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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

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

  
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْـسك وحـرِض          فَقَاِتْل  { :في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُـن  * الْمْؤِمِنين عسى اللّه َأن يكُفَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ واللّه َأشَد بْأسا وَأشَد تَنِكيالً         

     شَفَاع شْفَعن يما ونْهم نَِصيب ِقيتًالَّهٍء ملَى كُلِّ شَيع اللّه كَانا ونْهِكفٌْل م كُن لَّهَئةً ييٍة * ةً ستُم ِبتَِحيييِإذَا حو
 ِإلَـى يـوِم     اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو لَيجمعـنَّكُم      * فَحيواْ ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوها ِإن اللّه كَان علَى كُلِّ شَيٍء حِسيبا           

   ]سورة النساء) 87-84([ }الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه ومن َأصدقُ ِمن اللِّه حِديثًا
 ومن نكل عنه فال عليـه  ، أن يباشر القتال بنفسه-صلى اهللا عليه وسلم  - اً عبده ورسوله محمد   يأمر تعالى 

  .]رة النساءسو) 84([ }الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك{ : ولهذا قال؛منه
 عن الرجل يلقـى  -رضي اهللا تعالى عنه-سألت البراء بن عازب  :  إسحاق قال   حاتم عن أبي   روى ابن أبي  

قـد   :قال ]سورة البقرة ) 195([ ؟}والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ    { :مائة من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول اهللا       
 }فْسك وحـرِض الْمـْؤِمِنين  فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَ{ :-عليه وسلمصلى اهللا -قال اهللا تعالى لنبيه   

  .]سورة النساء) 84([
الرجـل   :قلت للبراء : ورواه اإلمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال               

صـلى اهللا عليـه     - هال؛ ألن اهللا بعث رسـول     :  قال ؟يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة        
  .إنما ذلك في النفقة ]سورة النساء) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك{ : وقال-وسلم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الفاء في  كون ت يحتمل أن  ]سورة النساء ) 84([ }قَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك       فَ{ :-تبارك وتعالى -فقوله  
ومن يقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّـِه فَيقْتَـْل َأو يغِْلـب           { : اآلية الرابعة والسبعين من السورة هكذا      إلىة  عائداآلية  هذه  

  .]سورة النساء) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك{ ]سورة النساء) 74([ }فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما
عـز  -إذا كان األمر كذلك من عدم طاعة المنافقين وما ذكر اهللا         " هو   بمحذوفاً   متعلق  الكالم كونيويحتمل أن   

طَاعةٌ فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك     { :نافقين أنهم يقولون  ذكر اهللا عن الم    حيث   ،" عنهم قبلها فقاتل في سبيل اهللا      -وجل
  تُونيبا يم كْتُبي اللّهالَِّذي تَقُوُل و رغَي منْهتَ طَآِئفَةٌ ميفإذا كان األمر على ما  ، إلى آخره]سورة النساء) 81([ }ب

للِّه وكَفَـى ِباللّـِه     فََأعِرض عنْهم وتَوكَّْل علَى ا    { :اهللا قال ألن   ]سورة النساء ) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّهِ   { ذكر
سـورة  ) 84([ }فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك وحرِض الْمـْؤِمِنين          { : ثم قال  ]سورة النساء ) 81([ }وِكيالً
وما لَكُم الَ تُقَاِتلُون ِفـي      { : في اآلية الخامسة والسبعين هكذا     الكالم متعلقاً بقوله قبلُ   ويحتمل أن يكون    ،  ]النساء
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  إلـى آخـره    ]سورة النساء ) 75([ }سِبيِل اللِّه والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُون ربنَا         
  .واهللا تعالى أعلم ]سورة النساء) 84([ }فْسك نَفَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ{

أمـره أن يباشـر   ": -رحمه اهللا- يقول الحافظ ابن كثير ]سورة النساء) 84([} الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك  { :وقوله تعالى 
ا  به فـي هـذ  -عز وجل- يعني أنت مأمور بالقيام بما تعبدك اهللا   " ومن نكل عنه فال عليه منه      ،القتال بنفسه 

عـز  - كمـا وصـف اهللا       ،ل كثير منهم عنه   والً وال حفيظاً وال وكيالً على الناس حيث نكَ        ئ ولست مس  ،الباب
يا َأيها الَِّذين آمنُـواْ علَـيكُم       {: -تبارك وتعالى -وهذا قد يشبه من بعض الوجوه قوله        ،   حال المنافقين  -وجل

عـز  -أن المؤمن إذا كان على طاعـة اهللا         : أي ]سورة المائدة ) 105([ }ديتُم من ضلَّ ِإذَا اهتَ    َأنفُسكُم الَ يضركُم  
 -عز وجل -فإنه ال يضره نكول الناكلين ولو كانوا من أقرب األقربين فما عليك إال أن تقوم بحق اهللا                   -وجل

  وأما كفر من كفر وإعراض من أعرض فذلك إنما يضر صاحبه وال يـضرك              ،هذا هو القدر الذي تعلق بك     و
  .شيئاً

 والقبول  -تبارك وتعالى -الذين هم أهل لالستجابة هللا      أي   ]سورة النساء ) 84([ }وحرِض الْمْؤِمِنين { :تعالىيقول  
  .عنه
سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة مـن العـدو     " :عن أبي إسحاق قال   ابن أبي حاتم     رواية  ذكر ثم

فَقَاِتْل { :ر له هذه اآلية   فذك ]سورة البقرة ) 195([ ؟}قُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ   والَ تُلْ { :فيقاتل أيكون ممن يقول اهللا    
لو  أنه  بذكر اآلية جواباً لسؤالهيقصدو ]سورة النساء) 84([ }وحرِض الْمْؤِمِنين  الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك   ِفي سِبيِل اللّهِ  

صـلى اهللا عليـه     - عليه وأن النبـي      -عز وجل -قام بحق اهللا     ه يكون قد  فإنلم يخرج معه أحد فقاتلهم وحده       
 في كتـاب  -صلى اهللا عليه وسلم -في قصة الحديبية أن النبي      وقد جاء    -تبارك وتعالى - سينصره اهللا    -وسلم

 إليكم إال وحده ألظفـره      وأنه قد أقسم أنه لو لم يسر      : حاطب الذي كتبه للمشركين أنه كان مما قال لهم حاطب         
  .اهللا بكم

في هذا األثر عن البراء      ]سورة النساء ) 84([ } الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْسك    فَقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّهِ   {: قوله من ذكر    فالمقصود
  . أن ذلك ال يكون من اإللقاء باليد إلى التهلكة-رضي اهللا تعالى عنه-

ن أهو ممـن ألقـى      الرجل يحمل على المشركي    :قلت للبراء : عن أبي إسحاق قال   ذكر رواية اإلمام أحمد     ثم  
 : تلـك اآليـة     قال في  -عز وجل -ألن اهللا   ؛  "إنما ذلك في النفقة   " : في جوابه   قال فكان مما بيده إلى التهلكة؟    

أيـوب  وقد مـضى قـول أبـي     ]سورة البقـرة ) 195([ }وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ  {
يلقي بيـده   : وليس عليه درع فقالوا    حاسراً    لما خرج رجل إلى المشركين     -رضي اهللا تعالى عنه   -األنصاري  
 بعـد أن أعـز اهللا دينـه          وذلك أنهم  -مرضي اهللا تعالى عنه   -األنصار  بذلك    المراد  أن  فبين لهم  ،إلى التهلكة 

 أهـل زرع    ناها حيث كانوا   إلى أموالنا فأصلح   لو رجعنا : وأظهره وكثر الداخلون في اإلسالم قالوا فيما بينهم       
) 195([ } سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ       وَأنِفقُواْ ِفي { :-عز وجل -فأنزل اهللا   ا زروعهم،   قد أهملو و

  .]سورة البقرة
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 أوشك العـدو أن يظفـر بكـم    نكم إن منعتم النفقة عن المجاهدين في سبيل اهللا إ: وقال ابن عباس في تفسيرها    
 النفقة عن الجهاد في سبيل اهللا ألقيـتم بأيـديكم       بمعنى أنكم إن منعتم    ،اويقوى عليكم فيأخذ ما في أيديكم وتغلبو      

  . وظفره فيأخذ ما في أيديكم ويقتلكم لما يحصل من قوة العدوإلى التهلكة
ـ  التي وردت إنما هـي        وهذه اآلثار  ،لنفقةذلك في ا  أي أن    إيراد هذه اآلية هنا   جه  وهو  فالمقصود أن هذا     ي ف

ألن  ؛ ذلـك في إشكالال لكن  هذه المخاطرة كبيرة جداً وقد تكون  فيه مخاطرة اإلقدام في قتال العدو على وجه     
  أنـه  بمعنى،اإلنسان في نفسه ما ال يسعه في غيره يسعالقاعدة أنه    و ،بيد عدوه  في تلك الحال إنما يكون       القتل

 فال يجوز أن يغرر بهم وأن يركب بهـم األهـوال             أو نحو ذلك   كتيبةمن الجيش ك  عه مجموعة   لو كان قائداً م   
ولو كانت نـسبة   ر لوحده على العدو ويدخل في الصف      ي له أن يغ    اإلنسان بنفسه   لكن ،والمخاطر فهذا ال يسعه   

 فهذا غير هـذا  ،نفسهفرق بين هذا وبين من يكون قتله بيد  و،مائة بالمائة تصل إلى   بيد عدوه  القتلوقوعه في   
 بهـا أن  يـراد  إنما  فكل األدلة التي يستدل بها المجيز على أن يقدم اإلنسان على قتل نفسه نكاية بالعدو              ولذلك

 ولـذلك   ، القتل بيد نفسه إطالقـاً     جواز أن يكون  دليل واحد على     ال يوجد إذ   ؛يكون قتله بيد عدوه ال بيد نفسه      
 نكاية بالعـدو؛   بيده ولو كان في ذلك  عمل يكون فيه قاتالً لنفسه     دم على نسان أن يق  ال يجوز لإل  : يقاليمكن أن   

 }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما       { :-عز وجل -عموم قول اهللا    ل و ،ألن اإلنسان ال يملك نفسه أصالً     
اإلنسان ال يقدم على شيء ال يكون مرضياً        ف ،الغاية ال تبرر الوسيلة   إن  : ألن القاعدة تقول   و ]سورة النساء ) 29([

  . واهللا أعلم،ال يمكن لإلنسان أن يستدركف وإنما هي نفس واحدة إذا ذهبت -تبارك وتعالى-هللا 
   كما قال لهـم    ،على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده     : أي ]سورة النساء ) 84([ }وحرِض الْمْؤِمِنين { :وقوله

  .)1())قوموا إلى جنة عرضها السماوات واألرض((: م بدر وهو يسوي الصفوف يو-ملصلى اهللا عليه وس-
رضـي اهللا  - فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبـي هريـرة   ، في الترغيب في ذلك   كثيرة وقد وردت أحاديث  

من آمن باهللا ورسوله وأقـام الـصالة وآتـى    ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-تعالى عنه 
 هاجر في سبيل اهللا أو جلس في أرضه التي ولـد           ،خله الجنة رمضان كان حقاً على اهللا أن يد       امالزكاة وص 

إن في الجنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهـدين     ((:  فقال ؟ أفال نبشر الناس بذلك    ،يا رسول اهللا  :  قالوا ))فيها
لوه الفردوس فإنه وسط الجنة      فإذا سألتم اهللا فاسأ    ،في سبيل اهللا بين كل درجتين كما بين السماء واألرض         

 من حديث عبـادة ومعـاذ وأبـي         وروي )2()) وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة       ،وأعلى الجنة 
  . نحو ذلك-مرضي اهللا تعالى عنه-الدرداء 

يـا أبـا    ((:  قـال  -صلى اهللا عليه وسلم   - أن رسول اهللا     -رضي اهللا تعالى عنه   - الخدري   وعن أبي سعيد  
 ))اً وجبت له الجنـة     رسوالً ونبي  -صلى اهللا عليه وسلم   -محمد  باهللا رباً وباإلسالم ديناً و     من رضي ب   ،سعيد
: -صلى اهللا عليه وسلم   -ل اهللا   فعل ثم قال رسو   ، ف  يا رسول اهللا   عدها علي أ: فعجب لها أبو سعيد فقال    : قال

                                                
 ).1509ص  / 3ج ) (1901(باب ثبوت الجنة للشهيد  -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 1
 ).1028ص  / 3ج ) (2637(يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي  باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا -ه البخاري في كتاب الجهاد والسير أخرج - 2
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وما : قال) )لسماء واألرض ئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين ا          اوأخرى يرفع اهللا العبد بها م     ((
  .)3( رواه مسلم))الجهاد في سبيل اهللا( (: قال،هي يا رسول اهللا

بتحريضك إياهم على القتال تنبعـث  : أي ]سورة النساء ) 84([ }عسى اللّه َأن يكُفَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ      { :وقوله
  .ومقاومتهم ومصابرتهممهم على مناجزة األعداء ومدافعتهم عن حوزة اإلسالم وأهله مه

 نتيجة وأثر من آثار هذه الفريضة       ههذ ]سورة النساء ) 84([ }فَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ   عسى اللّه َأن يكُ   { :قوله تعالى 
رضـي  - كما جاء عن ابن عباس وغيره        ، من اهللا واجبة   "عسى" و ، على عباده  -عز وجل -التي فرضها اهللا    

 وإنما يقع الترجي ممن ال      ، أنها للترجي  "عسى"فاألصل في كالم العرب في معنى        وإال ، وهذه قاعدة  -اهللا عنه 
عـسى أن  : قولفي ،ل وقوعهمؤلكنه ي و يترجى حصول الشيء وال يدري هل يقع أو ال يقع       فهو ،يعلم العواقب 
علـم   فـاهللا ي  فـي كالمـه  }عسى{: -عز وجل-إذا قال اهللا أما  لك، ونحو ذ  ، عسى أن يقدم زيد    ،ينزل المطر 

عسى اللَّه َأن   { :-عز وجل -كما قال اهللا     ما بعد عسى متحققاً      يكون ولذلك   ؛يعلم ما كان وما يكون    و ،العواقب
 وصـارت بيـنهم    حيث أسلمواوهذا قد تحقق ]سورة الممتحنة) 7([ }يجعَل بينَكُم وبين الَِّذين عاديتُم منْهم مودةً  

بعـد  لقي ذا الخمار وهو عائد من اليمن     كان أول من قاتل أهل الردة لما         - اهللا عنه  رضي– أبو سفيان ف ،مودة
عسى اللّـه َأن يكُـفَّ   { :فقوله ولذلك ؛ من اهللا واجبة "عسى" فالحاصل أن    ،-صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  وفاة  

 بأسهم كفَّ نتج عن ذلك أن ي-عز وجل -  نكم إن جاهدتم أعداء اهللا    إ: أي ]سورة النساء ) 84([ }بْأس الَِّذين كَفَرواْ  
  . وهذا أمر يدركه كل أحد، وال يحصل مقصودهممدفعون عنكيو
له نظائر من حيث المعنى من جهـة       ]سورة النساء ) 84([ }عسى اللّه َأن يكُفَّ بْأس الَِّذين كَفَرواْ      {:  تعالى قولهو

قَد يعلَـم اللَّـه   { : ومن ذلك قوله تعالى، وإن كان أصل معناها الترجي من اهللا واجبة   "عسى"أن  ما ذكرت من    
 ِمنكُم ِقينوعفي األصل إذا دخلت على المضارع فإنها للتقليل لكنها إذا جاءت            "قد"فـ ]سورة األحزاب ) 18([ }الْم 
 وقوله  ]سورة األحزاب ) 18([ }معوِقين ِمنكُم قَد يعلَم اللَّه الْ   { : فقوله تعالى  ، فهي للتحقيق  -عز وجل -في كالم اهللا    

 وبعـض أهـل العلـم    ،يعني أن ذلك متحقق وليس للتقليل ]سورة النــور ) 64([ }قَد يعلَم ما َأنتُم علَيهِ    { :تعالى
األمـر الـذي    من عادة العظماء أنهم قد يخرجون إن هذا جرى على طريقة العرب في الكالم وذلك أن       : يقول
عسى أن نأمر لـك بكـذا   :  ويقولون، قد ننجز لك ما أردت: فيقولون مثالً،حقق عندهم بمثل هذه الصيغةهو م 
يفهم السامع أن ذلك من قبيل      لذلك   و ؛ لكنه يخرجه هذا المخرج    يقصد الجزم والتحقيق ال الترجي     مع أنه    ،وكذا

  . واهللا أعلم،الوعد المحقق
هو قادر عليهم في الدنيا وفي اآلخـرة  : أي ]سورة النساء) 84([ }َأشَد تَنِكيالًواللّه َأشَد بْأسا و   { :وقوله تعالى 

  .]سورة محمد) 4([ اآلية }عضكُم ِببعٍضذَِلك ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم ولَِكن لِّيبلُو ب{ :كما قال تعالى
من سعى في أمـر فترتـب       : أي ]سورة النساء ) 85([ }ه نَِصيب منْها  من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّ     { :وقوله

يكون : أي ]سورة النساء) 85([ }ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً يكُن لَّه ِكفٌْل منْها{ عليه خير كان له نصيب من ذلك   

                                                
 ).1501ص  / 3ج ) (1884 (باب بيان ما أعده اهللا تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 3
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صـلى اهللا عليـه     -بـي   عليه وزر من ذلك األمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح أن الن               
  .)4())جروا ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاءؤاشفعوا ت((:  قال-وسلم
بـين   -جـل وعـال   - قفر ]سورة النساء ) 85([} ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً يكُن لَّه ِكفٌْل منْها       { : تعالى قولهفي  

 ،ئةجانب الشفاعة الـسي في شفاعة الحسنة والكفل  فجعل النصيب في جانب ال  ، والشفاعة السيئة  الشفاعة الحسنة 
 عـز -سن كمـا قـال اهللا       قد يستعمل الكفل أيضاً في جانب الح      نصيب والكفل متقاربان في المعنى ف     مع أن ال  

 ،الكفل ال يختص بالسوء أو المعصية أو الذنب أو اإلثم         ف ]سورة الحديد ) 28([ }يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتهِ   { :-وجل
 ثم عقب هـذا بالنـصيب   -الحسنة والسيئة- األمرين -عز وجل- لكن لما ذكر اهللا     ،إنما يكون في هذا وهذا    و

 -رحمـه اهللا  -كما يقول الحافظ ابن القـيم         والكلفة  الحمل  يستعمل في جانب   الكفلأشعر ذلك أن    وهذا بالكفل   
فيكون الكفل أقرب إلـى الحمـل    ،وأن النصيب هو ما يعمل له اإلنسان وينصب له ويطلبه ليحصله ويظفر به  

بـين الكفـل   التفريـق  ى هذا يمكـن   وعل،والنصيب مما يطلبه اإلنسان ويعمل له ويكدح حتى يحصله    ،  الثقيل
  .بهذه الطريقةوالنصيب 
) 85([ } لَّه ِكفٌْل منْهامن يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّه نَِصيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً سيَئةً يكُن        { :يقول تعالى 
 ، ثم يأتي آخر فيكون شـفعاً      ،اًمنفرد الشفاعة من الشفع، والشفع عكس الوتر فالواحد يكون وتراً            ]سورة النساء 

 ،ليتوصـل بـه إلـى المطلـوب       ونحوه  بذل جاهه   ب وذلك   اجتهوحفي تحصيل مطلوبه    لمنفرد  مقوياً ل ويكون  
  .يشفع لهل بغيره فاإلنسان المنفرد بحاجته يتقوى

 بمعنى أن الشافع ،ال ظلم فيها وال عدوان وال توصل إلى محرم بحال من األحوال       والشفاعة الحسنة هي التي     
توصـل   وال ي،ال يتقدم على أحد وال يحصل ما ال يـستحق  وال يستحوذ على حق أحد و      أحداًال يظلم بشفاعته    

  .شيء مما ذكرها كان فيما هي  وأما الشفاعة السيئة ف، بطريق المعصيةإلى المطلوب
  .نزلت هذه اآلية في شفاعات الناس بعضهم لبعض: وقال مجاهد بن جبر

وعطـاء   -مـا رضي اهللا عنه- قال ابن عباس ]سورة النساء) 85([ }وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًا  { :وقوله
  .حسيباً:  وفي رواية عنه،شهيداً:  وقال مجاهد،حفيظاً:  أي}مقيتاً{ :وعطية وقتادة ومطر الوراق

 : وقـال بعـضهم  -مرضي اهللا تعـالى عـنه  - وكل واحد منها قال به طائفة من السلف ،هذه المعاني متقاربة  
 وهذا رجحه كبير المفـسرين ابـن جريـر          ،مقتدراً:  أي ]سورة النساء ) 85([ }وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًا     {

 ذلـك   على كل حال تفسير   قوته، و قيت هو الذي يعطي كل إنسان       الم:  يقول  وبعضهم -رحمه اهللا -   الطبري  
 هو القائم على كل نفس      -عز وجل -واهللا  ،   كل ذلك متقارب   ، أو مقتدر أو حسيب    بأن اهللا على كل شيء حفيظ     

  ولذلك كـان   -سبحانه وتعالى -على خلقه بآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وهو المقيم لغيره         بما كسبت وهو القائم     
  .]سورة النساء) 85([ }وكَان اللّه علَى كُلِّ شَيٍء مِقيتًا{ : مما يدخل في قوله سبحانهالحفيظ والحسيبمعنى 
إذا سلم علـيكم المـسلم      : أي ]سورة النساء ) 86([ }وِإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوها       { :وقوله

  . فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، مما سلمفردوا عليه أفضل

                                                
  ).520ص  / 2ج ) (1365( باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها  -زكاة أخرجه البخاري في كتاب ال - 4
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 أن رجالً جاء -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين 
 ثـم جـاء   ))عشر(: ( فقال، فرد عليه ثم جلس،السالم عليكم:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم   -إلى رسول اهللا    

 ثـم جـاء آخـر    ))عشرون((:  فقال، فرد عليه ثم جلس،السالم عليكم ورحمة اهللا يا رسول اهللا: ر فقال آخ
 وكذا رواه أبو داود وأخرجه      ))ثالثون((:  فرد عليه ثم جلس فقال     ،وبركاتهاهللا  السالم عليكم ورحمة    : فقال

  .)5(حسن غريب من هذا الوجه:  ثم قال الترمذي،الترمذي والنسائي والبزار
 اإلجمـاع   وقد نقل بعض أهل العلـم     ، وأما الزيادة فهي مستحبة    لسالم، نص صريح في وجوب رد ا      هذه اآلية 
  .على هذا

 والنكرة في سـياق     ،نكرة في سياق الشرط   " تحية"لفظ   ]سورة النساء ) 86([ }وِإذَا حييتُم ِبتَِحيةٍ  { : تعالى قولهفي  
ـ    و ،هسالم أو غير  ت التحية بال  ء كان وافيدخل فيها كل تحية س     ،الشرط تفيد العموم   ـ  مع أن المشروع ه ء دو الب

قيل لها تحية    ف أحياك اهللا  :كان الناس يقولون  قد   و ،أول اللقاء  في    هي ما يقال   التحية في األصل  إال أن    ،بالسالم
: هم فبـدالً مـن قـول   سالم بما هو أعظم من هذه التحية     جاء اإل ف ،بطول الحياة  أنها دعاء له     أي ،بهذا االعتبار 

قائل السالم علـيكم  ف ، وهي أبلغ في المعنى بال شك  ،سالم تحية أهل الجنة وتحية المالئكة      علمهم اإل  ،أحياك اهللا 
أن معنـى الـسالمة     ذلـك   و ؛ لهم بالسالمة أيـضاً    ة ودعو  فيكون ذلك أمنة لهم منه     ، السالم ى من لقي  يلقي عل 

أحياك : قول القائل بخالف   وهي   ، هذه اللفظة  المعاني التي تدخل في    إلى غير ذلك من       هذه التحية،  مضمن في 
ـ (( : قال؟ من شر الناس-عليه الصالة والسالم– لما سئل النبي وفي الحديث ، فقد تكون الحياة شراً له     ،اهللا ن م

 أطـال  :ال له كأن يق ،لذلك ال يدعى لإلنسان بطول الحياة إال مقروناً بحسن العمل          )6())طال عمره وساء عمله   
  :يقول لبيد ، كان اإلمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر وقد،طاعتهاهللا بقاءك على 

ـ  ا ــ ــل أن يعيـ ــرء يأمـ   لمـ
  تفنـــي بـــشاشته ويبقـــى  

  

   ـش وطـول عـيٍش قـد يـضره          
  عـــد حلـــو العـــيش مـــره

  

  :أن يدعى له بها كما قال القائل فال يريد ،من الحياةبعض الناس قد يمل و
ــتريه  ــاع فأشـ ــوت يبـ   أال مـ

  س حــرنفــالمهــيمن جــزى اهللا  
ــوقاً ــت ش ــرا قل ــصرت قب      إذا أب

ــه     ــر في ــيش ال خي ــذا الع   فه
ــه   ــى أخي ــاة عل ــصدق بالوف   ت

ــا ليتنــ  ــه يأال ي ــسيت في    أم
  

 فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع       :-مرضي اهللا تعالى عنه   -وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف          
الم وال يزادون بل يرد عليهم بما ثبت في         ون بالس ءبد فأما أهل الذمة فال ي     ،ما قال  في السالم رد عليه مثل    

                                                
 ل السالمضذكر في ف ما باب –والترمذي في كتاب االستئذان     ) 516ص   / 4ج  ) (5197(اب كيف السالم     ب -أخرجه أبو داود في كتاب األدب        - 5
 ).2710(ي صحيح الترغيب والترهيب برقم وصححه األلباني ف) 439ص  / 4ج ) (19962(وأحمد ) 52ص  / 5ج ) (2689(
وأحمد ) 566ص  / 4ج ) (2330 (22ما جاء في طول العمر للمؤمن  باب -صلى اهللا عليه وسلم-الزهد عن رسول اهللا أخرجه الترمذي في كتاب  - 6
 .)3297(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) 398ص  / 2ج ) (2742(والدارمي ) 40ص  / 5ج ) (20431(
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إذا سلم  ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - أن رسول اهللا     -مارضي اهللا تعالى عنه   -الصحيحين عن ابن عمر     
  .)7())وعليك:  فقل،السام عليك:  فإنما يقول أحدهم،عليكم اليهود

ال ((:  قال-ى اهللا عليه وسلمصل-أن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة       
  .)8()) وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهوا اليهود والنصارى بالسالمءتبد

قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة 
 أفـال  ،نة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحـابوا    والذي نفسي بيده ال تدخلوا الج     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -

  .)9()) أفشوا السالم بينكم،أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم
ن  وتـضم ،إخبار بتوحيده وتفرده باإللهية لجميع المخلوقات ]سورة النساء) 87([ }اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو    { :وقوله

:  فقولـه  ،ة للقسم وهذه الالم موطئ   ]سورة النساء ) 87([ }ِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيهِ    لَيجمعنَّكُم ِإلَى يو  { :قسماً لقوله 
}    وِإالَّ ه ال ِإلَه خبر وقسم أنه سيجمع األولين واآلخرين في صعيد واحد فيجـازي            ]سورة النساء ) 87([ }اللّه 

  .كل عامل بعمله
يحتمل أن يكون المعنى ليجمعـنكم إلـى حـساب يـوم        ]سورة النساء ) 87([ }لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيامةِ   { :قوله

معلـوم أن   و،"فـي "مضمن معنـى  " إلى"ليجمعنكم في يوم القيامة بمعنى أن  المعنى ويحتمل أن يكون     ،القيامة
سـورة  ) 87([ }مـةِ لَيجمعنَّكُم ِإلَى يوِم الِْقيا   { : أن قوله   يعني ،إنها زائدة :  وبعضهم يقول  ،حروف الجر تتناوب  

  . ال حاجة إليه المعنى األخير وهذا، ليجمعنكم يوم القيامةأي ]النساء
فـي   ال ريب     ليجمعنكم إلى يومٍ    أي ،يحتمل أن يرجع إلى يوم القيامة      ]سورة النساء ) 87([ }الَ ريب ِفيهِ  { :وقوله
في ذلك الجمع الذي سـيكون فـي      ال ريب    أي ، ليجمعنكم جمعاً ال ريب فيه      ويحتمل أن يكون المعنى    ،وقوعه

 ،أي أن الضمير يرجع إلـى الجمـع        -رحمه اهللا - وهذا المعنى الثاني هو الذي اختاره ابن جرير          ،ذلك اليوم 
 ال لَّ كذلك أن هذا الجمع والحـشر   د و ، وقد دل القرآن على أن يوم القيامة ال ريب فيه          ،واآلية تحتمل المعنيين  

والقرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة علـى المعـاني   جمع الناس وحشرهم، قرآن على تأكيد ال دلَّو ،ريب فيه 
 - كل واحد منها قد دل عليه القرآن       ويكون- والضمير المبهم الذي يحتمل عوده إلى أكثر من موضع           ،الكثيرة

 ،يه أيضاً  فيوم القيامة ال ريب فيه وجمع الناس وحشرهم في ذلك اليوم ال ريب ف              ،يمكن أن يحمل عليها جميعاً    
  .واهللا أعلم

ال أحد أصدق منه في حديثـه وخبـره         : أي ]سورة النساء ) 87([ }ومن َأصدقُ ِمن اللِّه حِديثًا    { :وقوله تعالى 
  .سواه فال إله إال هو وال رب ،ووعده ووعيده

                                                
باب النهي  -ومسلم في كتاب السالم ) 2309ص  / 5ج ) (5902(باب كيف الرد على أهل الذمة بالسالم  -أخرجه البخاري في كتاب االستئذان  - 7

 ).1706ص  / 4ج ) (2164 (عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم
والترمذي في كتاب السير ) 1707ص  / 4ج ) (2167 (تاب بالسالم وكيف يرد عليهمالنهي عن ابتداء أهل الك باب –أخرجه مسلم في كتاب السالم  - 8
 ).266ص  / 2ج ) (7606(وأحمد ) 154ص  / 4ج ) (1602 (ما جاء في التسليم على أهل الكتاب باب –
) 54 (يمان وأن إفشاء السالم سبب لحصولهاباب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون وأن محبة المؤمنين من اإل -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان  - 9
 ).74ص  / 1ج (


