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أي: هذه }ُسورٌَة{ عظيمة القدر }َأنزْلَناَها{ رمحة منا ابلعباد، وحفظناها من كل شيطان 

َنا فييَها }َوَأنزلْ }َوفَ َرْضَناَها{ أي: قدران فيها ما قدران، من احلدود والشهادات وغريها، 
ُروَن{ ا عظيمة }َلَعلَُّكْم َتذَكَّ ا جليلة، وأوامر وزواجر، وحكم  آََيٍت بَ ي يَناٍت{ أي: أحكام  

حني نبني لكم، ونعلمكم ما مل تكونوا تعلمون. مث شرع يف بيان تلك األحكام املشار إليها، 
 فقال:

 



، فقد ل منهما مائة جلدة، وأما الثيبهذا احلكم يف الزاين والزانية البكرين، أهنما جيلد ك
 دين يف م، وهناان تعاىل أن أتخذان رأفة هبمادلت السنة الصحيحة املشهورة، أن حده الرج

هللا، متنعنا من إقامة احلد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو ألجل قرابة أو صداقة أو غري 
قة، أمر هللا، فرمحته حقي ذلك، وأن اإلميان موجب النتفاء هذه الرأفة املانعة من إقامة

إبقامة حد هللا عليه، فنحن وإن رمحناه جلرَين القدر عليه، فال نرمحه من هذا اجلانب، 
وأمر تعاىل أن حيضر عذاب الزانيني طائفة، أي: مجاعة من املؤمنني، ليشتهر وحيصل بذلك 

ا يقوى هبا اخلزي واالرتداع، وليشاهدوا احلد فعال فإن مشاهدة أحكام الشرع ابلفعل، مم
العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب إلصابة الصواب، فال يزاد فيه وال ينقص، وهللا 

 أعلم.

هذا بيان لرذيلة الزان، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما ال يفعله 
بقية الذنوب، فأخرب أن الزاين ال يقدم على نكاحه من النساء، إال أنثى زانية، تناسب 

اله حاهلا، أو مشركة ابهلل، ال تؤمن ببعث وال جزاء، وال تلتزم أمر هللا، والزانية كذلك، ح
نينَي{ ،ال ينكحها إال زان أو مشرك نكحوا أي: حرم عليهم أن ي ،}َوُحر يَم َذليَك َعَلى اْلُمْؤمي

 ا، أو ينكحوا زانية.زاني  

يتب من ذلك، أن املقدم على ومعىن اآلية: أن من اتصف ابلزان، من رجل أو امرأة، ومل 
ذاك ال ا حلكم هللا ورسوله، فنكاحه، مع حترمي هللا لذلك، ال خيلو إما أن ال يكون ملتزم  

ا حلكم هللا ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه ا، وإما أن يكون ملتزم  يكون إال مشرك  
 يقدم على ا، ملحق   ا ابهللبزانه، فإن هذا النكاح زان، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمن  

ذلك، وهذا دليل صريح على حترمي نكاح الزانية حىت تتوب، وكذلك إنكاح الزاين حىت 



يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد االقرتاانت واالزدواجات، وقد 
لك، ملا فيه من ذقال تعاىل: }اْحُشُروا الَّذييَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم{ أي: قرانءهم، فحرم هللا 

الشر العظيم، وفيه من قلة الغرية، وإحلاق األوالد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاين 
 .بغريها، مما بعضه كاف للتحرميال يعفها بسبب اشتغاله 

ال يزين الزاين  ))قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ا، كما ويف هذا دليل أن الزاين ليس مؤمن  
ا، فال يطلق عليه اسم املدح، الذي فهو وإن مل يكن مشرك   (1)((، حني يزين وهو مؤمن
 هو اإلميان املطلق.

 
قارنته، ا، وأنه ال جتوز مبوجوب جلده، وكذا رمجه إن كان حمصن   ملا عظم تعاىل أمر الزاين

وال خمالطته على وجه ال يسلم فيه العبد من الشر، بني تعاىل تعظيم اإلقدام على األعراض 
{ابلرمي  ئف، وكذاك أي: النساء األحرار العفا ،ابلزان فقال: }َوالَّذييَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتي

مثَّ ملَْ َيَُْتوا{ } :لرمي الرمي ابلزان، بدليل السياقالرجال، ال فرق بني األمرين، واملراد اب
ْربَ َعةي ُشَهَداَء{ }فَاْجليُدوُهْم ، اأي: رجال عدول، يشهدون بذلك صرحي   ،على ما رموا به }ِبَي

 ََثَانينَي َجْلَدة { بسوط متوسط، يؤمل فيه، وال يبالغ بذلك حىت يتلفه، ألن القصد التأديب

                                                 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.( 1)



ال اإلتالف، ويف هذا تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون املقذوف كما قال تعاىل 
 (2)ا، وأما قذف غري احملصن، فإنه يوجب التعزير.ا مؤمن  حمصن  

ا{ أي: هلم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غري مقبولة،}َوال تَ ْقبَ ُلوا هلَُ   ْم َشَهاَدة  َأَبد 
 .حىت يتوب كما َييت (3)ولو حد على القذف،

ُقوَن{ أي: اخلارجون عن طاعة هللا، الذين قد كثر شرهم، وذلك  ،}َوُأوَلئيَك ُهُم اْلَفاسي
م به، وإزالة الكالم مبا تكل النتهاك ما حرم هللا، وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على

األخوة اليت عقدها هللا بني أهل اإلميان، وحمبة أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، وهذا 
 دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.

يٌم{ ْن بَ ْعدي َذليَك َوَأْصَلُحوا فَإينَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحي ا فالتوبة يف هذ ،وقوله: }إيال الَّذييَن ََتبُوا مي
ن يكذب أ نه كاذب فيما قال، وهو واجب عليهب القاذف نفسه، ويقر أأن يكذ ي  املوضع

نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث مل َيت ِبربعة شهداء، فإذا َتب القاذف وأصلح عمله 
                                                 

 روفةغري حمصنة بل مع]املقذوفة[ أما إن كانت ( قال العالمة عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا: 2)
فإهنا  ،ة، ما ثبت عند القاضي أهنا حمصنصنةابلتساهل ابألمور والتهمة وال حيكم عليها ِبهنا حم

ا م أربعني جلدة، ثالثني جلدة، عشرين جلدة، :، هي جتلد ما يراه القاضي]أي القاذفة[ رتعزَّ 
للسانه  اله، وكف   اما يراه القاضي تعزير  ، جيلد ا هلا، جيلد القاذف لغري احملصنةيراه القاضي تعزير  

  ]نور على الدرب[انتهى نقل كالم الشيخ بتصرف  عن التعرض للمسلمني.
كفرة لذنوب أصحاهبا، ملا يف الصحيح من حديث ألن األصل يف احلدود أهنا مطه يرة وم( 3)

يا فهو  خذ به يف الدنا فأُ من أصاب من ذلك شيئ   عبادة بن الصامت رصي هللا عنه مرفوع ا: ))
 (.( كفارة له وطهور
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، زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح، فإن هللا وبدل إساءته إحساان  
ملن َتب وأانب، وإمنا جيلد القاذف، إذا مل َيت ِبربعة ا، غفور رحيم يغفر الذنوب مجيع  

 ا، فقد ذكر بقوله:ا، فإن كان زوج  شهداء إذا مل يكن زوج  

  



 احللقة الثانية

 
دم قْ عنه احلد، ألن الغالب أن الزوج ال ي ُ وإمنا كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة 

ا وخوف   ا،ق   ذلك حا، وألن له يفسه ما يدنسها إال إذا كان صادق  اليت يدن ي  على رمي زوجته
: }َوالَّذييَن فقال ،من إحلاق أوالد ليسوا منه به، ولغري ذلك من احلكم املفقودة يف غريه

 ال اململوكات. أي: احلرائر ،يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم{

على ما  داءنْ ُفُسُهْم{ ِبن مل يقيموا شه}َوملَْ َيُكْن هَلُْم{ على رميهم بذلك }ُشَهَداُء إيال أَ 
َّللَّي إينَُّه لَ رموه ْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ابي مساها شهادة ألهنا  ،نَي{ميَن الصَّاديقي م به }َفَشَهاَدُة َأَحديهي

 ."ملن الصادقني فيما رميتها به أشهد ابهلل إينِبن يقول: " ،انئبة مناب الشهود

َن  َسُة َأنَّ َلْعَنَة اَّللَّي َعَلْيهي إيْن َكاَن مي  اخلامسة مع الشهادة أي: يزيد يف ،اْلَكاذيبينَي{}َواخْلَامي
، فإذا مت لعانه ابللعنة إن كان كاذاب   تلك الشهادات، ِبن يدعو على نفسها املذكورة، مؤكد  

ظاهر اآلَيت، ولو مسى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه  ،سقط عنه حد القذف
 ا هلا. تبع  



دل ونكوهلا أم حتبس؟ فيه قوالن للعلماء، الذي يمبجرد لعان الرجل  وهل يقام عليها احلد
َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد{ إىل آخر  ه، عليه الدليل، أنه يقام عليها احلد، بدليل قوله: }َوَيْدرَأُ َعن ْ

  له.فلوال أن العذاب وهو احلد قد وجب بلعانه، مل يكن لعاهنا دارئ  

 ن جنسها.بشهادات م الزوج قابلت شهاداتي  إذ ،، أي: يدفع عنها العذاب{اهَ ن ْ عَ  أُ رَ دْ يَ وَ }
َن اْلَكاذيبينَي{ َّللَّي إينَُّه َلمي أن  :اخلامسة، مؤكدة لذلك وتزيد يف ،}َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ابي

د، وانتفى الولد ألبتدعو على نفسها ابلغضب، فإذا مت اللعان بينهما، فرق بينهما إىل ا
 .املالعن عليه

ت يدل على اشرتاط هذه األلفاظ عند اللعان، منه ومنها، واشرتاط الرتتيب وظاهر اآلَي
فيها، وأن ال ينقص منها شيء، وال يبدل شيء بشيء، وأن اللعان خمتص ابلزوج إذا رمى 
امرأته، ال ابلعكس، وأن الشبه يف الولد مع اللعان ال عربة به، كما ال يعترب مع الفراش، 

 رجح إال هو.وإمنا يعترب الشبه حيث ال م

وجواب الشرط حمذوف، يدل  ،}َوَلْوال َفْضُل اَّللَّي َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوَأنَّ اَّللََّ تَ وَّاٌب َحكييٌم{
ومن ه، ما دعا به على نفس حل ِبحد املتالعنني الكاذب منهماعليه سياق الكالم أي: أل

لكم شدة  نيب إليه، وأنْ شدة احلاجة ثبوت هذا احلكم اخلاص ابلزوجني، ل رمحته وفضله
 .رع التوبة من هذه الكبائر وغريهاش الزان وفظاعته، وفظاعة القذف به، وأنْ 

  



 لقة الثالثةاحل

 



 ا، صار ذلك كأنه مقدمة هلذه القصة، اليتتعظيم الرمي ابلزان عموم   ملا ذكر فيما تقدم
وقعت على أشرف النساء، أم املؤمنني رضي هللا عنها، وهذه اآلَيت، نزلت يف قصة 

صلى هللا  ،أن النيب :وحاصلها، ابتة يف الصحاح والسنن واملسانيداإلفك املشهورة، الث
عليه وسلم، يف بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها 

 ،ش راحال  دوها، مث استقل اجليقي فْ لوا مجلها وهودجها، فلم ي َ ورحَّ  ،فاحنبست يف طلبه
فاستمروا يف مسريهم، وكان  ،رجعوا إليها أهنم إذا فقدوهات مكاهنم، وعلمت وجاء

يف أخرَيت  (4)سرضي هللا عنه، قد عرَّ  ،من أفاضل الصحابة لميصفوان بن املعطل الس
 فعرفها، فأانخ راحلته، فركبتها من دون أن ،رضي هللا عنها ،القوم وانم، فرأى عائشة

املنافقني  يش يف الظهرية، فلما رأى بعضيكلمها أو تكلمه، مث جاء يقود هبا بعد ما نزل اجل
 هذه احلال، يف ذلك السفر جميء صفوان هبا يف صلى هللا عليه وسلم الذين يف صحبة النيب

اروا فته األلسن، حىت اغرت بذلك بعض املؤمنني، وصأشاع ما أشاع، ووشى احلديث، وتلقَّ 
وبلغ  ،مصلى هللا عليه وسللة عن الرسول يتناقلون هذا الكالم، واحنبس الوحي مدة طوي

هذه اآلَيت،  ا، فأنزل هللا تعاىل براءهتا يف شديد  نت حزان  اخلرب عائشة بعد ذلك مبدة، فحزي 
 ووعظ هللا املؤمنني، وأعظم ذلك، ووصاهم ابلوصاَي النافعة.

} إلْفكي   ،نيأي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم املؤمن ،فقوله تعاىل: }إينَّ الَّذييَن َجاُءوا ابي
ْنُكْم{ أي: مجاعة منتسبون إليكم َي معشر املؤمنني، منهم املؤمن الصادق يف  ،}ُعْصَبٌة مي
 ومنهم املنافق. ، برتوي  املنافقنيإميانه ولكنه اغرت

                                                 

)خمتار  .التعريس: نزول القوم يف السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة لالسرتاحة مث يرحتلون (4)
 الصحاح(



ٌر َلُكْم{ ملا تضمن ذلك تربئة أم املؤمنني ونزاهتها، وال تنويه }ال حَتَْسُبوهُ َشر ا َلُكْم َبْل ُهَو َخي ْ
ناول عموم املدح سائر زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم، وملا تضمن من بذكرها، حىت ت

بيان اآلَيت املضطر إليها العباد، اليت ما زال العمل هبا إىل يوم القيامة، فكل هذا خري 
، ولذلك اا جعل له سبب  عظيم، لوال مقالة أهل اإلفك مل حيصل ذلك، وإذا أراد هللا أمر  

منني كلهم، وأخرب أن قدح بعضهم ببعض كقدح يف أنفسهم، ا مع املؤ جعل اخلطاب عام  
ففيه أن املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، واجتماعهم على مصاحلهم، كاجلسد 

 ا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد يفالواحد، واملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض  
صل مبنزلة نفسه، وما مل ي عرضه، فليكره من كل أحد، أن يقدح يف أخيه املؤمن، الذي

 العبد إىل هذه احلالة، فإنه من نقص إميانه وعدم نصحه.

َن اإلي  ُهْم َما اْكَتَسَب مي ن ْ {}ليُكل ي اْمريٍئ مي م وهذا وعيد للذين جاءوا ابإلفك، وأهن ،مثْي
 . صلى هللا عليه وسلم منهم مجاعةسيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النيب

َرُه{}َوالَّذيي ت َ   ،ن أيب بن سلولخلبيث، عبد هللا بأي: معظم اإلفك، وهو املنافق ا ،َوىلَّ كيب ْ
 .لعنه هللا

 أال وهو اخللود يف الدرك األسفل من النار. ،}َلُه َعَذاٌب َعظييٌم{

ْعُتُموُه َظنَّ الْ  ،مث أرشد هللا عباده عند مساع مثل هذا الكالم ُنوَن فقال: }َلْوال إيْذ مسَي ُمْؤمي
ر ا{َوا ْم َخي ْ هي َنْ ُفسي َناُت ِبي وا مُ وهو السالمة مما رُ  ا،أي: ظن املؤمنون بعضهم ببعض خري   ،ْلُمْؤمي
 .دفع ما قيل فيهم من اإلفك الباطلي وأن ما معهم من اإلميان املعلوم به،



 ىبتلتُ  نا لك من كل سوء، وعن أأي: تنزيه   ،}َوقَاُلوا{ بسبب ذلك الظن }ُسْبَحاَنَك{
شياء، ت، من أعظم األَه ْ أي: كذب وب َ  ،}َهَذا إيْفٌك ُمبينٌي{. ابألمور الشنيعةك ؤ أصفيا

أن  ،ممثل هذا الكال عن أخيه املؤمنوأبينها. فهذا من الظن الواجب، حني مساع املؤمن 
 ب القائل لذلك.ئه بلسانه، ويكذ ي يرب ي 

ْربَ َعةي ُشَهَداَء{  ،ربعة شهداءِب لرامون على ما رموا بههال جاء ا أي: ،}َلْوال َجاُءوا َعَلْيهي ِبَي
 أي: عدول مرضيني. 

لشَُّهَداءي فَُأوَلئيَك عيْنَد اَّللَّي ُهُم اْلَكاذيبُوَن{ إن كانوا يف أنفسهم قد تيقنوا و  ،}فَإيْذ ملَْ َيَُْتوا ابي
شهود،  ربعةمن دون أ ألن هللا حرم عليهم التكلم بذلك ذلك، فإهنم كاذبون يف حكم هللا،

ْنَد اَّللَّي ُهُم اْلَكاذيبُوَن{  ."كاذبون"فأولئك هم ال :ومل يقل ،وهلذا قال: }فَُأوَلئيَك عي

من تعظيم حرمة عرض املسلم، حبيث ال جيوز اإلقدام على رميه، من دون  وهذا كله
 نصاب الشهادة ابلصدق.

نْ َيا  َرةي{ حبيث شي }َوَلْوال َفْضُل اَّللَّي َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه يفي الدُّ لكم إحسانه فيهما، يف أمر  َ َواآلخي
اٌب أي: خضتم }فييهي{ من شأن اإلفك }َعذَ  ،دينكم ودنياكم، }َلَمسَُّكْم فييَما َأَفْضُتْم{

شرع لكم  أن ، ولكن من فضل هللا عليكم ورمحتهَعظييٌم{ الستحقاقكم ذلك مبا قلتم
 التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب.

َنتيُكْم{}إيْذ تَ َلقَّ  َْلسي ستوشون حديثه، وهو قيه بعضكم إىل بعض، وتلْ وي ُ  أي: تلقفونه ،ْونَُه ِبي
 قول ابطل.



ُكْم َما َلْيَس َلُكْم بيهي عيْلٌم{ فْ َواهي كلم ابلباطل والقول الت :واألمران حمظوران ،}َوتَ ُقوُلوَن ِبَي
ن َتبوا منه، من املؤمنني الذي فلذلك أقدم عليه من أقدم ،}َوحَتَْسُبونَُه َهي ين ا{، بال علم
ْنَد اَّللَّي َعظييٌم{وتطهَّ  ن تعاطي بعض ع وهذا فيه الزجر البليغ .روا بعد ذلك، }َوُهَو عي

 تهفف من عقوبا، وال خيالذنوب على وجه التهاون هبا، فإن العبد ال يفيده حسبانه شيئ  
 ل عليه مواقعته مرة أخرى.الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسه ي 

ْعُتُموُه{ ْم{ منكرين كالم أهل اإلفك }قُ ْلتُ   أي: وهال إذ مسعتم أيها املؤمنون ،}وَلْوال إيْذ مسَي
ََذا{ ا، وما يليق بنا ينبغي لن أي: ما ،لذلك، معظمني ألمره: }َما َيُكوُن َلَنا َأْن نَ َتَكلََّم هبي

أي:   ،َذا بُ ْهَتاٌن{}هَ  ،ائحهبذا اإلفك املبني، ألن املؤمن مينعه إميانه من ارتكاب القب الكالم
 كذب عظيم.

ْثليهي{ اهلل يعظكم أي: لنظريه، من رمي املؤمنني ابلفجور، ف ،}يَعيُظُكُم اَّللَُّ َأْن تَ ُعوُدوا ليمي
بول فيجب علينا مقابلتها ابلق ،وينصحكم عن ذلك، ونعم املواعظ والنصائح من ربنا

 .إينَّ اَّللََّ نيعيمَّا يَعيُظُكْم بيهي{واإلذعان، والتسليم والشكر له، على ما بني لنا }

نينَي{ ُتْم ُمْؤمي ى مينع صاحبه من اإلقدام عل دل ذلك على أن اإلميان الصادق ،}إيْن ُكن ْ
 احملرمات.

{ املشتملة على بيان األحكام، والوعظ، والزجر، والرتغيب،  ُ اَّللَُّ َلُكُم اآلََيتي }َويُ بَ ني ي
 ا. لي  ا جوالرتهيب، يوضحها لكم توضيح  



 مه،ن علَّ مكم معلَّ  أنْ  علم عام احلكمة، فمن علمه وحكمتهأي: كامل ال ،}َواَّللَُّ َعلييٌم{
 ا ملصاحلكم يف كل وقت.وإن كان ذلك راجع  

َشُة{ يَع اْلَفاحي ملستعظمة، فيحبون أي: األمور الشنيعة املستقبحة ا ،}إينَّ الَّذييَن حيُيبُّوَن َأْن َتشي
والبدن، وذلك  أي: موجع للقلب ،أن تشتهر الفاحشة }يفي الَّذييَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب َألييٌم{
 عيدلى أعراضهم، فإذا كان هذا الو لغشه إلخوانه املسلمني، وحمبة الشر هلم، وجراءته ع

ن ابلقلب، فكيف مبا هو أعظم من ذلك مذلك  واستحالء أن تشيع الفاحشة جملرد حمبة
 صادرة أو غري صادرة. وسواء كانت الفاحشة إظهاره ونقله؟

وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأمواهلم،  ذا من رمحة هللا بعباده املؤمننيوكل ه
وأمرهم مبا يقتضي املصافاة، وأن حيب أحدهم ألخيه ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكره 

 لنفسه. 

ُ يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم ال تَ ْعَلُموَن{  وبني لكم ما جتهلونه. فلذلك علمكم ،}َواَّللَّ

}َوَأنَّ اَّللََّ  ،م}َوَرمْحَُتُه{ عليك ،}َوَلْوال َفْضُل اَّللَّي َعَلْيُكْم{ قد أحاط بكم من كل جانب
يٌم{ ملا بني لكم هذه األحكام واملواعظ، واحلكم اجلليلة، وملا أمهل من خالف  ،َرُءوٌف َرحي

وي ر لكم من اخلري الدنيوي واألخر ثأفضله ورمحته وأن ذلك وصفه الالزم  ولكنَّ أمره، 
 .ما لن حتصوه أو تعدوه



وا يَن آَمنُ فقال: }ََي َأي َُّها الَّذي  ،اهنى عن الذنوب عموم   ،وملا هنى عن هذا الذنب خبصوصه
} ها سائر دخل فيي وخطوات الشيطان أي: طرقه ووساوسه. ،ال تَ تَّبيُعوا ُخُطَواتي الشَّْيطَاني

 واللسان والبدن.  املعاصي املتعلقة ابلقلب

أن بني احلكم، وهو: النهي عن اتباع خطوات الشيطان. واحلكمة  :ومن حكمته تعاىل
 يَ تَّبيْع ُخُطَواتي فقال: }َوَمنْ  ،وهو بيان ما يف املنهي عنه، من الشر املقتضي، والداعي لرتكه

ْلَفْحَشاءي{ ،الشَّْيطَاني فَإينَُّه{  عقول والشرائعأي: ما تستفحشه ال ،أي: الشيطان }َيَُْمُر ابي
عقول وال وهو ما تنكره ال ،}َواْلُمْنَكري{ ،العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليهمن الذنوب 

نعمة  ها للعبادنال خترج عن ذلك، فنهي هللا ع فاملعاصي اليت هي خطوات الشيطان تعرفه.
لقبائح، ذائل واعليهم أن يشكروه ويذكروه، ألن ذلك صيانة هلم عن التدنس ابلر  ،منه

 .هم عن أكل السموم القاتلة وحنوهام عنها، كما هناأن هناه فمن إحسانه عليهم

ا{ ْن َأَحٍد َأَبد  ْنُكْم مي أي: ما تطهر من اتباع  ،}َوَلْوال َفْضُل اَّللَّي َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما زََكى مي
خطوات الشيطان، ألن الشيطان يسعى، هو وجنده، يف الدعوة إليها وحتسينها، والنفس 

وي، على العبد من مجيع جهاته، واإلميان غري ق مستولٍ به، والنقص  ميالة إىل السوء أمارة
ما زكى أحد ابلتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل  وهذه الدواعي يل ي خُ فلو 

احلسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورمحته أوجبا أن يتزكى منكم 
 من تزكى.



 للهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خريا ))عاء النيب صلى هللا عليه وسلم: وكان من د
وهلذا قال: }َوَلكينَّ اَّللََّ يُ زَك يي َمْن َيَشاُء{ من يعلم  (5)((، من زكاها، أنت وليها وموالها

يٌع َعلييٌم{ى ابلتزكية، وهلذا قكَّ منه أن يزَّ  ُ مسَي  .ال: }َواَّللَّ

  

                                                 

أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار من حديث زيد بن أرقم رضي هللا ( 5)
 أعوذ اللهم إين ))ال أقول لكم إال كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عنه، قال: 
قواها، اللهم آت نفسي ت ،القرب م، وعذابرَ ل، واهلَ خْ ، والبُ ْب ، واجلُ لسَ ز، والكَ جْ بك من العَ 

ها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب وزك ي 
 . ((ستجاب هلاال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يُ 
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} ْنُكْم َوالسََّعةي َأْن يُ ْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرََب َواْلمَ  (6)،لفأي: ال حي ،}َوال َيََْتلي َساكينَي }ُأوُلو اْلَفْضلي مي

رييَن يفي َسبييلي اَّللَّي َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا{ ح طَ سْ مي خلائضني يف اإلفك كان من مجلة ا  ،َواْلُمَهاجي
ن املهاجرين ا موهو قريب أليب بكر الصديق رضي هللا عنه، وكان مسطح فقري   (7)،اثثةبن أُ 

ت هذه اآلية، فنزل ،أن ال ينفق عليه، لقوله الذي قاليف سبيل هللا، فحلف أبو بكر 
                                                 

(6 ) :} اهلمزة، تاء وأتخري " بتقدمي ال"يتألَّ  ة وهي القسم، وقرأ أبو جعفريَ لْ هو يفتعل من األَ }َيََْتلي
   )أفاده البغوي( ة.يَ لْ ل من األَ وهو يتفعَّ 

ميْسَطح بن ُأاثثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف املطليب اهلاشي، البدري، قال احلافظ يف ( 7)
ا، وأما مسطح فهو لقبه، وأمه بنت خالة أيب بكر، أسلمت، وأسلم أبوها كان امسه عوف  اإلصابة:  

 .لقرابته منها، وكان أبو بكر ميونه قدمي  



عن هذا احللف املتضمن لقطع النفقة عنه، وحيثه على العفو والصفح، ويعده  مينهاه
ُ َغفُ  مبغفرة هللا إن غفر له، فقال: }َأال ُ َلُكْم َواَّللَّ يٌم{حتُيبُّوَن َأْن يَ ْغفيَر اَّللَّ إذا عاملتم  ،وٌر َرحي

بلى، وهللا إين  :صفح، عاملكم بذلك، فقال أبو بكر ملا مسع هذه اآليةابلعفو وال عبيده
  .ر هللا ِل، فرجع النفقة إىل مسطحألحب أن يغف

عصية ترتك النفقة واإلحسان مبويف هذه اآلية دليل على النفقة على القريب، وأنه ال 
 اإلنسان، واحلث على العفو والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل اجلرائم.

يَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتي  ،مث ذكر الوعيد الشديد على رمي احملصنات أي:  ،{فقال: }إينَّ الَّذي
{ اليت مل خيطُ  ،العفائف عن الفجور نْ َيا ؤْ }اْلمُ  ،ر ذلك بقلوهبن}اْلَغافيالتي َناتي لُعيُنوا يفي الدُّ مي

َرةي{  .اللعنة ال تكون إال على ذنب كبريو  ،َواآلخي

ا زَيدة على اللعنة، وهذ ،وأكد اللعنة ِبهنا متواصلة عليهم يف الدارين }َوهَلُْم َعَذاٌب َعظييٌم{
 .وذلك العذاب يوم القيامة أبعدهم عن رمحته، وأحل هبم شدة نقمته.

َا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{}يَ ْوَم َتْشَهُد  ْم َوَأْرُجُلُهْم مبي نَ تُ ُهْم َوَأْيدييهي ْم أَْلسي فكل جارحة تشهد  ،َعَلْيهي
فال ميكنه اإلنكار، ولقد عدل يف  (8)نطقها الذي أنطق كل شيء،عليهم مبا عملته، يُ 
 .شهودهم من أنفسهم العباد، من جعل

                                                 

 وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا هللا الذي أنطق كل شيء وهوقال تعاىل: }( 8)
وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال  *خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 

 [22-21ن{. ]فصلت ا مما تعملو جلودكم ولكن ظننتم أن هللا ال يعلم كثري  



ينَ ُهُم  ُ دي ُم اَّللَّ ، الذي ابلعدل أي: جزاءهم على أعماهلم، اجلزاء احلق ،احلَْقَّ{}يَ ْوَمئيٍذ يُ َوف ييهي
َمالي َهَذا اْلكيَتابي  }َويَ ُقوُلوَن ََي َويْ َلتَ َنا :ادوا منها شيئ  ا، مل يفقي والقسط، جيدون جزاءها موفر  

ر ا َوال ُلوا َحاضي ا{يَ  ال يُ َغاديُر َصغيريَة  َوال َكبيريَة  إيال َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعمي  ،ْظليُم رَبَُّك َأَحد 
احلق املبني يف  حنصارأن هللا هو احلق املبني، فيعلمون ا ويعلمون يف ذلك املوقف العظيم

لقاؤه حق، ووعده ي احلق، و فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي احلق، وعبادته ه، هللا تعاىل
 ن هللا. وما مإال يف هللا اجلزائي حق، ورسله حق، فال مث حقوحكمه الديين و  ووعيده

}  والكلمات ث من الرجال والنساءأي: كل خبي ،}اخْلَبييثَاُت ليْلَخبييثينَي َواخْلَبييُثوَن ليْلَخبييثَاتي
لرجال وكل طيب من ا .وموافق له، ومقرتن به، ومشاكل لهمناسب للخبيث،  واألفعال
فهذه   .هومشاكل لوموافق له، ومقرتن به، مناسب للطيب،  واألفعال والكلمات والنساء

ِل العزم أو  اخصوص   ،أن األنبياء ، من أعظم مفرداتهكلمة عامة وحصر، ال خيرج منه شيء
صلى هللا عليه وسلم، الذي هو أفضل الطيبني من اخللق  اهم حممد  ا سيدَ خصوص   ،منهم

ال يناسبهم إال كل طيب من النساء، فالقدح يف عائشة رضي هللا عنها  ،على اإلطالق
مر قدح يف النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو املقصود هبذا اإلفك، من قصد هبذا األ

كون إال طيبة علم أهنا ال تاملنافقني، فمجرد كوهنا زوجة للرسول صلى هللا عليه وسلم، يُ 
 طاهرة من هذا األمر القبيح.

صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العاملني،  :فكيف وهي هي
 مل ينزل الوحي عليه وهو يف حلاف زوجة من زوجاته غريها، مث صرح بذلك، حبيث ال اليت

واإلشارة  ،وَن{فقال: }ُأوَلئيَك ُمبَ رَُّءوَن مميَّا يَ ُقولُ  ،وشبهة جماال    وال لشك ٍ يبقى ملبطل مقاال  



َرٌة{ ْم َمْغفي }هلَُ  ،اوللمؤمنات احملصنات الغافالت تبع   ،إىل عائشة رضي هللا عنها أصال  
 }َوريْزٌق َكريمٌي{ يف اجلنة صادر من الرب الكرمي. ،تستغرق الذنوب
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ذان، فإن يف ذلك  استئ غري بيوهتم بغريأن ال يدخلوا بيوَت   عباده املؤمنني ئيرشد البار 
ل عإمنا جُ  )) :حيث قال ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم ما :منها ،عدة مفاسد

 يقع البصر على العورات اليت داخل فبسبب اإلخالل به (9)((، االستئذان من أجل البصر
 البيوت، فإن البيت لإلنسان يف سرت عورة ما وراءه، مبنزلة الثوب يف سرت عورة جسده.

سرقة أو غريها، ألن الدخول  تهم ابلشرومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويُ 
أي:  ،واأنسستيحىت يدل على الشر، ومنع هللا املؤمنني من دخول غري بيوهتم  خفية  

 .صل الوحشةوبعدمه حت ا، ألن به حيصل االستئناس،يستأذنوا. مسي االستئذان استئناس  

السالم عليكم،  ))يف احلديث: وصفة ذلك ما جاء  ،ُموا َعَلى َأْهليَها{}َوُتَسل ي 
 (10)(( ؟أأدخل

                                                 

 عليه من حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه.متفق ( 9)

(، وأبو داود، والرتمذي، انظر: السلسلة الصحيحة )برقم 3/414أخرجه أمحد )( 10)
818.) 



ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن{ الشتماله على عدة مصاحل ،}َذليُكْم{ ، أي: االستئذان املذكور }َخي ْ
 وهو من مكارم األخالق الواجبة، فإن أذن، دخل املستأذن.

 
ُعوا فَ  ا َفال َتْدُخُلوَها َحىتَّ يُ ْؤَذَن َلُكْم َوإيْن قييَل َلُكُم اْرجي ُعوا{ارْ }فَإيْن ملَْ جَتيُدوا فييَها َأَحد   ،جي
ا واجب   اأي: فال متتنعوا من الرجوع، وال تغضبوا منه، فإن صاحب املنزل، مل مينعكم حق  

زاز من واالشئ م الكربُ كلكم، وإمنا هو متربع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم ال َيخذ أحدَ 
 .هذه احلال

 .أي: أشد لتطهريكم من السيئات، وتنميتكم ابحلسنات ،}ُهَو َأزَْكى َلُكْم{

َا تَ ْعَمُلوَن َعلييٌم{ فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن وعدمه، هذا  }َواَّللَُّ مبي
غري  ويف البيوت ،احلكم يف البيوت املسكونة، سواء كان فيها متاع لإلنسان أم ال

 . كونة، اليت ال متاع فيها لإلنساناملس

وليس فيها  احملتاج للدخول إليه، وأما البيوت اليت ليس فيها أهلها، وفيها متاع اإلنسان
 راء وغريها، فقد ذكرها بقوله:أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكي 

 



لبيوت ن غري استئذان يف اأي: حرج وإمث، دل على أن الدخول م ،}َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح{
َر َمْسُكونٍَة فييَها َمَتاٌع َلكُ  ،أنه حمرم، وفيه حرج السابقة وهذا من  ،ْم{}َأْن َتْدُخُلوا بُ ُيوَت  َغي ْ
َر بُ ُيوتيُكْم{ لفظ عام يف ك (11)القرآن العجيبة، احرتازات ل فإن قوله: }ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت  َغي ْ

 ا لإلنسان، أخرج منه تعاىل البيوت اليت ليست ملكه، وفيها متاعه، وليسبيت ليس ملك  
 .كن، فأسقط احلرج يف الدخول إليهاا سا فيه

}َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن{ أحوالكم الظاهرة واخلفية، وعلم مصاحلكم، فلذلك 
 من األحكام الشرعية. شرع لكم ما حتتاجون إليه وتضطرون

  

                                                 

 يهام.ذلك اإل يوهم خالف املقصود مبا يدفعقد يف كالم  ؤتىأن يأسلوب االحرتاز هو  (11)



 سادسةلقة الاحل

 
ضُّوا مينعهم من وقوع ما خيل ابإلميان: }يَ غُ  منني، وقل هلم: الذين معهم إمياند املؤ أي: أرشي 

ْن َأْبَصاريهيْم{ عن النظر إىل العورات وإىل النساء األجنبيات، وإىل املردان، الذين خياف  مي
 وتوقع يف احملذور. تنة، وإىل زينة الدنيا اليت تفنتابلنظر إليهم الف

مكني ، أو ما دون ذلك، وعن الت}َوحَيَْفُظوا فُ ُروَجُهْم{ عن الوطء احلرام، يف قبل أو دبر
 من مسها، والنظر إليها. 

من  أطهر وأطيب، وأمنى ألعماهلم، فإن ،}َذليَك{ احلفظ لألبصار والفروج }َأزَْكى هَلُْم{
له، ش، وزكت أعماحفظ فرجه وبصره، طهر من اخلبث الذي يتدنس به أهل الفواح

ا هلل، عوضه هللا خري   اك شيئ  ن ترَ مَ تطمع إليه النفس وتدعو إليه، ف بسبب ترك احملرم الذي
منه، ومن غض بصره عن احملرم، أانر هللا بصريته، وألن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن 

، فالشيء ااحلرام ومقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغريه أبلغ، وهلذا مساه هللا حفظ  
فظه، مل ينحفظ،  ملوجبة حلوعمل األسباب ا مل جيتهد حافظه يف مراقبته وحفظهاحملفوظ إن 

 .يف حفظهما، أوقعاه يف بالَي وحمنكذلك البصر والفرج، إن مل جيتهد العبد 

: ا، ألنه ال يباح يف حالة من األحوال، وأما البصر فقالوأتمل كيف أمر حبفظ الفرج مطلق  
ْن َأْبَصاريهيْم{ ظر يف بعض نالدالة على التبعيض، فإنه جيوز ال "من"أتى ِبداة  ،}يَ ُغضُّوا مي



ماهلم، رهم بعلمه ِبعاألحوال حلاجة، كنظر الشاهد والعامل واخلاطب، وحنو ذلك. مث ذكَّ 
 ليجتهدوا يف حفظ أنفسهم من احملرمات.

  



 السابعة لقةاحل

 
 

َناتي }َوقُ  ملا أمر املؤمنني بغض األبصار وحفظ الفروج، أمر املؤمنات بذلك، فقال: ْل ليْلُمْؤمي
ْن َأْبَصاريهينَّ{ عن النظر إىل العورات والرجال، بشهوة وحنو ذلك من النظر  يَ ْغُضْضَن مي
 املمنوع، }َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ{ من التمكني من مجاعها، أو مسها، أو النظر احملرم إليها.

نة، وملا كانت ومجيع البدن كله من الزي}َوال يُ ْبدييَن زيينَ تَ ُهنَّ{ كالثياب اجلميلة واحللي، 
َها{ أي: الثياب الظاهرة، اليت جرت  ن ْ الثياب الظاهرة، ال بد هلا منها، قال: }إيال َما َظَهَر مي

 .ن يف ذلك ما يدعو إىل الفتنة هباالعادة بلبسها إذا مل يك

ُُمريهينَّ َعَلى ُجُيوهبيينَّ{ على أن الزينة اليت لك ويدل ذ وهذا لكمال االستتار، ،}َوْلَيْضريْبَن خبي
يستثين ل . مث كرر النهي عن إبداء زينتهنيدخل فيها مجيع البدن، كما ذكران حيرم إبداؤها



يشمل األب  ،{}َأْو آاَبئيهينَّ َأْو آاَبءي بُ ُعوَلتيهينَّ  ،أي: أزواجهن ،منه قوله: }إيال ليبُ ُعوَلتيهينَّ{
يه األبناء وأبناء البعولة ويدخل ف ،{نَّ هي تي ولَ عُ ب ُ  اءي نَ ب ْ أَ  وْ أَ  نَّ هي ائي نَ ب ْ أَ  وْ }أَ  ،بنفسه، واجلد وإن عال

يني َأَخَواهتيينَّ َأْو }َأْو بَ  ،اهنيينَّ{ أشقاء، أو ألب، أو ألم}َأْو إيْخَواهنيينَّ َأْو َبيني إيْخوَ  ،مهما نزلوا
 .اأي: جيوز للنساء أن ينظر بعضهن إىل بعض مطلق   ،نيَسائيهينَّ{

إلضافة تقتضي اجلنسية، أي: النساء املسلمات، الاليت من جنسكم، ففيه وحيتمل أن ا
 دليل ملن قال: إن املسلمة ال جيوز أن تنظر إليها الذمية.

ت فيجوز للمملوك إذا كان كله لألنثى، أن ينظر لسيدته، ما دام ،}َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَانُ ُهنَّ{
 ز النظر.مالكة له كله، فإن زال امللك أو بعضه، مل جي

{ أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من  َن الر يَجالي }َأوي التَّابيعينَي َغرْيي ُأوِلي اإلْربَةي مي
ني ني الرجال الذين ال إربة هلم يف هذه الشهوة، كاملعتوه الذي ال يدري ما هنالك، وكالعي 

 ه.من نظر الذي مل يبق له شهوة، ال يف فرجه، وال يف قلبه، فإن هذا ال حمذور 

ن دون التمييز، فإنه أي: األطفال الذي ،}َأوي الط يْفلي الَّذييَن مَلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاتي الن يَساءي{
جيوز نظرهم للنساء األجانب، وعلل تعاىل ذلك، ِبهنم مل يظهروا على عورات النساء، 

رت منه يز تستأن املم هذاودل  ،أي: ليس هلم علم بذلك، وال وجدت فيهم الشهوة بعد
 املرأة، ألنه يظهر على عورات النساء.

ْن زييَنتيهينَّ{ أي: ال يضربن األرض ِبرجله ْرُجليهينَّ لييُ ْعَلَم َما خُيْفينَي مي ن، ليصوت }َوال َيْضريْبَن ِبَي
 ما عليهن من حلي، كخالخل وغريها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إىل الفتنة.



 ا، ولكنه يفضي إىلقاعدة سد الوسائل، وأن األمر إذا كان مباح   :هذا وحنوه ويؤخذ من
 نه مباح،األصل أ نع منه، فالضرب ابلرجل يف األرضحمرم، أو خياف من وقوعه، فإنه مي
 منع منه. ولكن ملا كان وسيلة لعلم الزينة

 وملا أمر تعاىل هبذه األوامر احلسنة، ووصى ابلوصاَي املستحسنة، وكان ال بد من وقوع
يع ا َأيُّهَ الْ  ُنوَن{تقصري من املؤمن بذلك، أمر هللا تعاىل ابلتوبة، فقال: }َوُتوبُوا إيىَل اَّللَّي مجَي  ،ُمْؤمي

 .ألن املؤمن يدعوه إميانه إىل التوبة

ح إال ابلتوبة، فال سبيل إىل الفال ،مث علق على ذلك الفالح، فقال: }َلَعلَُّكْم تُ ْفليُحوَن{
هذا أن كل  ودل. اا وابطن  ما حيبه ظاهر   ا، إىلا وابطن  ه هللا، ظاهر  وهي الرجوع مما يكره
 .األن هللا خاطب املؤمنني مجيع   ؛مؤمن حمتاج إىل التوبة

: ال ملقصد غري وجهه، أي ،احلث على اإلخالص ابلتوبة يف قوله: }َوُتوبُوا إيىَل اَّللَّي{ :وفيه
 من سالمة من آفات الدنيا، أو رَيء ومسعة، أو حنو ذلك من املقاصد الفاسدة.

  



 لقة الثامنةاحل

 
زواج وهم: من ال أ ،َيمر تعاىل األولياء واألسياد، إبنكاح من حتت واليتهم من األَيمى

ج ن حيتا اليتيم، أن يزوج موأبكار، فيجب على القريب ووِل  ثيب ،هلم، من رجال، ونساء
ممن جتب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين إبنكاح من حتت أيديهم، كان أمرهم  للزواج

 ابلنكاح ِبنفسهم من ابب أوىل.

َباديُكْم َوإيَمائي  ْن عي ، وأن الصاحل ح الدينصال :ُكْم{ حيتمل أن املراد ابلصاحلني}َوالصَّاحليينَي مي
ه على ل ه إبنكاحه، جزاء  سيدُ  مأمورٌ  ،اا زاني  وهو الذي ال يكون فاجر  ، من العبيد واإلماء
للمذكور يف  اا له فيه، وألن الفاسد ابلزان، منهي عن تزوجه، فيكون مؤيد  صالحه، وترغيب  
أن نكاح الزاين والزانية حمرم حىت يتوب، ويكون التخصيص ابلصالح يف  أول السورة

 .، لكثرة وجود ذلك يف العبيد عادةالعبيد واإلماء دون األحرار

ماء، يؤيد هذا اإلمن العبيد و  صاحلون للتزوج احملتاجون إليهحيتمل أن املراد ابلصاحلني الو 
أن السيد غري مأمور بتزوي  مملوكه، قبل حاجته إىل الزواج. وال يبعد إرادة املعنيني   املعىن

 كليهما، وهللا أعلم.



ُ ميْن وقوله: }إيْن َيُكونُوا فُ َقَراَء{ أي: األزواج واملتزوجني }يُ ْغني  ُم اَّللَّ ْضليهي{ فال مينعكم ما فَ هي
التزوج، ووعد  وفيه حث على. افتقر بسبب كثرة العائلة وحنوه تتومهون من أنه إذا تزوج

 ىن بعد الفقر. للمتزوج ابلغي 

ٌع{ كثري اخلري عظيم الفضل والدنيوي أو  }َعلييٌم{ مبن يستحق فضله الديين ،}َواَّللَُّ َواسي
  ما علمه واقتضاه حكمه.أحدمها، ممن ال يستحق، فيعطي كال  

 
ْن َفْضليهي{ هذا حكم العاجز عن  ،}َوْلَيْستَ ْعفيفي الَّذييَن ال جَييُدوَن نيَكاح ا َحىتَّ يُ ْغنييَ ُهُم اَّللَُّ مي

النكاح، أمره هللا أن يستعفف، أن يكف عن احملرم، ويفعل األسباب اليت تكفه عنه، من 
ال النيب صلى هللا كما ق  اصرف دواعي قلبه ابألفكار اليت ختطر إبيقاعه فيه، ويفعل أيض  

يه تطع فعلومن مل يس ،َي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ))عليه وسلم: 
  (12)(( .جاءٌ فإنه له وي  ،ابلصوم

                                                 

متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه، وقال ابن العراقي يف طرح التثريب:  (12)
وقال بعضهم: الوجاء أن توجأ العروق واخلصيتان  ،والوجاء هو رض اخلصيتني حبجر وحنوه



يائهم ا، إما لفقرهم أو فقر أولأي: ال يقدرون نكاح   ،وقوله: }الَّذييَن ال جَييُدوَن نيَكاح ا{
من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا  وليس هلم ،تناعهم من تزوجيهموأسيادهم، أو ام
ا مناب وجعلوا املضاف إليه انئب  "، ر "ال جيدون مهر نكاحن قدَّ ن تقدير مَ التقدير أحسن مي 

 املضاف، فإن يف ذلك حمذورين: أحدمها: احلذف يف الكالم، واألصل عدم احلذف.
 خرج العبيدُ فيَ  ،مٍ دْ ىن مباله، وحالة عُ ا على من له حاالن، حالة غي والثاين كون املعىن قاصر  

 واإلماء ومن إنكاحه على وليه، كما ذكران.

ْن َفْضليهي{}َحىتَّ يُ ْغنييَ ُهُم اَّللَُّ  ر له أمره، وأمر له للمستعفف أن هللا سيغنيه وييس وعد ، مي
 ج، لئال يشق عليه ما هو فيه.رَ ابنتظار الفَ 

تَ ُغوَن اْلكيَتاَب مميَّا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َفَكاتيُبوُهْم إيْن َعليْمُتْم فييهي  ر ا{ أي: وقوله }َوالَّذييَن يَ ب ْ ْم َخي ْ
م الكتابة، وأن يشرتي نفسه، من عبيد وإماء، فأجيبوه إىل ما طلب، من ابتغى وطلب منك

ر ا{ أي: قدرة على التكسب،  وكاتبوه، }إيْن َعليْمُتْم فييهيْم{ أي: يف الطالبني للكتابة }َخي ْ
 ةألن يف الكتابة حتصيل املصلحتني، مصلحة العتق واحلرية، ومصلح ؛ا يف دينهوصالح  

ن ورمبا جد واجتهد، وأدرك لسيده يف مدة الكتابة م ،سهالعوض الذي يبذله يف فداء نف
املال ما ال حيصل يف رقه، فال يكون ضرر على السيد يف كتابته، مع حصول عظيم املنفعة 

 رَ مْ ، كما هو الظاهر، أو أإجيابٍ  رَ للعبد، فلذلك أمر هللا ابلكتابة على هذا الوجه أمْ 
ك، بسبب على كتابتهم، لكوهنم حمتاجني لذلر مبعاونتهم على القول اآلخر، وأمَ  استحبابٍ 

                                                 

ابقيتان حباهلما واخلصاء شق اخلصيتني واستئصاهلما واجلب أن حتمى السفرة مث يستأصل هبا 
 ،بل مسى الصوم وجاء؛ ألنه يفعل فعله ويقوم مقامه ،راد هنا حقيقة الوجاءوليس امل ،اخلصيتان

  عنوية.فهو من جماز املشاهبة امل ،فاملراد أنه يقطع الشهوة ويدفع شر اجلماع كما يفعله الوجاء



ْن َمالي اَّللَّي الَّذيي آََتُكْم{  هسيدي  رُ ك أمْ يدخل يف ذل ،أهنم ال مال هلم، فقال: }َوآُتوُهْم مي
وهلذا جعل هللا  ،الناس مبعونتهم رُ ط عنه منها، وأمْ أن يعطيه من كتابته أو يسق الذي كاتبه

  (13).ا من الزكاةللمكاتبني قسط  

  

                                                 

{ من آية الزكاة: } (13) َا الصََّدقَاُت ليْلُفَقَراءي وذلك قوله }َويفي الر يقَابي َمَساكينيي َواْلَعاميلينَي َوالْ إيمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفةي قُ ُلوبُ ُهْم َويفي الر يقَابي َواْلغَاريمينَي َويفي َسبييلي اَّللَّي َواْبني السَّبييلي َفري  ُ َعَلي ْ يَضة  ميَن اَّللَّي َواَّللَّ

 [60{. ]التوبة: َعلييٌم َحكييمٌ 



 لتاسعةلقة ااحل

ْن َمالي اَّللَّي الَّذيي آََتُكْم{ورغَّ  هللا، وإمنا  أي: فكما أن املال مال ،ب يف إعطائه بقوله: }مي
 الذي ِبيديكم عطية من هللا لكم وحمض منه، فأحسنوا لعباد هللا، كما أحسن هللا إليكم.

 ،أن العبد إذا مل يطلب الكتابة، ال يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته :ومفهوم اآلية الكرمية
ا، ِبن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه ال كسب له، فيكون وأنه إذا مل يعلم منه خري  

ن أ ا، وإما أن خياف إذا أعتق وصار يف حرية نفسه على الناس، ضائع  ال  بسبب ذلك كَ 
 املذكور. نهى عن ذلك ملا فيه من احملذوريتمكن من الفساد، فهذا ال يؤمر بكتابته، بل يُ 

ي: أن تكون زانية أ ،أي: إماءكم }َعَلى اْلبيَغاءي{ ،}َوال ُتْكريُهوا فَ تَ َياتيُكْم{ مث قال تعاىل:
ا فإهنا ن  حتصُّ  دْ ري ألنه ال يتصور إكراهها إال هبذه احلال، وأما إذا مل تُ  ،}إيْن َأَرْدَن حَتَصُّن ا{

نه يف ملا كانوا يستعملو  يٌ يدها منعها من ذلك، وإمنا هذا هنا، جيب على ستكون بغي  
تَ ُغوا جرة ذلك، وهلذا قاجلاهلية، من كون السيد جيرب أمته على البغاء، ليأخذ منها أُ  ال: }ليتَ ب ْ

نْ َيا{ وأنتم  ن الزانع وأعفَّ  ا منكمفال يليق بكم أن تكون إماؤكم خري   ،َعَرَض احْلََياةي الدُّ
 كم النزاهةَ بُ سْ فكَ  ض مث يزول.يعري  قليلٍ  تفعلون هبن ذلك، ألجل عرض احلياة، متاعٍ 

عرض من كسبكم ال أفضلُ ، طع النظر عن ثواب اآلخرة وعقاهبابق، واملروءة والنظافة
 ة.سَّ سبكم الرذالة واخلي كْ القليل، الذي يُ 

ْن بَ ْعدي إيْكَراهيهينَّ   مث دعا من جرى منه اإلكراه إىل التوبة، فقال: }َوَمْن ُيْكريههُّنَّ َفإينَّ اَّللََّ مي
يٌم{ ، غفر هللا قلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلكفليتب إىل هللا، وليُ  ،َغُفوٌر َرحي



ذنوبه، ورمحه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما 
 يضرها.

 
 هذا تعظيم وتفخيم هلذه اآلَيت، اليت تالها على عباده، ليعرفوا قدرها، ويقوموا حبقها

 َأنزْلَنا إيلَْيُكْم آََيٍت ُمبَ ي يَناٍت{ أي: واضحات الداللة، على كل أمر حتتاجون فقال: }َوَلَقدْ 
ا نا إليكم أيض  { أنزلإليه، من األصول والفروع، حبيث ال يبقى فيها إشكال وال شبهة، }وَ 

ْن قَ ْبليُكْم{ من أخبار األولني، الصاحل منهم والطاحل، وصفال  ثَ }مَ  َن الَّذييَن َخَلْوا مي  ة مي
عاهلم أن جيازى ا، ملن فعل مثل أف ومعترب  أعماهلم، وما جرى هلم وجرى عليهم تعتربونه مثاال  

 مثل ما جوزوا.

}َوَمْوعيَظة  ليْلُمتَّقينَي{ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقني، من الوعد والوعيد، والرتغيب 
 .هللا ون عما يكره هللا إىل ما حيبهوالرتهيب، يتعظ هبا املتقون، فينكفُّ 

  



 عاشرةللقة ااحل

 
{ احلسي واملعنوي، وذلك أنه تعاىل بذاته نور،} ُ نُوُر السََّماَواتي َواألْرضي الذي  حجابهو  اَّللَّ

نور، وبه استنار  (14)وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهألحرقت سبحات  لوال لطفه
 العرش، والكرسي، والشمس، والقمر، والنور، وبه استنارت اجلنة. وكذلك النور املعنوي
يرجع إىل هللا، فكتابه نور، وشرعه نور، واإلميان واملعرفة يف قلوب رسله وعباده املؤمنني 

الظلمة  د نوره فثملرتاكمت الظلمات، وهلذا كل حمل يفقي  فلوال نوره تعاىل، (15)نور.
 .واحلصر

                                                 

ينا قال: قام فأنه  رضي هللا عنه، أخرج مسلم يف كتاب اإلميان من حديث أيب موسى، (14)
غي له إن هللا عز وجل ال ينام، وال ينب )) عليه وسلم خبمس كلمات، فقال: رسول هللا صلى هللا

ار قبل عمل هأن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل الن
 (( .لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ،الليل، حجابه النور

ُّ الَّذييَن آَمُنوا خُيْريُجُهْم ميَن الظُُّلماتي إيىَل النُّوري َوالَّذييَن َكَفرُ قال تعاىل: } (15) ُ َوِلي وا َأْوليياُؤُهُم اَّللَّ
 [257 رة:{. ]البقميَن النُّوري إيىَل الظُُّلماتي الطَّاُغوُت خُيْريُجونَ ُهْم 



 ،َكميْشَكاٍة{}}َمَثُل نُوريهي{ الذي يهدي إليه، وهو نور اإلميان والقرآن يف قلوب املؤمنني، 
ْصَباٌح{ ،ةوَّ أي: كُ  ْصَباُح  ،ألن الكوة جتمع نور املصباح حبيث ال يتفرق ذلك ؛}فييَها مي }اْلمي

مضيء إضاءة الدر.  أي: ،يفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة{ من صفائها وهبائها }َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدر ييٌّ{
ْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْ تُ }يُوَقُد{ ذلك املصباح، الذي يف تلك الزجاجة الدرية  أي:  ،ونٍَة{}مي

يوقد من زيت الزيتون الذي انره من أنور ما يكون، }ال َشْرقييٍَّة{ فقط، فال تصيبها الشمس 
نها األمران،  النهار، وإذا انتفى ع فقط، فال تصيبها الشمس أول آخر النهار، }َوال َغْربييٍَّة{

ن سُ حْ تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتَ  من األرض، كزيتون الشام، كانت متوسطة
يءُ َوَلْو مَلْ متَْ طي وتَ  َسْسُه يب، ويكون أصفى لزيتها، وهلذا قال: }َيَكاُد زَيْ تُ َها{ من صفائه }ُيضي

 ور الزيت.ون أي: نور النار ،وٌر َعَلى نُوٍر{}نُ  ،اَنٌر{ فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة

أن فطرته اليت  :ه على حالة املؤمن ونور هللا يف قلبهوتطبيق هللاووجه هذا املثل الذي ضربه 
شروع، مبنزلة الزيت الصايف، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم اإلهلية، والعمل امل طر عليهافُ 

فإذا وصل إليه العلم واإلميان، اشتعل ذلك النور يف قلبه، مبنزلة اشتعال النار يف فتيلة 
لقلب من سوء القصد، وسوء الفهم عن هللا، إذا وصل إليه ذلك املصباح، وهو صايف ا

دورات، وذلك مبنزلة صفاء الزجاجة الدرية، اإلميان، أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكُ 
 فيجتمع له نور الفطرة، ونور اإلميان، ونور العلم، وصفاء املعرفة، نور على نوره.

ُنوريهي لح له ذلك، قال: }يَ ْهديي اَّللَُّ لي وملا كان هذا من نور هللا تعاىل، وليس كل أحد يص
 معه وينمو.  ىكَّ َيَشاُء{ ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزَّ َمْن 



{ ليعقلوا عنه ويفهموا، لطف   ُ األْمثَاَل ليلنَّاسي  إليهم، وليتضح م، وإحساان  ا منه هب}َوَيْضريُب اَّللَّ
ا اد علم  من احملسوسة، فيعلمها العب احلق من الباطل، فإن األمثال تقرب املعاين املعقولة

 .اواضح  

ُ بيُكل ي َشْيٍء َعلييٌم{  ، ضربُ به األمثالَ أن ضرْ  علمواتَ لْ فعلمه حميط جبميع األشياء، ف َ  ،}َواَّللَّ
ا ها، وأهنا مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرهمن يعلم حقائق األشياء وتفاصيلَ 
 مبعارضتها، فإنه يعلم وأنتم ال تعلمون.وتعقلها، ال ابالعرتاض عليها، وال 

 فقال: ،اا هبه  أسبابه يف املساجد، ذكرها منو ي  وقوعي  وملا كان نور اإلميان والقرآن أكثرَ 

  



 عشرة ةحلاديلقة ااحل

 
  (16)اجد.قاع إليه، وهي املسأي: يتعبد هلل }يفي بُ ُيوٍت{ عظيمة فاضلة، هي أحب البي 

أحكام املساجد،  عهذان جممو  ،َويُْذَكَر فييَها امْسُُه{}َأذيَن اَّللَُّ{ أي: أمر ووصى }َأْن تُ ْرَفَع 
 وتنظيفها من النجاسة واألذى، وصوهنا من اجملانني سهانْ بناؤها، وكَ  :فيدخل يف رفعها

ا، ورفع صان عن اللغو فيهوالصبيان الذين ال يتحرزون عن النجاسة، وعن الكافر، وأن تُ 
 األصوات بغري ذكر هللا.

لقرآن، ونفلها، وقراءة ا الصالة كلها، فرضها :يدخل يف ذلك ،امْسُُه{}َويُْذَكَر فييَها 
والتسبيح، والتهليل، وغريه من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، واملذاكرة فيها، 

 .ن العبادات اليت تفعل يف املساجدواالعتكاف، وغري ذلك م

 م هللاعمارة بذكر اسا، و وصيانة هل املساجد على قسمني: عمارة بنيان مارةوهلذا كانت عي 
 لصلوات اخلمس واجلمعة يفرعت امن الصالة وغريها، وهذا أشرف القسمني، وهلذا شُ 

  عند آخرين.  عند أكثر العلماء، أو استحبااب  وجواب   املساجد

                                                 

قال رسول هللا: )) خري البيقاع املساجد، وشر البقاع األسواق ((، أخرجه احلاكم والطرباين  (16)
 من حديث ابن عمر مرفوع ا، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري.



ْلُغُدو ي{فقال: }ُيَسب يُح َلُه{ إخالص   ،ارها ابلعبادةم  مث مدح تعاىل عُ  أول النهار  ا }ابي
 { آخره.}َواآلَصالي 

 
ه. ويدخل يف إىل هللا وسهولت }ريَجاٌل{ خص هذين الوقتني لشرفهما ولتيسر السري فيهما

رعت أذكار الصباح واملساء وأورادمها عند التسبيح يف الصالة وغريها، وهلذا شُ  :ذلك
 على ربه دنيا ثرؤْ رجال، ليسوا ممن ي ُ  ، وأي، رجالٌ ح فيها هللاَ الصباح واملساء. أي: يسب ي 

َارٌَة{ غلة  شْ مُ  ومكاسبَ  ، وال جتارة  اتٍ لذَّ  ذاتَ  ْم جتي يهي ب ا يشمل كل تكسُّ وهذ ،عنه، }ال تُ ْلهي
قصد به العوض، فيكون قوله: }َوال بَ ْيٌع{ من ابب عطف اخلاص على العام، لكثرة يُ 

 ال كجتروا، وابعوا، واشرتوا، فإن ذلاالشتغال ابلبيع على غريه، فهؤالء الرجال، وإن ا
إيقَامي الصَّالةي ثروها على }ذيْكري اَّللَّي وَ ؤْ موها وي ُ ِبن يقد ي  ،ور فيه. لكنه ال تلهيهم تلكحمذ

ينهم ب بل جعلوا طاعة هللا وعبادته غاية مرادهم، وهناية مقصدهم، فما حالَ  ،َوإييَتاءي الزََّكاةي{
 وبينها رفضوه.

 بواب  املكاسب ِبنواع التجارات حم ا على أكثر النفوس، وحبُّ وملا كان ترك الدنيا شديد  
كر ما يدعوها على ذلك، ذ هلا، ويشق عليها تركه يف الغالب، وتتكلف من تقدمي حق هللا 

من شدة  ،َصاُر{فقال: }خَيَاُفوَن يَ ْوم ا تَ تَ َقلَُّب فييهي اْلُقُلوُب َواألبْ  ،اا وترهيب  ترغيب  إىل ذلك 
ما  تركُ و  ل عليهم العملذلك اليوم، فسه هوله وإزعاجه للقلوب واألبدان، فلذلك خافوا

 .يشغل عنه



 
ُلوا{ ُ َأْحَسَن َما َعمي حلة، ألهنا واملراد ِبحسن ما عملوا: أعماهلم احلسنة الصا ،}ليَيْجزييَ ُهُم اَّللَّ

ها، فالثواب ال يكون إال على العمل ما عملوا، ألهنم يعملون املباحات وغريَ  أحسنُ 
ُلوا َوجَيْزييَ ُهْم َأْجَرهُ احلسن، كقوله تعاىل:  ُهْم َأْسَوأَ الَّذيي َعمي ُ َعن ْ ْحَسني ما َكانُوا }ليُيَكف يَر اَّللَّ ْم ِبَي

 [.35 ]الزمر: يَ ْعَمُلوَن{

ُ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء بي  ْن َفْضليهي{ زَيدة كثرية عن اجلزاء املقابل ألعماهلم، }َواَّللَّ َغرْيي }َوَيزييُدُهْم مي
َساٍب{ بل يع ه، ويعطيه من األجر تُ ي َّ ني مْ طيه من األجر ما ال يبلغه عمله، بل وال تبلغه أُ حي

 ا.بال عد وال كيل، وهذا كناية عن كثرته جد  

  



 عشرة لثانيةلقة ااحل

 
هذان مثالن ضرهبما هللا ألعمال الكفار يف بطالهنا وذهاهبا ُسد ى وحتسُّري عامليها منها، 

ال شجر  قاعٍة{ أي: بي َكَسَراٍب بيقييعَ   }َأْعَماهُلُمْ  ،}َوالَّذييَن َكَفُروا{ برهبم وكذبوا رسله فقال:
 فيه وال نبت.

عه من الذي يتوهم ما ال يتوهم غريه، بسبب ما م العطش شديدُ  ،}حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء {
ئ ا{ه، }َحىتَّ إيَذا َجاَءُه مَلْ جَييْدهُ زيل ظمأَ ده ليُ سبان ابطل، فيقصي العطش، وهذا حُ  فندم  ، َشي ْ

بسبب انقطاع رجائه، كذلك أعمال الكفار، مبنزلة  ا، وازداد ما به من الظمأا شديد  ندم  
به هتا، وخيلُ ه صور  انفعة، فيغرُّ أعماال   ظنها اجلاهل الذي ال يدري األموررى ويالسراب، تُ 

ر إليها،  ا حمتاج إليها بل مضط انفعة هلواه، وهو أيض  ا أعماال  خياهلا، وحيسبها هو أيض  
دها وجدها ضائعة، ومل جي م على أعماله يوم اجلزاءقدي  اظمآن للماء، حىت إذكاحتياج ال



َسابَُه{ مل خيَْ شيئ    فَ ا، واحلال إنه مل يذهب، ال له وال عليه، بل }وجد اَّللََّ عيْنَدُه فَ َوفَّاُه حي
 .ا وال كثري  م منه قليال  ولن يعدَ  (17)عليه من عمله نقري وال قطمري،

ُ َسرييُع  {}َواَّللَّ لها يانه، ومثَّ اجلاهلون ذلك الوعد، فإنه ال بد من إت فال يستبطئي  ،احلْيَسابي
خري فيها  ثال لقلوهبم، الهللا ابلسراب الذي بقيعة، أي: ال شجر فيه وال نبات، وهذا م

 وذلك للسبب املانع، وهو الكفر. ،فتزكو فيها األعمال وال بر

{ بعيدٍ }َكظُلُ  :لبطالن أعمال الكفار واملثل الثاين داه طويل مَ  رهعْ ق َ  َماٍت يفي حَبٍْر جلُ ييٍ 
ْن فَ ْوقيهي َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعٍض{ ظلمة ال ْن فَ ْوقيهي َمْوٌج مي بحر }يَ ْغَشاُه َمْوٌج مي

ة، مث فوق مَّ هلَي دْ ب املُ حُ ظلمة السُّ  ة األمواج املرتاكمة، مث فوق ذلكاللجي، مث فوقه ظلم
ا ا، حبيث أن الكائن يف تلك احلال }إيذَ الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جد  ذلك ظلمة 

ى لَأْخَرَج َيَدُه ملَْ َيَكْد يَ َراَها{ مع قرهبا إليه، فكيف بغريها، كذلك الكفار، تراكمت ع
ك ظلمة ها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلاليت ال خري في قلوهبم الظلمات، ظلمة الطبيعة

ن، ويف يكر، فبقوا يف الظلمة متحري ي ظلمة األعمال الصادرة عما ذُ  اجلهل، وفوق ذلك
ن، وهذا برين، ويف طرق الغي والضالل يرتددو دْ هون، وعن الصراط املستقيم مُ رهتم يعمَ مْ غَ 

 .تعاىل خذهلم، فلم يعطهم من نوره ألن هللا

ْن نُوٍر{ فليس فيها من اخلري  نفسه ظاملة جاهلة،ألن  ؛}َوَمْن ملَْ جَيَْعلي اَّللَُّ َلُه نُور ا َفَما َلُه مي
 إال ما أعطاها موالها، ومنحها رهبا.  نوروال

                                                 

 ،ة الرقيقةيت يف النواة وهي القشر الفوفة ال، والقطمري رة اليت يف ظهر النواةقْ الن ُّ النقري  (17)
 . ]خمتار الصحاح[يف ظهر النواة تنبت منها النخلة وقيل: هي النكتة البيضاء اليت



تعدد مها لدمنطبق عليها، وعدَّ  منهما ألعمال مجيع الكفار، كل حيتمل أن هذين املثالني
لتابعني، وهللا ل األوصاف، وحيتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة. فاألول للمتبوعني، والثاين

 أعلم.

 
تعاىل عباده على عظمته، وكمال سلطانه، وافتقار مجيع املخلوقات له يف ربوبيتها،  نبه

{ من حيوان و  ،وعبادهتا  ، مجادفقال: }َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ ُيَسب يُح َلُه َمْن يفي السََّماَواتي َواألْرضي
ُر َصافَّاٍت{ أي: صافات أجنحتها، يف جو السماء، تسبح رهبا.   }َوالطَّي ْ

ُكلٌّ{ من هذه املخلوقات }َقْد َعليَم َصالَتُه َوَتْسبييَحُه{ أي: كل له صالة وعبادة حبسب }
حاله الالئقة به، وقد أهلمه هللا تلك الصالة والتسبيح، إما بواسطة الرسل، كاجلن واإلنس 

ح، وهذا االحتمال أرج .تعاىل، كسائر املخلوقات غري ذلك واملالئكة، وإما إبهلام منه
َا يَ ْفَعُلوَن{ أي: علم مجي بدليل شيء،  ف عليه منهاع أفعاهلا، فلم خيقوله: }َواَّللَُّ َعلييٌم مبي

يمه، وبني ، وذلك بتعلمِبعماهل كون على هذا، قد مجع بني علمهوسيجازيهم بذلك، في
 علمه ِبعماهلم املتضمن للجزاء.

، وأن هللا تعاىل قد { يعود إىل هللاوحيتمل أن الضمري يف قوله: }َقْد َعليَم َصالَتُه َوَتْسبييَحهُ 
 إال ما أطلعكم هللا عليه.  عباداهتم، وإن مل تعلموا أيها العباد منهاعلم 



ْن شَ  ْيٍء وهذه اآلية كقوله تعاىل: }ُتَسب يُح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواألْرُض َوَمْن فييهينَّ َوإيْن مي
َْمديهي َوَلكيْن ال ت َ  ا َغُفو إيال ُيَسب يُح حبي  [.44 ]اإلسراء:ر ا{ ْفَقُهوَن َتْسبييَحُهْم إينَُّه َكاَن َحلييم 

من جهة امللك  قارهم افتبنيَّ  ،دما بني عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيفل
 فقال: ،والرتبية والتدبري

 
{}َوَّلليَّي ُمْلُك السَّ   حكمه ما، يفواملتصرف فيهورازقهما، هما خالقي  ،َماَواتي َواألْرضي

 اَّللَّي بدار القرار، بدليل قوله: }َوإيىَل  زائييف هذه الدار، ويف حكمه اجل القدريو الشرعي 
رُي{ أي: مرجع اخللق ومآهلم، ليجازيهم ِبعماهلم.  اْلَمصي

  



 عشرة لثالثةلقة ااحل

 
ي{ أي: ي أي: أمل تشاهد ببصرك}َأملَْ تَ َر َأنَّ هللَا{،  سوق عظيم قدرة هللا، وكيف }يُ ْزجي

{ قطع    مثل اجلبال. امرتاكم   }مثَّ يُ َؤل يُف{ بني تلك القطع، فيجعله سحااب   ،ا متفرقة}َسَحااب 

فرقة، ليحصل ا متخالل السحاب، نقط   {نْ مي  جُ رُ خيَْ } ،أي: الوابل واملطر ،ى اْلَوْدَق{}فَ تَ رَ 
يل األودية، جان، وتسلْ دران، وتتدفق اخلُ ذلك الغُ هبا االنتفاع من دون ضرر، فتمتلئ ب

 لف ما يصيبه.تا يُ د  رَ ل هللا من ذلك السحاب ب َ ت األرض من كل زوج كرمي، وَترة ينز ي وتنبُ 

يُب بيهي َمْن َيَشاءُ َوَيْصريفُهُ َعْن َمْن َيَشاُء{ حبسب ما اقتضاه حُ  مه القدري، وحكمته ك}فَ ُيصي
َسَنا بَ ْرقيهي{ أي: يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شدته مد عليها، }َيَكاُد اليت حيُ 

ألْبَصاري{ أليس الذي ا على وجه حيصل وأنزهل أنشأها وساقها لعباده املفتقرين }َيْذَهُب ابي
 الرمحة؟ املشيئة، واسعَ  درة، انفذَ الق به النفع وينتفي به الضرر، كاملَ 

 



ُ اللَّْيَل َوالن ََّهاَر{  ومن هنار  من حر إىل برد، ومن برد إىل حر، من ليل إىل هنار،}يُ َقل يُب اَّللَّ
َرة  ألُ  يل األَيمَ دي إىل ليل، ويُ   أي: لذوي البصائر ،اري{وِلي األْبصَ بني عباده، }إينَّ يفي َذليَك َلعيب ْ

 ،يةبصار إىل األمور املشاهدة احلسذ األوالعقول النافذة لألمور املطلوبة منها، كما تنفُ 
عرض د هبا ومنها، واملما أريلي  رٍ وتدبُّ  رٍ وتفكُّ  اعتبارٍ  رَ إىل هذه املخلوقات نظْ  فالبصري ينظر

 مبنزلة نظر البهائم. ،اجلاهل نظره إليها نظر غفلة

 
ْن َماءٍ ينبه عباده على ما يشاهدونه، أنه خلَ  { ق مجيع الدواب اليت على وجه األرض، }مي
{}َوَجَعْلَنا مي أي: مادهتا كلها املاء، كما قال تعاىل:   .[30 األنبياء:] َن اْلَماءي ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ 

ت اليت تتولد لقح الذكر األنثى. واحليواانفاحليواانت اليت تتوالد، مادهتا ماء النطفة، حني يُ 
تولد من ي ال يوجد منها شيء ،ائية، كاحلشراتمن األرض، ال تتولد إال من الرطوابت امل

ي َعلَ ا، فاملادة غري ماء أبد   ُهْم َمْن مَيْشي ن ْ ى واحدة، ولكن اخللقة خمتلفة من وجوه كثرية، }َفمي
ي َعَلى ريْجَلنْيي{ كاآلدميني، وكثري من الطيور،  ُهْم َمْن مَيْشي ن ْ َبْطنيهي{ كاحلية وحنوها، }َومي

ي َعَلى َأْرَبٍع{ كب ُهْم َمْن مَيْشي ن ْ  ،احدأن األصل و  مع، هيمة األنعام وحنوها. فاختالفها}َومي
أي: من  ،يدل على نفوذ مشيئة هللا، وعموم قدرته، وهلذا قال: }خَيُْلُق اَّللَُّ َما َيَشاُء{

 .خلوقات، على ما يشاؤه من الصفاتامل



}إينَّ اَّللََّ َعَلى ُكل ي َشْيٍء َقدييٌر{ كما أنزل املطر على األرض، وهو لقاح واحد، واألم 
ٌت ناف واألوصاف }َويفي األْرضي قيَطٌع ُمَتَجاويرَاواحدة، وهي األرض، واألوالد خمتلفو األص

ُل ب َ  ٍد َونُ َفض ي َاٍء َواحي َواٍن ُيْسَقى مبي ن ْ ُر صي َواٌن َوَغي ْ ن ْ ْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنَييٌل صي ْعَضَها َوَجنَّاٌت مي
 .[4 ]الرعد: آلََيٍت ليَقْوٍم يَ ْعقيُلوَن{ ُكلي إينَّ يفي َذليكَ َعَلى بَ ْعٍض يفي األُ 

 
أي: لقد رمحنا عبادان، وأنزلنا إليهم آَيت بينات، أي: واضحات الداللة، على مجيع 
املقاصد الشرعية، واآلداب احملمودة، واملعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل، وتبني 
الرشد من الغي، واهلدى من الضالل، فلم يبق أدىن شبهة ملبطل يتعلق هبا، وال أدىن 

عد من كمل علمه، وكملت رمحته، وكمل بيانه، فليس ب هنا تنزيلُ إشكال ملريد الصواب، أل
}لييَ ْهليَك{ بعد ذلك }َمْن َهَلَك َعْن بَ ي يَنٍة َوحَيَْيا َمْن َحيَّ َعْن ، بيانه بيان

 .[42 ]األنفال: بَ ي يَنٍة{

َراٍط الصدق، } مُ دَ }َواَّللَُّ يَ ْهديي َمْن َيَشاُء{ ممن سبقت هلم سابقة احلسىن، وقَ  إيىَل صي
ابحلق  لعلمَ ا واضح خمتصر، موصل إليه، وإىل دار كرامته، متضمنٍ  ُمْسَتقييٍم{ أي: طريقٍ 

 به.  ه والعملَ وإيثارَ 

ا ص ابهلداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، ومم البيان التام جلميع اخللق، وخصَّ عمَّ 
واقع  ، وهللا أعلم حيث جيعل مللمحت ع احلجةَ وذاك عدله، وقطَ  ،فضل الكرمي مبمنون

 إحسانه.



  



 عشرة لرابعةلقة ااحل

 
ب وضعف مان، أو نفاق وري إي وضعفُ  من يف قلبه مرضٌ  مني، م خرب تعاىل عن حالة الظال ي

ما قالوا،  مان ابهلل والطاعة، مث ال يقومون ب علم، أهنم يقولون ِبلسنتهم، ويلتزمون اإلي
فإن املتوِل، قد  قوله: }َوُهْم ُمْعريُضوَن{ا، بدليل ا عظيم  ي  ويتوىل فريق منهم عن الطاعة تول ي 

ال نظر ملا و  وهذا املتوِل معرض، ال التفات لهإىل ما توىل عنه،  ورجوعٍ  ودٍ عَ  يكون له نيةُ 
 وهو ضعيف مان والطاعة هلل حلال كثري ممن يدعي اإلي مطابقة   توىل عنه، وجتد هذه احلالةَ 

كثري من   ا: العبادات اليت تشق علىخصوص   جده ال يقوم بكثري من العبادات، اإلميان، وت
 حو ذلك. مستحبة، واجلهاد يف سبيل هللا، ون النفوس، كالزكوات، والنفقات الواجبة وال

نَ ُهْم{ عوا  أحد حكومة، ودُ أي: إذا صار بينهم وبني ،}َوإيَذا ُدُعوا إيىَل اَّللَّي َوَرُسوليهي ليَيْحُكَم بَ ي ْ
ُهْم ُمْعريُضوَن{ يريدون أحكام اجلاهلية، ويفضلونإىل حكم هللا ورسوله }إيَذا َفري  ن ْ أحكام  يٌق مي

القوانني غري الشرعية على األحكام الشرعية، لعلمهم أن احلق عليهم، وأن الشرع ال 
 .لواقعما يطابق ا م إال بحيكُ 

 



ليس ذلك ألجل أنه و  ،قُّ َيَُْتوا إيَلْيهي{ أي: إىل حكم الشرع }ُمْذعينينَي{ حَ ُم ال ُ ه }َوإيْن َيُكْن لَ 
ا و ما ذلك ألجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحني يف هذه احلال، ولو أت ، وإنشرعيٌّ  حكمٌ 

زنه، وأما ه وحيُ رُّ حب ويكره، وفيما يسُ  من يتبع احلق فيما ي إليه مذعنني، ألن العبد حقيقة
لى الشرع، فليس عذه عند خمالفته، ويقدم اهلوى الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه، وينبي 

 .بعبد على احلقيقة

 
 لةيفي قُ ُلوهبييْم َمَرٌض{ أي: عقال هللا يف لومهم على اإلعراض عن احلكم الشرعي: }أَ 

عما ينفعه،  عرضالذي يُ  مريض منزلة ال عن صحته وأزالت حاسته، فصار ب أخرجت القلبَ 
ورسوله،  قلوهبم من حكم هللا تْ قَ لي وا، وقَ }َأمي اْرََتبُوا{ أي: شكُّ  قبل على ما يضره،ويُ 

ْم َوَرُسولُ  واهتموه أنه ال حيكم ابحلق، }َأْم خَيَاُفوَن َأْن يَ  ُ َعَلْيهي يَف اَّللَّ حكم عليهم  ُه{ أي: يحي
 .اليُموَن{ما هذا وصفهم }َبْل ُأوَلئيَك ُهُم الظَّ  ا، وإنا جائر  م   ا ظالحكم  

َن  وأما حكم هللا ورسوله، ففي غاية العدالة والقسط، وموافقة احلكمة. }َوَمْن َأْحَسُن مي
ا ليَقْوٍم يُوقيُنوَن{   [. 50 ]املائدة:اَّللَّي ُحْكم 

، وهلذا العملُ  ن بهويف هذه اآلَيت، دليل على أن اإلميان، ليس هو جمرد القول حىت يقرتي 
، وأن حكم هللا ورسوله يف كل حال االنقياد ل ووجوبُ  .ميان عمن توىل عن الطاعةنفى اإل



لظن ِبحكام م إساءة امانه، وأنه حيرَّ  يف إي له دل على مرض يف قلبه، وريبٍ  دْ ينقَ مل من 
 العدل واحلكمة. ها خالفَ  ب نَّ ظَ الشريعة، وأن يُ 

 ل:اممدوحني، فق مؤمنني ال معرضني عن احلكم الشرعي، ذكر حالة ال ما ذكر حالة ال ول

 
نينَي{ حقيقة، الذين صدَّ  مأي: }إينَّ  ون إىل عَ دْ يُ  هم ِبعماهلم حني مان قوا إيا َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤمي

ْعَنا َوَأَطْعَنا{ هللا ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، }َأْن يَ ُقوُلوا سَ   ،مي
 ن احلرج.مة م وأطعنا طاعة َتمة، ساله، وأجبنا من دعاان إليه، معنا حكم هللا ورسولي  أي: س

 والنجاةُ  مطلوب فيهم، ألن الفالح: الفوز ابل حصر الفالحَ  :}َوُأوَلئيَك ُهُم اْلُمْفليُحوَن{
 ه، وأطاع هللا ورسوله. ورسولَ  م هللاَ ن حكَّ مكروه، وال يفلح إال مَ  من ال

 ، فقال:يع األحوالا، يف مجر فضلها عموم  ا، ذكَ وملا ذكر فضل الطاعة يف احلكم خصوص  



  
خافه   اَّللََّ{ أي: يْخشَ  َ ما، }َوي متثل أمره ما وي ق خربهفيصد ي  ،}َوَمْن ُيطيعي اَّللََّ َوَرُسوَلُه{

ْقهي{ ال: }َويَ ت َّ هوى، وهلذا ق نفسه عما ت فَّ هى عنه، ويكُ  معرفة، فيرتك ما ن  با مقروان  خوف  
 نهي عنه،امل فعل املأمور، وتركُ  :يدخل فيها محظور، ألن التقوى عند اإلطالق برتك ال

برتك معاصيه،  هللا ي عذابي ر بتوق ي تفسَّ  ،موضع كما يف هذا ال  ،ها ابلرب أو الطاعة وعند اقرتان
ُهُم اْلَفائيُزوَن{ هللا وتقواه، } معوا بني طاعة هللا وطاعة رسوله، وخشيةي  }فَُأوَلئيَك{ الذين ج

لفوز حمصور هم إىل الثواب، لفعلهم أسبابه، فا بنجاهتم من العذاب، لرتكهم أسبابه، ووصول
عنه من هذه  رم يتصف بوصفهم، فإنه يفوته من الفوز حبسب ما قصَّ  فيهم، وأما من ل
 .األوصاف احلميدة

 تلزمةُ بني رسوله، وهو: الطاعة املسعلى احلق املشرتك بني هللا و  واشتملت هذه اآلية
حق املختص ابهلل، وهو: اخلشية والتقوى، وبقي احلق الثالث املختص  مان، وال لإلي

 قوله: مع بني احلقوق الثالثة يف سورة الفتح يف ابلرسول، وهو التعزير والتوقري، كما ج
َّللَّي َوَرُسوليهي َوتُ َعز يُروُه َوتُ َوق يُروهُ  ُنوا ابي يال  َوُتَسب يُحوُه ُبكْ  }ليتُ ْؤمي  .[9 ]الفتح: {َرة  َوَأصي

  



 عشرة امسةاخلقة ااحل

 
خيرب تعاىل عن حالة املتخلفني عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف اجلهاد من املنافقني، 
ومن يف قلوهبم مرض وضعف إميان أهنم يقسمون ابهلل، }َلئيْن َأَمْرتَ ُهْم{ فيما يستقبل، أو 

 لئن نصصت عليهم حني خرجت }َلَيْخُرُجنَّ{ واملعىن األول أوىل. 

ُموا{ : }ُقلْ ا عليهمراد  قال هللا  إن أي: ال حنتاج إىل إقسامكم وال إىل أعذاركم، ف ،ال تُ ْقسي
ل كم معروفة، ال ختفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقهللا قد نبأان من أخباركم، وطاعتُ 
 تمال  من كان أمره حم ذركم وقسمكم، إمنا حيتاج إىل ذلكوالكسل من غري عذر، فال وجه لع
اف تظر بكم وخيُ نه العذر براءة، وأما أنتم فكال وملا، وإمنا يُ وحاله مشتبهة، فهذا رمبا يفيد

َا تَ ْعَمُلوَن{ عليكم حلولُ  َ َخبيريٌ مبي فيجازيكم  ،ِبس هللا ونقمته، وهلذا توعدهم بقوله: }إينَّ اَّللَّ
عليها أمت اجلزاء، هذه حاهلم يف نفس األمر، وأما الرسول عليه الصالة والسالم، فوظيفته 

 نهاكم، وهلذا قال:أن َيمركم وي

 



َا  ،{ امتثلوا، كان حظكم وسعادتكم}ُقْل َأطييُعوا اَّللََّ َوَأطييُعوا الرَُّسوَل فَإينْ  وإن }تَ َولَّْوا فَإيمنَّ
ْلُتْم{ من الطاعة، وقد ابنت، مُح يَل{ من الرسالة، وقد أداها َعَلْيهي َما حالكم  }َوَعَلْيُكْم َما مُح ي

 وظهرت، فبان ضاللكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. 

لكم إىل اهلداية إال  فال سبيل ، وعمال  قوال   راط املستقيم،}َوإيْن ُتطييُعوُه تَ ْهَتُدوا{ إىل الص
 ال ميكن، بل هو حمال. عته، وبدون ذلكبطا

ا وال قي ألحد شك  بأي: تبليغكم البني الذي ال يُ  ،ولي إيال اْلَبالُغ اْلُمبينُي{}َوَما َعَلى الرَّسُ 
شبهة، وقد فعل صلى هللا عليه وسلم، بلغ البالغ املبني، وإمنا الذي حياسبكم وجيازيكم 

 هو هللا تعاىل، فالرسول ليس له من األمر شيء، وقد قام بوظيفته.

 
أتويلها وخمربها، فإنه وعد من قام ابإلميان والعمل  الصادقة، اليت شوهد هذا من أوعاده

 الصاحل من هذه األمة، أن يستخلفهم يف األرض، يكونون هم اخللفاء فيها، املتصرفني يف
ن هلم دينهم الذي ارتضى هلم، وهو دين اإلسالم، الذي فاق األدَين  تدبريها، وأنه ميك ي 

ه، وإقامة عليها، ِبن يتمكنوا من إقامت كلها، ارتضاه هلذه األمة، لفضلها وشرفها ونعمته
شرائعه الظاهرة والباطنة، يف أنفسهم ويف غريهم، لكون غريهم من أهل األدَين وسائر 



من  هلم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم ال يتمكنالكفار مغلوبني ذليلني، وأنه يبد ي 
ا  جد  اعة املسلمني قليلنيمج إظهار دينه، وما هو عليه إال ِبذى كثري من الكفار، وكوني 

 ابلنسبة إىل غريهم، وقد رماهم أهل األرض عن قوس واحدة، وبغوا هلم الغوائل.
فوعدهم هللا هذه األمور وقت نزول اآلية، وهي مل تشاهد االستخالف يف األرض والتمكني 

ركون التام، حبيث يعبدون هللا وال يش من إقامة الدين اإلسالمي، واألمنَ  فيها، والتمكنيَ 
ا إال هللا، فقام صدر هذه األمة، من اإلميان والعمل الصاحل مبا ا، وال خيافون أحد  به شيئ  

ا، وحصل مشارق األرض ومغارهب تحتْ يفوقون على غريهم، فمكنهم من البالد والعباد، وفُ 
ىل قيام لباهرة، وال يزال األمر إاألمن التام والتمكني التام، فهذا من آَيت هللا العجيبة ا

 طقاموا ابإلميان والعمل الصاحل، فال بد أن يوجد ما وعدهم هللا، وإمنا يسل ي  مهماالساعة، 
ان يلهم يف بعض األحيان، بسبب إخالل املسلمني ابإلميدي واملنافقني، ويُ  عليهم الكفارَ 

 والعمل الصاحل.

َك ُهُم والسلطنة التامة لكم، َي معشر املسلمني، }فَُأوَلئي }َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذليَك{ التمكني 
ُقوَن{ الذين خرجوا عن طاعة هللا، وفسدوا، فلم يصلحوا لصاحل، ومل يكن فيهم  اْلَفاسي

ة زه وقهره، وعدم وجود األسباب املانعأهلية للخري، ألن الذي يرتك اإلميان يف حال عي 
ك. ودلت ك الدين إال ذله ال داعي له لرت منه، يدل على فساد نيته، وخبث طويته، ألن

ن من قبلنا، واستخلفهم يف األرض، كما قال موسى لقومه: أن هللا قد مكَّ  هذه اآلية
 فَ يَ ْنظَُر َكْيَف ْرضي َوَيْسَتْخليَفُكْم يفي األَ  قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأْن يُ ْهليَك َعُدوَُّكْم[] }

 تعاىل: }َونُرييُد َأْن مَنُنَّ َعَلى الَّذييَن اْسُتْضعيُفوا يفي وقال [، 129األعراف: ] تَ ْعَمُلوَن{
 .[6-5]القصص:  {َومُنَك يَن هَلُْم يفي األْرضي  * ْرضي َوََنَْعَلُهْم َأئيمَّة  َوََنَْعَلُهُم اْلَواريثينيَ األَ 



  



 عشرة لسادسةلقة ااحل

 
لزكاة من ا ا، وإبيتاءا وابطن  َيمر تعاىل إبقامة الصالة، ِبركاهنا وشروطها وآداهبا، ظاهر  

األموال اليت استخلف هللا عليها العباد، وأعطاهم إَيها، ِبن يؤتوها الفقراء وغريهم، ممن 
ه، ا، جامعتان حلقه وحق خلقلزكاة، فهذان أكرب الطاعات وأجلهف اري صْ ذكرهم هللا ملُ 

لإلخالص للمعبود، ولإلحسان إىل العبيد، مث عطف عليهما األمر العام، فقال: }َوَأطييُعوا 
 الرَُّسوَل{ وذلك ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه }َمْن ُيطيعي الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ{

 [.80]النساء: 

}َلَعلَُّكْم{ حني تقومون بذلك }تُ ْرمَحُوَن{ فمن أراد الرمحة، فهذا طريقها، ومن رجاها من 
نفسه  هتْ ، وقد من َّ اذبٌ ك  دون إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول، فهو متمن ٍ 

 األماين الكاذبة.

 
زييَن يفي األَ  { فال يغرُ }ال حَتَْسَبَّ الَّذييَن َكَفُروا ُمْعجي وا به يف احلياة الدنيا، فإن عك ما مت ي رْ ْرضي

 َغلييٍظ{  َعَذابٍ رُُّهْم إيىَل  مثَّ َنْضطَ فإنه ال يهملهم }مُنَت يُعُهْم َقلييال   ،هللا، وإن أمهلهم
 .[24 ان:]لقم



رُي{ أي: بئس املآل، مآل الكافرين، مآل  وهلذا قال هنا: }َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوَلبيْئَس اْلَمصي
 الشر واحلسرة والعقوبة األبدية.

 
أمر املؤمنني أن يستأذهنم مماليكهم، والذين مل يبلغوا احللم منهم. قد ذكر هللا حكمته وأنه 

اههم قبل انتب نومهم ابلليل بعد العشاء، وعندثالث عورات للمستأذن عليهم، وقت 
تاد، وأما أن النائم يستعمل للنوم يف الليل ثواب غري ثوبه املع صالة الفجر، فهذا يف الغالب

نَي نوم النهار، فلما كان يف الغالب قليال قد ينام فيه العبد بثيابه املعتادة، قيده بقوله: }َوحي 
َن الظَّهيريَةي{ أي: للقائلة، وسط النهار.  َتَضُعوَن ثيَياَبُكْم مي

من الدخول ن نو واألوالد الصغار كغريهم، ال ميكَّ  ففي ثالثة هذه األحوال، يكون املماليك
ْم ُجَناٌح بَ ْعَدُهنَّ  اإال إبذن، وأم { ما عدا هذه األحوال الثالثة فقال: }َلْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيهي

وهلذا  ا، فيشق االستئذان منهم يف كل وقت،تاج إليهم دائم  أي: ليسوا كغريهم، فإهنم حيُ 
 ُكْم بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض{ أي: يرتددون عليكم يف قضاء أشغالكمقال: }َطوَّاُفوَن َعَليْ 

 وحوائجكم.



{ بياان مقروان حبكمته، ليتأكد ويتقوى ويُ  ُ اَّللَُّ َلُكُم اآلََيتي  رف به رمحةُ ع}َكَذليَك يُ بَ ني ي
ُ َعلييٌم َحكييٌم{ له العلم احمليط ابلواجبات وامله وحكمتُ شارعي  تحيالت سه، وهلذا قال: }َواَّللَّ

واملمكنات، واحلكمة اليت وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل خملوق خلقه الالئق به، 
شرعي حكمه الالئق به، ومنه هذه األحكام اليت بينها وبني مآخذها  مٍ كْ وأعطى كل حُ 

 ها.نَ سْ وحُ 

 
ْن قَ ْبليهيْم{ا ا، }فَ ْلَيْسَتْأذينُوا َكَما اْسَتْأَذنَ وهو إنزال املين يقظة أو منام  }ال   ُحُلَم{   ،لَّذييَن مي
يَن آَمُنوا هم الذين ذكرهم هللا بقوله: }ََي َأي َُّها الَّذي   سائر األوقات، والذين من قبلهمأي: يف

َر بُ ُيوتيُكْم َحىتَّ َتْسَتْأنيُسوا{  اآلية. [،27]النور:  ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت  َغي ْ

ُ َلُكمْ  ُ اَّللَّ  .َعلييٌم َحكييٌم{ مها }َواَّللَُّ ويوضحها، ويفصل أحكا{ هي آََيتي  }َكَذليَك يُ بَ ني ي

ويف هاتني اآليتني فوائد، منها: أن السيد ووِل الصغري، خماطبان بتعليم عبيدهم ومن حتت 
اليتهم من األوالد، العلم واآلداب الشرعية، ألن هللا وجه اخلطاب إليهم بقوله: }ََي أَي َُّها وي 

ُلُغواالَّذييَن آَمُنوا ليَيْسَتْأذي  حْلُُلَم{ اآلية، وال ميكن ا ْنُكُم الَّذييَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َوالَّذييَن ملَْ يَ ب ْ
ْم ُجَناٌح ب َ إال ابلتعليم والتأديب، ولقوله: }َلْيَس َعَلْيُكْم َوال  ذلك  .ْعَدُهنَّ{َعَلْيهي

ذي هو ال ناحملل واملكاومنها: األمر حبفظ العورات، واالحتياط لذلك من كل وجه، وأن 
 ة لرؤية عورة اإلنسان فيه، أنه منهي عن االغتسال فيه واالستنجاء، وحنو ذلك.نَّ ظي مَ 



 ومنها: جواز كشف العورة حلاجة، كاحلاجة عند النوم، وعند البول والغائط، وحنو ذلك.

ومنها: أن املسلمني كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل، ألن هللا 
 اطبهم ببيان حاهلم املوجودة.خ

رى ن من رؤية العورة، وال جيوز أن تومنها: أن الصغري الذي دون البلوغ، ال جيوز أن ميكَّ 
 إال عن أمر ما جيوز. ته، ألن هللا مل َيمر ابستئذاهنمعور 

ال جيوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده ال جيوز أن يرى عورته،   اومنها: أن اململوك أيض  
 كما ذكران يف الصغري.

 نَ ري قْ ي، أن ي َ ئل العلم الشرعومنها: أنه ينبغي للواعظ واملعلم وحنوهم، ممن يتكلم يف مسا
 بني احلكم ا عن الدليل والتعليل، ألن هللا ملاد  مأخذه ووجهه، وال يلقيه جمرَّ  بيانَ  مكْ ابحلُ 

 .َعْورَاٍت َلُكْم{علله بقوله: }َثالُث  راملذكو 

ْم عَ ومنها: أن الصغري والعبد، خماطبان، كما أن وليهما خماطب لقوله: }َلْيَس َعَلْيُكْم َوال  َلْيهي
 .ُجَناٌح بَ ْعَدُهنَّ{

 ومنها: أن ريق الصيب طاهر، ولو كان بعد َناسة، كالقيء، لقوله تعاىل: }َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم{
هنا من جس، إإهنا ليست بن ))ة: رَّ هي  ئل عن الوسلم حني سُ  مع قول النيب صلى هللا عليه
 حم عن أيب قتادة صح[4(( ] الطوافني عليكم والطوافات

من األطفال على وجه معتاد، ال يشق على  ن حتت يدهومنها: جواز استخدام اإلنسان مَ 
 .لقوله: }َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم{الطفل 



إمنا هو ملا دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ، فليس إال  لأن احلكم املذكور املفصَّ ومنها: 
 االستئذان.

ل، زاب على البلوغ، حصل ابإلنومنها: أن البلوغ حيصل ابإلنزال فكل حكم شرعي رت ي 
 هل حيصل البلوغ ابلسن، أو اإلنبات للعانة، وهللا أعلم. :وهذا جممع عليه، وإمنا اخلالف

  



 عشرة سابعةللقة ااحل

 
َن الن يَساءي َوا}  أي: الاليت قعدن عن االستمتاع والشهوة }الاليتي ال يَ ْرُجونَ  {،ْلَقَواعيُد مي

شتهى، أو ا ال تطمع فيهن، وذلك لكوهنا عجوز  نيَكاح ا{ أي: ال يطمعن يف النكاح، وال يُ 
 .مة اخللقة ال تشتهي وال تشتهىدمي

لظاهرة، كاخلمار َيَضْعَن ثيَيابَ ُهنَّ{ أي: الثياب ا}فَ َلْيَس َعَلْيهينَّ ُجَناٌح{ أي: حرج وإمث }َأْن 
ُُمريهينَّ َعَلى ُجُيوهبيينَّ{ ف جيوز هلن أن   ؤالءهوحنوه، الذي قال هللا فيه للنساء: }َوْلَيْضريْبَن خبي

 منها وعليها، وملا كان نفي احلرج عنهن يف وضع الثياب، يكشفن وجوههن آلمن احملذورَ 
َر ُمتَ بَ ر يَجاٍت بي رمبا توهم منه جواز استع زييَنٍة{ ماهلا لكل شيء، دفع هذا االحرتاز بقوله: }َغي ْ

ب األرض رْ ن ضل بثياب ظاهرة، وتسرت وجهها، ومي أي: غري مظهرات للناس زينة، من جتمُّ 
برجلها، ليعلم ما ختفي من زينتها، ألن جمرد الزينة على األنثى، ولو مع تسرتها، ولو كانت 

ٌر هَلُنَّ{َيْستَ ْعفيْفنَ  ، ويوقع الناظر إليها يف احلرج }َوَأنْ شتهى يفنت فيهاال تُ   . َخي ْ

شى منه ملا خيُ  كٍ ج وتر ن تزوُّ واالستعفاف: طلب العفة، بفعل األسباب املقتضية لذلك، مي 
يٌع{ جلميع األصوات }َعلييٌم{ ابلنيات واملقاصد، فليحذرن من كل قول  الفتنة، }َواَّللَُّ مسَي

 من أن هللا جيازي على ذلك.وقصد فاسد، وليعل



 
خيرب تعاىل عن منته على عباده، وأنه مل جيعل عليهم يف الدين من حرج بل يسره غاية 
{ التيسري، فقال: }لَْيَس َعَلى األْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى األْعَرجي َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرييضي َحَرجٌ 

لك  اليت تتوقف على واحد منها، وذ أي: ليس على هؤالء جناح، يف ترك األمور الواجبة،
، وهلذا ملريضاكاجلهاد وحنوه، مما يتوقف على بصر األعمى، أو سالمة األعرج، أو صحة 

املعىن العام الذي ذكرانه، أطلق الكالم يف ذلك، ومل يقيد، كما قيد قوله: }َوال َعَلى 
ْن بُ ُيوتيُكْم{ أي: بي ُكْم{ أي: حرج }َأْن أَتُْكُلوا مي فق للحديث دكم، وهذا مواوت أوالَأنْ ُفسي



إن أطيب ما أكلتم من   ))واحلديث اآلخر:  (18)((، أنت ومالك ألبيك ))الثابت: 
 (19)((. كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم

ْن بُ ُيوتيُكْم{ بيت اإلنسان نفسه، فإن هذا من ابب حتصيل  وليس املراد من قوله: }مي
هؤالء  نفى احلرج عما يظن أو يتوهم فيه اإلمث مناحلاصل، الذي ينزه عنه كالم هللا، وألنه 

 املذكورين، وأما بيت اإلنسان نفسه فليس فيه أدىن توهم.

ُيوتي }َأْو بُ ُيوتي آاَبئيُكْم َأْو بُ ُيوتي أُمََّهاتيُكْم َأْو بُ ُيوتي إيْخَوانيُكْم َأْو بُ ُيوتي َأَخَواتيُكْم َأْو ب ُ 
ُكْم َأْو بُ ُيوتي َعمَّاتيكُ  عروفون، ْم َأْو بُ ُيوتي َأْخَواليُكْم َأْو بُ ُيوتي َخاالتيُكْم{ وهؤالء مَأْعَمامي

َُه{ أي: البيوت اليت أنتم متصرفون فيها بوكالة، أو والية وحنو ذلك،  }َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاحتي
يه "ملكت لوك ال يقال فوأما تفسريها ابململوك، فليس بوجيه، لوجهني: أحدمها: أن املم

احته " ألهنم مالكون له مجلة، ال ملفل يقال: "ما ملكتموه" أو "ما ملكت أميانكمب مفاحته"
 فقط.

والثاين: أن بيوت املماليك، غري خارجة عن بيت اإلنسان نفسه، ألن اململوك وما ملكه 
 لسيده، فال وجه لنفي احلرج عنه.

بدون  ، إذا كانمن هذه البيوت كل ذلك { وهذا احلرج املنفي عن األكل}َأْو َصدييقيُكمْ 
قد جرت العادة والعرف،  من السياق، فإن هؤالء املسمنيإذن، واحلكمة فيه معلومة 

                                                 

أمحد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه، أخرجه ( 18)
 وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر.

 ا.أمحد والرتمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عائشة رضي هللا عنهأخرجه ( 19)



 رابملساحمة يف األكل منها، ألجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة، فلو قد ي 
ج، ر يف أحد من هؤالء عدم املساحمة والشح يف األكل املذكور، مل جيز األكل، ومل يرتفع احل

 ا للحكمة واملعىن.نظر  

{ فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت يع ا َأْو َأْشَتاَت   وقوله: }َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن أَتُْكُلوا مجَي
ا، أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج، ال نفي للفضيلة وإال الواحد مجيع  

 (20)فاألفضل االجتماع على الطعام.

{ نكرة يف سياق الشرط، يشمل بيت اإلنسان وبيت غريه، سواء كان }فَإيَذا  َدَخْلُتْم بُ ُيوَت 
ُكْم{ أي: فليسلم بعضكم  يف البيت ساكن أم ال فإذا دخلها اإلنسان }َفَسل يُموا َعَلى َأنْ ُفسي

 (21)هم، وترامحهم، وتعاطفهم،ملسلمني كأهنم شخص واحد، من تواد ي على بعض، ألن ا
دخول سائر البيوت، من غري فرق بني بيت وبيت، واالستئذان تقدم فالسالم مشروع ل

ْن عيْندي اَّللَّي   ،َبارََكة  طَي يَبة {مُ  أن فيه تفصيال يف أحكامه، مث مدح هذا السالم فقال: }حتَييَّة  مي
ى عباد "السالم علينا وعل :أو ،"أي: سالمكم بقولكم: "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

                                                 

ال نشبع، قال: َي رسول هللا، إان أنكل و أخرج أمحد وأبو داود _ بسند ضعيف _ : ( 20)
قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم هللا عليه، يبارك لكم  فلعلكم تفرتقون؟

ا كثرت أحب الطعام إىل هللا م. ويشهد ملعناه ما أخرجه أبو يعلى وغريه من حديث جابر: )) فيه
 .895. (( وصححه األلباين يف الصحيحة برقم عليه األيدي

ول رس، قال: قال _ رضي هللا عنهما _  النعمان بن بشري أخرجه الشيخان من حديث( 21)
ذا مثل املؤمنني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم مثل اجلسد إ )): _ صلى هللا عليه وسلم _هللا 

 . ((ىمَّ ر واحلُ هَ اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسَّ 



ْن عيْندي اَّللَّي{ أي: قد شرعها لكم، وجعلها ،ني"هللا الصاحل  إذ تدخلون البيوت، }حتَييَّة  مي
حتيتكم، }ُمَبارََكة { الشتماهلا على السالمة من النقص، وحصول الرمحة والربكة والنماء 

ا، يَّ حَ للمُ  ب نفسٍ يوالزَيدة، }طَي يَبة { ألهنا من الكلم الطيب احملبوب عند هللا، الذي فيه طي 
 حمبة وجلب مودة.و 

ُ اَّللَُّ َلُكمُ }كَ  قال: ،ملا بني لنا هذه األحكام اجلليلة { الداالت على اآلَيَ  َذليَك يُ بَ ني ي تي
وا أحكامه الشرعية وحكمها، }َلَعلَُّكْم تَ ْعقيُلوَن{ عنه فتفهموهنا، وتعقلوهنا بقلوبكم، ولتكون

من أهل العقول واأللباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها، يزيد يف العقل، 
جنس  اآلداب، وألن اجلزاء من ا أجلَّ املعاين، وآداهبي  وينمو به اللب، لكون معانيها أجلَّ 

اده من ل عن ربه، وللتفكر يف آَيته اليت دعاه إليها، ز عقُّ تالعمل، فكما استعمل عقله لل
 ذلك.

لأللفاظ،   صٌ خمص ي العرف والعادة وهي: أن " ،ل على قاعدة عامة كليةويف هذه اآلَيت دلي
ع أن هللا غريه، مأن اإلنسان ممنوع من تناول طعام  كتخصيص اللفظ للفظ" فإن األصل

أابح األكل من بيوت هؤالء، للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على اإلذن من مالك 
 الشيء، إذا علم إذنه ابلقول أو العرف، جاز اإلقدام عليه.

وفيها دليل على أن األب جيوز له أن َيخذ ويتملك من مال ولده ما ال يضره، ألن هللا 
 ا لإلنسان.مسى بيته بيت  

دليل على أن املتصرف يف بيت اإلنسان، كزوجته، وأخته وحنومها، جيوز هلما األكل وفيها 
 عادة، وإطعام السائل املعتاد.



وفيها دليل، على جواز املشاركة يف الطعام، سواء أكلوا جمتمعني، أو متفرقني، ولو أفضى 
 هم أكثر من بعض.ذلك إىل أن َيكل بعضُ 

  



  عشرة ثامنةللقة ااحل

 
ني، أهنم إذا كانوا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم على هذا إرشاد من هللا لعباده املؤمن

ورة، ا، كاجلهاد، واملشاأمر جامع، أي: من ضرورته أو من مصلحته، أن يكونوا فيه مجيع  
وحنو ذلك من األمور اليت يشرتك فيها املؤمنون، فإن املصلحة تقتضي اجتماعهم عليه 

ال ال يذهب ألمر من األمور، ال يرجع ألهله، و  اوعدم تفرقهم، فاملؤمن ابهلل ورسوله حق  
عده، فجعل ئبه من بيذهب لبعض احلوائ  اليت يشذ هبا عنهم، إال إبذن من الرسول أو ان

الذهاب إال إبذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدهبم مع رسوله ووِل  عدمَ  اإلميان بَ وجي مُ 
َّللَّي      ُأولَ األمر منهم، فقال: }إينَّ الَّذييَن َيْسَتْأذينُوَنَك  ُنوَن ابي  َوَرُسوليهي{ ولكن هل ئيَك الَّذييَن يُ ْؤمي
 َيذن هلم أم ال؟ ذكر إلذنه هلم شرطني:

أحدمها: أن يكون لشأن من شئوهنم، وشغل من أشغاهلم، فأما من يستأذن من غري عذر، 
 فال يؤذن له.

َذا اْسَتْأَذنُوَك قال: }فَإي ن، فتقتضيه املصلحة، من دون مضرة ابآلذي  والثاين: أن يشاء اإلذنَ 
ُهْم{ فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان يف قعوده  ن ْ ْئَت مي ليبَ ْعضي َشْأهنييْم َفْأَذْن ليَمْن شي



وعدم ذهابه مصلحة برأيه، أو شجاعته، وحنو ذلك، مل َيذن له، ومع هذا إذا استأذن، 
ا يف االستئذان، ر  يكون مقص ي  وأذن له بشرطيه، أمر هللا رسوله أن يستغفر له، ملا عسى أن

يٌم{ وهلذا قال: }َواْستَ ْغفيْر هَلُمُ  ز لذنوب ويرمحهم، ِبن جوَّ يغفر هلم ا ،اَّللََّ إينَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحي
 هلم االستئذان مع العذر.

 
ُكْم بَ ْعض ا{ َنُكْم َكُدَعاءي بَ ْعضي اء الرسول جتعلوا دع أي: ال ،}ال جَتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسولي بَ ي ْ

 إنه جتب ، حىتا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجواب  كم للرسول كدعاء بعضكم بعض  ء إَيكم ودعا
 جيب وال  إذا قال ق يف حال الصالة، وليس أحدٌ  _ صلى هللا عليه وسلم _إجابة الرسول 

على األمة قبول قوله والعمل به، إال الرسول، لعصمته، وكوننا خماطبني ابتباعه، قال تعاىل: 
يُبوا َّلليَّي َوليلرَُّسولي إيَذا َدَعاُكْم ليَما حُيْيييُكْم{ وكذلك ال جتعلوا  ،}ََي َأي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اْسَتجي

 حممد َي" عند ندائكم، أو "َي حممدا، فال تقولوا: "كدعاء بعضكم بعض  دعاءكم للرسول  
صلى هللا عليه  _" كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله ومتيزه بن عبد هللا

 أن يقال: َي رسول هللا، َي نيب هللا. عن غريه_  وسلم

ْنُكْم ليَواذ ا{ ملا مدح املؤمنني ابهلل ورسو  ُ الَّذييَن يَ َتَسلَُّلوَن مي ه، الذين إذا كانوا ل}َقْد يَ ْعَلُم اَّللَّ
معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه، توعد من مل يفعل ذلك وذهب من غري 



استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو املراد بقوله: }يَ َتَسلَُّلوَن 
ْنُكْم ليَواذ ا{ أي: ي َ   لهم وانطالقهم بشيء حيجبهم عن العيون، فاهللوذون وقت تسلُّ لُ مي

 يعلمهم، وسيجازيهم على ذلك أمت اجلزاء، وهلذا توعدهم بقوله: }فَ ْلَيْحَذري الَّذييَن خُيَاليُفونَ 
 يذهب إىل ملَعْن َأْمريهي{ أي: يذهبون إىل بعض شئوهنم عن أمر هللا ورسوله، فكيف مبن 

َنٌة{ شأن من شئونه؟ يبَ ُهْم فيت ْ أي: شرك وشر  ،وإمنا ترك أمر هللا من دون شغل له. }َأْن ُتصي
يبَ ُهْم َعَذاٌب أَلييٌم{}أَ   .ْو ُيصي

 
{ ملك   إينَّ َّلليَّي َما يفي السََّماَواتي َواألَ }َأاَل  كمه القدري، ا، يتصرف فيهم حبا وعبيد  ْرضي

وحكمه الشرعي. }َقْد يَ ْعَلُم َما َأنْ ُتْم َعَلْيهي{ أي: قد أحاط علمه مبا أنتم عليه، من خري 
أعمالكم، أحصاها علمه، وجرى هبا قلمه، وكتبتها عليكم احلفظة الكرام م مجيع وشر، وعلي 
 الكاتبون.

ُلوا{ خيربهم جبميع أعماهل َا َعمي م، دقيقها }َويَ ْوَم يُ ْرَجُعوَن إيَلْيهي{ يف يوم القيامة }فَ يُ نَ ب يئُ ُهْم مبي
 مون منه فضال  دعم أعضاءهم، فال ييها ملا وقع منهم، ويستشهد علا مطابق  وجليلها، إخبار  

ُكل ي َشْيٍء اَّللَُّ بي . وملا قيد علمه ِبعماهلم، ذكر العموم بعد اخلصوص، فقال: }وَ أو عدال  
 .َعلييٌم{


