول هللا ؟ قال وال اان , اال أن يتغمدين هللا بفضل ورمحة فسددوا وقاربوا  وال وال انت اي .يدخل احدا عمله اجلنة قالوا
عماهلم الصاحلة كل أفلو قابلوا  (.2) يزداد خيا  واما مسيئا فلعله أن يستعتب( حدكم املوت اما حمسنا فلعله انيتمنني أ
أو الصحة أو غيها ملا كفت كل أعماهلم فال غىن هلم عن أن يرجو و السمع واحدة من نعم هللا كنعمة البصر أ مع نعمة

 فيفوزوا برضوان هللا وجنته  فهم بذلك يعشيون بني اخلوف والرجاء .رمحة هللا لعلها تشملهم 

 
 

.............................................. 
 ( 5376برقم ) احلديث  (   2(      )  346/  23)( التحرير والتنوير  1) 
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وقد   (.1: ) فيجمع بني اخلوف والرجاء ومااجتمعا يف قلب  رجل اال فاز (  ) -رمحه هللا  –قال الشوكاين       
علم أن ان بوب له : )بعد أ  –رمحه هللا  –ي النوو  اجلمع بني اخلوف والرجاء . قال -رمحهم هللا -فصل العلماء 

 .املختار للعبد يف حال صحته أن يكون خائفًا راجياً, ويكون خوفه ورجاؤه سواء, ويف حال املرض َيحض الرجاء
 ( 2( ) .وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغي ذلك متظاهرة على ذلك

لو يعلم ) قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –ي هللا عنه رض –يب هريرة اخرج مسلم يف صحيحه عن أ      
 (3) ( من الرمحة, ما قنط من جنته أحداملؤمن ما عند هللا من العقوبة, ما طمع جبنته أحد, ولو يعلم الكافر ما عند هللا

 غلب على صاحبه هلك ( يهمايعيش املسلم بني اخلوف والرجاء فأن : ) ينبغي أ -رمحه هللا  –محد قال االمام أ
 ( 4)وقد تقدم الكالم على اجلمع بني اخلوف والرجاء فال معىن العادته .

َواْدعحوهح َخْوفًا َوَطَمًعا إِّنه َرمْحََت {قال تعاَل : ن.تعاَل يف مواضع كثية من القرآ اجلمع  بني اخلوف والرجاء بينه هللا      
نِّنيَ  عِّ يَْدعحوَن َرهبهحْم َخْوفًا َوَطَمًعا {وقوله : ] 56عراف : األ[  }اّللهِّ َقرِّيٌب مهَِّن اْلمحْحسِّ  [  }تَ َتَجاىَف جحنحوهبححْم َعنِّ اْلَمَضاجِّ

 ]57االسراء : [ }َويَ ْرجحوَن َرمْحََتهح َوَُيَافحوَن َعَذابَهح إِّنه َعَذاَب رَبهَِّك َكاَن حَمْذحورًا{خر :ويف موضع آ ] 16السجدة : 
إَنه {قال تعاَل ذاما من اتصف هبذا الوصف :ال ثوابه أو عقابة.  لني هم الذين اليرجون لقاء هللا ون الضاوبني  تعاَل أ

َا َوالهذِّيَن هحْم  نْ َيا َواْطَمأَنُّوْا هبِّ حْلَياةِّ الدُّ َا َكانحواْ أحْولَئَِّك َمْأَواهحمح النُّ  *َعْن آاَيتَِّنا َغافِّلحوَن الهذِّيَن اَل يَ ْرجحوَن لَِّقاءاَن َوَرضحوْا ِبِّ ارح مبِّ
بحونَ  إن الذين ال ُيافون لقاَءان يوم القيامة, فهم لذلك : ) -رمحه هللا  –قال الطربي  ] - 78يونس :  [  }َيْكسِّ

من عذاب هللا االقبال على الطاعات والبعد عن السيئات. ينشأ عن اخلوف  .(5( )والعقاب,  مكذهِّبون ِبلثواب
َ تَ ْقَشعِّرُّ {قال تعاَل :لوهبم.ثر به قرآن وتتأينتفعون ِبلقواخلائفون هم الذين  ًا مهثَاينِّ اّللهح نَ زهَل َأْحَسَن احْلَدِّيثِّ كَِّتاًِب مَُّتَشاهبِّ

ْنهح جحلحودح الهذِّيَن َُيَْشْوَن َرهبهحْم مثحه تَلِّنيح جحلحودحهحْم َوق حلحوهبححْم إََِّل ذِّْكرِّ اّللهِّ َذلَِّك هحَدى اّللهِّ  َمْن َيَشاء َوَمن يحْضلِّْل اّللهح  يَ ْهدِّي بِّهِّ مِّ
ن م هم الذين َّتاف قلوهبم من القرآهنعاَل الذين ُيافون رهبم وعذابه أبفخص هللا ت  ] 23الزمر :  [  }َفَما َلهح مِّْن َهاد  

َمنح َمْكَر اّللهِّ إِّاله اْلَقْومح أَفََأمِّنحواْ َمْكَر اّللهِّ َفالَ أيَْ {من عذابه ومكره خوف هللا تعاَل ,عدم أ ومن عالمات, ملا فيه من الوعيد
رحون عماهلم مع اجتهادهم وورعهم وف منه تعاَل اخلوف من عدم قبول أومن عالمات اخل ] 99االعراف :  [   }اخْلَاسِّ
َلٌة أهنهحْم إِّ ( وتقواهم عحونَ َوالهذِّيَن ي حْؤتحوَن َما آَتوا وهق حلحوهبححْم َوجِّ    }يحَسارِّعحوَن يفِّ اخلَْْيَاتِّ َوهحْم هَلَا َسابِّقحونَ  أحْولَئِّكَ  * ََل َرهبهِِّّْم رَاجِّ

فبشرهم هللا تعاَل مل كيف جازاهم رهبم تعاَل على حسن نيتهم ومبادرهتم لفعل اخليات وأت ] 61 – 60املؤمنون : [
أوَل  و: ) -ه هللا رمح –. قال الطربي والسبق يف فعلها  نه كتبهم من السعداء ملا علم يف قلوهبم من تقبل طاعة هللا أب

األقوال يف ذلك عندي ِبلصواب القول الذي قاله ابن عباس, من أنه سبقت هلم من هللا السعادة قبل مسارعتهم يف 
 ( 6( ) اخليات, وملا سبق هلم من ذلك سارعوا فيها

 
 

............................................................. 
(                      2755( احلديث برقم ) 3)( 157( رايض الصاحلني ) ص 2)(     568 / 4فتح القدير )   (1)
 ) 299/   8( تفسْي الطربي )  6)    ) 201/  6 ( تفسْي الطربي )  5)   ( 38( انظر ) ص 4)

 وتعنتهم وطلبهم هدي النيب صلى هللا عليه وسلم .قال تعاَل حكاية عن املشركني كان احلذر من عذاب هللا من       
لرسول صلى هللا عليه وسلم عبدا فكان امن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن أيتيهم بقرآن آخر غي الذي يتلى عليهم 



51 

 

ن عصى فكان عليه الصالة والسالم ُياف أهواء املشركني ليس له أن يغيه  مبايتفق مع أ وحي اليه وأ مورا بتبليغ مامأ
َلى َعَلْيهِّْم آاَيت حَنا بَ يهَِّنات  قَاَل الهذِّيَن اَل يَ ْرجحوَن لَِّقاءاَن اْئتِّ بِّقحْرآن  َغْيِّ َهَذا أَْو بَدهِّ {مة  عظيما يوم القيا ربه عذاِب ْلهح َوإَِّذا ت حت ْ

ي إِّْن أَتهبِّعح إِّاله َما يحوَحى إِّيَله إِّينهِّ َأَخافح إِّنْ   }َعَصْيتح َريبهِّ َعَذاَب يَ ْوم  َعظِّيم   قحْل َما َيكحونح يلِّ أَْن أحبَدهَِّلهح مِّن تِّْلَقاء نَ ْفسِّ
َ َأَخافح َعَلْيكحْم َعَذاَب يَ ْوم  َكبِّي  {خرويف موضع آ]  15يونس :[ خرج مسلم يف أ. ] 3هود : [   }َوإِّن تَ َولهْوْا فَإِّينهِّ

ه وأقبل )كان رسول هللا إذا كان يوم الريح أو الغيم عحرف ذلك يف وجهعائشة رضي هللا عنها قالت: صحيحه عن 
 ت أن يكون عذاِبً سحلط على أميت(وأدبر فإذا َمطرت سحره به وذهب عنه ذلك, قالت عائشة: فسألته فقال: إين خشي

مرران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على احلجر فقال لنا  :) قال. وجاء يف صحيح مسلم  عن ابن عمر  ( 1) 
كن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا ِبكني حذرا أن يصيبكم مثل ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تدخلوا مسا 

تعليقا على هذا احلديث : ) وفيه احلث على  –رمحه هللا  –. قال النووي ( 2) (أصاهبم مث زجر فأسرع حىت خلفها
 .(3هلكوا هناك() يل ن اصحاب الفر بداير الظاملني ومواضع العذاب ومثله االسراع يف وادي حمسر ألاملراقبة  عند املرو 

َكَمَثلِّ الشهْيطَانِّ إِّْذ   {عذاب هللا تعاَلاخفاء خوفه من ,عباده الصاليحن  عداء هللا  ووهو ألد أ ,مل يستطع ابليس      
َ َربه اْلَعاَلمِّنيَ  ومل يستطع اخفاء   .] 16احلشر :  [  } قَاَل لِّْْلِّنَسانِّ اْكفحْر فَ َلمها َكَفَر قَاَل إِّينهِّ بَرِّيٌء مهِّنَك إِّينهِّ َأَخافح اّلله

سراقة  كان ابليس ُيارب مع املشركني يف صورة   نزلت املالئكة حتارب مع املؤمنني و اجليشان والتقى يوم بدر ملا خوفه 
هلا عداوة مع بين مدجل  ن قريشا كانكان سبب تلبس ابليس بصورة  سراقة أل  وبن مالك املدجلي من أشرا ف قبيلته 

هنم حىت يقاتلوا أن طمأابليس  م بنو مدجل من اخللف فكان من خبثن ايتيهمنهم فخافت قريش أ الرجلقتلهم 
ى املالئكة تقاتل مع أوكان خوف ابليس من هللا ملا ر . ] 48االنفال : [    }َوإِّينهِّ َجاٌر لهكحمْ {ولذا قال :.والُيافوا غيلة

نه ال طاقة له  مبحاربة املالئكة  فلم يكن له اال اهلرب أل ِبردأل ان يصبه عذاب ان هو مل ينهزم ويويلأاملسلمني فخاف 
اْلفِّئَ َتانِّ َلمها تَ رَاءتِّ َوإِّْذ زَيهَن هَلحمح الشهْيطَانح أَْعَماهَلحْم َوقَاَل اَل َغالَِّب َلكحمح اْليَ ْوَم مَِّن النهاسِّ َوإِّينهِّ َجاٌر لهكحْم ف َ {قال تعاَل :  

َ َأَخافح اّللهَ َواّللهح َشدِّيدح اْلعَِّقابِّ َنَكَص َعَلى َعقِّبَ ْيهِّ َوقَ   ]48االنفال :[   }اَل إِّينهِّ بَرِّيٌء مهِّنكحْم إِّينهِّ أََرى َما الَ تَ َرْوَن إِّينهِّ
 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
 ( 2980( احلديث برقم )  2(        )  899( احلديث برقم )  1) 
 ( 407/  16وي على مسلم ) (  شرح النو  3) 

مل يكن خوفه من هللا حقيقيا  ألنه حصلت له الغواية بعدأن عصى أمر ربه ِبلسجود آلدم عليه السالم  فطرد من      
قَاَل فَاْهبِّْط  *َلْقَتهح مِّن طِّني  ر  َوخَ قَاَل َما َمنَ َعَك َأاله َتْسجحَد إِّْذ أََمْرتحَك قَاَل َأانَْ َخْيٌ مهِّْنهح َخَلْقَتينِّ مِّن انه {قال تعاَل : اجلنة.

َها َفَما َيكحونح َلَك أَن تَ َتَكربهَ فِّيَها فَاْخرحْج إِّ  ن ْ َعثحوَن  قَاَل أَنظِّْرينِّ  *نهَك مَِّن الصهاغِّرِّيَن مِّ نَظرِّيَن قَاَل  *إََِّل يَ ْومِّ ي حب ْ
ح
 *إِّنهَك مَِّن امل
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رَ  قَاَل فَبَِّما أَْغَويْ َتينِّ ألَقْ عحَدنه هَلحمْ  مثحه آلتِّيَ ن ههحم مهِّن َبنْيِّ أَْيدِّيهِّْم َومِّْن َخْلفِّهِّْم َوَعْن أََْيَاهنِِّّْم َوَعن مَشَآئِّلِّهِّْم  *اَطَك اْلمحْسَتقِّيَم صِّ
ن ْهحْم أَلْمألنه َجَهنهَم مِّ  * َأْكثَ َرهحْم َشاكِّرِّيَن َواَل جتِّدح  َها َمْذؤحوًما مهْدححورًا لهَمن تَبَِّعَك مِّ ن ْ  [    }نكحْم َأمْجَعِّنيَ قَاَل اْخرحْج مِّ

   .فجعله تعاَل من اهل اجلحيم  ] 18-17-16-15-14- 13-12االعراف : 
ن أن يكون خاف أوُيتمل عندي  رجيات العلماء على خوف ابليس : )ن ساق َّتبعد أ – رمحه هللا –قال الرازي      

: كيف يؤخذ عليه كذبة واحدة وهو اقول  ذى اذا مل ُيف االهالك مث ,من املالئكة مادون االهالك من األُيل به 
خرى : قال تعاَل يف آية أ و .(1كذبة واحدة واَّنا العجب يف صدقه()   فال عجب يف أفسق الفاسقني وأكفر الكافرين

فلن ينفعه خوف  ه من الكافرينفحكم تعاَل عليه أن ] 34البقرة :  [    }إِّاله إِّبْلِّيَس َأىَب َواْسَتْكرَبَ وََكاَن مَِّن اْلَكافِّرِّينَ {
تحْم محْؤمِّنِّنيَ َفال ََّتَافحوهحْم َوَخا{وجعل  تعاَل اخلوف منه من لوازم االَيان به , قال تعاَل :.مع الكفر  ل آ [   }فحونِّ إِّْن كحن ْ
 ] 175عمران : 

تل جرَية قول حكاية عن أ –عز وجل  –ئل خلق هللا الصاحلني . قال ا و كان احلذر من عذاب هللا من صفات أ      
ط  يَدَِّي إِّلَْيَك أَلَقْ ت حَلَك {رض وذهب ضحيتها ) هابيل ( :وقعت على وجه األ لَئِّن َبَسطَت إِّيَله يََدَك لِّتَ ْقت حَلينِّ َما أانَْ بَِّباسِّ

َذلَِّك َجزَاء الظهالِّمِّنَي النهارِّ وَ إِّينهِّ أحرِّيدح أَن تَ بحوَء ِبِِّّمثِّي َوإِّمثَِّك فَ َتكحوَن مِّْن َأْصَحابِّ  *ّللهَ َربه اْلَعاَلمِّنَي إِّينهِّ َأَخافح ا
رِّينَ * يهِّ فَ َقتَ َلهح فََأْصَبَح مَِّن اخْلَاسِّ منع هابيل من قتل  فما ]30 - 29- 28املائدة :  [   }َفَطوهَعْت َلهح نَ ْفسحهح قَ ْتَل َأخِّ
اكتسب  ارين وهو هبذا خيه اال خوفه من هللا عز وجل فكان من الفائزين خبوفه من هللا , ومن مل ُيف ربه خسر  الدأ

 ك احلديث .وزه ووزر كل قاتل ألنه سن سنة سيئه وكما ورد بذل
إِّنه الهذِّيَن آَمنحواْ {ن رجاء رمحة هللا من صفات عباده الصاحلني. قال تعاَل :ني تعاَل يف مواضع كثية من القرآن أب    

يمئَِّك يَ ْرجحوَن َرمْحََت َوالهذِّيَن َهاَجرحواْ َوَجاَهدحواْ يفِّ َسبِّيلِّ اّللهِّ أحْولَ   ] 122البقرة :  [     }اّللهِّ َواّللهح َغفحوٌر رهحِّ
اّللهِّ َما اَل يَ ْرجحوَن وََكاَن َوالَ هتِّنحواْ يفِّ ابْتَِّغاء اْلَقْومِّ إِّن َتكحونحواْ أَتَْلمحوَن فَإِّهنهحْم أَيَْلمحوَن َكَما أَتَْلموَن َوتَ ْرجحوَن مَِّن {خرآويف موضع 

الذين يرجون منه تعاَل املثوبة  فجمع تعاَل بني الصنفني ومها عباده املؤمنون ] 104النساء :  [   }َعلِّيًما َحكِّيًما اّللهح 
ي طاعة والينتظرون ثواِب لفعل أن قلوهبم خاوية من االَيان فليس فيها مايدفعهم  يرجون شيئا  أل الكافرون الذين ال و
. 
 
 
 
 

........................................ 
 ( 106( اسئلة القران اجمليد واجوبتها  ) ص  1) 

  



53 

 

 ية :من فوائد اآل
ن للمقارنة بني شيئني الني مباشرة .وهذا من بالغة القرآن مثاين لذكر صفات املؤمنني بعد صفات الضالقرآ -1

 حىت يتضح الفرق.

 رجاء رمحة هللا واخلوف من عذابه. ية و  هي الصالة يف جوف الليل وة يف اآلداحلث على فعل الصفات الوار  -2

 خر .ة يف احلياة  فال يطغى جانب على آاخلوف والرجاء خللق موازناجلمع بني   -3

 اثبات يوم القيامة . -4

 الثواب  يوم القيامة . اثبات العقاب و -5

  .فضل صالة الليل -6

 .قائما ( ) ساجدا و :القيام يف الصالة  لقوله فضل السجود و -7

 احد.عاَل يف اآلية  لصالهتم ساعات الليل دون أن يرامهأاخالص من ذكرهم هللا ت -8

 .احلث على االخالص يف العبادة -9
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 ةية التاسعة عشر اآل
 

 ]4املنافقون : [  }   هحمح اْلَعدحوُّ فَاْحَذْرهحْم قَاتَ َلهحمح اّللهح َأَّنه ي حْؤَفكحونَ {قال تعاَل :
 

تتلى اَل يوم اليقامة  بني فيها أهنم مسهم أنزل هللا تعاَل سورة كاملة ِبن نافقني بعد أملية يف وصف اجاءت هذه اآل     
إَِّذا َجاءَك {مؤكدين قوهلم مبؤكدين ومها : ) ان ( و ) الالم ( املقرتنة خبربها  يقولون أبلسنتهم خالف ماتبطنه قلوهبم

َنافِّقحوَن قَالحوا نَ  هنم  مث فضحهم هللا تعاَل على رؤؤس األشهاد وبني أ  . ] 1املنافقون :   [    }ْشَهدح إِّنهَك َلَرسحولح اّلله اْلمح
 ] 1املنافقون :   [ }َواّللهح َيْشَهدح إِّنه اْلمحَنافِّقِّنَي َلَكاذِّبحونَ {املسلمون منهم  كاذبون ليحذر النيب صلى هللا عليه وسلم و

اَّتهَذحوا {و اهدار دمائهم  ن به  ماُيافون منه  كدفع اجلزية أو هنم جعلوا اظهارهم لالَيان سبيال يتقجاء بعد ذلك أ     
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه : )قولرقم يأعند مسلم من  عن زيد بن جاء  . ] 2املنافقون :   } [ أََْيَاهَنحْم جحنهةً 

عند رسول هللا حىت ينفضوا  ال تنفقوا على من :وسلم يف سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد هللا بن أيب ألصحابه
فأتيت  :قال .لئن رجعنا إَل املدينة ليخرجن األعز منها األذل :قال وهي قراءة من خفض حوله و :من حوله قال زهي

كذب زيد   :فقال .النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته بذلك فأرسل إَل عبد هللا بن أيب فسأله فاجتهد َيينه ما فعل
قال .(إذا جاءك املنافقون )فوقع يف نفسي مما قالوه شدة حىت أنزل هللا تصديقي :قال .ليه وسلمرسول هللا صلى هللا ع

كانوا   :وقال( كأهنم خشب مسندة : )فلووا رءوسهم وقوله  :قال .مث دعاهم النيب صلى هللا عليه وسلم ليستغفر هلم:
 (. 1( ) رجاال أمجل شيء

ب نفسهم وال يعرفون ماينفعهم ومايضرهم بسبرفون مصلحة أقلوهبم فال يع ن طبع هللا علىفكان نتيجة نفاقهم أ       
َوَلْو َعلَِّم {سباب حتصيله  يسعوا يف أمل ون قلوهبم غي قابلة لالَيان غشاوة الكفر اليت على قلوهبم ألن هللا تعاَل علم أ

مْسََعهحْم َوَلْو َأمْسََعهحْم لَتَ َولهوْا وه  هنهحْم آَمنحوا مثحه َكَفرحوا َفطحبَِّع َعَلى {    ]23االنفال :  [  } هحم مُّْعرِّضحونَ اّللهح فِّيهِّْم َخْيًا أله َذلَِّك أبِّ
اليت تعجب الناس   , اتبعه بوصف أبداهنمن وصف هللا مايف قلوهبم.بعد أ]3املنافقون :  [   }ق حلحوهبِِّّْم فَ هحْم اَل يَ ْفَقهحونَ 

بحَك َأْجسَ { وضح عز وجل  فصاحة قوهلم وبالغته  واتثية يف مسامع الناس أ و ].4املنافقون : [ }امحهحمْ َوإَِّذا رَأَيْ تَ هحْم ت حْعجِّ
نْ َيا َويحْشهِّدح {خرى ويف آية أ ] 4املنافقون : [   }َوإِّن يَ قحولحوا َتْسَمْع لَِّقْوهلِِّّمْ { بحَك قَ ْولحهح يفِّ احْلََياةِّ الدُّ َومَِّن النهاسِّ َمن ي حْعجِّ

وبسبب عدم فهمهم وعدم  انتفاعهم مبا يقوله الرسول  ] 204البقرة :   [   }قَ ْلبِّهِّ َوهحَو أََلدُّ اخلَِّصامِّ  اّللهَ َعَلى َما يفِّ 
فهم اليستطيعون االعتماد  خشاب املسندة اَل احلائط اليت التعتمد على نفسها ,شبههم تعاَل ِبألصلى هللا عليه وسلم 

, فال بد أن ؤمنني  كاخلشب املسندة اليت لو وقفت وحدها سقطتهنم منافقون  فاعتمدوا على  املعلى أنفسهم أل
م من نور االَيان . وهم مع حسن أجسامهم وفصاحة البركة فيها خللو قلوهبتتمكن من الوقوف ف تعتمد على شي حىت

ظهر  مرهم ويم املقصودون بكل صوت عال فيفتضح أهنلنيب صلى هللا عليه وسلم  يظنون ألسنتهم  وحضورهم جمالس اأ
 كذهبم ونفاقهم فهم ضعفاء متكلهم القلق واخلور مبا يف قلوهبم من النفاق .

 
 

................................................ 
 ( 2772( احلديث برقم )  1) 



55 

 

نيق املظهر صلى هللا عليه وسلم وكان جسيما  أس النفاق عبد هللا بن ايب بن سلول ُيضر جمالس النيب كان رأ     
البدينة وبالغتهم  و فبني سبحانه وتعاَل أوصافهم القلبية دقه  للمنافقني أكمل وصف وأصيح اللسان فكان وصف هللاف

فكل  }هحمح اّللهح َأَّنه ي حْؤَفكحونَ هحمح اْلَعدحوُّ فَاْحَذْرهحْم قَاتَ لَ {مث جاء املقصود من هذا الوصف الدقيق بقوله :وفصاحة ألسنتهم.
يطة منهم لصعوبة االحرتاز خذ احلذر واحلقلوهبم وألسنتهم اَّنا ألعمال أ و جسامهم دقيقة ألماجاء من األوصاف ال

.فمن أبطن يكون االحرتاز منه سهال  الذي يظهر كفره وعداوته للمسلمنين كفرهم غي ظاهر بعكس الكافر منهم أل
وبة املنافق أشد عقوبة ا جعل هللا تعاَل عقلذ ظهر الكفر وخطرا على االسالم واملسلمني ممن أشد الكفر كاملنافق  فهو أ

يًا{سفل من النار وهي الدرك األ َنافِّقِّنَي يفِّ الدهْركِّ اأَلْسَفلِّ مَِّن النهارِّ َوَلن جتَِّد هَلحْم َنصِّ  .] 145النساء :  [  } إِّنه اْلمح
زال لكوهنم خبث نأ شد عذاِب وأ , فاملنافقونن الكافرين فوق املنافقني يف دركات النارأية تدل على هذه اآل       

: ) اَّنا   -رمحه هللا  –قال ابن القيم  خطر من الكفار على املسلمني يف الدنيا فكان اجلزاء مناسبا هلم يوم القيامة .أ
ِبشروا من أعالم الرسالة  عاشروهم و و غلظ كفرهم فاهنم خالطوا املسلمنيسفل لكانت هذه الطبقة يف الدرك األ

وا مع هذه صحته مامل يصل اَل املنابذين ِبلعداوة فاذا كفر  و وصل اليهم من املعرفة مامل يباشره البعداء و نوشواهد االَيا
 ( . 1خبث قلوِب ( ) املعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأ

 آلخرة أسوأن حاال يف الظاهر من الكافر اال أنه عند هللا يف احسان كان أ رمحه هللا : ) املنافق و –قال الرازي       
مل قول هللا (. وأت2املؤمنني ( ) املخادعة هلل و هله وزاد عليه االستهزاء ِبالسالم وأ نه شاركه يف الكفر وألحاال منه 

صحمٌّ بحْكٌم عحْمٌي {وقوله تعاَل يف املنافقني :  ] 171البقرة : [   }صحمٌّ بحْكٌم عحْمٌي فَ هحْم اَل يَ ْعقِّلحونَ {تعاَل يف الكافرين :
عحونَ ف َ  وا وعرفوا احلق مث منوا مث  كفر فوصف هللا تعاَل الكافرين  أبهنم مل يعقلوا  واملنافقني آ ] 18البقرة : [}هحْم اَل يَ ْرجِّ

جوه  فاستحبوا الكفر خر دخل االَيان قلوهبم فأ نظارهم عنه بطوعهم وارادهتم  وأبصروا احلق مث صرفوا أ وجتاهلوه عمدا 
َا {ود  فشاهبوا قوم مث على االَيان َوأَمها مَثحودح فَ َهَديْ َناهحْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اهْلحَدى فََأَخَذهْتحْم َصاعَِّقةح اْلَعَذابِّ اهْلحونِّ مبِّ

بحونَ  بني تعاَل يف موضع آخر سفل من النار .فمن كان هذا وصفه استحق الدرك األ   ] 17فصلت :  [ }َكانحوا َيْكسِّ
َياهنم  فكان جزاؤهم من م القيامة بعد أن يروا نور املؤمنني بني أيديهم وأبسيحرمون من النور يو  ن املنافقنيمن القرآن أ

جنس عملهم فاهنم ملا رفضوا نور االَيان يف قلوهبم يف الدنيا عاقبهم هللا تعاَل حبرماهنم من النور يوم القيامة فال نور هلم 
نَ {يف الدارين.قال تعاَل :  عحوا َورَاءكحْم يَ ْوَم يَ قحولح اْلمح افِّقحوَن َواْلمحَنافَِّقاتح لِّلهذِّيَن آَمنحوا انظحرحواَن نَ ْقَتبِّْس مِّن نُّورِّكحْم قِّيَل اْرجِّ

نَ هحم بِّسحور  لههح َِبٌب َِبطِّنحهح فِّيهِّ الرهمْحَةح َوظَاهِّرحهح مِّن قَِّبلِّهِّ اْلَعَذابح   َنكحن مهَعكحْم قَالحوا بَ َلى ي حَنادحوهَنحْم أملَْ  *فَاْلَتمِّسحوا نحورًا َفضحرَِّب بَ ي ْ
ُّ َحىته َجاء أَْمرح اّللهِّ َوغَ  تحْم َوَغرهْتكحمح اأْلََماينِّ ّللهِّ اْلَغرحورح ره َوَلكِّنهكحْم فَ َتنتحْم أَنفحَسكحْم َوتَ رَبهْصتحْم َواْرتَ ب ْ فَاْليَ ْوَم اَل ي حْؤَخذح مِّنكحْم  *كحم ِبِّ

يح فِّْديٌَة َواَل مَِّن الهذِّيَن َكَفرح   –. قال  ابن القيم ] 15 – 14 – 13احلديد : [  }وا َمْأَواكحمح النهارح هَِّي َمْواَلكحْم َوبِّْئَس اْلَمصِّ
 و نه انج طريق النجاة والفالح حىت اذا ظن أن يفتح للعبد : ) وهذا  أشد مايكون من احلسرة والبالء  أ -رمحه هللا 

 ( 3شقوة ( ) ى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الرأ
 

........................................ 
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ظهروا االَيان للمؤمنني للحصول على ب نفاقهم أهنم أا العزة من غي طريقها فقد كانت أحد أسبارادو املنافقون  أ   
كانوا مع الكفار للبحث عن العزة أيضا فكانت هذه الطريقة اخلاطئة يف البحث عن العزة احدى أسباب   العزة و

ذحوَن اله {ن العزة هلل ورسوله واملؤمنني اسقرارهم يف الدرك األسفل من النار ألهنم مل أيتوا العزة من ِبهبا احلقيقي أل ذِّيَن يَ تهخِّ
تَ غحوَن عِّنَدهحمح اْلعِّزهَة فَإِّنه العِّزهَة ّللِّهِّ مجِّيًعا ويف موضع آخر من   ] 139النساء : [   }اْلَكافِّرِّيَن أَْولَِّياء مِّن دحونِّ اْلمحْؤمِّنِّنَي أَيَ ب ْ

وقد قال هللا تعاَل : .بواهبامن أ توا البيوتفهم مل أي  ] 10فاطر :  [ }َمن َكاَن يحرِّيدح اْلعِّزهَة فَلِّلههِّ اْلعِّزهةح مجِّيًعا{ن  القرآ
َا{ اليت كانوا  العزةفاملنافقون مل يسلكوا الطريق الصحيح يف احلصول على  ] 189البقرة :  [  }َوأْتحوْا اْلب حيحوَت مِّْن أَبْ َواهبِّ

 يريدوهنا .
عن أيب عثمان خالصهم , ففي صحيح مسلم ُيشون النفاق , مع قوة اَياهنم وا -رضي هللا عنهم –كان الصحابة       

لقيين أبو بكر فقال كيف  :)كان من كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  و :النهدي عن حنظلة األسيدي قال
قلت نكون عند رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ؟سبحان هللا ما تقول :انفق حنظلة قال: أنت اي حنظلة قال قلت 

واجلنة حىت كأان رأي عني فإذا خرجنا من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عافسنا األزواج  وسلم يذكران ِبلنار
فوهللا إان لنلقى مثل هذا فانطلقت أان وأبو بكر حىت دخلنا على رسول :قال أبو بكر  .واألوالد والضيعات فنسينا كثيا
قلت اي  ؟ وما ذاك :رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفقال  .انفق حنظلة اي رسول هللا :هللا صلى هللا عليه وسلم قلت

اجلنة حىت كأان رأي عني فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد  نكون عندك تذكران ِبلنار و: هللا  رسول
ن لو تدومون على ما تكونون عندي والذي نفسي بيده إ :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.والضيعات نسينا كثيا 

نووي ل(. قال ا 1( ) يف الذكر لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم ولكن اي حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات
قوله : ) انفق حنظلة ( معناه : أنه خاف أنه منافق , حيث كان ُيصل له اخلوف يف جملس النيب صلى :)-رمحه هللا  –

, واْلقبال على اآلخرة , فإذا خرج اشتغل ِبلزوجة واألوالد  هللا عليه وسلم , ويظهر عليه ذلك مع املراقبة والفكر
ومعاش الدنيا , وأصل النفاق إظهار ما يكتم خالفه من الشر , فخاف أن يكون ذلك نفاقا , فأعلمهم النيب صلى هللا 

 .( 2( ) عليه وسلم أنه ليس بنفاق , وأهنم ال يكلفون الدوام على ذلك ,
ودة يف ن العداوة موج. ألقد يوهم حصر العداوة فيهم ولكن هذا ليس املراد  }َعدحوُّ فَاْحَذْرهحمْ هحمح الْ {قوله تعاَل :      

العداوة  الذي يظهر كفره ,كأن خبالف الكافر ,م لشدة عداوهتم وصعوبة التحرز منهم  املشركني والكافرين واَّنا املراد أهن
 حاديث النبوية. وهلذا نظائر يف األحصرت فيهم 

لسنتهم من االَيان ِبهلل ر منهم  وعدم االغرتار مباتظهره أخذ احلذحتذير هللا تعاَل لنبيه صلى هللا عليه وسلم أب جاء    
 ورسوله وحلو منطقهم ومعسول كالمهم فان قلوهبم َّتفي شيئا على النقيض متاما فهم ُياولون ايقاع الضرر ِبملسلمني

فاحذرهم, فإن ألسنتهم إذا َلقحوكم : ) -رمحه هللا  –لعدو . قال الطربي خباركم اَل امااستاطعوا اَل ذلك سبيال كنقل أ
 .(3( )معكم وقلوهبم عليكم مع أعدائكم, فهم عني ألعدائكم عليكم
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ُّ اتهقِّ اّللهَ َواَل تحطِّعِّ { احلقيقيون عداء هم األ هنم أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم بعدم  طاعة املنافقني أل     اَي أَي َُّها النهيبِّ
َنافِّقِّنَي إِّنه اّللهَ َكاَن َعلِّيًما َحكِّيًما َنافِّقِّنَي َودَْع {خرآويف موضع  ] 1ب : حزااأل [  }اْلَكافِّرِّيَن َواْلمح َواَل تحطِّعِّ اْلَكافِّرِّيَن َواْلمح

ّللهِّ وَكِّياًل  أي ال تطعهم فيما : ) -رمحه هللا  –قال الشوكاين  ] 48حزاب : األ } [أََذاهحْم َوتَ وَكهْل َعَلى اّللهِّ وََكَفى ِبِّ
يه من أمته ألنه صلى هللا عليه وسلم معصوم عن طاعتهم يشيون عليك به من املداهنة يف الدين, ويف اآلية تعريض لغ

 ( 1( ) يف شيء مما يريدونه ويشيون به عليه

 لغ شر املنافقني ذروته عندما حاولوا قتل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف طريق عودته من غزوة تبوك يف ب        
رضي -نصار عة األت العقبة املشهورة  مبىن  اليت كانت هبا بي: )  وهذه العقبة ليس -رمحه هللا  –العقبة . قال النووي 

زوة تبوك عقبة على طريق تبوك اجتمع املنافقون  فيها للغذر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غواَّنا هذه   -هللا عنهم
 (2فعصمه هللا منهم ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

............................................................................. 
 (   269/  15( شرح النووي على مسلم )  2)        ( 357/  2( فتح القدير  ) 1)



58 

 

صبحت هلم عزة ومنعة أمعركة بدر حيث قويت شوكة املسلمني  و ومل يظهر النفاق يف اجملتمع االسالمي اال بعد    
َوممِّهْن َحْوَلكحم مهَِّن اأَلْعرَابِّ محَنافِّقحوَن َومِّْن أَْهلِّ {اظهاره خوفا من املسلمني نافقون ُيفون نفاقهم واليستطيعونفكان امل

 ]101التوبة :  [ }   َعَذاب  َعظِّيم  اْلَمدِّيَنةِّ َمَردحواْ َعَلى النهَِّفاقِّ الَ تَ ْعَلمحهحْم حَنْنح نَ ْعَلمحهحْم َسن حَعذهِّهبححم مهرهَتنْيِّ مثحه ي حَردُّوَن إََِّل 
ن النيب صلى هللا علبه وأ خطر .فيه اشارة اَل أن املنافقني عدو خفي  وهو األ }اَل تَ ْعَلمحهحْم حَنْنح نَ ْعَلمحهحمْ {ه تعاَل : فقول

 يكن يعلمهم لوال اخبار هللا له . وسلم مل
اية طورها ومل تكن  نت يف بدن الدولة االسالمية كاقد أظهر املشركون شركهم ألوكان اجملتمع املكي يف بداية الدعوة      

كما أن كل آية فيها ذكر ن النفاق مل يعرف يف مكة  , ألية تتحدث عن املنافقني فهي مدنيةآفكل  .سست بعدقد أت
 .هل الكتاب يف املدينة  كيهود بين قريظة وبين النضي وبين قينقاع ألهل الكتاب فهي مدنية ألن املسلمني اختلطوا أب

فيعرفون ماعندهم من قوة وضعف ون املسلمني هنم ُيالطافق عن غيه من أعداء املسلمني أاليت  ميزت املن شياءومن األ
 نه عدو ظاهر .الذي اليستطيع خمالطة املسلمني ألبعكس الكافر 

اثناء حماصرة النيب صلى هللا عليه   النضي وبين قريظة ضد املسلمنيوكان املنافقون يؤيدون الكافرين من يهود بين    
ة يف صفوفهم ومؤازرهتم يف ويطلبون منهم عدم اخلروج ويعدوهنم ِبملقاتل النضي فكانوا يشجعوهنم ضد املسلمني بينوسلم 

 ي فرصة لالنقضاض على املسلمني واضعاف شوكتهم وتدميهم بكل ما استطاعوا  من قوة .احلرب فكانوا يستغلون أ
ْخَواهنِِّّمح الهذِّيَن َكَفرحوا مِّْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ لَئِّْن أحْخرِّْجتحْم لََنْخرحَجنه َمَعكحْم َواَل أمََلْ َتر إََِّل الهذِّيَن اَنفَ قحوا {قال تعاَل فيهم : يَ قحولحوَن ْلِِّّ

جحوَن َمَعهحْم َولَئِّن قحوتِّلحوا اَل لَئِّْن أحْخرِّجحوا اَل َُيْرح  *بحوَن نحطِّيعح فِّيكحْم َأَحًدا أَبًَدا َوإِّن قحوتِّْلتحْم لََننصحرَنهكحْم َواّللهح َيْشَهدح إِّهنهحْم َلَكاذِّ 
 تعاَل اخواان لليهود يف فجعلهم هللا  ] 12 -11احلشر :[  }يَنصحرحوهَنحْم َولَئِّن نهَصرحوهحْم لَي حَولُّنه اأْلَْدَِبَر مثحه اَل يحنَصرحونَ 

 استطاعوا .ان وتدميهم جتمعهم الرغبة يف اضعاف املسلمني الكفر 
ويف هذا دليل على صحة نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم من جهة علم الغيب ؛ ألهنم ): -محه هللا ر  –القرطيب  قال    

 .( 1)  (ي يف قوهلم وفعلهمأ (َواّللهح َيْشَهدح إِّهنهحْم َلَكاذِّبحون)كما قال هللا تعاَلُيرجوا , وقوتلوا فلم ينصروهم ؛ أخرجوا فلم
ليه الصالة والسالم ع فخصه احب سر الرسول صلى هللا عليه وسلم ص –رضي هللا عنه  –حذيفة بن اليمان وكان 

 –الذين حاولوا  قتله يف طريق عودتة من تبوك وغيهم من املنافقني . وكان عمر بن اخلطاب مبعرفة مجيع أمساء املنافقني 
ن أخرب أحدا غيك ان .  وال أزكي بعدك أحدا , يريد لال :ل حذيفة هل هو من املنافقني ؟ فقاليسأ –رضي هللا عنه 
ظر اَل حذيفة يضا اذا قدمت بني يديه جنازة نكان عمر أ  فشي سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وسالين حىت الأ

,علم أنه من املنافقني فال يصلي عليها مل يصل عليهاواذا  .نه ليس من املنافقني فيصلي عليهافان صلى عليها علم أ
ّللهِّ { يف املنافقني :حدا غيه لقوله تعاَلويوكل أ َواَل تحَصلهِّ َعَلى َأَحد  مهِّن ْهحم مهاَت أَبًَدا َواَل تَ قحْم َعَلَى َقرْبِّهِّ إِّهنهحْم َكَفرحوْا ِبِّ

قحونَ  مساء يقول عن حذيفة : ) انه علم أ –رضي هللا عنه  –وكان علي  ] 84التوبة :  [ } َوَرسحولِّهِّ َوَماتحوْا َوهحْم فَاسِّ
  .(نده علم عن املعضالتع املنافقني و

 دعاء علي املنافقني ِبهلالك  كيف يصرفون عن احلق واهلدى وقد تبني هلم . }قَاتَ َلهحمح اّللهح َأَّنه ي حْؤَفكحونَ {قوله تعاَل :   
 
 

......................................... 
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 ية :من فوائد اآل
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 .ذم من خالف ِبطنه ظاهره  -2

أمهية عمل القلب ألن املنافقني ضلوا بسبب ضالل قلويهم ال أجسامهم  احلث على االخالص يف العمل و   -3
 .و السنتهمأ

  .قلوبنا كما ورد بذلك احلديثوران وال اشكالنا ولكن ينظر اَل هللا الينظر اَل ص -4

 .) قاتلهم هللا ( وهو دعاء ِبهلالك :لقوله تعاَلك املنافقني هال -5

 .(املنافقني فهم مل يروا احلق مع أنه كان واضحا لقوله تعاَل ) أَّن يؤفكون سلب النور من قلوب -6

 .رمحة هللا ِبملؤمنني حيث حذرهم من عدو خفي يصعب التحرز منه  -7

 .لكشف مايف قلوب املنافقني اال ِبلوحينه السبيل ألاثبات نبوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  -8

 .التحذير من النفاق  -9

 اجلزاء من جنس العمل فلما رفض املنافقون نور االَيان يف قلوهبم عوقبوا ِبحلرمان من النور يوم  القيامة  – 10
َنافَِّقاتح لِّلهذِّيَن آَمنحوا انظحرحواَن نَ قْ {قال تعاَل : عحوا َورَاءكحْم فَاْلَتمِّسحوا يَ ْوَم يَ قحولح اْلمحَنافِّقحوَن َواْلمح َتبِّْس مِّن نُّورِّكحْم قِّيَل اْرجِّ

  .ية ضدهمهذا من مجلة اهلالك الوارد يف اآلو  ] 13احلديد :  [ } نحورًا
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 ية العشروناآل
 

كحْم َوأَْواَلدِّكحمْ {قال تعاَل :   َ  اَي أَي َُّها الهذِّيَن آَمنحوا إِّنه مِّْن أَْزَواجِّ َعدحوًّا لهكحْم فَاْحَذرحوهحْم َوإِّن تَ ْعفحوا َوَتْصَفححوا َوتَ ْغفِّرحوا فَإِّنه اّلله
يمٌ    ] 14التغابن :  } [ َغفحوٌر رهحِّ

فال رت  ِبلنداء بوصف االَيان ففيها أربعة فوائد ة اذا صدِبلنداء بوصف االَيان وقد سبق أن اآليية صدرت اآل      
هنا عداوة العداوة مايفهمه كثي من الناس أ : ) ليس املراد من هذه -رمحه هللا  –ال ابن القيم (. ق 1ار ) حاجة للتكر 

ور غي ذلك من أم الصدقة و اجلهاد وتعلم العلم و ِبء عن اهلجرة و, بل هي عداوة احملبة الصادة لآل البغضاء واحملادة
  .(3الفالح بسبب الزوجة  وولده() من الكمال و لعبد ا كثر مافات أ يضا : ) وما( وقال أ2أعمال الرب . ) الدين و
ف يف الدين أو الختالقد يكون  سبب العداوة و الولد.وبب الزوج أاالنسان بسا تشمل كل معصية يرتكبهواآلية 

و أخذ احلذر فمن خرج عن عالقة البغض  لفة الو األ عالقة املودة  هل هياألصل يف العالقة بني األ و.خالق األ
 بعيدا بفعله القبيح . هل يكون قريبا بفعله احلسن  وفهو املقصود يف هذه اآلية  ألن كل فرد من األاألصل 

كحمْ {قوله تعاَل : صاحلون بناء أفقد كان  .ليس كلهم والدكم وأ زواجكم ومن هنا للتبعيض يعين بعض أ }مِّْن أَْزَواجِّ
يف بناء  ابراهيم عليه السالم نا قصة امساعيل مبساعدته عانوهم على الطاعة كما قص هللا تعاَل عليأ ِبئهم ونفعوا آ
َن اْلبَ ْيتِّ َوإِّمْسَاعِّيلح رَب هَنا تَ َقبهْل مِّنها إِّنهَك أَنَت السهمِّيعح الْ {الكعبة    ] 127البقرة :  [   }َعلِّيمح َوإِّْذ يَ ْرَفعح إِّبْ رَاهِّيمح اْلَقَواعَِّد مِّ

وامساعيل ,  ] 111الصافات :  [  }َوَبشهْراَنهح ِبِِّّْسَحَق نَبِّيًّا مهَِّن الصهاحلِِّّنيَ {:وقال تعاَل حكاية عن ابراهيم عليه السالم 
ا له على طاعة هللا رغم ن معينابن  ابراهيم عليه السالم , ملا أخربه بشأن الرؤاي اليت رأى فيها أنه أمر بذحبه كا ,الذبيح 

اَي بحيَنه إِّينهِّ أََرى يفِّ اْلَمَنامِّ َأينهِّ أَْذحَبحَك فَانظحْر َماَذا تَ َرى قَاَل اَي أََبتِّ افْ َعْل َما ت حْؤَمرح فَ َلمها بَ َلَغ َمَعهح السهْعَي قَاَل {مرصعوبة األ
دحينِّ إِّن َشاء اّللهح مَِّن الصهابِّرِّينَ   ] 102الصافات : [  }َسَتجِّ

ن العربة بعموم اللفظ الخبصوص . ألمن الزوجحياان أبل  ,والد فقطهذه العداوة ليست من الزوجة و األ و     
لزوجته مثلة عداوة الزوج . ومن أو االَيانالزوج هو العدو لزوجته فيصدها عن فعل الطاعة أحياان أفقد يكون  .السبب

َعْوَن إِّْذ قَاَلْت َوَضَرَب اّللهح َمَثاًل لهِّلهذِّيَن آَمنحوا اِّْمَرأََة فِّرْ {سيا بنت مزاحم , زوجة فرعون  ماقصه هللا علينا يف القرآن عن آ
ًتا يفِّ اجْلَنهةِّ َوجَنهِّينِّ مِّن فِّْرَعْوَن َوَعَملِّهِّ َوجَنهِّينِّ مَِّن اْلَقْومِّ الظهالِّمِّنيَ  أة فكانت امر  . ] 11التحرمي : [    }َربهِّ اْبنِّ يلِّ عِّنَدَك بَ ي ْ

َوقَاَل فِّْرَعْونح اَي {لوهية  ان يدعي األ, ألنه كمر بقتلهاملؤمنني مبوسى عليه السالم فلما علم فرعون ِبَياهنا أمن افرعون 
ويستفاد من هذه ية .ا ِبلدعاء الذي يف اآلفناجت رهب.  ] 38القصص :  [ } َغْيِّي أَي َُّها اْلَمأَلح َما َعلِّْمتح َلكحم مهِّْن إَِّله  

َا َكَسَبْت َرهِّيَنةٌ كحلُّ نَ ْفس  {ن كل نفس مرهتنة بعملهاأ تنفع مع الكفر و ال ,و املصاهرةاآلية ان حلمة النسب أ  [ }  مبِّ
)     يب موسى رضي هللا عنه  قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم : أخرج البخاري يف صحيحه عن أ ] 38املدثر : 

 (4ة فرعون و مرمي بنت عمران ... ( )أسية امر آ يكمل من النساء اال مل كمل من الرجال كثي و
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على يف الدنيا على النعيم اختارت القتل على امللك والعذاب هنا قال ابن حجر : ) ومن فضائل آسية امرأة فرعون أ     
بنت  ما مرمي .أ( 1( )صادقة حني قالت : ) قرة عني يلكانت فراستها يف موسى عليه السالم   كانت فيه والذي  

كِّ َوإِّْذ قَاَلتِّ اْلَماَلئَِّكةح اَي َمْرمَيح إِّنه اّللهَ اْصطََفاكِّ َوَطههَركِّ َواْصَطَفا{: فقال تعاَل ,ثىن هللا عليها يف كتابه العزيزعمران فقد أ
َا وَكحتحبِّهِّ {ن. ويف موضع آخر من القرآ].42: آل عمران[   }اْلَعاَلمِّنيَ  َعَلى نَِّساءِّ   وََكاَنْت مَِّن َوَصدهَقْت بَِّكلَِّماتِّ َرهبهِّ

أتني كانتا حتت  نبيني من قص هللا تعاَل علينا قصة امر  ,ة فرعونوعلى العكس من امرأ.]12:التحرمي [   }اْلَقانِّتِّنيَ 
َضَرَب اّللهح َمَثاًل لهِّلهذِّيَن َكَفرحوا اِّْمرَأََة نحوح  َواِّْمَرأََة  {عداء زوجيهما النبيني أمن  كافرتني و  اانتوك .نبياء هللا عليهما السالمأ

ًئا  َا فَ َلْم ي حْغنَِّيا َعن ْهحَما مَِّن اّللهِّ َشي ْ لِّنيَ َوقِّيَل اْدخحاَل لحوط  َكانَ َتا حَتَْت َعْبَدْينِّ مِّْن عَِّبادِّاَن َصاحلَِّنْيِّ َفَخانَ َتامهح  [  } النهاَر َمَع الدهاخِّ
 املقصود ِبخليانة هنا خيانة الدين ال خيانة العرض والفراش . و  ] 10التحرمي : 

 كانت   انه جمنون و :تقول ة نوح. فكانت امرأ: ) مابغت امراة نيب قط ( -رضي هللا عنه  –قال ابن عباس        
ة أوذكر هللا هالك امر وة لزوجها النيب الصاحل .فكانت عد آمنوا به, سر من آمن به اَل الكفرة فيبطشون ِبلذين تفشي
هود :   [ }َبَق َعَلْيهِّ اْلَقْولح َحىته إَِّذا َجاء أَْمرحاَن َوفَاَر الت هنُّورح ق حْلَنا امحِّْل فِّيَها مِّن كحله  َزْوَجنْيِّ اثْ َننْيِّ َوأَْهَلَك إِّاله َمن سَ {نوح 
و الدخان يف النهار كما ورد يف بعض كتب أالليل  أعدائه على ضيوفه ِب شعال النار يفتدل وكانت امرة لوط  .  ] 40

هنا من اهلالكني . قال تعاَل وذكر هللا تعاَل أة نوح عليه السالم .تضمر له العداوة كما فعلت امرأ,فكانت التفسي 
لحوْا إِّلَْيَك َفأَ {: َْهلَِّك بِّقِّْطع  مهَِّن اللهْيلِّ َواَل يَ ْلَتفِّْت مِّنكحْم َأَحٌد إِّاله اْمرَأََتَك إِّنههح قَالحوْا اَي لحوطح إِّانه رحسحلح رَبهَِّك َلن َيصِّ ْسرِّ أبِّ

يب حَها َما َأَصاهَبحْم إِّنه َمْوعَِّدهحمح الصُّْبحح أَلَْيَس الصُّْبحح بَِّقرِّيب    حكاية عنخر وذكر تعاَل يف موضع آ ] 81هود :  [  }محصِّ
َا َلمَِّن اْلَغابِّرِّينَ {م :ة لوط عليه السالهالك امرأ ْراَن إِّهنه والعداوة هنا تشمل عداوة الدين .] 60احلجر : [ }إِّاله اْمرَأَتَهح َقده

رمحه هللا  –لوسي بدان كانت عداوته للبدن . قال اآلضر أوالبدن , فمن صد عن طاعة هللا كانت عداوته للدين ومن 
ومن أفسدت عقله ِبطعام بعض املفسدات للعقل , ومن كسرت  وقد شاهدان من األزواج من قتلت زوجها ,: ) -

ومن أسباب حتذير هللا .  (2( )كذا من األوالد من فعل حنو ذلك  قارورة عرضه , ومن مزقت كيس ماله ومن , ومن و
        فعلوه . بناء كما لو طلبوا شيئا حراما ف الوقوع يف املعاصي بسبب طلب األب يفتعاَل لنا أنه قد يرق قلب األم أو األ

َنٌة َوأَنه {والد فتنة . قال تعاَل :وقد حذر هللا تعاَل يف مواضع أخرى من القرآن أن األ َا أَْمَوالحكحْم َوأَْواَلدحكحْم فِّت ْ َواْعَلمحوْا أَّنه
َا أَْمَوالحكحْم َوأَْواَلدح {خرى ويف آية أ  ] 28االنفال ك [  } اّللهَ عِّنَدهح َأْجٌر َعظِّيمٌ  َنٌة َواّللهح عِّنَدهح َأْجٌر َعظِّيمٌ إَِّّنه  [  }كحْم فِّت ْ

أوالده عن ذكر هللا ألن   ور العظيم ملن مل تلهه أمواله أجتمت اآليتان ِبلوعد ِبألمل كيف خ. وأت ] 14التغابن : 
جر العظيم األفكان  وتقدمي طاعة هللا على شهوات النفس الفة للهوى والد حتتاج جماهدة للنفس وخماتقاء فتنة املال واأل

َ إِّنه َريبهِّ َغفحوٌر {مارة ِبلسوء قدم طاعة هللا علىى طاعة نفسه األجزاء من  َم َريبهِّ لسُّوءِّ إِّاله َما َرحِّ إِّنه الن هْفَس أَلمهاَرٌة ِبِّ
يمٌ   { ِبئهم عن طاعة هللاوبني تعاَل يف موضع آخر من القرآن أن األوالد  قد يشغلون  آ.  ] 53يوسف :   [   }رهحِّ

رحونَ اَي أَي َُّها الهذِّيَن آَمنحوا اَل ت حْلهِّكحْم أَْمَوالحكحْم َواَل أَْواَلدحكحْم َعن ذِّْكرِّ اّللهِّ َوَمن يَ ْفَعْل َذلَِّك فَأح   9املنافقون : [  }ْولَئَِّك هحمح اخْلَاسِّ
دهم عن ذكر هللا ألن هللا أمر املؤمنني أوال مواهلم وفيما وقع فيه املنافقون الذين أهلتهم أبعدم الوقوع فنهاهم هللا تعاَل   ]

هحمح الهذِّيَن يَ قحولحوَن اَل تحنفِّقحوا َعَلى َمْن عِّنَد َرسحولِّ {ن ذكر مجلة من صفات املنافقني يف سورة املنافقونيف هذه اآلية بعد أ
 ]7املنافقون : [  }افِّقِّنَي اَل يَ ْفَقهحونَ اّللهِّ َحىته يَنَفضُّوا َوّللِّهِّ َخزَائِّنح السهَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوَلكِّنه اْلمحنَ 
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يٌم َوإِّن تَ ْعفحوا َوَتْصَفححوا َوتَ ْغفِّرحوا فَ {ية بقوله: مت اآلمث خت      د أن حذران تعاَل من عدو خفي بع }إِّنه اّللهَ َغفحوٌر رهحِّ
هو :ترك املعاقبة على الذنب بعد العزم عليه مث الصفح وهو :  خذ احليطة واحلذر منه حثنا على العفو ووأمران أب

دون ترك شئ من وهذا متام العفو , هو : سرت الذنب وعدم اشاعته  مث  الغفران و  ,مع ترك اللوم االعراض عن الذنب
يمٌ {نه قوله تعاَل: ومدرانه يف  القلب أ  ]  22النور: [  }َوْليَ ْعفحوا َوْلَيْصَفححوا َأاَل حتحِّبُّوَن أَن يَ ْغفَِّر اّللهح َلكحْم َواّللهح َغفحوٌر رهحِّ

اي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم " يشغلكم عن طاعة هللا أو : ) -رمحه  هللا  –قال البيضاوي 
الدين أو الدنيا . " فاحذروهم " وال أتمنوا غوائلهم . "وإن تعفوا " عن ذنوهبم برتك املعاقبة " ُياصمكم يف أمر 

وتصفحوا " ِبْلعراض وترك التثريب عليها . " وتغفروا " ِبخفائها ومتهيد معذرهتم فيها . " فإن هللا غفور رحيم " 
 ( 1( ) يعاملكم مبثل ماعملتم ويتفضل عليكم .

ا ن هللا تعاَل رتب الدرجات الثالث ) العفو والصفح واملغفرة ( ترتيبا دقيق, جيد أمال جيداية أتآلومن أتمل ا      
ن العفو ِبسقاط العقوبة قد يبقي شيئا يف النفس ملا كا وال العفو وفذكر هللا تعاَل أ ,ملعمل فكره ِبلتأاليدركه اال من أ

ملا كان  هو اسقاط مايف القلب من اللوم والعتاب و ِبلصفح ومر )وليصفحوا ( فأ: قال تعاَل , و العتابمن اللوم أ
        :يف اشاعة هذا الذنب احلاصل قال تعاَل لب مع وجود احتمال رغبة يف النفساسقاط العقوبة ِبلعفو ومايف الق

لب من اللوم مث ) وليفغروا ( بسرت هذا الذنب وعدم اشاعته فيكون متام العفو ِبسقاط العقوبة مث اسقاط مايبقى يف الق
 ن .ون وهذا من بالغة القرآملاليعرفه اال املتأدقيقا ية مرتبة ترتيبا يكون كمال العفو فجاءت اآلسرتها ف

ويف   ] 109:البقرة  [   }فَاْعفحواْ َواْصَفححواْ {قال تعاَل : وجاء العفو والصفح جمتمعني يف أكثر من آية يف القرآن.     
نِّنيَ َواْصَفْح إِّنه اّللهَ  فَاْعفح َعن ْهحمْ {خرموضع آ  ] 9املائدة :  [   } ُيحِّبُّ اْلمحْحسِّ

 ] 85احلجر :  [  }فَاْصَفحِّ الصهْفَح اجْلَمِّيلَ {ايت منها قوله تعاَل :لصفح تضافرت به اآلواحلث على العفو وا       
يمٌ َوْليَ ْعفحوا َوْلَيْصَفححوا َأاَل حتحِّبُّوَن أَن ي َ {:خرى وقوله تعاَل يف آية أ فبني   ] 22:النور [  }ْغفَِّر اّللهح َلكحْم َواّللهح َغفحوٌر رهحِّ
عفى هللا عنه  فاجلزاء من جنس  ,فمن عفىن العفو والصفح من موجبات مغفرته تعاَل للذنوب تعاَل يف هذه اآلية أ

فِّرَة  مهِّن رهبهِّكحْم َوَجنهة  َعْرضحَها َوَسارِّعحوْا إََِّل َمغْ {ن :. وقال عز وجل يف موضع آخر من القرآكما تدين تدان   و .العمل
الهذِّيَن يحنفِّقحوَن يفِّ السهرهاء َوالضهرهاء َواْلَكاظِّمِّنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافِّنَي َعنِّ النهاسِّ َواّللهح ُيحِّبُّ  *أحعِّدهْت لِّْلمحتهقِّنَي السهَماَواتح َواأَلْرضح 

نِّنيَ  هل اجلنة كظم الغيظ والعفو أ ن من صفات املؤمنني  وأوضح تعاَل فأ  ] 134 – 133ال عمران  [  }اْلمحْحسِّ
 ن هللا تعاَل ُيب من اتصف هبا .أ ويف هذا حث  على االتصاف هبذه االوصاف  و .نه من االحسان أ عن الناس و

َة َعْن عَِّبادِّهِّ َويَ ْعفحو َعنِّ السهيهَِّئاتِّ َوهحَو الهذِّي يَ ْقَبلح الت هْوبَ {عباده . قال تعاَل :عن  وهللا تعاَل  يعفو ويسرت ويقبل التوبة 
أَْو تَ ْعفحواْ {ويف موضع اخر ]15املائدة : [  }َويَ ْعفحو َعن َكثِّي{ويف اية اخرى  ] 25الشورى :  [  }َويَ ْعَلمح َما تَ ْفَعلحونَ 

َ َكاَن َعفحوًّا َقدِّيرًا  أي: عمن ساءكم يف أبدانكم : )-محه هللا ر  –قال ابن سعدي ] 149النساء : [  }َعن سحَوء  فَإِّنه اّلله
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 وأموالكم وأعراضكم, فتسمحوا عنه, فإن اجلزاء من جنس العمل. فمن عفا هلل عفا هللا عنه, ومن أحسن أحسن هللا 
 َكاَن َعفحوًّا َقدِّيرًا { أي: يعفو عن زالت عباده وذنوهبم العظيمة فيسدل عليهم سرته, مث إليه, فلهذا قال: } فَإِّنه اّللهَ 

يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. ويف هذه اآلية إرشاد إَل التفقه يف معاين أمساء هللا وصفاته, وأن اخللق واألمر 
اء احلسىن, كما يف هذه اآلية. ملا ذكر عمل اخلي والعفو عن صادر عنها, وهي مقتضية له, وهلذا يعلل األحكام ِبألمس

 (  1( ) املسيء رتب على ذلك, أبن أحالنا على معرفة أمسائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثواهبا اخلاص.

ه هللا تعاَل ودخل مكة ومتكن والعفو من صفات املصطفى صلى هللا عليه وسلم كما يف قصة فتح مكة  ملا نصر      
ظنون املشهورة : ) مات ال هلم صلى هللا عليه وسلم كلمتهذى قداء الدين الذين أخرجوه من مكة وآذوه أشد األمن أع

 .( 2وسلم : ) اذهبوا فانتم الطلقاء () قال صلى هللا عليه  .خ كرمي (أين فاعل بكم ( ؟ قالوا : ) أخ كرمي وابن أ
هل أتى عليك يوم  :أهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم ) –رضي هللا عنها  –ويف الصحيحني من حديث عائشة      

كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن 
لب, عبد ايليل بن عبد كالل فلم جيبين إَل ما أردت, فانطلقت وأان مهموم على وجهي, فلم أستفق إال وأان بقرن الثعا

فرفعت رأسي وإذا أان بسحابة قد أظلتين, فنظرت فإذا فيها جربيل عليه السالم فناداين فقال: إن هللا تعاَل قد مسع قول 
قومك لك وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم, فناداين ملك اجلبال فسلم علي مث قال: 

ان ملك اجلبال, وقد بعثين ريب إليك لتأمرين أبمرك فما شئت؟ إن شئت اي حممد إن هللا قد مسع قول قومك لك وأ
حده وال أطبقت عليهم األخشبني, فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: بل أرجو أن ُيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا و 

هللا عليه وسلم على ويف هذا احلديث بيان شفقة النيب صلى : ) -رمحه هللا  –قال ابن حجر  ( 3) .(يشرك به شيًئا
( قومه , ومزيد صربه وحلمه , وهو موافق لقوله تعاَل فبما رمحة من هللا لنت هلم وقوله وما أرسلناك إال رمحة للعاملني

(4) 
ديث بيان عفوه وصفحه عمن ظلمه وأذاه أشد األذى ألنه صلى هللا عليه وسلم يستطيع أن أيمر ملك ويف هذا احل    

هل مكة فيهلكوا . ويف هذا تربية منه صلى هللا خشبني ) ومها جبل أيب قبيس ومايقابله ( على أاجلبال أبن يطبق األ
وفيه اثبات  .امرتهلعفو والصفح ألمته .وفيه اكرام هللا تعاَل له أبن وضع ملكا من املالئكة الكرام حتت عليه وسلم ِب

صالب املشركني وعتاهتم من .فقد أخرج من أليه وسلم النيب صلى هللا ع. وفيه حتقق مارجاه نبوته صلى هللا عليه وسلم
 .يب جهل وغيهعبد هللا وحسن اسالمه كعكرمة بن أ

فقالوا: اي رسول هللا, إن  صحابه الطفيل وأ قال : قدم )  -رضي هللا عنه –يب هريرة يف صحيح مسلم من حديث أ    
 ( 5( )اْهدِّ َدْوًسا َوْأتِّ هبِِّّمْ للههحمه دوًسا عصت وأبت, فادعح هللا عليها. فقيل: هلكت دوس! قال: "ا

 ماهو ظاهر.والصرب على الدعوة وحسن اخللق والتفاؤل ِبخلي  وهذا فيه من العفو والصفح واحللم 
 
 

................................................................... 
 ( 4898/  8( فتح الباري )  2)     (  206( تفسْي ابن سعدي ) ص 1) 
 ( 3830/ 7( فتح الباري )  4)    )3231 (( احلديث عند البخاري برقم 3)
 ( 2524( احلديث برقم ) 5)
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عن عبد هللا قال: )كأين أنظر إَل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ُيكي نبيًا من األنبياء ضا يف صحيح مسلم أي     
  -رمحه هللا  –النووي  قال .(1) يعلمون([. غفر لقومي فإهنم الضربه قومه, وهو َيسح الدم عن وجهه ويقول: رب! ا

: )ويف هذا: بيان ما كانوا عليه صلوات هللا وسالمه عليهم من احللم والتصرب, والعفو والشفقة على قومهم, ودعائهم هلم 
يه من املتقدمني, وقد جرى ِبهلداية والغفران, وعذرهم يف جنايتهم على أنفسهم أبهنم ال يعلمون, وهذا النيب املشار إل

غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه :)عن جابر بن عبد هللا قال. (2)لنبينا صلى هللا عليه وسلم مثل هذا يوم أحد(.
وسلم غزوة قبل جند فأدركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف واد كثي العضاه فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقال رسول هللا صلى  :قال .ه بغصن من أغصاهنا قال وتفرق الناس يف الوادي يستظلون ِبلشجرحتت شجرة فعلق سيف
إن رجال أاتين وأان انئم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إال والسيف صلتا يف  :هللا عليه وسلم

فشام السيف فها  :قلت هللا قال:قال  ؟نعك مينمث قال يف الثانية من َي.قلت هللا  :قال ؟  يده فقال يل من َينعك مين
وفيه بيان توكل النيب : )-رمحه هللا  –(. قال النووي  3() هو ذا جالس مث مل يعرض له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

محَك مِّنَ {صلى هللا عليه وسلم على هللا , وعصمة هللا تعاَل له من الناس كما قال هللا تعاَل :   [   } النهاسِّ َواّللهح يَ ْعصِّ
جواز املن على الكافر احلريب  هفيو وفيه جواز االستظالل أبشجار البوادي , وتعليق السالح وغيه  ]. 67املائدة : 

وصور عفوه وحلمه صلى ( 4() وإطالقه , وفيه احلث على مراقبة هللا تعاَل , والعفو واحللم , ومقابلة السيئة ِبحلسنة .
ن النيب أ –رضي هللا عنه  –يب هريرة وجاء يف احلديث عن أاورد فيه الكفاية ان شاء هللا تعاَل .هللا عليه وسلم كثية وم

خالق نيب هللا يوسف عليه والعفو كان من أ. (  5صلى هللا عليه وسلم قال : ) ومازاد هللا بعفو عبدا اال عزا ( ) 
قَاَل اَل تَ ثْ رَيَب َعَلْيكحمح اْليَ ْوَم يَ ْغفِّرح اّللهح {ل تعاَل : رغم مافعلوه به . قاخوته م فقد عفى وصفح ودعى ِبملغفرة ألالسال

 ]92يوسف : [  }َلكحْم َوهحَو أَْرَحمح الرهامحِِّّنيَ 

  : ية فوائد كثية منها ويف اآل 
والد ملا كانوا مظنة الرمحة والشفقة األ فان الزوج ورمحته حيث حذران من عدو قد ُيفى ,بيان فضل هللا و  -1

 عداء .ا العاطفة القوية  فانه قد يبعد أن يقع يف القلب أن منهم أاليت يتولد عنه القربلشدة 
 ن ) من ( تفيد البعض وليس الكل.) منهم ( أل : عداء لقوله تعاَلهم أوالد ليسوا كلاأل زواج وأن األ -1

عداء ان ال يفتح والد أاأل زواج  وحذير من هللا تعاَل بوجود بعض األن هذا الت( أ 2يتفرع عن الفائدة رقم )  -2
 مامل توجد قرائن قوية.الشكوك يف األهل  للوسوسة و ِبِب

ل :) احذر . وقيل يف األمثايؤتى احلذر (قرب املقربني وقد قيل : ) من مأمنه أحياات من يت أن اخلظر قد أيأ -3
 لف مرة (.عدوك مرة واحذر صديقك أ

كحْم َوأَْواَلدِّكحْم {) ان ( يف قوله :لتقدمي خرب  هل اذا وجدت قرائن قويةمن األخذ احلذر أباالهتمام  -4 إِّنه مِّْن أَْزَواجِّ
رمحه هللا  –فاد بذلك ابن عاشور جذب االنتباه وشدة التحذير كما أ حياانفان تقدمي اخلرب يفيد  أ }َعدحوًّا لهكحمْ 

يت من م مباسيأن القياأ بوصف االَيان جلذب االنتباه ويضا من تصدير اخلطاب وتؤخذ أيف تفسيه . –
 مقتضيات االَيان .

.............................................. 
 (  482/  11( شرح النووي على مسلم )  2(         )  1792(  احلديث برقم )  1)  

 ( 2588) ( اخرجه مسلم برقم  5)  ( 444/  15( شرح النووي على مسلم )  4)  (  843( احلديث برقم )  3) 
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الولد كثيا ماتكون بسبب االختالف يف  الدين كما  ن عداوة الزوج و. ألقوى من عالقة الدمالدين أعالقة -5
ن يكون ابن نوح منه ملا  .  ولذا نفى هللا تعاَل ألوط عليهما السالم زوجيت ابراهيم و حصل مع زوجة فرعون و

َس مِّْن أَْهلَِّك إِّنههح َعَمٌل َغْيح َصالِّح  َفاَل َتْسأَْلنِّ َما لَْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلٌم إِّينهِّ قَاَل اَي نحوحح إِّنههح لَيْ  {كفر . قال تعاَل :
َا اْلمحْؤمِّنحوَن إِّْخَوةٌ {املؤمنني : وقال عن .] 46هود :  [   }أَعِّظحَك أَن َتكحوَن مَِّن اجْلَاهِّلِّنيَ  احلجرات :  [   }إَِّّنه

 ها عن ابن نوح ملا خرج عن الدين خوة الدين ونفاهي أ خوة للمؤمنني وفأثبت تعاَل أ  ] 10

يهِّ َشْيءٌ {خوة للقاتلوأبعد من ذلك أثبت تعاَل أ ما من عصى أ. ]178البقرة :  [   }َفَمْن عحفَِّي لَهح مِّْن َأخِّ
َا { فكل نفس مبا كسبت رهينة ,هللا تعاَل فلن تنفعه قرابة عبد صاحل ولو كان نبيا مرسال  كلُّ نَ ْفس  مبِّ

 مل من عصى هللا تعاَل ورجا نفع قريب صاحل .وهبذا ينقطع أ ] 38املدثر :  [   }َكَسَبْت َرهِّيَنةٌ 
 .مك (: ) رب أخ لك مل تلده أاملثل  فضل من القريب كما قيل يفأحياان قد يكون أن البعيد اأ -6

 فح والص حلث على العفو ويضا ِبجه أ احلذر و خذ احليطة وفانه مع األمر أب ةنيالقرآالرتبية  التوجيه و كمال -7
فان العفو    ,سرةالغفران ملا يرتتب عليهم )العفو والصفح والغفران( من تقوية الروابط األسرية وحفظ األ

 .و الضعفيقوي العالقة بينهم وُيفظهم من التفرق  سرة وتمرار احملبة بني أفراد األيوجب اس

 مل .يدركه اال من أت فح واملغفرة ( ترتيبا دقيقا الن حيث رتب الدرجات الثالث ) العفو والصبالغة القرآ -8

َوإِّن تَ ْعفحوا َوَتْصَفححوا َوتَ ْغفِّرحوا {ية بقوله :رمحته خلتم اآل املغفرة من موجبات مغفرة هللا و الصفح و العفو و   - 10
يمٌ  َ َغفحوٌر رهحِّ  وهذا فيه من احلث ماهو ظاهر.  .}فَإِّنه اّلله

 حفظ االسرة . دوام العالقة  و ا فيه من موجبات احملبة واحلث على العفو مل  –11
ن ملغفرة ألمر ِبلصفح بعد اماقد يعلق يف القلب بعد العفو لأل الشوائب و احلث على تنقية القلب من -12

 يقتضي اسقاط مايف القلب من اللوم . على من العفو وأ –كما تقدم   –الصفح 
ومنه املغفر الذي يلبسه احملارب ليتقي  ,والوقاية غفرة تقتضي السرتن امل. ألمر ِبملغفرةاحلث على السرت لأل  -13

ويف .( 1الفتح كما ورد عند البخاري ) يلبسه النيب صلى هللا عليه وسلم عندما دخل عام  نكا لذيكابه السهام  
    غفرها لك اليوم (وأان أسرتهتا عليك يف الدنيا م القيامة بذنوبه مث يقول له :)يقرر عبده يو  تعاَلن هللا احلديث أ

وهذا من كمال رمحة هللا تعاَل فاسقاط العقوبة فيها رمحة للبدن وسرت الذنب  هحيعين يسرتها عليه فال يفض ( 2)
 يف نونيته املشهورة: –رمحه هللا  –. قال ابن القيم بعد اسقاط عقوبته فيه رمحة للروح فاجتمع نعيم الروح واالبدن 

 ر منه ِبلعصيان    عن التجاه         وهو احلي فليس يفضح عبد                       
 فهو الستي صاحب الغفران    ي  عليه  سرته            ن  يلق   و لك                    

  . الذنباظهار كمال رمحة هللا حلثه تعاَل على العفو التام املقتضي السقاط العقوبة وازالة مايف القلب من التثريب وسرت -14

مامتضمناه هذان  و حتريف وتعاَل على مايليق به دون تشبيه أو تعطيل أ اثبات امسي الغفور والرحيم هلل-15
وكذلك األثر  ن االسم اذا كان متعداي ثبتت له الصفة املشتقة من هذا االسمالرمحة أل من صفيت املغفرة و االمسان

 ]284الببقرة :[   }فَ يَ ْغفِّرح لَِّمن َيَشاء َوي حَعذهِّبح َمن َيَشاء{ن هللا يغفر ملن يشاءاملرتتب على هذا االسم وهو أ
 ] 21العنكبوت : [ }َويَ ْرَحمح َمن َيَشاء{

................................................ 
 ( 2441( احلديث عندالبخاري  برقم )2(                  )3044( انظر البخاري رقم )  1)     
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 خامتة

 

عداء .وهؤالء األرمي ن الكمن رمحة هللا  تعاَل أن نبهنا اَل أعداء خمتلفني يف القرآ نيف اخلامتة نتوصل اَل أ        
 [      } َواَل َيصحدهنهكحمح الشهْيطَانح إِّنههح َلكحْم َعدحوٌّ مُّبِّنيٌ  {تعاَل :  . قالالعداوة  كالشيطان فمنهم من هو ظاهر ,خمتلفون 

يس :  [   } إِّنههح َلكحْم َعدحوٌّ مُّبِّنيٌ أملَْ أَْعَهْد إِّلَْيكحْم اَي َبينِّ آَدَم أَن اله تَ ْعبحدحوا الشهْيطَانَ {خرويف موضع آ ] 62الزخرف : 
ْزبَهح لِّيَ {خرى ويف آية أ ] 60 َا يَْدعحو حِّ فاطر :    }  [كحونحوا مِّْن َأْصَحابِّ السهعِّيإِّنه الشهْيطَاَن َلكحْم َعدحوٌّ فَاَّتهِّذحوهح َعدحوًّا إَِّّنه

 . ن الشيطان عدو لالنسان متظاهرة ومعروفةواآلايت اليت تظهر أ ] 6
صل ليس عدوا  ألنه  يف األ نه قريب منا  وخفيا  واليعتقد االنسان عداوته أليكون من قد عداء ومن األ       

كحْم َوأَْواَلدِّكحْم َعدحوًّا {والد . قال تعاَل :األ زواج وتاج  ملن ينبهنا  اَل عداوته كاألفنح اَي أَي َُّها الهذِّيَن آَمنحوا إِّنه مِّْن أَْزَواجِّ
يمٌ لهكحمْ  والعداوة املقصودة هنا ليست  ] 14التغابن :  [   } فَاْحَذرحوهحْم َوإِّن تَ ْعفحوا َوَتْصَفححوا َوتَ ْغفِّرحوا فَإِّنه اّللهَ َغفحوٌر رهحِّ

, فاألزواج قد ية االهلاء عن ذكر هللا تعاَل وان كانت العداوة املعروفة قد ترد. ولكن املقصود يف هذه اآلالعداوة املعروفة
كزوجة  . ومن الزوجات من هن أعداء ألزواجهن  سيا, فقد كان عدوا لزوجه آمصر ون منهم من هو عدو كفرعونيك

يم ابنا صاحلا والتاريخ حافل ابن ابراه فقد كان امساعيل عداء. وال يعين هذا أن اجلميع أنوح ولوط عليهما السالم 
 زواج  الصاحلني .األ بناء وِبأل

هنم عدو منهم, ألايت اليت حتذران والقرآن ملئ ِبآل . عداء وهم املنافقونل من أخطر األوحذران هللا  عز وج     
َُيَْذرح  { وال سبيل اَل معرفة  مايف قلب البشر اال ِبلوحي ,فهم يظهرون خالف مايف قلوهبم ,يصعب التحرز منه

َا يفِّ  َنافِّقحوَن أَن ت حنَ زهَل َعَلْيهِّْم سحوَرٌة ت حنَ بهِّئ حهحْم مبِّ نزل .وأ ] 64التوبة ك  [  } ق حلحوهبِِّّم قحلِّ اْستَ ْهزِّؤحوْا إِّنه اّللهَ خمحْرٌِّج مها حَتَْذرحونَ اْلمح
, وهذا من رمحة هللا ن نعرفهم من خالل صفاهتم فنحذرهمكاملة ِبمسهم بني فها صفاهتم من أجل أهللا تعاَل سورة  

 . عن عدو خفي يصعب التحرز منهتعالىى أن أخرب عباده الصاحلني 
َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح {و ِبلعقاب بعدلهِبلثواب برمحته أ نه  اليه مرجعنا مجيعا فيحاسبناسبحانه وتعاَل من نفسه وأوحذران       

يح  كحْم فَاْحَذرحوهح َواعْ {خرى  ويف آية أ ] 28ال عمران :   [  }نَ ْفَسهح َوإََِّل اّللهِّ اْلَمصِّ َ أَنه اّللهَ يَ ْعَلمح َما يفِّ أَنفحسِّ َلمحوْا أَنه اّلله
ْلعَِّبادِّ {خر ويف موضع آ  ] 235البقرة :  [   }َغفحوٌر َحلِّيمٌ   30ل عمران : آ [   }َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ

 [  }اْلعَِّقابِّ  إِّنه اّللهَ َشدِّيدح {ن حذران عذابه وانتقامه حىت ُيذره احلاذرون فيتجنوا عذابه الشديدومن رمحته تعاَل أ].
 [    }َواّللهح َعزِّيٌز ذحو انتَِّقام  {وهو تعاَل عزيز ذو انتفام  ] 165البقرة :  [  }َوأَنه اّللهَ َشدِّيدح اْلَعَذابِّ {  ] 2املائدة : 

 ] 4ال عمران : 
ىن أن يغفل حال احلرب وابقاء السالح قريبا ألن العدو يتمخذ احلذر واحليطة من العدو يف وأمران تعاَل أب      

ْذَرهحْم َوَأْسلَِّحتَ هحْم َوده الهذِّيَن َكَفرحوْا َلْو تَ ْغفحلحوَن َعْن {ليقتلوهم اجملاهدون عن أسلحتهم فيميلوا  عليهم مجيعا  َوْلَيْأخحذحوْا حِّ
َدةً  َلًة َواحِّ على شدة عداوة الكافرين  وهذا يدل ] 102النساء : [ } َأْسلَِّحتِّكحْم َوأَْمتَِّعتِّكحْم فَ َيمِّيلحوَن َعلَْيكحم مهي ْ

يلحونَ {لقوله تعاَل :  أخرى اال أهنم جيتمعون يف عداوة اجملاهدين.مور يله وأهنم  وان تفرقوا يف أللمجاهدين يف سب  فَ َيمِّ
َدةً  َلًة َواحِّ  .}َعَلْيكحم مهي ْ
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َالِّفحوَن َعْن أَْمرِّهِّ   {و اهلالكرسوله وأهنا  تفضي اَل املصيبة أ مر هللا ووبني تعاَل خطورة  خمالفة أ      فَ ْلَيْحَذرِّ الهذِّيَن ُيح
يبَ هحْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ  َنٌة أَْو يحصِّ يبَ هحْم فِّت ْ َا  ]{63النور :  [  }أَن تحصِّ تحْم فَاْعَلمحواْ أَّنه َوأَطِّيعحواْ اّللهَ َوأَطِّيعحواْ الرهسحوَل َواْحَذرحواْ فَإِّن تَ َولهي ْ

وله فكان مر هللا ورسالتاريخ االسالمي حافل أبخبار من خالفوا أ و ] 92املائدة :  [  }بِّنيح َعَلى َرسحولَِّنا اْلَباَلغح اْلمح 
عليه وسلم فنزلوا من اجلبل  مر الرسول صلى هللامآهلم اَل اخلسارة كما حدث يف غزوة أحد عندما خالف بعض الرماة أ

 مرهم بعدم النزول فحصلت اهلزَية .وكان صلى هللا عليه وسلم أ
ويدعو , ه أن جيعله مباركا لكل من قر أهللا تعاَل  أرجو خر مافتح هللا به علي وبه خنتم هذا الكتاب الذيآهذا     

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .  املغفرة  انه تعاَل على كل شئ قدير و الصفح و لكاتبه ِبلعفو و
 

تبه العبد الفقي على يد كاكمل التسليم أو الصالة  مت أعلى صاحبها  1433رة شوال من عام مت الفراغ منه يف غ     
 فهد بن صاحل بن شايع النفيسة . اَل هللا تعاَل

 
   0543469559جوال     :و ابداء الراي أللتواصل                                   

 
 saudii42@yahoo.com      بريد الكرتوين                                 
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 الفهرس
 
 
 
 

 الصفحة                                                                                                       املوضوع
 

 2 .........................................................مقدمة    .....................................
َمْوتِّ واّللهح َذَر الْ أَْو َكَصيهِّب  مهَِّن السهَماء فِّيهِّ ظحلحَماٌت َوَرْعٌد َوبَ ْرٌق جَيَْعلحوَن َأْصابَِّعهحْم يفِّ آَذاهنِِّّم مهَِّن الصهَواعِّقِّ حَ  وَل :اآلية األ

ْلكافِّرِّينَ   7  ................................................................  ] 19البقرة :  [   }حمحِّيٌط ِبِّ

كحْم  يفِّ  ا مَ   يَ ْعَلمح   َواْعَلمحوْا أَنه اّللهَ  {: :قال تعاَلية الثانية اآل   }َحلِّيمٌ   َغفحورٌ  اّللهَ   أَنه   َواْعَلمحواْ  فَاْحَذرحوهح  أَنفحسِّ
 11 ...... .........................................................................................البقرة[

َْوهحْم أحلحوٌف َحَذَر اْلَمْوتِّ فَ َقاَل هَلحْم اّللهح محوتح  {ية الثالثة :اآل وا مثحه َأْحَيامهحْإِّنه اّللهَ َلذحو َفْضل  أملَْ تَ َر إََِّل الهذِّيَن َخَرجحوا مِّْن دِّاَيرِّمهِّ
  14.......................................... ] 243البقرة :[  }َعَلى النهاسِّ َوَلكِّنه َأْكثَ َر النهاسِّ الَيْشكحرحون

    16 ................] 28ال عمران : [  }      َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َوإََِّل اّللهِّ اْلَمصِّي {ية الرابعة : قوله تعاَل :اآل 

ْلعَِّبادِّ  {قال تعاَل :   ية اخلامسة :اآل    19 ............. ] 30ال عمران :   [(  َوُيحَذهِّرحكحمح اّللهح نَ ْفَسهح َواّللهح َرؤحوفح ِبِّ
ْذرَكحْم {قال تعاَل: ية السادسة :اآل  21.] 71النساء :  [  } فَانفِّرحواْ ث حَبات  أَوِّ انفِّرحواْ مجِّيًعااَي أَي َُّها الهذِّيَن آَمنحواْ خحذحواْ حِّ

ْذَرمهحْ  {قال تعاَل  :  ية السابعة :اآل   23...........................  ]102النساء : [    }َوَأْسلَِّحتَ هحمْ َوْلَيْأخحذحواْ حِّ
ْذرَكحمْ {ية الثامنة : قال تعاَل  : اآل   24........................................  ] 102النساء : [  } َوخحذحواْ حِّ

 25................... ] 41املائدة :  } [يَ قحولحوَن إِّْن أحوتِّيتحْم َهَذا َفخحذحوهح َوإِّن ملْه ت حْؤتَ ْوهح فَاْحَذرحوا{ ية التاسعة :اآل
َآ أَنَزَل اّللهح {قال تعاَل: ية العاشرة :اآل نَ هحم مبِّ َواَل تَ تهبِّْع أَْهَواءهحْم َواْحَذْرهحْم أَن يَ ْفتِّنحوَك َعن بَ ْعضِّ َما أَنَزَل اّللهح  َوأَنِّ اْحكحم بَ ي ْ

َا يحرِّيدح  يبَ هحم بِّبَ ْعضِّ  إِّلَْيَك فَإِّن تَ َولهْواْ فَاْعَلْم أَّنه قحونَ  اّللهح أَن يحصِّ  27.... ]49املائدة :[   }ذحنحوهبِِّّْم َوإِّنه َكثِّيًا مهَِّن النهاسِّ َلَفاسِّ
َا َعَلى َرسحولَِّنا اْلَباَلغح {قال تعاَل : : ةية احلادية عشر اآل تحْم فَاْعَلمحوْا أَّنه  َوأَطِّيعحوْا اّللهَ َوأَطِّيعحوْا الرهسحوَل َواْحَذرحوْا فَإِّن تَ َولهي ْ

 32..............................................................................] 92املائدة :   } [اْلمحبِّنيح 
َا يفِّ ق حلحوهبِِّّم قحلِّ اْستَ ْهزِّؤحواْ إِّنه اّللهَ {قوله تعاَل : :ةية الثانية عشر اآل َنافِّقحوَن َأن ت حنَ زهَل َعَلْيهِّْم سحورٌَة ت حنَ بهِّئ حهحْم مبِّ خمحْرٌِّج مها  َُيَْذرح اْلمح

 37...............................................................................] 64التوبة :[  } حَتَْذرحونَ 
ن ْهحْم طَآئَِّفٌة لهِّيَ تَ َفقههحوْا يفِّ { :ةية الثالة عشر اآل نحوَن لَِّينفِّرحوْا َكآفهًة فَ َلْواَل نَ َفَر مِّن كحلهِّ فِّْرَقة  مهِّ  الدهِّينِّ َولِّيحنذِّرحواْ َوَما َكاَن اْلمحْؤمِّ

  40................................................. ] 122التوبة :[   }هحْم َُيَْذرحونَ قَ ْوَمهحْم إَِّذا َرَجعحواْ إِّلَْيهِّْم َلَعله 
يَلَة أَي ُّهحْم أَقْ َربح َويَ ْرجحوَن َرمْحََتهح َوَُيَافحونَ {قال تعاَل :  :ةية الرابعة عشر اآل تَ غحوَن إََِّل َرهبهِِّّمح اْلَوسِّ  َعَذابَهح  أحولَئَِّك الهذِّيَن يَْدعحوَن يَ ب ْ
  42................................................ ] 57االسراء :  [    } اَعَذاَب رَبهَِّك َكاَن حَمْذحور  إِّنه 
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يبَ هحْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ {: قال تعاَل :ةية اخلامسة عشر اآل َنٌة أَْو يحصِّ يبَ هحْم فِّت ْ َالِّفحوَن َعْن أَْمرِّهِّ أَن تحصِّ النور }   [ فَ ْلَيْحَذرِّ الهذِّيَن ُيح
:63 [ ...............................................................................................45  

 49......... ...................... ] 56الشعراء :  [ } َوإِّانه جَلَمِّيٌع َحاذِّرحونَ {قال تعاَل :  :ةية السادسة عشر اآل
َا مِّن ْهحم مها َكانحوا َُيَْذرحونَ {تعاَل :قال  : ةية السابعة عشر اآل َكهَِّن هَلحْم يفِّ اأْلَْرضِّ َونحرِّي فِّْرَعْوَن َوَهاَماَن َوجحنحوَدمهح  } َوَّنح

 51....................................................................................... ] 6القصص: [
ًدا َوقَائًِّما {َل :تعا قال   :  ةالثامنة عشر  ية اآل  َرَة َويَ ْرجحو َرمْحََة رَبهِّهِّ  َُيَْذرح  أَمهْن هحَو قَانٌِّت آاَنء اللهْيلِّ َساجِّ   } اآْلخِّ
 53.......................................................................................... ]  9الزمر :[

 58............]4املنافقون : [  }    اْلَعدحوُّ فَاْحَذْرهحْم قَاتَ َلهحمح اّللهح َأَّنه ي حْؤَفكحونَ هحمح {قال تعاَل : : ةية التاسعة عشر اآل
كحْم َوأَْواَلدِّكحْم َعدحوًّا لهكحْم فَاْحَذرحوهحْم َوإِّن تَ ْعفحوا َوَتصْ {قال تعاَل :   ية العشرون :اآل َفححوا اَي أَي َُّها الهذِّيَن آَمنحوا إِّنه مِّْن أَْزَواجِّ

يمٌ   64...............................................  ] 14التغابن :  } [ َوتَ ْغفِّرحوا فَإِّنه اّللهَ َغفحوٌر رهحِّ
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