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  . وعلى آله وصحبه أجمعين،ينا محمد وصلى اهللا وسلم وبارك على نب،الحمد هللا رب العالمين
يا َأيها النَِّبي جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين واغْلُظْ علَيِهم {: الى في تفسير قوله تع- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

ِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج ماهْأومو *  ِن ِمنيدبتَ عَأةَ لُوٍط كَانَتَا تَحرِامَأةَ نُوٍح وروا ِامكَفَر ثَلًا لِّلَِّذينم اللَّه برض
سورة ) ١٠-٩([ }ا صاِلحيِن فَخَانَتَاهما فَلَم يغِْنيا عنْهما ِمن اللَِّه شَيًئا وِقيَل ادخُلَا النَّار مع الداِخِلينِعباِدنَ
  .]التحريم

 وهؤالء ، هؤالء بالسالح والقتال،ينق بجهاد الكفار والمناف-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى آمراً رسوله 
   .دود عليهمبإقامة الح

}ِهملَياغْلُظْ ع{ في الدنيا :أي ]سورة التحريم) ٩([ }وِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج ماهْأومأي ]سورة التحريم) ٩([ }و: 
 في مخالطتهم المسلمين :أي ]سورة التحريم) ١٠([ }ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَِّذين كَفَروا{:  ثم قال تعالى،في اآلخرة

 ثم ، وال ينفعهم عند اهللا إن لم يكن اإليمان حاصالً في قلوبهم،اشرتهم لهم أن ذلك ال يجدي عنهم شيئاًومع
 :أي ]سورة التحريم) ١٠([ }ِامرَأةَ نُوٍح وِامرَأةَ لُوٍط كَانَتَا تَحتَ عبديِن ِمن ِعباِدنَا صاِلحيِن{: ذكر المثل فقال
 يؤاكالنهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة ،بتهما ليالً ونهاراً عندهما في صح،نبيين رسولين

قاهما في  وال صد، لم يوافقاهما على اإليمان، في اإليمان:أي ]سورة التحريم) ١٠([ }فَخَانَتَاهما{ ،واالختالط
 }غِْنيا عنْهما ِمن اللَِّه شَيًئافَلَم ي{:  ولهذا قال تعالى؛ وال دفع عنهما محذوراً، ذلك كله شيئاً فلم يجِد،الرسالة

وليس  ]سورة التحريم) ١٠([ }ادخُلَا النَّار مع الداِخِلين{  للمرأتين: أي}وِقيَل{  لكفرهما: أي]سورة التحريم) ١٠([
مات عن  فإن نساء األنبياء معصو،في فاحشة بل في الدين ]سورة التحريم) ١٠([ }فَخَانَتَاهما{: المراد بقوله

  . كما قدمنا في سورة النور،نبياءالوقوع في الفاحشة لحرمة األ
 ،كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 

 وأما امرأة ، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به،فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح
  .ءط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السولو

 إنما كانت خيانتهما في ،ما بغت امرأة نبي قط: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال الضحاك عن ابن عباس 
  . الدين

  .وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد،م على رسول اهللا والصالة والسال،الحمد هللا



 وهو ،هذه اآليات كما أشرت في أول هذه السورة ترتبط بموضوعها األول الذي نزل صدرها من أجلهإن ف
  وآلى-صلى اهللا عليه وسلم- فغضب رسول ، لما وقع منهن ما وقع-صلى اهللا عليه وسلم-أن أزواج النبي 

ِإن {: -عز وجل- وقال اهللا ، بسببهن هذا-اهللا عليه وسلمصلى -لما حرم النبي ف ، وحرم ما حرم،منهن شهراً
 ،بين في آخر هذه السورة أن القرابة وحدها ال تنفع ]سورة التحريم) ٤([ }تَتُوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما

 ال يكفي -معليهم الصالة والسال- أو من غيره من األنبياء -صلى اهللا عليه وسلم-فالقرب من رسول اهللا 
صلوات اهللا عليهم -قربهما من هؤالء األنبياء امرأة نوح وامرأة لوط لم تنتفعا ب فهذه ،وحده لتحقيق النجاة

   .وسالمه
ن كفر  مإذا كان اإلنسان مؤمناً وكفر ]سورة المائدة) ١٠٥([ }الَ يضركُم من ضلَّ ِإذَا اهتَديتُم{ :وهكذا في المقابل
   . ولو كان أقرب قريب إليه فإن ذلك ال يضرهمن أهل األرض

فهذا القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير هو الذي ال يجوز  ]سورة التحريم) ١٠([ }فَخَانَتَاهما{:  بقولهأما ما يتعلق
 وإذا وقعت الفاحشة من ،قوال الساقطة التي تؤخذ عن كفار بني إسرائيلاأل وما عداه فإنه من ،العدول عنه

 ، وحاشا وما إلى ذلك من األمور المعلومة، ويؤثر في مرتبته،نبي فإن ذلك يعود إليه بتدنيس شرفهامرأة 
      فنساء األنبياء ، وإنما يرجع أثره إليه، فهو أمر ال يختص بها، من هذا-عليهم الصالة والسالم-األنبياء 

  . واهللا أعلم،ال هؤالء النسوة وإن كان يقع منهن الكفر كح، مصونات من هذا-عليهم الصالة والسالم-
} نوعِني ِمن ِفرنَجنَِّة وتًا ِفي الْجيب كِن ِلي ِعنداب بِإذْ قَالَتْ ر نوعَأةَ ِفررنُوا ِامآم ثَلًا لِّلَِّذينم اللَّه برضو

ِم الظَّاِلِمينالْقَو ِني ِمننَجِلِه ومعنَتَ ِع * واب ميرموِحنَا وا فَنَفَخْنَا ِفيِه ِمن رهجنَتْ فَرصالَِّتي َأح انرم
الْقَاِنِتين كَانَتْ ِمنكُتُِبِه وا وهباِت رقَتْ ِبكَِلمدصسورة التحريم) ١٢-١١([ }و[.  

  :ال تعالى كما ق،وهذا مثل ضربه اهللا للمؤمنين أنهم ال تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم
الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شَيٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ {

ه هللا ما ضر امرأتَ فوا، أهل األرض وأكفرهمىكان فرعون أعت: قال قتادة ]سورة آل عمران) ٢٨([ }ِمنْهم تُقَاةً
ال يؤاخذ أحداً إال بذنبه، ليعلموا أن اهللا تعالى حكم عدل، زوجها حين أطاعت ربهاكفر .  

 فإذا ،كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير عن سلمان 
  . وكانت ترى بيتها في الجنة،نحتهاانصرف عنها أظلتها المالئكة بأج

غلب موسى : كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ فيقال: ثم روى ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال
نظروا أعظم صخرة تجدونها ا: فقالفرعون،  فأرسل إليها ،آمنت برب موسى وهارون:  فتقول،وهارون

رها إلى  فلما أتوها رفعت بص، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي،افإن مضت على قولها فألقوها عليه
 وألقيت الصخرة على جسد ليس ،زعت روحها وانتُ، فمضت على قولها،السماء فأبصرت بيتها في الجنة

 :أي ]سورة التحريم) ١١([ }رب ابِن ِلي ِعندك بيتًا ِفي الْجنَِّة ونَجِني ِمن ِفرعون وعمِلِه{:  فقولها،فيه روح
وهذه المرأة هي  ]سورة التحريم) ١١([ }ونَجِني ِمن الْقَوِم الظَّاِلِمين{ ، عملهخلصني منه فإني أبرأ إليك من

  .ارضي اهللا تعالى عنه-آسية بنت مزاحم 



 ، حفظته وصانته:أي ]سورة التحريم) ١٢([ }ومريم ابنَتَ ِعمران الَِّتي َأحصنَتْ فَرجها{: وقوله تعالى
  .]سورة التحريم) ١٢([ }نَفَخْنَا ِفيِه ِمن روِحنَافَ{واإلحصان هو العفاف والحرية 

  شريعة محمد ،كم في هذه الشريعةحعلى أنه ق بامرأة فرعون كونها تحت فرعون هذا ال يقال اآلن ما يتعل
 وإذا كان زوجها على غير اإليمان فإنه ال يجوز ،؛ ألن المرأة المسلمة ال تحل للكافر-صلى اهللا عليه وسلم-

جِد معه  بل إذا كان فاجراً فاسقاً يقارف الفواحش وما أشبه ذلك فإنها تؤمر بمفارقته إذا لم ي،اء معهلها البق
   . ولم تصلح حاله،النصح

 فما يتعلق بأحكام القرآن حينما ينظر في ، أحكام تختص بهاافعلى كل حال تعرفون أن هذه الشريعة له
 أو ،ن فإنه يؤخذ من شرع من قبلنا ما يوافق شرعناالقصص قصص األنبياء أو القصص التي ذكرها القرآ

   .وهذه مسألة معروفة على كل حال، على األقل ما ال يخالفه على القول اآلخر
اإلحصان هو :  قال]سورة التحريم) ١٢([ }ومريم ابنَتَ ِعمران الَِّتي َأحصنَتْ فَرجها{: وفي قوله تعالى هنا

 حفظته وصانته من :أي ]سورة التحريم) ١٢([ }َأحصنَتْ فَرجها{ض معاني اإلحصان  هذه بع،العفاف والحرية
فَِإذَا { ، الزواج-كما سبق في الكالم على سورة النساء- بمعنى  وإال فاإلحصان يأتي أيضاً،مقارفة ما ال يليق

ِصن{ تزوجن :أي ]سورة النساء) ٢٥([ }ُأحنَأتَي فَِإن ِصننَاِتفَِإذَا ُأحصحلَى الْما عفُ مِنص ِهنلَيِبفَاِحشٍَة فَع { 
  . الحرائر:يعني ]سورة النساء) ٢٥([
 فإن اهللا بعثه ،-عليه السالم- وهو جبريل ،ك بواسطة الملَ:أي ]سورة التحريم) ١٢([ }فَنَفَخْنَا ِفيِه ِمن روِحنَا{

 فنزلت النفخة ،فيه في جيب درعهابلى أن ينفخ  وأمره اهللا تعا،بشر سوي  فتمثل لها في سورة،إليها
فَنَفَخْنَا ِفيِه ِمن روِحنَا {:  ولهذا قال تعالى؛-عليه السالم- فكان منه الحمل بعيسى ،فولجت في فرجها

سورة ) ١٢([ }وكَانَتْ ِمن الْقَاِنِتين{ بقدره و شرعه :أي ]سورة التحريم) ١٢([ }وصدقَتْ ِبكَِلماِت ربها وكُتُِبِه
   .]التحريم

 باعتبار أن الكلمات هي الكلمات الكونية ،بقدره وشرعه: قال ]سورة التحريم) ١٢([ }ِبكَِلماِت ربها وكُتُِبِه{
 وأما ، وهي التي يحصل بها التكوين، فهي التي ال يجاوزها بر وال فاجر)١())أعوذ بكلمات اهللا التامات((

وصدقَتْ {الكلمات الشرعية : يقال لها ، في كتبه-عز وجل- وكالم اهللا ،لقرآنالكلمات الشرعية فهي مثل ا
  .]سورة التحريم) ١٢([ }ِبكَِلماِت ربها وكُتُِبِه

 -صلى اهللا عليه وسلم-خط رسول اهللا :  قال-ما اهللا تعالى عنهرضي-روى اإلمام أحمد عن ابن عباس 
صلى اهللا - رسول اهللا  فقال،اهللا ورسوله أعلم:  قالوا))ا هذا؟أتدرون م((:  وقال،في األرض أربعة خطوط

 وآسية ،بنت عمران ومريم ، وفاطمة بنت محمد،نت خويلدأفضل نساء أهل الجنة خديجة ب(( :-عليه وسلم
  .)٢())بنت مزاحم امرأة فرعون

                                                
 -٢٠٨٠/ ٤ (وغی ره  ال شقاء  ودرك الق ضاء  س وء  م ن  التع وذ  في باب،  واالستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتابفي  مسلم   أخرجھ   - ١

٢٧٠٨ ()٥٤(.  
 م  ن طری  ق ی  ونس ب  ن محم  د الم  ؤدب، بھ  ذا   ٣/١٨٥، والح  اكم )٢٧٢٢( أب  و یعل  ى وأخرج  ھ) ٢٦٦٨ -٤٠٩/ ٤( أخرج  ھ أحم  د - ٢

  .ھذا حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه بھذه السیاقة: وقال الحاكم. اإلسناد
من ط رق ع ن   ) ١١٩٢٨(، والطبراني )٧٠١٠(، وابن حبان )١٤٨" (مشكل اآلثار"، والطحاوي في )٥٩٧(وأخرجھ عبد بن حمید    

  ).١٥٠٨(وصححھ األلباني في الصحیحة . رات، بھداود بن أبي الف



 عليه صلى اهللا- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى األشعري 
بنت عمران  ومريم ،ساء إال آسية امرأة فرعونكمل من الرجال كثير ولم يكمل من الن((:  قال-وسلم

ذكرنا طرق  وقد )٣()) وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام،وخديجة بنت خويلد
 في كتابنا البداية -معليهما السال-بن مريم  والكالم عليها في قصة عيسى ا،هذه األحاديث وألفاظها

  . وهللا الحمد والمنة،والنهاية
  . وهللا الحمد والمنة،آخر تفسير سورة التحريم

 

                                                
إلى ]١١: التحریم[} وضرب اهللا مثًال للذین آمنوا امرأة فرعون{ أخرجھ البخاري في كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول اهللا تعالى        - ٣

، ب اب  - تع الى ع نھم  رض ي اهللا -وم سلم  ف ي كت اب ف ضائل ال صحابة         ) ٣٤١١-١٥٨/ ٤] (١٢: التحریم[} وكانت من القانتین  {: قولھ
  ).٢٤٣١) (٧٠ -١٨٨٦/ ٤ (-رضي اهللا تعالى عنھا-فضائل خدیجة أم المؤمنین 


