
 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢١(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  : أما بعد،رسول اهللالصالة والسالم على و، الحمد هللا

 ]سورة النـساء ) ٧١([ } َأِو انِفرواْ جِميعايا َأيها الَِّذين آمنُواْ خُذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ ثُباتٍ { :-تبارك وتعالى -فقوله  
  . يأمرهم بأن ينفروا لقتال عدوهم مجتمعين ومتفرقين بحسب المصلحة-عز وجل-يعني أن اهللا 

  ."ثاء وكسر الباءلبضم ا  على ثُبينوقد تجمع الثُّبةُ": قال
  ".أي المؤمن النافر في سبيل اهللا": -هللارحمه ا-قال الحافظ ابن كثير  ]سورة النساء) ٧٤([ }فَلْيقَاِتْل{ :وقوله

يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما        الذين   :أي" ]سورة النساء ) ٧٤([ }الَِّذين يشْرون الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرةِ    {
ـ أن  باعتبـار    -رحمـه اهللا  -هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير        و"  إيمانهم مذلك إال لكفرهم وعد    م االس

 الذي وقع عليه القتال هو الذي يشري الـدنيا بـاآلخرة        أن    يعني ،في محل نصب مفعول به    ته  الموصول وصل 
  .الذين صفتهم أنهم يشرون الدنيا باآلخرة  أي فليقاتل المؤمنون الكفار،ويكون الفاعل غيره

المتبادر من الـسياق هـو    بل ، من السياق ليس هو المتبادر-رحمه اهللا-  ابن كثيرهذا المعنى الذي ذكرهلكن  
  .يبيعونأي  يشرونيكون معنى و} الَِّذين يشْرون{  الفاعلأن
عتبار يكون المعنى عكس     وعلى هذا اال   ،يعني يبيعونها بنعيم اآلخرة    ]سورة النساء ) ٧٤([ }يشْرون الْحياةَ الدنْيا  {

 ومنهم كبيـر المفـسرين   يه عامة أهل العلم    وهو الذي عل   ،ةهذا هو األقرب في تفسير اآلي      و ، ابن كثير  ما ذكر 
فَلْيقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّـِه الَّـِذين يـشْرون         { : أي أن المعنى يكون هكذا     - تعالى رحمه اهللا -ابن جرير الطبري    

نهـم يبيعـون     اإليمان الذين صفتهم أ     أهلُ  في سبيل اهللا   تليعني فليقا  ]سورة النساء ) ٧٤([ }الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرةِ  
  .الدنيا العاجلة باآلخرة

وما لَكُم الَ تُقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَـا                 {
الَِّذين آمنُواْ يقَاِتلُون ِفـي     * لَّدنك وِليا واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك نَِصيرا      ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم َأهلُها واجعل لَّنَا ِمن         

 }سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ َأوِلياء الشَّيطَاِن ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضـِعيفًا                 
عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى الـسعي فـي اسـتنقاذ         يحرض تعالى    ]ورة النساء س) ٧٦-٧٥([

الَّـِذين  { : ولهـذا قـال تعـالى      ،المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها         
  . مكةيعني ]سورة النساء) ٧٥([ }يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريِة

 }ِفي سِبيِل اللّـِه والْمستَـضعِفين  {  هكذاإلى لفظ الجاللة مضافاً  يحتمل أن يكون}والْمستَضعِفين{:  تعالى قوله
  .وسبيل المستضعفين الذين هذه صفتهم يعني يكون المعنى ومالكم ال تقاتلون في سبيل اهللا

ومـالكم ال تقـاتلون فـي سـبيل اهللا وأخـص       صوباً على االختصاص ويكون المعنـى     أن يكون من   لويحتم
 لكـن المقـصود     ،تلف عنه في اإلعراب   ب للذي قبله وإن كان يخ      والمعنى على هذا أيضاً مقار     ،المستضعفين
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تقـاتلون فـي سـبيل        أي أنكم  ،بهذا االعتبار أن يكون المستضعفون أحد األسباب التي من أجلها يقوم القتال           
 وفي سبيل المستضعفين الستنقاذهم ورفع الظلم عـنهم فـإنهم       ، والثواب وطلب ما عنده من األجر    ة اهللا   مرضا

  . واهللا أعلم،جديرون بذلك
: كقوله تعـالى  يعني مكة ]سورة النـساء ) ٧٥([ }الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريِة{ :ولهذا قال تعالى 

}     قُو َأشَد ٍة ِهيين قَرن مكََأيو    تْكجالَِّتي َأخْر ِتكين قَرا { :هثم وصفها بقول   ]سورة محمد ) ١٣([ }ةً ملُهالظَّاِلِم َأه{ 
  .]سورة النساء) ٧٥([
سخر لنا مـن عنـدك وليـاً        : أي ]سورة النساء ) ٧٥([ }واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك نَِصيرا         {

  .وناصراً
  .)١(كنت أنا وأمي من المستضعفين: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-س عن ابن عبا لبخاريروى ا

سـورة  ) ٧٦([ }ِتلُون ِفي سِبيِل الطَّـاغُوتِ الَِّذين آمنُواْ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَا   { :ثم قال تعالى  
  . والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان، ورضوانهالمؤمنون يقاتلون في طاعة اهللا: أي ]النساء
 ـِعيفًا          { :قتال أعدائه بقوله  على  ج تعالى المؤمنين    ثم هيض طَاِن كَـانالـشَّي دكَي طَاِن ِإناء الشَّيِليفَقَاِتلُواْ َأو{ 

  .]سورة النساء) ٧٦([
}         كُمِديكُفُّواْ َأي مِقيَل لَه ِإلَى الَِّذين تَر َألَم            مـنْهالِْقتَاُل ِإذَا فَِريقٌ م ِهملَيع ا كُِتبكَاةَ فَلَمآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيمو

ِريـٍب قُـْل   يخْشَون النَّاس كَخَشْيِة اللِّه َأو َأشَد خَشْيةً وقَالُواْ ربنَا ِلم كَتَبتَ علَينَا الِْقتَاَل لَوال َأخَّرتَنَا ِإلَى َأجٍل قَ          
َأينَما تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بـروٍج    * متَاع الدنْيا قَِليٌل واآلِخرةُ خَير لِّمِن اتَّقَى والَ تُظْلَمون فَِتيالً         

بهم سيَئةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِدك قُْل كُل من ِعنـِد        مشَيدٍة وِإن تُِصبهم حسنَةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تُصِ          
ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمـن             *اللِّه فَما ِلهُؤالء الْقَوِم الَ يكَادون يفْقَهون حِديثًا       

  .]سورة النساء) ٧٩-٧٨([ } رسوالً وكَفَى ِباللِّه شَِهيدانَّفِْسك وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس
لكن كانوا ب صة والزكاة وإن لم تكن ذات النُّ     مأمورين بالصال  -وهم بمكة -كان المؤمنون في ابتداء اإلسالم      

 وكـانوا  ، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين       ،مأمورين بمواساة الفقراء منهم   
  . لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهمنون ويودوقحريت

) ٧٨([ اآليـة } فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتَاُل ِإذَا فَِريقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْيِة اللِّه َأو َأشَد خَشْيةً             {: قوله تعالى 
 فـي سـورة     -عز وجل -كما قال اهللا     ن للجهاد في المؤمنين حينما كانوا يتشوفو    هذه اآلية نزلت     ]سورة النساء 

) ٣-٢([ }كَبر مقْتًا ِعند اللَِّه َأن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُـون         * يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون        {: الصف
فلمـا أخبـروا أنـه       -عز وجل -تمنوا أن يعرفوا أحب األعمال إلى اهللا        نزلت بسبب أنهم      فإنها ]سورة الصف 

خالفاً لمـن    -واهللا أعلم - الظاهر هو    وهذا القول  ،ك على ذل  -عز وجل - فعاتبهم اهللا    ،وائالجهاد تثاقلوا وتباط  
نهـا فـي   إ:  وإن كان من قـال فإن هؤالء ال يتشوفون إلى الجهاد أصالً     ؛في المنافقين أو في اليهود    ها  نإ: قال

  . من أخبارهم-عز وجل-إن ذلك مما قصه اهللا : اليهود قال
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 ومنها كـونهم    ، إلى كثرة عدد عدوهم    قلة عددهم بالنسبة  : اك مناسباً ألسباب كثيرة منها     ذ ولم يكن الحال إذ   
لهذا لم يـؤمر    ف ؛ فلم يكن األمر بالقتال فيه ابتداء الئقاً       ،كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع األرض        

 ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعـضهم   ،ر ومنعة وأنصار  بالجهاد إال بالمدينة لما صارت لهم دا      
) ٧٧([ }خَّرتَنَا ِإلَى َأجٍل قَِريبٍ   وقَالُواْ ربنَا ِلم كَتَبتَ علَينَا الِْقتَاَل لَوال أَ       { منه وخافوا مواجهة الناس خوفاً شديداً     

  .م النساءأي وتالدماء ويتم األبناءلو ما أخرته إلى مدة أخرى فإن فيه سفك : أي ]سورة النساء
 }ويقُوُل الَِّذين آمنُوا لَولَا نُزلَتْ سورةٌ فَِإذَا ُأنِزلَتْ سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها الِْقتَـالُ        { :وهذه اآلية كقوله تعالى   

  .]سورة محمد) ٢٠([ اآليات
أتـوا   أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له       -مارضي اهللا تعالى عنه   -روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس        

 ،فلما آمنا صـرنا أذلـة    ونحن مشركونكنا في عز، يا نبي اهللا: بمكة فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم - النبي
َألَم تَر  { : فلما حوله اهللا إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل اهللا          ))إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم     ((: قال

  .)٢( ورواه النسائي والحاكم]سورة النساء) ٧٧([ اآلية }الَِّذين ِقيَل لَهم كُفُّواْ َأيِديكُمِإلَى 
 ،آخرة المتقي خير من دنيـاه     : أي ]سورة النساء ) ٧٧([ }قُْل متَاع الدنْيا قَِليٌل واآلِخرةُ خَير لِّمِن اتَّقَى       { :وقوله

عـن  لهـم  وهذه تـسلية   ،من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء: أي ] سورة النـساء )٧٧([ }والَ تُظْلَمون فَِتيالً {
  . وتحريض لهم على الجهاد، وترغيب لهم في اآلخرة،الدنيا

 أنتم صائرون : أي ]سورة النساء ) ٧٨([ }َأينَما تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدةٍ        { :وقوله تعالى 
 ]سورة الـرحمن  ) ٢٦([ اآلية }كُلُّ من علَيها فَانٍ   { :إلى الموت ال محالة وال ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى           

 }وما جعلْنَا ِلبشٍَر من قَبِلـك الْخُلْـد   { :وقال تعالى  ]سورة العنكبوت ) ٥٧([ }كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموتِ   { :وقال تعالى 
  .]نبياءسورة األ) ٣٤([

 يجاهد فـإن لـه   مالمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت ال محالة وال ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو ل        
حينما جـاءه المـوت علـى        -رضي اهللا تعالى عنه   -أجالً محتوماً ومقاماً مقسوماًَ كما قال خالد بن الوليد          

ه جرح من طعنة أو رمية وهـا أنـا          عضو من أعضائي إال وفي    من  لقد شهدت كذا وكذا موقفاً وما       : فراشه
  .أموت على فراشي فال نامت أعين الجبناء

ال يغنـي حـذر    :أي حصينة منيعة عالية رفيعة أي    ]سورة النساء ) ٧٨([ }ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدةٍ    {: وقوله
  .وتحصن من الموت

قيل له ذلك لظهـوره     وهو المكان المرتفع      البرج ]ورة النساء س) ٧٨([ }ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدةٍ    { :تعالى يقول
   أو التي تزاحم الرجال أو تمشي في وسط الطريـق أو كثيـرة الخـروج      ولذلك يقال للمرأة المتبذلة   ،وانكشافه

البرج يـراه    ف ؛متبرجة؛ ألن هذا نوع من التبرج بمعنى الظهور واالنكشاف        :  يقال عنها  -ولو كانت متحجبة  -
  .هانكشافه وظهوره وارتفاعه وبدوالناس ب
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ولـذلك   ، بمعنى أنهـا محكمـة البنـاء       - مثالً صبالج-المطلية  معنى  والمشيدة تأتي بمعنى المرتفعة وتأتي ب     
 مـن  رفع المساجد في البناء وتعليتهـا عن    به النهي  دالنهي عن تشييد المساجد هل المقصو      الذي فيه  فالحديث

  ؟تحسين بنائها وما أشبه ذلكتزيينها و غير حاجة أو المقصود به
 ذكر لهم في هذه اآليـات      -عز وجل -الحاصل أن اهللا     ف ،دالة على كراهة أن يحمر أو يصفر      وردت نصوص   

 ، بأن ينفـروا مجتمعـين ومتفـرقين       -تبارك وتعالى -جملة من األمور التي يحفزهم فيها إلى الجهاد فأمرهم          
فَلْيقَاِتْل ِفي سـِبيِل اللّـِه      { : فقال  وأمر أهل اإليمان بالقتال    ، وذم المنافقين على قيلهم    ،اتب المتباطئين منهم  وع

لماذا :  فقال ،وذكر ثوابهم ثم ذكر ما يحفزهم على ذلك        ]سورة النساء ) ٧٤([ }الَِّذين يشْرون الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرةِ    
 ثم ذكر حالة أهل     ؟ال تقاتلون في سبيل اهللا وفي سبيل المستضعفين الذين قد وقع عليهم اإلذالل والظلم والقهر              

 ثم بعد ذلك بين لهم أصالً كبيراً وهو أن متاع الدنيا           ،ا بعد أن كانوا يتمنون ذلك     وئ ثم عاتب الذين تباط    ،اإليمان
 ، ال يقدمه قتال وال يؤخره خور وضعف وجبن        ، واقع ال محالة   خافون منه ويتحاشونه  يزائل وأن الموت الذي     

 ومهما ركب اإلنسان األهوال واألوجال واألخطـار فـإن           في أي مكان كان،    أجل اإلنسان مات  جاء  وإنما إذا   
نقشع عنه سـحائب الخـوف      ت فهذه عقيدة قوية وراسخة إذا اعتقدها اإلنسان فإنه          ،ذلك ال يقدم في أجله لحظة     

  .لع والجبنوالوجل واله
 أن هؤالء   ي وه ، لهم في هذه اآليات قضية مهمة تتعلق بحالهم وحال عدوهم في القتال            -عز وجل -وذكر اهللا   

يع أن يقدم لهـم   ال يستط ويركنون إلى ركن هش ضعيف، واهية فأهدافهم،ء يقاتلون في سبيل الطاغوت   األعدا
 ]سـورة النـساء  ) ٧٦([ }فَقَاِتلُواْ َأوِلياء الـشَّيطَانِ { :قال وأن أهل اإليمان يقاتلون في سبيل اهللا ف       ،نفعاً وال نصراً  

وهذا يرجع إلى أوليائـه   ]سورة النساء) ٧٦([ }ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفًا{: فقال وبين لهم ضعف كيد الشيطان  
هذه المعاني لو   ن وقاتلوهم، و  إذا قابلوا أهل اإليما    والهالة التي يضفونها على أنفسهم تنقشع        ،فإن كيدهم يتالشى  

  .ر من األمور التي تضعفهم وتؤخرهمرتفع عن نفوسهم كثيتأن أهل اإليمان تأملوها فإنه 
نهم كانوا إذا وقعت هزيمة أو نحو ذلك أعادوا هذا إلى النبي            وأ  وإرجافهم حال المنافقين ذكر تعالى بعد ذلك     ثم  
 كما قال الفراعنـة     ،عز وجل -من عند اهللا    هذا  : ة قالوا  وإذا جاء نصر وظفر وغنيم     ،-صلى اهللا عليه وسلم   -

وِإن تُِصبهم سيَئةٌ يطَّيـرواْ ِبموسـى       { : ويمن معه  انوا يتطيرون به   عندما ك  -عليه الصالة والسالم  -لموسى  
هعن ممسورة األعراف) ١٣١([ }و[.  

 هذا ،وأوالد ونحو ذلك خصب ورزق من ثمار وزروع: أي ]سورة النـساء ) ٧٨([ }وِإن تُِصبهم حسنَةٌ  { :وقوله
) ٧٨([ }يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنـِد اللّـهِ      { وأبي العالية والسدي   -مارضي اهللا تعالى عنه   -معنى قول ابن عباس     

 أو موت ،قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع: أي ]سورة النـساء  ) ٧٨([ }وِإن تُِصبهم سيَئةٌ  { ]سورة النساء 
: أي ]سورة النـساء ) ٧٨([ }يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِدك  {  أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي        ، أو نتاج  ،أوالد
فَِإذَا جاءتْهم الْحسنَةُ قَالُواْ لَنَا     {:  كما قال تعالى عن قوم فرعون      ،اعنا لك واقتدائنا بدينك   تبلك وبسبب ا  بمن قِ 

   س مهِإن تُِصبِذِه وه    هعن ممى ووسواْ ِبمرطَّيَئةٌ يـن    { :وكما قال تعالى   ]سورة األعراف ) ١٣١([ }يالنَّاِس م ِمنو
 وهكذا قال هؤالء المنافقون الذين دخلوا في اإلسالم ظـاهراً   ]سورة الحـج) ١١([ اآلية }يعبد اللَّه علَى حرفٍ   

صـلى اهللا عليـه     -تباعهم النبي   انه إلى   وصابهم شر إنما يسند    ولهذا إذا أ   ،وهم كارهون له في نفس األمر     
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 }قُْل كُل مـن ِعنـِد اللّـهِ   { : فقوله ]سورة النساء ) ٧٨([ }قُْل كُل من ِعنِد اللّهِ    {: -عز وجل -فأنزل اهللا    -وسلم
  .افرالجميع بقضاء اهللا وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والك: أي ]سورة النساء) ٧٨([

ما َأصـابك   { : والمراد جنس اإلنسان ليحصل الجواب     -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله      
  .ه ولطفه ورحمتهمن فضل اهللا ومنِّ: أي ]سورة النساء) ٧٩([ }ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه

شمل كـل  الحسنة ت ]سورة النساء) ٧٩([ }ن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسكما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك مِ { :قوله
ة كـل    والسيئ ، فهي كل أمر يسرهم من نصر أو غنى أو نزول مطر أو نحو ذلك              ،المعاني التي ذكرها السلف   

هذا : يقولون ذلك مما يتشاءمون به و      وما أشبه  ،وموت ولد وهالك زرع وخسارة التجارة     ما يسوء من هزيمة     
أنت الذي سـببت   : كقولهم، بطريقة أو بأخرى    الكالم يقولون هذا  وقد كانوا    ،وشؤم دينك الذي جئت به    بشؤمك  

ل ما حصل مـن     صفح ، ويستهدفوننا ويرموننا عن قوس واحدة     انك جعلت الناس يحاربونن   ؛ أل لنا هذه الكوارث  
  .هذه األمور
 هذه اآليـة  ]سورة النساء) ٧٩([ }ا َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسك  ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وم      { :وقوله تعالى 

 وقوع الحسنة هي من توفيق اهللا وفضله ووقـوع الـسيئة يكـون بـسبب        وذلك أن  ،رضة لما قبلها  ت معا ليس
  . والذنوب ونحو ذلك، وكل من الحسنة والسيئة ال يقع شيء منها إال بإذن اهللا وقدرهراإلنسان من التقصي

ما َأصابك ِمـن    { :وله تعالى ق و ،  هذا رد على المنافقين    ]سورة النساء ) ٧٨([ }قُْل كُل من ِعنِد اللّهِ    { :وقوله تعالى 
       َئٍة فَِمن نَّفِْسكيِمن س كابا َأصماللِّه و نٍَة فَِمنسصـلى اهللا عليـه   -لنبـي   هذا خطاب ل ]سورة النساء) ٧٩([ }ح

 لم يكن له سـيئات أو ذنـوب         -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النبي     في طاب ال يرد عليه إشكال    وهذا الخ  -وسلم
هـذا  : فالذين التفتوا إلى هذا المعنى قـالوا  ]سورة النـساء ) ٧٩([ }وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسك  { :حتى يقال 

 والمقـصود بـه     -صلى اهللا عليه وسـلم    -إن الخطاب متوجه إلى النبي      : خطاب لألمة وال مانع من أن يقال      
 ،-عليه الصالة والـسالم   - تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها        أو أن األمة داخلة فيه باعتبار أن األمة        ،ةاألم

 ، وتارة يكون المراد به األمة قطعاً      ، تارة يكون مختصاً به    -صلى اهللا عليه وسلم   -والخطاب الموجه إلى النبي     
  . وتدخل فيه األمة باالعتبار الذي ذكرته آنفاً-اهللا عليه وسلمصلى -وتارة يدخل فيه النبي 

ِإما يـبلُغَن ِعنـدك الِْكبـر    { : قال-عز وجل- أن اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-مما يختص باألمة دون النبي   و
          مقُل لَّها ومهرالَ تَنْهآ ُأفٍّ وما فَالَ تَقُل لَّهمِكالَه ا َأومهدا  َأحالً كَِريمِة      * ا قَومحالر الذُّلِّ ِمن نَاحا جملَه اخِْفضو

 لما نزلت عليـه  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي   ]سورة اإلسراء ) ٢٤-٢٣([ }وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صِغيرا     
  .ة فهذا الخطاب قطعاً متوجه إلى األم ، لم يكن له أب وال أماتاآليهذه 

خَاِلـصةً لَّـك ِمـن دوِن    { : وتقوم قرينة تدل على ذلك كقوله تعالى-صلى اهللا عليه وسلم-وقد يختص بالنبي   
ْؤِمِنينوهـذا هـو     في الخطاب    -صلى اهللا عليه وسلم   -األمة مع النبي     وقد تشترك  ]سورة األحزاب ) ٥٠([ }الْم
  .الغالب

 لكنهم ال   ،لى القول الراجح عند أهل السنة      تقع منهم ع   الصغائر فإن -عليهم الصالة والسالم  -ألنبياء  بالنسبة ل و
             يعني التي تدل   -ة  يصرون عليها وال تكون هذه الصغائر من قبيل المدنسات التي يسميها العلماء صغائر الخس
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ـ  { : قال-عز وجل- واهللا -عليهم الصالة والسالم- فهذه ال تقع من األنبياء    -ةءعلى دنا  ) ٢([ }هِليغِْفر لَـك اللَّ
  . ما تقدم من ذنبه وما تأخر-صلى اهللا عليه وسلم- غفر للنبي -عز وجل-فاهللا  ]سورة الفتح

فـاألولى رد علـى    ]سورة النساء) ٧٩([ }وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسك   { : قال -عز وجل -فالحاصل أن اهللا    
 وفي القراءة التي قرأ بها أبـي وابـن          ،بقضائه وقدره : أي ]ورة النساء س) ٧٨([ }قُْل كُل من ِعنِد اللّهِ    { المنافقين

 والقراءة اآلحادية إذا صح سـندها       )وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك        (: عباس وابن مسعود  
ـ     {:  قائالً  رد على المنافقين   -عز وجل -اهللا   ف ،فإنها تفسر القراءة المتواترة    سـورة  ) ٧٨([ }ِهقُْل كُل من ِعنِد اللّ

سـورة  ) ٧٩([ }ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللّـهِ { : فقال ينتفعون بهى معن ثم بعد ذلك قرر ألهل اإليمان    ]النـساء 
أي أن هذا من فضله عليك وعلى هذه األمة أن حصل لهم الخصب أو النصر أو ربـح التجـارة ومـا       ]النساء

  .أشبه ذلك
}   يِمن س كابا َأصموأي بسبب ذنـوبكم وتقـصيركم ومخـالفتكم ألمـر اهللا     ]سورة النساء) ٧٩([ }َئٍة فَِمن نَّفِْسك      
وهذا كما قال اهللا     -صلى اهللا عليه وسلم   - كما وقع من الهزيمة في يوم أحد لما عصوا النبي            -تبارك وتعالى -
سورة ) ٣٠([ }فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيرٍ    وما َأصابكُم من مِصيبٍة     { : في اآلية األخرى   -تبارك وتعالى -

 فهذا المعنـى ينتفـع بـه أهـل          ،فالمصائب التي تقع لإلنسان إنما تقع بسبب ذنوبه وظلمه وتقصيره          ]الشورى
من أمور طيبة فهي من عند اهللا فاشكروه عليها وما وقـع بكـم مـن                و ما أصابكم من حسنات      : أي ،اإليمان

 -عز وجل -فتوبوا إلى اهللا     قص في األرزاق واألموال وما إلى ذلك فهذا بسبب تقصيركم وذنوبكم          مصائب ون 
كما في   -عز وجل - فالشر ال ينسب إلى اهللا       ،يرفع ما بكم من الضر وما نزل بكم من المصيبة         لوارجعوا إليه   

عـز  -ن ليس في أفعال اهللا      لك خلق الخير وخلق الشر      -تبارك وتعالى -اهللا   ف )٣())والشر ليس إليك  ((: الحديث
فهذا الذي يقـع لإلنـسان مـن     -جل جالله- بالغة يعلمها اهللا ٍمكَِح لِ ه شر وإنما الشر يوجد في مفعوالت      -وجل

تعـارض     الفرق وأنه ال    وبهذا يتبين  ،ما جنته يداه والكل مجتمع تحت قضاء اهللا وقدره         إنما هو بسبب     المكاره
  .بين هذه النصوص

}   كابا َأصمو   َئٍة فَِمن نَّفِْسكيِمن س{ ])أي فمن قِ   ]سورة النساء ) ٧٩لك ومن عملك أنت كما قال تعالى      ب: }  ـامو
 قال السدي والحسن البـصري     ]سورة الشورى ) ٣٠([ }َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيرٍ        

) ٧٩([ }فَِمن نَّفِْسك { : وقال قتادة في اآلية    ،بذنبك: أي ]سورة النساء ) ٧٩([ }فَِمن نَّفِْسك { :وابن جريج وابن زيد   
  .عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك ]سورة النساء
 ،ويرضـاه تبلغهم شرائع اهللا وما يحبه اهللا       : أي ]سورة النساء ) ٧٩([ }وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس رسوالً  { :وقوله تعالى 

  .وما يكرهه ويأباه
على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبيـنهم وعـالم بمـا    : أي ]سورة النـساء  ) ٧٩([ }ى ِباللِّه شَِهيدا  وكَفَ{

  .تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفراً وعناداًَ
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يقـع   لست أنت الذي تكون سبباً لما يعني ]سورة النساء) ٧٩([ }وَأرسلْنَاك ِللنَّاِس رسوالً{ : يقول -عز وجل -اهللا  
 ، أرسـلناك للنـاس رسـوالً      إنما أنتف ،بهم من الكوارث والمصائب والضيق والشدة في العيش وما أشبه هذا          

  .هذا ليس له معنىففكونهم يتشاءمون بك 
 شهيد   وهو ،على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم       يعني   ]سورة النساء ) ٧٩([ }وكَفَى ِباللِّه شَِهيدا  { :وقوله

  . الذي قالوهتشاؤم ال ومن ذلك،على أقوالهم وعبادعلى أفعال ال
 .والحمد هللا رب العالمينأجمعين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وسلم واهللا أعلم، وصلى اهللا


