
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 101اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
  أجمعين، أما بعد: 

َذا }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،األولى بعد المائة في سورة النساءفمن اآليات التي قد ُيستشكل فيميا اآلية  َواِ 
الِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن  ، [101النساء:] {َكَفُرواَضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

فظاىر ىذه اآلية لو بقينا معو وعممنا بمقتضاه فإن ذلك قد ُيفيم منو أن قصر الصالة إنما يجوز في ىذه الحالة 
، يعني: في حال الخوف من ىجوم الكفار عمى المسممين [101النساء:] {ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا}فقط، 

 .؟الحال، فيل ىذا ىو المراد فيجوز ليم القصر في ىذهوىم يصمون 
بمعنى أننا لو أعممنا مفيوم المخالفة، يعني: إن لم نخف أن يفتننا الذين كفروا فميس لنا أن نقصر الصالة، ىذا 

ن لم تخافوا لم يجز، ومفيوم المخالفة ال شك أنو و جاز، يعني: صوليون مفيوم المخالفة، إن خفتم يسميو األ ا 
في ىذا الموضع؛ ألن ىناك نحو سبعة مواضع ال يحتج بيا بمفيوم المخالفة، ىذا  ُحجة، لكن ىنا ال ُيحتج بو

مثال عمى واحد منيا وىو أن تكون اآلية أو النص قد جاء موافقًا لواقع معين، ما ىو الواقع المعين؟ الناس كانوا 
آلية عمى وفاق ىذا أعني المسممين في حرب فكانوا يتخوفون الكفار، فنزلت ىذه ا ،بعد اليجرة في حال خوف

الِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا} ،الواقع عمى بن ، ي  [101النساء:] {َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
فقال: سألت عنيا رسول ا؟ ن  كيف نقصر وقد أم  "عن ىذه اآلية:  -رضي اهلل عنو-ُأمية سأل عمر بن الخطاب 

  .(1)((صدقة، تصدق اهلل بيا عميكم فاقبموا صدقتو))فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
فميس من شرط قصر الصالة  ،وىو صدقة تصدق اهلل بيا عمينا ،بمعنى أن قصر الصالة في حال األمن مشروع

ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم }فييا ىذا القيد  -عز وجل-في السفر أن يكون اإلنسان في حال الخوف، إذًا لماذا ذكر اهلل 
بناء عمى الواقع حينما نزلت ىذه اآلية، فإن سورة النساء من السور النازلة في  ،[101النساء:] ؟{الَِّذيَن َكَفُروا

فنزلت عمى وفاق ذلك الواقع، وليذا فإن  ،وكان الناس في حال حرب ،المدينة، وكان الجياد قد ُشرع في المدينة
بعدما أمن وفتح مكة قصر الصالة في مكة، وقصرىا في م نى، ويقول ابن عمر  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

 -صمى اهلل عميو وسمم-فذكر قصر النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-رأيت رسول اهلل ": -رضي اهلل عنو-
   ، ىذه واحدة."الصالة

الَِّذيَن َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإْن َكاَن }عن المنافقين:  -تبارك وتعالى-قولو  يى أيضًا في سورة النساء وىواآلية األخر 
ْن َكاَن ِلْمَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلوا أََلْم َنْسَتْحِوْذ َعمَ  ِمِنيَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن المَِّو َقاُلوا أََلْم َنُكْن َمَعُكْم َواِ  ْْ ْيُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْلُم
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ِمِنيَن َسِبياًل َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقيَ  ْْ ، ىذا الجزء ىو الذي [141النساء:] {اَمِة َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم
ِمِنيَن َسِبياًل } ،أريد أن أتحدث عنو ْْ ، يتساءل كثير من الناس [141النساء:] {َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم

تسمطوا عمى المسممين في مشارق األرض ومغاربيا، وأصبح المسممون كأًل مباحًا يعبث  الكفار اآلن قد :يقولون
ويضربون ما  ،وأرذل الخمق ىم الييود، ومع ذلك يستعرضون قوتيم ،وأردى الخمق ،أحط الخمق ،بيم أراذل الخمق

يخطفون ثمانية وزراء في ليمة واحدة، ُمنتيى التبجح،  ،ويتوعدون ما شاءوا، ويفعمون كل ما يريدون ،شاءوا
من ىم وفي غير لبنان، فضاًل ع ،وفعموا كل ما فعموا ،ويضربون المطار في لبنان ،ويفسدون ويضربون الجسور

 ،حمل جثثيم باألكواميفسدون في مشارق األرض ومغاربيا، والمسممون تُ  اوأكبر فتكًا وقوة وشر   ،أعظم من الييود
مم الخالص من ىذا الظ -عز وجل-ين إلى السماء يدعون اهلل يالدماء واألشالء والعجائز يرفعن أيد رى إال تال

ِمِنيَن َسِبياًل }: -عز وجل-واالضطياد، فكيف قال اهلل  ْْ   .[141النساء:] ؟{َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم
شرعًا، فتسمطيم عمى المسممين حرام  اهلل لمكافرين عمى المؤمنين سبيالً من أىل العمم من قال: المراد لن يجعل 

، ىذا معنى ىذا -عز وجل-رًا فال يحصل في الكون تحريكة وال تسكينة إال بإرادة اهلل ا قد  ال يجوز شرعًا، أم  
 رضي اهلل عنيم.-الكالم، وىو قول قال بو طائفة من السمف 

ِمِنيَن َسِبياًل َوَلْن َيْجَعَل المَّ }القول اآلخر:  ْْ ، يعني: في اآلخرة، وبيذا فسرىا [141النساء:] {ُو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم
جاءه رجل وسألو  -رضي اهلل عنو- ، عمي  (3)-رضي اهلل عن الجميع-وابن عباس  ،(2)-رضي اهلل عنو- عمي  

ِمِنيَن َسِبياًل َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى }عنيا قال:  ْْ ون من ، وىاىم الكفار قد ينال[141النساء:] {اْلُم
َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن }، فقال: ا، فدندنو  ا، فقال: ا، فدندنو  ا، فقال: ؟المسممين

ِمِنيَن َسِبياًل  ْْ َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم }: إن أوليا يفسر آخرىا، -رضي اهلل عنو-، يقول عمي  [141النساء:] {َعَمى اْلُم
ِمِنيَن َسِبياًل  ْْ يوم القيامة، وىذا الذي  ،، في اآلخرة[141النساء:] {َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم

 ، ما معنى ىذا الكالم؟ (4)-حمو اهللر -اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
أي ال يكون بمعنى الحجة، ؛ ألن السمطان والسبيل ىنا اوسمطانً  امعنى ىذا الكالم لن يجعل لمكافرين حجة وبرىانً 

 ،فمو أن المنافقين دخموا الجنة الحتج الكفار ،في المنافقين الذين يتربصون بكم اآلية ،ليم حجة يحتجون بيا
ثم بعد ذلك دخول النار بالنسبة لمكفار مع أن  ،عمى أي شيء دار القتال بيننا وبينكم والمفاصمة في الدنيا :وقالوا

كفار في فدخموا الجنة، فيكون ذلك حجة لمكفار، يقولون: ىؤالء  ،باطن فيم كفار مثميمالمنافقين يوافقونيم في ال
ولماذا قامت الحرب بيننا وبينكم وىؤالء كانت نيايتيم الجنة ! ؟، فكيف دخموا الجنة-نو الذين ىم المنافق-الباطن 

، "فاهلل يحكم بينكم يوم القيامة"، فيكون ذلك حجة لمكفار عمى المسممين، فاهلل قال: ؟وىم كفار في باطن األمر
دخل المنافقين النار، ولن ، يُ [145:النساء] {ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ }دخل المنافقين كما قال: فيُ 

وابن عباس،  ،-رضي اهلل عنو- يجعل لمكافرين عمى المؤمنين سبياًل يحتجون بو عميكم، ىذا معنى كالم عمي  
   وىو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري.
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يجعل اهلل  ولن" ،اىو أن ذلك بالنسبة لممؤمنين حق   ،ولعل من األقوال الجيدة في اآلية ولعمو أحسن من ىذا كمو
 ،ضعفاء اإليمانفال يدخل في ىذا ليس أي مؤمنين،  ،، يعني: المؤمنين حقيقة"عمى المؤمنين لمكافرين

 وىذا نفيس"قال:  -رحمو اهلل-ا، وىذا قال عنو ابن العربي المالكي المترددون المتشككون، ال، المؤمنون حق  
 .(6)"إن ذلك بحسب إيمانيم"، وقال: -رحمو اهلل-، واختاره الحافظ ابن القيم -ىذا القول يعني- ،(5)"اجد  

َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى }وىذا صحيح، فالحكم المعمق عمى وصف يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو، بمعنى: 
ِمِنيَن َسِبياًل  ْْ ال  ،فنفى أن يكون ليم سبيل عمييم بحسب إيمانيم ،اإليمان، فينا عمقو بوصف [141النساء:] {اْلُم

لن يجعل  -لالُكم  - ااهلل لمكافرين عمى المؤمنين حق   يكون لمكافرين عمييم سبيل عمى حسب اإليمان، لن يجعل
  .اهلل عمييم سبياًل في الدنيا فضاًل عن اآلخرة

وُيسيئون الظن  ،وصاروا ُيحسنون الظن بعدوىم ،وتركوه وراء ظيورىم -عز وجل-وأما إذا ضيعوا أمر اهلل 
فيم مذنبون فيتسمط  ،ن لطف بيم، ىؤالء يستحقون العقوبةإؤالء طبيعي أن اهلل يعاقبيم إال بإخوانيم فمثل ى

 عمييم الكفار، ويرون منيم ما يكرىون.
ياكم ىداة ميتدي -عز وجل-سأل اهلل أف ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا  ن، وصمى اهلل عمى نبينا أن ينفعنا وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،محمد
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