
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 
  )٨(ية اآلإلى ) ٦(سورة األحزاب من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  .بعدو ، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه  :-رحمه اهللا-يقول اإلمام ابن كثير 
:  قال-مارضي اهللا عنه- في هذه اآلية، بدليل ما رواه اإلمام أحمد وأهل السنن إال الترمذي عن ابن عباس

قدلْطَخ جمراتمطلب على  بني عبد ال أغيلمةَ-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ا رسوُلنَمع، فجعل يملنا من ج 
  ...أفخاذنا ويقول

  . واللطخ ضرب لين، وبعضهم ضبطه بالجيم،مر يعني ح،بعضهم ضبطه حمرات
  .))ُأبيني((: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: قال
  .ينيب ُأ، أو تصغير أبنائي،ي تصغير ابنيأ

))نيييد وغيره قال أبو عب،)١()) ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمسُأب" :نييوهذا ظاهر ،بنياتصغير " ُأب 
   .الداللة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر

 ففي صحيح  في شأن زيد بن حارثة، وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان، وأيضاً}ادعوهم آلباِئِهم{: وقوله
 ،)٢())يا بني((: -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا قال لي رسول :  قال-رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  مسلم

 .ورواه أبو داود والترمذي

  . وبعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
ي ال ينافي أن يقال على سبيل نن ما جاء من النهي عن التبإ:  أن يقول-رحمه اهللا-هنا يريد الحافظ ابن كثير 
 وهذا واضح ،أن ذلك ال إشكال فيه وساق الحديثو ، أو نحو ذلكينب:  يقال له،التحبب والتلطف لغير االبن
  .وليس من التبني في شيء

                                                
، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي )١٩٤٠(رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، برقم  - ١

، باب ما جاء -صلى اهللا عليه وسلم- لترمذي، كتاب الصوم عن رسول اهللا ، وا)٣٠٦٥(جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، برقم 
، كتاب المناسك، باب من تقدم من سمع إلي منى لرمي الجمار، برقم ه، وابن ماج)٨٩٣(في تقديم الضعف من جمع بليل، برقم 

 ).١٦٩٦(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود، برقم )٣٠٢٥(

، وأبو داود، كتاب األدب، )٢١٥١( باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للمالطفة، برقم رواه مسلم، كتاب اآلداب، -  ٢
، باب -صلى اهللا عليه وسلم-، والترمذي، كتاب األدب عن رسول اهللا )٤٩٦٤(باب في الرجل يقول البن غيره يا بني، برقم 

 ).٢٨٣١(ما جاء في يا بني، برقم 



وما جعَل {: -تبارك وتعالى- وكذلك ما سبق من قوله ،فالن ابن فالن:  يعني يقال}ادعوهم آلبائهم{: وقوله
اِتكُمهُأم نِمنْه وناللَّاِئي تُظَاِهر كُماجوأو ،أنت أمي:  هل له أن يقول بعد هذا لزوجته،]٤:زابسورة األح[ }َأز 

ما هن ُأمهاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإلَّا اللَّاِئي ولَدنَهم وِإنَّهم {:  قال في سورة المجادلة-عز وجل- واهللا ،يا أمي
 فيما يتعلق بالتلطف بالغير يمكن ،؟ه أن يقول هذا فهل ل،]٢:سورة المجادلة[ }لَيقُولُون منكَرا من الْقَوِل وزورا

 ، أو أنت مثل أمي، أو أنت كأمي، أو أنت أمي،يا أمي:  لكن هل له تلطف بزوجته أن يقول،يا بني: أن يقول
 ، فإن دعاها باسمها دعوها باسمها،م األوالد كيف يدعونهالّ يا ماما من أجل أن يع: أو يقول،أو نحو هذا

 وإن لم يكن ، ليس له أن يقول هذا،يسمعوه ويحاكوهأن  أجل من ،يا ماما: د إلى هذا ويقولفبعض الناس يعم
 فإن ، أو نحو ذلك فهذا يحتمل، أو أنت مثل أمي، أو أنت كأمي،أنت أمي:  لو قال إنسان لزوجته،ذلك ظهاراً

دير والمنزلة وما أشبه أنا قصدت التعظيم والتق:  وقال، وإن لم يقصد به الظهار،قصد به الظهار فهو ظهار
عز - أو يا ماما أو نحو هذا؛ ألن اهللا ، ويا أمي،أنت أمي:  ليس له أن يقول،ذلك فليس له أن يقول مثل هذا

     ولقد نبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ،}وما جعَل َأزواجكُم اللَّاِئي تُظَاِهرون ِمنْهن ُأمهاِتكُم{:  قال-وجل
 على سبيل ا أنه ليس للرجل أن يقول لزوجته هذ، على هذا المعنى في تفسير سورة المجادلة-رحمه اهللا-

 إذا نوى الظهار؛ ألنه من العبارات ، لكن ال يكون ظهاراً إال إذا قصد به الظهار،التلطف أو نحو ذلك
  . فيستفصل عن قصده،المحتملة
 أمر تعالى برد أنساب األدعياء }فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُمفَِإن لَم تَعلَموا آباءهم {: -عز وجل- وقوله

انهم في الدين ومواليهمرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوإلى آبائهم، إن ع.  
  . لهى إن كان مول،يا موالي:  أو يقول،يا أخي: إذا كان ال يعرف أباه فإنه يقول

يوم خرج من مكة عام  -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا ولهذاأي عوضاً لما فاتهم من النسب؛ : قال
 -رضي اهللا عنه-  فأخذها علي،يا عم، يا عم:  تنادي-ارضي اهللا عنه-  وتبعتهم ابنة حمزةعمرة القضاء
 فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر في أيهم  ابنة عمك فاحتمليهادونَِك: -ارضي اهللا عنه- وقال لفاطمة
 وقال جعفر بن أبي ،ابنة أخي: وقال زيد، أنا أحق بها وهي ابنة عمي:  فقال علي،أدلى بحجةيكفلها، فكل 

 -صلى اهللا عليه وسلم- فقضى النبي ،-يعني أسماء بنت عميس-ابنة عمي، وخالتها تحتي : طالب
شبهت خَلْقي أ((:  وقال لجعفر،))أنت مني، وأنا منك((:  وقال لعلي،))الخالة بمنزلة األم((: لخالتها، وقال

 .)٣())أنت أخونا وموالنا((:  وقال لزيد،))وخُلُقي

 حكم بالحق، وأرضى كال من -صلى اهللا عليه وسلم-أنه : ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها
 ِفي الديِن فَِإخْوانُكُم{: ، كما قال تعالى))أنت أخونا وموالنا((: -رضي اهللا عنه- المتنازعين، وقال لزيد

مواِليكُمو{.  
من عنده إن أمكن في حال من الرضا والقناعة  فيخرج الخصوم ،يعني يؤخذ من هذا أشياء منها أدب القاضي

 وأن هذا ليس ، وما هو مشهور عند الفقهاء من أن المرأة إذا تزوجت فإن حقها يسقط في الحضانة،بحكمه
                                                

بن فالن وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو ا وفالن ،بن فالناكتب هذا ما صالح فالن ، باب كيف يرواه البخاري، كتاب الصلح -  ٣
 ).٢٥٥٢(نسبه، برقم 



 الزوج ،ج وأنه يكون له منة على أوالدها الكالم على العلة في ذلك هل من أجل الزوب وسب،على إطالقه
 وأن ما ، فالمقصود أن الزوج إذا كان راضياً فذلك ال يسقط حقها إذا تزوجت،؟ أو الشتغالها،الجديد يعني

 لكن الحافظ أشار ، وهي مسألة خارجة عما نحن فيه،ورد في الحديث من إسقاط الحق يجمع مع هذا الحديث
 ، وجعلها بمنزلة األم، فهنا جعفر كان معه خالة ابنة حمزة، من األحكامإلى كثرة ما تضمنه هذا الحديث

   فكيف باألم؟، فجعلها أحق بالحضانة،وكانت متزوجة
إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة :  أي}ولَيس علَيكُم جنَاح ِفيما َأخْطَْأتُم ِبِه{:  تعالىم قالث: قال
إثمه، كما أرشد إليه في  فإن اهللا قد وضع الحرج في الخطأ ورفع ،راغ الوسع، بعد االجتهاد واستفخطًأ

 وثبت في صحيح ،]٢٨٦:سورة البقرة[ }ربنَا ال تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِسينَا َأو َأخْطَْأنَا{:  عباده أن يقولوااًقوله آمر
  وفي صحيح البخاري عن ،)٤())قد فعلت: قال اهللا((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-مسلم أن رسول اهللا 

إذا اجتهد الحاكم ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- عمرو بن العاص
إن اهللا رفع عن أمتي الخطأ ((:  وفي الحديث اآلخر،)٥())فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر

 .)٦())والنسيان، وما يكرهون عليه

كَان اللَّه غَفُورا ولَيس علَيكُم جنَاح ِفيما َأخْطَْأتُم ِبِه ولَِكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم و{:  هاهنا-لىتبارك وتعا- وقال
 } ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُمال يَؤاِخذُكُم اللَّه{: -عز وجل- من تعمد الباطل كما قال وإنما اإلثم على:  أي}رِحيما
  .اآلية

 فلما جاء ، زيد بن محمد،بن فالنافالن : وا فالناس اعتادوا دهراً طويالً أن يقول،يعني فيما يسبق إليه اللسان
 هذا -عز وجل- فرفع اهللا ،تادتالمنع من ذلك فإن الخطأ أمر وارد واأللسن قد تسبق إلى ما عهدت واع

  . ال يؤاخذهم بمثل هذا، وهذا من رحمته بالمكلفين،الحرج عن الناس
      محمداًإن اهللا تعالى بعث: أنه قال -مرضي اهللا عنه- عن ابن عباس عن عمر روى اإلمام أحمد: قال
     بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-
 إن: أو-وا عن آبائكم فإنه كفر بكم وال ترغب: قد كنا نقرأ:  ثم قال،، ورجمنا بعده-صلى اهللا عليه وسلم-

طري ال تطروني كما ُأ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- وإن رسول اهللا ،أن ترغبوا عن آبائكم -كفرا بكم

                                                
 ).١٢٦(رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق، برقم  - ٤

إذا ((: ، ولفظه)٦٩١٩(إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم  بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم االعتصامرواه البخاري، كتاب  -  ٥
، ومسلم، كتاب األقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا ))حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 ).١٧١٦(اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم 

، )٧٢١٩(، وابن حبان في صحيحه، برقم )٢٠٤٥(، برقم ، كتاب الطالق، باب طالق المكره والناسيهرواه ابن ماج -  ٦
، وصححه األلباني في إرواء الغليل تخريج أحاديث ))إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((: ولفظهما

 ).٢٥٦٦(منار السبيل، برقم 



كما أطرت النصارى ابن ((:  وربما قال معمر،))عبده ورسوله: ، فقولوا اهللابن مريم، فإنما أنا عبداعيسى 
  . )٧())مريم

ال ترغبوا عن " والمقصود ،هذا من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه" ال ترغبوا عن آبائكم" :هو الشاهد هنا
  .يعني فتنتسبوا إلى غيرهم رغبة عنهم" آبائكم
الطَّعن في النَّسب، والنياحة على الميت، واالستسقاء : ثالث في الناس كفر((: ورواه في الحديث اآلخر: قال

 .)٨())بالنجوم

}النَِّبي ٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمنعلَى ِببَأو مهضعاِم بحُأولُو األرو ماتُههُأم هاجوَأزو َأنْفُِسِهم ِمن ْؤِمِنينلَى ِبالْمَأو 
ذَِلك وفًا كَانرعم اِئكُمِليلُوا ِإلَى َأوتَفْع ِإال َأن اِجِرينهالْمو ْؤِمِنينا ِفي الِْكتَالْمطُورس٦:سورة األحزاب[ }اِب م[. 

م من  على أمته، ونصحه لهم، فجعله أولى به-صلى اهللا عليه وسلم-قد علم اهللا تعالى شفقة رسوله 
فَال وربك ال يْؤِمنُون حتَّى {: يارهم ألنفسهم، كما قال تعالى على اختاًمقَدمكان أنفسهم، وحكمه فيهم 

ا شَجِفيم وككِّمحا قَيا ِممجرح وا ِفي َأنْفُِسِهمِجدال ي ثُم منَهيب ارِليموا تَسلِّمسيتَ وي٦٥:سورة النساء[ }ض[، 
والذي نفسي بيده، ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس ((: وفي الصحيح

يا رسول اهللا، واهللا ألنت أحب إلي من : ، قال-هرضي اهللا عن- وفي الصحيح أيضا أن عمر ،)٩())أجمعين
 ألنت يا رسول اهللا: فقال ،))ال يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك((:  فقال،كل شيء إال من نفسي

ولهذا قال ؛ )١٠())اآلن يا عمر((: -صلى اهللا عليه وسلم-  فقال،إلي من كل شيء حتى من نفسيأحب 
 .}لْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم َأولَى ِباالنَِّبي{: تعالى في هذه اآلية

صلى اهللا عليه - عن النبي -رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة عند هذه اآلية الكريمة وروى البخاري 
النَِّبي َأولَى {: وا إن شئتمء اقر،أولى الناس به في الدنيا واآلخرةما من مؤمن إال وأنا ((:  قال-وسلم

ِمن ْؤِمِنينِبالْمن كانوا} َأنْفُِسِهمتُه مبصا، فليأتني ،، فأيما مؤمن ترك ماال فليرثه عياعنًا أو ضيفإن ترك د 
  ."االستقراض"ورواه أيضا في   تفرد به البخاري،)١١())فأنا مواله

لحافظ ابن كثير من كالمه  حاصل ما ذكره ا،}النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{:  هنا-تبارك وتعالى-قوله 
أولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم كان مقدماً على : قال:  أوالً:واألحاديث التي أوردها يمكن أن نستخلص

 والحديث ، فيهم أولى ومقدم على اختيارهم-صلى اهللا عليه وسلم- أن حكمه ، هذا األول،اختيارهم ألنفسهم
                                                

 ).٣٢٦١(، برقم ]١٦:سورة مريم[ } ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلهاواذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم{، باب رواه البخاري، كتاب األنبياء - ٧

اثنتان في الناس ((: ، بلفظ)٦٧(رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إطالق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم  - ٨
ر الجاهلية ال يتركونهن الفخر في أربع في أمتي من أم((:  ورواه بلفظ،))هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت

 ).٩٣٦(ز، باب التشديد في النياحة، برقم ئ، كتاب الجنا...))األحساب والطعن في األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة

، ومسلم، كتاب اإليمان، )١٥( من اإليمان، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-حب الرسول باب رواه البخاري، كتاب اإليمان،  -  ٩
 أكثر من األهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطالق عدم اإليمان على - صلى اهللا عليه وسلم- وجوب محبة رسول اهللا باب

 ).٤٤(من لم يحبه هذه المحبة، برقم 

 ).٦٢٥٧(، برقم - صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  - ١٠

 ).٢٢٦٩(ي، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصالة على من ترك دينا، برقم رواه البخار - ١١



 أن ، بالمحبة-صلى اهللا عليه وسلم- يؤخذ منه أنه أولى ، عمرحديثو ،))ال يؤمن أحدكم((الثاني الذي ذكره 
      ما تضمنه حديث أبي هريرة وهو قوله :  والثالث، هذا الثاني،يكون أحب إليه من نفسه والناس أجمعين

 يعني مضمون هذا ،))ما من مؤمن إال وأنا أولى الناس به في الدنيا واآلخرة((: -صلى اهللا عليه وسلم-
 -صلى اهللا عليه وسلم-أن من مات وعليه دين فإن النبي : ه في آخر-عليه الصالة والسالم-ا قاله الحديث م

 ، يعني فسرها بمقتضى هذا الحديث، هذه اآلية-رحمه اهللا- وعلى هذا المعنى حمل القرطبي ،يقضيه عنه
 يعني حمله على ،العلم ولهذا عممه بعض أهل ، وهذه المعاني الثالثة كلها صحيحة،فصار اآلن ثالثة معاٍن

 ومن ، وعلى هذا مشى ابن القيم،-رحمه اهللا- وهذا ظاهر صنيع الحافظ ابن كثير ،هذه المعاني جميعاً
 ولهذا ،-واهللا تعالى أعلم- وهذا ظاهر ، القاسمي:-أعني حمل اآلية على العموم-المتأخرين من قال بهذا 

صلى -يء ودعت النفس إلى شيء كان المقدم ما أمر به النبي  بش-صلى اهللا عليه وسلم- إذا أمر النبي: قالوا
 أي ، وأنه أولى بالمحبة، أنفذ من حكم المرء على نفسه-صلى اهللا عليه وسلم-وأن حكمه  ،-اهللا عليه وسلم

  . أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين-صلى اهللا عليه وسلم-يحب النبي 
 وذكر ، أن يكون ذلك في المحبة، أنها تتضمن أموراً وذكر بعض ما سبق ذكر-رحمه اهللا-بن القيم اوالحافظ 

 تباعهاب إذاً هذه المحبة تترجم ، أولى بالمؤمنين بالمحبة،الزمه أنه يلزم من هذا االنقياد وسائر لوازم المحبة
الحكم على نفسه بل  ، واألمر الثاني أن ال يكون للعبد حكم على نفسه أصالً،واالقتداء به وطاعته وما إلى ذلك

 ، وأن حكمه أنفذ، بالمحبة والطاعة}َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم{ ،هي تعممف ،-صلى اهللا عليه وسلم-للنبي 
  .كل هذه المعاني ، وكذلك بالنصرة،وفيما يتصل بموضوع الميراث يقضي عمن مات ولم يترك شيئاً

 في الحرمة واالحترام، واإلكرام والتوقير واإلعظام، ولكن ال:  أي}تُهموَأزواجه ُأمها{:  تعالىوقولهقال 
  .تجوز الخلوة بهن، وال ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن باإلجماع

صلى اهللا - تزوج اثنتين من بنات النبي -رضي اهللا عنه- عثمان ،بمعنى ما تكون بنت أم المؤمنين محرمة
صلى -بن الربيع أيضاً تزوج ابنة النبي  وأبو العاص ، فهذا ال إشكال فيه،ة تزوج فاطم وعلي،-عليه وسلم

 أما ، فالتحريم ينتشر، وأمها جدة، وبنتها أخت، بينما األم أختها خالة، فال ينتشر هذا التحريم،-اهللا عليه وسلم
 سَألْتُموهن متَاعا وِإذَا{ ، لكن ال يخلو بها وال يراها،قير والتعظيم وتحريم التزوج منهنهنا ففي التو

  .]٥٣:سورة األحزاب[ }فَاسَألُوهن ِمن وراء ِحجاٍب
 ،}النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنفُِسِهم وَأزواجه ُأمهاتُهم{ بعضهم فهم من ظاهره ،}وَأزواجه ُأمهاتُهم{ :وقوله

صلى اهللا عليه - ليس للواحد منهم أن يتزوجها بعد النبي ،مهات الرجال أنهن أ،فهم أن هذا يختص بالرجال
إن :  وكثير من أهل العلم قال، وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي المالكي، وما إلى ذلك، وال يخلو بها،-وسلم

ه  واآلية ليس فيها ما يدل على التخصيص؛ ولهذا عمم،ذلك ال يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء
  رضي اهللا - واألولون يستدلون بأن امرأة قالت لعائشة ،-رحمه اهللا- وإلى هذا ذهب القرطبي ،كثيرون

 لكن ،يراجع من جهة الثبوتو وهذا يحتاج إلى أن يتحقق ،)١٢(أنا أم رجالكم لست بأمك:  فقالت،هميا ُأ: -اعنه

                                                
 ).١٣٢(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ١٢



 }وَأزواجه ُأمهاتُهم{:  وهل يقال،لنساء والرجالإذا فهم أن هذا المقصود به التعظيم والتوقير فإنه يدخل فيه ا
ال إشكال فيه؛ ألن ذلك جاء في قراءة غير :  وبعضهم قال،هو أب لهم؟ من أهل العلم من منع ذلك: هل يقال
ل منزلة الحديث  تنز،متواترة إذا صح سندها فإنه يحتج بها في األحكام على الراجحال والقراءة غير ،متواترة

وهو أب لهم وأزواجه :  وفي قراءة ابن عباس،وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم:  في مصحف أبي،بويالن
 ، لقومهماءب واألنبياء هم بمنزلة اآل،-رحمه اهللا- وهو أصح الوجهين عن الشافعي ، فأثبت له ذلك،أمهاتهم

سورة [ }اِتي هن َأطْهر لَكُمهُؤالء بنَ{: -صلى اهللا عليه وسلم-وعليه حمل جماعات من أهل العلم قول لوط 
 وهذا ،} بنَاِتيهُؤالء{:  فقال، فهو بمنزلة األب لهم، بنات قبيلته، بنات قومه،يعني بنات القبيلة:  قالوا]٧٨:هود

 ، لوجود اإلنساناً تكون سبب، أبوة نسب،أبوتان: ة كما يقال واألبو،أحد األقوال التي ذكرت في تفسير اآلية
 ال شك أنهم أئمة هذا -عليهم الصالة والسالم- واألنبياء ، وهي سبب لترقيه في الكمال، أبوة تربيةةوالثاني
ن أخوات أمهات إ: هل يتوسع في هذا فيقالف ، وهن أمهات المؤمنين،هو أب لهم: إذا كان يقالو ،الشأن

 خال المؤمنين -اهللا عنهرضي -معاوية :  فيقال،ن إخوانهن أخوال المؤمنينإ و،المؤمنين خاالت المؤمنين
 -رحمه اهللا- مع أن الشافعي ، وعامة أهل العلم أن ذلك ال يقال، هذه مسألة أيضاً مختلف فيها،وما أشبه ذلك

 ، إنما يوقف عند ما ورد، وال أعلم دليالً على هذا،خال المؤمنين أو خاالت المؤمنين: نص على هذا أنه يقال
 - واهللا تعالى أعلم- وراء ذلك من قراباتهن وما أشبه هذا فال يقال ذلك  وما،المقصود التعظيم والتوقير لهن

نها أم إ : لمن طلقها وهل يقال، إنما يكون ذلك من جهة النسب والرضاع فحسب،فيوصف بهذا الوصف
 ،بعد الدخول قيل لها هذاإن كان : قالف ، وبعضهم فصل في ذلك، ومنهم من منعه، منهم من أجازه؟المؤمنين
  .ن قبله ال يقالوإن كا

لْمْؤِمِنين ِمن ا{في حكم اهللا :  أي}ى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّهوُأولُو األرحاِم بعضهم َأولَ{:  تعالىوقوله: قال
اِجِرينهالْموهذه ناسخة لما كان قبلها من ،القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين واألنصار: أي }و 

كان المهاجري يرث األنصاري : مؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيرهالتوارث بالحلف وال
، وكذا قال سعيد بن -صلى اهللا عليه وسلم- لألخوة التي آخى بينهما رسول اهللا ؛دون قراباته وذوي رحمه

  .جبير، وغير واحد من السلف والخلف
 ، يعني القرآن}ِفي ِكتَاِب اللَِّه{:  وبعضهم يقول،أي في حكمه:  قال هنا}َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه{: قوله

  . واهللا تعالى أعلم،والقرآن متضمن ألحكامه وهذا قد جاء في القرآن كما ترون
 وبقي النصر والبر والصلة ذهب الميراث:  أي}م معروفًاِإال َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُ{:  تعالىوقولهقال 

 .لوصيةواإلحسان وا

ِإال َأن تَفْعلُوا ِإلَى {: -عز وجل-لما نسخ الحكم الذي كان في أول اإلسالم من التوارث بالمؤاخاة قال اهللا 
النصر إنه بقي لهؤالء من الذين حصل لهم المؤاخاة :  يقول-رحمه اهللا- فالحافظ ابن كثير ،}َأوِلياِئكُم معروفًا

 وبعضهم فسره ،}ِإال َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا{ ،ن يوصي له كأوالبر والصلة واإلحسان والوصية
من :  يعني،قراباتكمإال أن توصوا ل }ِإال َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا{ ،بالوصية للقرابات من غير الوارثين

 المؤمن ال ، أصحاب ملتين شتى،ث أهل ملتين ال يتوار، بل من غير أهل اإليمان والهجرة،غير الوارثين



 فإذا قام به مانع من موانع ،نعم:  لكن هل له أن يوصي له؟ الجواب، والكافر ال يرث المؤمن،يرث الكافر
 في سورة -تبارك وتعالى- وعلى هذا حمل قوله ،الميراث وهو في األصل من الورثة فله أن يوصي له

 ،]١٨٠:سورة البقرة[ } حضر َأحدكُم الْموتُ ِإن تَرك خَيرا الْوِصيةُ ِللْواِلديِن والَْأقْرِبينكُِتب علَيكُم ِإذَا{: البقرة
إن اهللا أعطى لكل ذي حق ((: -صلى اهللا عليه وسلم- أو بقوله ، إما بآيات المواريث،منسوخة: بعضهم يقول

 وبعضهم ،هذا معروفة في ناسخها إن كانت منسوخة وأقوال أهل العلم في ،)١٣())حقه فال وصية لوارث
 ففي هذه ،ن هؤالء ممن قام به مانع من موانع اإلرثن كان ِم وإنما المقصود م،هذه ليست منسوخة: يقول

 من التوارث بين هؤالء -عز وجل-ا منع اهللا  لم، إال أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً،الحالة له أن يوصي له
 والمعروف هنا يشمل الوصية وغير الوصية من الهبة ، استثنى سائر وجوه اإلحسانمن غير القرابات

  .بقى النصرة وما إلى ذلك فهذا ال إشكال فيهت وكذلك ،الهديةو
هذا الحكم، وهو أن أولي األرحام بعضهم أولى :  أي}اًذَِلك ِفي الِْكتَاِب مسطُوركَان {:  تعالىوقوله :قال

  .  قاله مجاهد وغير واحد،ب في الكتاب األول، الذي ال يبدل وال يغيردر مكتوببعض، حكم من اهللا مق
خه إلى ما ا له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينس لم قد شرع خالفه في وقٍت:وإن كان قد يقال

  . وقضائه القدري الشرعي في قدره األزليهو جاٍر
 فالتشريع يأتي ، فكل ذلك مثبت فيه،في اللوح المحفوظ:  يعني}اً مسطُوركَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب{ :قوله تعالى

 وهذا المعنى ،-عز وجل- وينسخ منه ما ينسخ وفق حكمة اهللا ،متدرجاً بحسب أحوال الناس لقيام مصالحهم
عني لما يتعلق بالبر واإلحسان  ي،}ِإال َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا{: الذي ذكره الحافظ ابن كثير في قوله

  . وهو الذي عليه عامة أهل العلم، هو الذي اختاره أيضاً ابن جرير،والوصية والنصرة والعقل وما إلى ذلك
ا ِمنْهم ِميثَاقًا وِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنْك وِمن نُوٍح وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابِن مريم وَأخَذْنَ{

 .]٨-٧:سورة األحزاب[ }اِفِرين عذَابا َأِليما ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم وَأعد ِللْكَ*غَِليظًا 

أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين :  عن أولي العزم الخمسة، وبقية األنبياءيقول تعالى مخبراً
وِإذْ َأخَذَ اللَّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم {: والتعاون والتناصر واالتفاق، كما قال تعالىاهللا، وإبالغ رسالته، 

 ذَِلكُم ِمن ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ ِلما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنْصرنَّه قَاَل َأَأقْررتُم وَأخَذْتُم علَى
الشَّاِهِدين ِمن كُمعَأنَا موا ودنَا قَاَل فَاشْهرِري قَالُوا َأقْرخذ  فهذا العهد والميثاق ُأ،]٨١:سورة آل عمران[ }ِإص

 ونص من بينهم على هؤالء الخمسة، وهم أولو العزم، وهو من باب ،عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا
  . في هذه اآلية بذكرهم أيضاًعطف الخاص على العام، وقد صرح

:  الميثاق، هذا العهد أو الميثاق، إلى آخره}وِمنْك وِمن نُوٍح{:  ثم قال، هذا عام}وِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين{ :قوله
 والتعاون ،تهوإبالغ رسالاهللا في إقامة دين :  يقول-رحمه اهللا- ابن كثير ظهنا الحافو ،هو العقد المؤكد

 وبعض ،}ِمنُن ِبِه ولَتَنْصرنَّهلَتُْؤ{: -عز وجل-عث نبي كما قال اهللا  ومن ذلك أنه إذا ب،ناصر واالتفاقوالت
                                                

 إبطال، والنسائي، كتاب الوصايا، باب )٢٨٧٠(رواه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم  -  ١٣
، وصححه األلباني في )٢٧١٣(وصية لوارث، برقم  ، كتاب الوصايا، باب اله، وابن ماج)٣٦٤١(ث، برقم الوصية للوار

 ).١٧٨٨(صحيح الجامع، برقم 



 أيضاً أخذ -عز وجل- وأن اهللا ،الميثاق حينما استخرجهم من صلب أبيهم آدم كأمثال الذر: أهل العلم يقول
 ويدل عليه ، هو ما ذكره الحافظ ابن كثير- تعالى أعلمواهللا-الظاهر و ،عليهم ميثاقاً آخر من الرسالة والنبوة

 فالقرآن يفسر ، فهذا هو الميثاق}وِإذْ َأخَذَ اللَّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم ِمن ِكتَاٍب{: ما أورده من قوله تعالى
  .بالقرآن

ِه نُوحا والَِّذي َأوحينَا ِإلَيك وما وصينَا ِبِه ِإبراِهيم شَرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِب{:  تعالىوفي قوله :قال
 الفاتح  فذكر الطرفين والوسط،،]١٣:سورة الشورى[ }دين وال تَتَفَرقُوا ِفيِهوموسى وِعيسى َأن َأِقيموا ال

ِإذْ {:  تعالىميثاق بها، كما قال فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم ال، الترتيبن بينهما علىوالخاتم، ومو
ميرِن مى ابِعيسى ووسمو اِهيمرِإبنُوٍح و ِمنو ِمنْكو مِميثَاقَه ينالنَِّبي َأخَذْنَا ِمن{.  

 هو أول رسول إلى أهل ، نوح هو الفاتح}ما وصى ِبِه نُوحا{و ،فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم: يقول
شَرع لَكُم ِمن الديِن ما { ، فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم، هذا الخاتم}والَِّذي َأوحينَا ِإلَيك{ ،األرض

 يعني الفاتح ، ذكر هذا مرتباً، فهذان طرفان، هذا الخاتم}والَِّذي َأوحينَا ِإلَيك{ ، هذا الفاتح}وصى ِبِه نُوحا
حافظ ابن كثير هنا في أول كالمه وفي آخره من أن هذه اآلية جاءت باإلخبار عن الذي ذكره الو ،والخاتم

 يعني في هاتين اآليتين هنا في أخذ ، وأنهم هؤالء الخمسة-عليهم الصالة والسالم-أولي العزم من الرسل 
تبارك -ا في ما شرعه  هذ}شَرع لَكُم ِمن الديِن{ وفي اآلية األخرى آية الشورى ،الميثاق فذكر هؤالء الخمسة

 وفي اآلية ، وليس فيهما ذكر ألولي العزم،-عليهم الصالة والسالم- وما وصى به هؤالء األنبياء ،-وتعالى
 فمن ، ولم يذكر أحداً منهم،]٣٥:سورة األحقاف[ }ولُوا الْعزِم ِمن الرسِلفَاصِبر كَما صبر ُأ{األخرى آية األحقاف 

ا قول مشهور عند بعض  وهذ، وفسر أولي العز بهؤالء الخمسة،ط بين هذه اآليات الثالثأهل العلم من رب
 -عليهم الصالة والسالم- فبعض أهل العلم يذكر ويسمي عدداً من األنبياء ،أهل العلم ولكنه ليس محل اتفاق

 كلهم موصوف -معليهم الصالة والسال-إن األنبياء جميعاً والرسل :  وبعضهم يقول،ويزيد على هذا العدد
 وإنما ،د ما يدل على أن هؤالء هم فقط الموصوفون بذلك لم يِر،لم يخص هؤالءو ولكنه هنا لم يذكر ،بذلك

فَاصِبر كَما {:  وأما ذكر أولي العزم فإنه جاء مطلقاً، وفي اآلية األخرى ذكرهم في مقام،هنا ذكرهم في مقام
هم أصحاب العزائم العظام والصبر الكبير في تحمل األذى وتبليغ رساالت ف ،}صبر ُأولُوا الْعزِم ِمن الرسِل

 فكل الرسل ، موصوفون بذلك-عليهم الصالة والسالم-جميع الرسل  : بعض أهل العلم يقول،اهللا إلى أقوامهم
قيد  هل يقيد بخمسة أو ي، ذلك وبعض أهل العلم يخص بعض الرسل فيقيد، أنهم أولو العزم،يصدق عليهم هذا

 فاآلية ليس فيها ما يدل على ،-واهللا تعالى أعلم- ،بأكثر؟ هذا محل اختالف وليس محل اتفاق بهؤالء الخمسة
  . واهللا أعلم،التخصيص

، }ريموِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنْك وِمن نُوٍح وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابِن م{:  تعالىكما قال: قال
 .صلوات اهللا عليهم- ثم رتبهم بحسب وجودهم -صلوات اهللا عليه-دأ في هذه اآلية بالخاتم؛ لشرفه فب

  .العهد: الميثاق الغليظ: وقال ابن عباس
  .المبلغين المؤدين عن الرسل:  قال مجاهد}ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم{: وقوله تعالى



؛ يعني الدعاة -عليهم الصالة والسالم- المبلغين المؤدين عن الرسل }سَأَل الصاِدِقينِلي{ :قال الحافظ في قوله
 هل بلغوا ، ماذا بلغوا، ليسأل األنبياء عن التبليغ}ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم{:  وبعضهم يقول،من أتباعهم

سألون عن الوفاء ي:  وبعضهم يقول،؟ودهم عليهم ماذا كان مرد،سألون عما أجابهم أقوامهمي:  وقيل،؟أقوامهم
 ،}ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم{ وحمله ابن القيم على العموم ،}ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم{ ،بهذا العهد
سأل  واألتباع واألمم تُ،سألونفاألنبياء ي}ِلينسرالْم تُمباذَا َأج٦٥:سورة القصص[ }م[،سألون عن  وكذلك أيضاً ي
سألون عن إذا كان الصادقون ي:  يقول-رحمه اهللا- والحافظ ابن القيم }ِليسَأَل الصاِدِقين عن ِصدِقِهم{الميثاق 

  . واهللا المستعان،!؟صدقهم فما بالك بالكاذبين
، فنحن نشهد أن الرسل قد موجعاً:  أي}اًِليمعذَابا َأ{من أممهم :  أي}وَأعد ِللْكَاِفِرين{:  تعالىوقوله: قال

بلَّغُوا رساالت ربهم، ونصحوا األمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين، الواضح الجلي، الذي ال لبس فيه، وال 
كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل شك، وال امتراء، وإن نكذبهم م 

سورة [ }لَقَد جاءتْ رسُل ربنَا ِبالْحقِّ{ :ة، كما قال أهل الجنالفهم فهو على الضاللهو الحق، ومن خ
 .]٤٣:األعراف


