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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٨(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
ِذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسِهم قَالُواْ ِفيم ِإن الَّ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 نَّمهج ماهْأوم لَِئكا فَُأوواْ ِفيهاِجرةً فَتُهاِسعاللِّه و ضَأر تَكُن اْ َألَمِض قَالْوِفي اَألر ِفينعتَضسقَالُواْ كُنَّا م كُنتُم
* لَةً والَ يهتَدون سِبيالًمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَ يستَِطيعون ِحيِإالَّ الْ* وساءتْ مِصيرا

ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض * فَُأولَِئك عسى اللّه َأن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُوا غَفُورا
رلى اللِّه مع هرَأج قَعو تُ فَقَدوالْم ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللِّه واِجرهِتِه ميِمن ب جخْرن يمةً وعسا وا كَِثيراغَم

  .]سورة النساء) ١٠٠-٩٧([} وكَان اللّه غَفُورا رِحيما
 فاكتتبت فيه فلقيت قطع على أهل المدينة بعثٌ: الروى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي األسود ق

أخبرني :  ثم قال، فنهاني عن ذلك أشد النهي، فأخبرته-عنهمارضي اهللا تعالى -عكرمة مولى ابن عباس 
صلى اهللا -رون سواد المشركين على رسول اهللا ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثِّ

ِإن الَِّذين { :فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل اهللايأتي السهم  -عليه وسلم
آلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسِهمالْم مفَّاهسورة النساء) ٩٧([ }تَو[.  

 بمكة وخرجوا -صلى اهللا عليه وسلم-نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول اهللا : وقال الضحاك
 فنزلت هذه اآلية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني ، فأصيبوا فيمن أصيبع المشركين يوم بدرم

مرتكب حراماً باإلجماع  المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه
:  أي]سورة النساء) ٩٧([ }فُِسِهمِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْ{: وبنص هذه اآلية حيث يقول تعالى

  .بترك الهجرة
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

توفتهم؛ ألن المالئكة : وال يلزم أن يقول،  يعني بنزع أرواحهم]سورة النساء) ٩٧([ }تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ{ :قولهف
  .ثناء عليه يصح أن يأتي الفعل قبله من غير إشعار بالتأني وب،ليس مؤنثاً حقيقياً

 يعني في ،توفاه اهللا: تقول كما ، الذين توفتهم المالئكة إنيحتمل أن يكون فعالً ماضياً بمعنى" توفاهم"لفظ و
  .الزمن الماضي
في المستقبل،  يعني ]سورة النساء) ٩٧([ }ِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ{:  قوله أن-وهو المتبادر-والمعنى الثاني 

أن  : هنابينه رواية البخاري وهذا الظلم هو الذي ت،تتوفاهم المالئكة في حال كونهم ظالمين ألنفسهموالمعنى 
  .لكنه لم يهاجر كانوا ممن دخل في اإلسالمحيث هؤالء خرجوا مع المشركين في يوم بدر فقتلوا 
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ذكرنا سابقاً أنه ال  ما : يقال،عن الضحاك أنها نزلت في أناس من المنافقينالرواية الثانية التي ذكرها على و
 هي فيمن بقي بين ظهراني المشركين مع -واهللا تعالى أعلم-على كل حال هذه اآلية ف ،يوجد في مكة نفاق

ى علربما حمله المشركون  فقدرته على االنتقال والهجرة في حال كونه مستضعفاً ال يستطيع إقامة دينه
قتل  يوم بدر؛ حيث أخرجوهم فوج معهم ليتقووا به ولتكثير سوادهم كأولئك الذين أخرجهم المشركونالخر

 فأنزل اهللا -ذكرها ابن هشام وغيره في السيرة-  وأسماؤهم موجودة،بعضهم في تلك الغزوة كما هو معروف
  . واهللا أعلم، فيهم هذه اآليات-عز وجل-
}كُنتُم قَالُواْ ِفيم{ ])ِل: أي ]سورة النساء) ٩٧؟ مكثتم هاهنا وتركتم الهجرةم }ِضِفي اَألر ِفينعتَضسقَالُواْ كُنَّا م{ 
قَالْواْ َألَم تَكُن َأرض اللِّه { ال نقدر على الخروج من البلد وال الذهاب في األرض:  أي]سورة النساء) ٩٧([

  .]سورة النساء) ٩٧([ اآلية }واِسعةً
صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا ،أما بعد: -رضي اهللا تعالى عنه-ود عن سمرة بن جندب وروى أبو دا

  .)١())من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله((: -وسلم
 ، وهو من األحاديث التي تتوعد المتشبهين بالكفار والمحاكين لهم والذين يوالونهم،هذا الحديث ثابت صحيح

أن يسكن ال ال يجوز مساكنة المشركين وو ،أن يساكنهم وأن يجامعهم اختياراًفإن من أنواع الوالية للمشركين 
 -مصلحة شخصيةال ل- ذلك إما اضطراراً وإما لمصلحة للمسلمين  لكن قد يحصلفي ديارهم مختاراً

 -صلى اهللا عليه وسلم- وأصحاب النبي ،ضطر إليه فيفاضطراراً كأن ال يجد مكاناً في بالد المسلمين يذهب
هاجروا منها إلى الحبشة وهي بالد  لكن مكة أحب البقاع إلى اهللا مع أن روا من مكة إلى الحبشةهاج

 فإذا كان اإلنسان ، ويستطيع أن يقيم دينه، فاإلنسان يهاجر إلى األرض التي يأمن فيها،راراًط اضللنصارى
لمقصود أن فا ؛ل إلى حيث يأمنلكنه ال يستطيع أن يقيم دينه فإنه ينتق في أرض وإن كان أهلها من المسلمين

  .إلنسان المضطر يجوز له ذلكا
والحالة األخرى هي أن يكون ذلك لمصلحة للمسلمين كالذي يقوم بأعمال تتصل بهم وما أشبه ذلك من 

 لكن بالشروط ، فهذا ال إشكال فيه،الوظائف التي يحتاج إليها الناس في عالقاتهم وارتباطاتهم وما أشبه هذا
  .يكون قادراً على إظهار دينهأن  نها ومالمعروفة

مصلحة المسلمين مثل أن يسكن في بالدهم من أجل تحسين الوضع ا أن يسكن في بالد المشركين لغير وأم
بيئة علمية مهيأة من ، أو لوجود مرتبات عالية أي أن ال-فرص عمل كما يقولون- المادي بالنسبة إليه

ى به الكفار وتقوم عليه وعلى أمثاله حضارتهم وقوتهم فهذا ال فينتقل ويعمل هناك فيتقونحوها مختبرات و
   يوظف اإلنسان علمه وعقله ومهارته من أجل خدمة أعداء اهللا  أما أن ،طرد بكسرة خبز والجوع ي،يجوز

  .يبحث عن بيئة علمية أو غير ذلككونه ل  وال عذر له،التهما فهذا من مو-عز وجل-
 وأما ما ،ظر في هذه الدراسة إن كانت ال توجد في بالد المسلمين فال بأس فين،وأما من ذهب إلى الدراسة

ولم - يفتن بالشهوات، فهو فتن من حيث شعر أو لم يشعردوحة في بالد المسلمين فال يذهب؛ ألنه ينيجد فيه م
إنسان  وكل ، يرى أموراً تشيب لها المفارق وال تقوم لها الجبال كيف وهو-إنه ال يتأثر: ق من قاليصد

                                                
 ).٢٣٣٠(لباني في السلسلة الصحيحة برقم وحسنه األ) ٤٨ص / ٣ج ) (٢٧٨٩ (اإلقامة بأرض الشركي باب ف -أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد  - 1
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فليس بصحيح أنه ال  ، وأنه ال يتأثر وأنه ال يكترث،يعرف نفسه ولو حاول أن يظهر خالف ذلك أمام الناس
  .يكترث إال أن يكون عنده علة فهذا شأن آخر

 ونوع ال يدركه وذلك بما ، نوع ظاهر يدركه اإلنسان: وهي نوعان،فتنة الشبهات من الفتن هي والنوع اآلخر
 ، كثير من األمور التي ينظر إليهات فيرجع منبهراً ويرجع وقد تغير،التأثير غير المباشريحصل له من ألوان 

على حضارتهم ويثني على  يثني عليهم ويرجع وهوبل  ،من قبيل سعة األفقنظر إلى هذا التأثير أنه وي
هؤالء ال يخلون ن يتحدث أالوالء والبراء و عنده ذوبان في  يبدأ ذلك ثم بعد،أخالقهم وعلى كل ما رأى منهم
 ، والتواصل مع اآلخر،الطرف اآلخر والسماع من اآلخر يتكلم على  ويبدأ،من جوانب جيدة وطيبة وخيرة

يرجع ونزعة فهو كان متديناً يهم، فإن في كثير ممن يذهب إل الناظر جدهي  االبتالء وهذا،يبتلىفالمقصود أنه 
  .تدين فاهللا المستعان قد ضعفت، وأما من كان غير مالوالء والبراء عنده

 ،هذا عذر من اهللا لهؤالء في ترك الهجرة.. إلى آخر اآلية ]سورة النساء) ٩٨([ }ِإالَّ الْمستَضعِفين{ :وقوله
:  ولهذا قال، المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريقديالتخلص من أي ال يقدرون على وذلك أنهم

  .يعني طريقاً: السدي وقال مجاهد وعكرمة ]سورة النساء) ٩٨([ }يهتَدون سِبيالًالَ يستَِطيعون ِحيلَةً والَ {
 يهتدون إلى ال وال يستطيعون خالصاً:  أي]سورة النساء) ٩٨([ }الَ يستَِطيعون ِحيلَةً والَ يهتَدون سِبيالً{: قوله

 الحسي الذي هو الطريق الطريقسبيل  ويدخل في ال،المشركين الذين يستضعفونهمطريق يتخلصون فيه من 
ال و فال يستطيعون الوصول من مكة إلى المدينة هاليس لهم بصر في و ال يعرفون الطريق فهم، المدينةإلى

  .هؤالء المشركينة فارقوم للخالص  نوعهأياً كان ال يهتدون سبيالً هم وكذلك، يعرفون طريق المدينةً
 ،يتجاوز عنهم بترك الهجرة أي ]سورة النساء) ٩٩([ }لّه َأن يعفُو عنْهمفَُأولَِئك عسى ال{ :وقوله تعالى

  . من اهللا موجبة"عسى"و
 وأشرت إليها، هذه جاءت في كالم ابن عباس وفي كالم جماعة من السلف"  من اهللا موجبة"عسى"و: "قوله

يخبر بذلك عن  أنه -عز وجل- المقصود بها إذا صدرت في كالم اهللاإن :  وقلتفي بعض المناسبات السابقة
سورة ) ٧([ } عاديتُم منْهم مودةًعسى اللَّه َأن يجعَل بينَكُم وبين الَِّذين{ : كما قال تعالى، عن نفسهفعله أو
 فهي أصالً حققذلك متذكرنا أن و ]سورة النساء) ٩٩([ }فَُأولَِئك عسى اللّه َأن يعفُو{ : يقولوهنا ]الممتحنة
 ما كان ، كل شيء فهو يعلم-عز وجل- وأما اهللا ،يقع ممن ال يعلم عواقب األشياء لكن الترجي إنما للترجي

الوعد المحقق بمثل ى طريقة العرب أن العظماء يخرجون جرى عل لكن ،وما لم يكن وما سيكون كيف يكون
  .هذه العبارة

:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن أبي هريرة  ]سورة النساء) ٩٩([ }وكَان اللّه عفُوا غَفُورا{
 ثم قال قبل أن ))سمع اهللا لمن حمده((:  يصلي العشاء إذ قال-صلى اهللا عليه وسلم-بينا رسول اهللا 

 اللهم أنج ، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام،اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة((: يسجد
  .)٢()) يوسفيِنجعلها سنين كِسا اللهم ، اللهم اشدد وطأتك على مضر،لمستضعفين من المؤمنينا

                                                
  )٣٤١ص  / ١ج ) (٩٦١ ())اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف(: (-صلى اهللا عليه وسلم-باب دعاء النبي  -أخرجه البخاري في كتاب االستسقاء  - 2
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     عن ابن عباس ةحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليك: وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان قال
عز -كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا : لقا ]سورة النساء) ٩٨([ }ِإالَّ الْمستَضعِفين{ :-عنهمارضي اهللا تعالى -

  .-وجل
هذا تحريض  ]سورة النساء) ١٠٠([ }ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثيرا وسعةً{ :وقوله
ن تحصدوحة وملجأ ينالهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم م على
  .فيه

المراغم التحول من :  وقال ابن عباس، راغم فالن قومه مراغماً ومراغمة: تقول العرب،مصدر: والمراغم
) ١٠٠([ }مراغَما كَِثيرا{ :وقال مجاهد،  وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري،أرض إلى أرض

  .اً عما يكرهحيعني متزحز ]سورة النساء
وهذه ، }مراغَما{:  في معنى قولهمتقاربة عبارات  هذهكل -، ويجد عوضاًمتزحزحاً ومتحوالً- هذه العبارات

يخرج من بيته مهاجراً إلى اهللا ورسوله رغماً عن أنوف  وذلك أن من ،يلوح فيها معنى اإلرغام اللفظة
 ،-عز وجل-المشركين الذين يستضعفونه فإنه يجد في األرض مجاالً واسعاً لالنطالق والعمل في طاعة اهللا 

يكون عمله ذلك ف وما إلى ذلك مما يحصل به إعزاز الدين فيرفع رأسه ويعمل من غير إهانة وال إذالل
 في سجدتي -صلى اهللا عليه وسلم-ولذلك ذكر النبي ، الذي هو الشيطان األول ر ولعدوهاالكفعدائه إرغاماً أل

 وإن لم يكن لنقصذلك ا لتكميالً السجدتان  كانت له نقصوقعإذا كان أنه  صالته فيالمصلي إذا شك  السهو
  .)٣(للشيطان ماًترغي نقص فإنها تكون افيه

 لكن ، مع أن هذه الصفة مذمومة،في التبختر بين الصفين في القتال رخص -عليه الصالة والسالم–كما أنه 
  . كذلك لم تكنلما كان فيها إرغام للعدو وإغاظة له

ختم اآلية حيث  ]سورة الحشر) ٥([ اآلية }ما قَطَعتُم من لِّينٍَة{ :لى بقولهمن أمثلة إرغام العدو ما ذكره تعاو
من حال االستضعاف إلى حال  إذا انتقل اإلنسان وتحول ذلككف ]سورة الحشر) ٥([ }وِليخِْزي الْفَاِسِقين{: بقوله

  .لك إرغاماً لعدوه كان ذه وأن يقدم لدين-تبارك وتعالى-يقوى فيها ويستطيع أن يعمل بطاعة ربه 
 ،راجعيلمدارج السالكين فكتابه  تكلم على عبودية المراغمة كالماً جيداً في -رحمه اهللا-والحافظ ابن القيم 

ال يستطيع أن يقوم بالعبودية بحيث  يبقى في حال من االضطهاد والضعف والعجزلإلنسان أن جوز لذلك ال ي
أن يبتعد  إذا كان يستطيعالً عن أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بها فض-عز وجل-ده اهللا واألعمال التي تعب 

  .عن ذلك
يِجد ِفي { : منهم قتادة حيث قال في قوله، قاله غير واحد،يعني الرزق ]سورة النساء) ١٠٠([ }وسعةً{ :قوله

  .دى ومن القلة إلى الغنى أي واهللا من الضاللة إلى اله]سورة النساء) ١٠٠([ }اَألرِض مراغَما كَِثيرا وسعةً
 التي ذكروها كلها -مرضي اهللا تعالى عنه-، فأقوال السلف  في السعةى معن-تبارك وتعالى-اهللا  لم يحدد هنا
 يجد  أو،ويجد سعة في الصدرأو  ، يجد سعة في العمل أو،يجد سعة في الرزق:  سواء قيلدخل في اآليةت

  . دون معنى إال بدليل يجب الرجوع إليهىص معنال يخولذلك ،  داخل فيه ذلك كل،سعة في ألوان الهدايات
                                                

 ).٤٠٠ص  / ١ج ) (٥٧١ (باب السهو في الصالة والسجود له -كتاب المساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم في  - 3
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) ١٠٠([ }ومن يخْرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللِّه ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموتُ فَقَد وقَع َأجره على اللِّه{ :وقوله
من   الطريق فقد حصل له عند اهللا ثواب خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناءومن: أي ]سورة النساء

رضي اهللا - كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب ،هاجر
 ، امرئ ما نوىلإنما األعمال بالنيات وإنما لك((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-تعالى عنه

 ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ،رته إلى اهللا ورسولهفمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهج
  .وهذا عام في الهجرة وفي جميع األعمال )٤())يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ثم أكمل بذلك العابد المائة ثم 
 ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد ؟ةومن يحول بينك وبين التوب: ة؟ فقالهل له من توب: سأل عالماً

 فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد اآلخر أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت ،آخر يعبد اهللا فيه
 فأمروا أن ، بعدإنه لم يصل:  وقال هؤالء،إنه جاء تائباً:  فقال هؤالء،فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب

 أن تبعد  وهذه، فأمر اهللا هذه أن تقترب من هذه،يقيسوا ما بين األرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو منها
أنه لما جاءه الموت : وفي رواية )٥(ي هاجر إليها بشبر فقبضته مالئكة الرحمةتفوجدوه أقرب إلى األرض ال

  .)٦(نأى بصدره إلى األرض التي هاجر إليها
ا ضربتُم ِفي اَألرِض فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ ِإن وِإذَ{

  .]سورة النساء) ١٠١([ }الْكَاِفِرين كَانُواْ لَكُم عدوا مِبينًا
عِلم َأن سيكُون ِمنكُم مرضى { :سافرتم في البالد كما قال تعالى : أي}ِضوِإذَا ضربتُم ِفي اَألر{: يقول تعالى

  .]سورة المزمل) ٢٠([ اآلية }وآخَرون يضِربون ِفي الَْأرِض يبتَغُون ِمن فَضِل اللَِّه
تخففوا فيها من كميتها بأن  :أي ]لنساءسورة ا) ١٠١([ }َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِةفَلَيس علَيكُم جنَاح { :وقوله

  .تجعل الرباعية ثنائية
 أهل  أخذ منه جمهور وقد،رفع الجناح بمعنى رفع الحرج ]سورة النساء) ١٠١([ }فَلَيس علَيكُم جنَاح{:  تعالىقوله
عمر بن م منه- من السلف من يرى الوجوبف ، والخالف في هذه المسألة معروف،اًواجب أن القصر ليس العلم

صلى -النبي  قول منها يحتجون بأدلةو ، من أهل العلم وبه قال الظاهرية وجماعة-رحمه اهللا– زعبد العزي
عليه الصالة –  وأمر)٧())ب أن تؤتى عزائمهحاهللا يحب أن تؤتى رخصه كما يإن ((: -اهللا عليه وسلم

، هذا األمر للوجوب:  فقالوا)٨())دقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا ص((:  حيث قالبقبولها -والسالم
فرضت ": -ارضي اهللا عنه- كما في حديث عائشة  ركعتين الصالة فرضت في أصلهااستدلوا كذلك بأنو

                                                
ومسلم في كتاب ) ٣ص   / ١ج  ) (١ (-سلموصلى اهللا عليه    - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا          -رجه البخاري في كتاب بدء الوحي       أخ - 4

  ).١٥١٥ ص / ٣ج ) (١٩٠٧  ( وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال))إنما األعمال بالنية( (: - سلم وصلى اهللا عليه-باب قوله  -اإلمارة 
ومسلم في  ) ١٢٨٠ص   / ٣ج  ) (٣٢٨٣] (سورة الكهف ) ٩([} َأم حِسبتَ َأن َأصحاب الْكَهِف والرِقيمِ     { باب –أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 5

 ).٢١١٨ص  / ٤ج ) (٢٧٦٦ (باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله -كتاب التوبة 
 ).٢٧٦٦ص  / ٤ج ) (٢٧٦٦ (ب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهبا - كتاب التوبة –صحيح مسلم  - 6
وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم      ) ٨٢ص   / ٨ج  ) (٨٠٣٢(وفي األوسط   ) ٣٢٣ص   / ١١ج  ) (١١٩٠٧(أخرجه الطبراني في الكبير      - 7
)١٨٨٥.( 
  ).٤٧٨ص  / ١ج ) (٦٨٦ (باب صالة المسافرين وقصرها -أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها  - 8
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هي ركعتين فإذا صلى أربع ركعات :  فقالوا)٩("الصالة ركعتين ثم زيد في صالة الحضر وأقرت صالة السفر
  .في السفر فقد زاد في ذلك

 لما أتم خلف عثمان وما المراد بكالمه -رضي اهللا تعالى عنه-كالم ابن مسعود هذا الباب مما يذكر في و
رضي اهللا - وصليت مع أبي بكر ، بمنى ركعتين-صلى اهللا عليه وسلم-صليت مع رسول اهللا : " قالحينما
بع  فليت حظي من أر، بمنى ركعتين-رضي اهللا عنه- وصليت مع عمر بن الخظاب ، بمنى ركعتين-عنه

، وعلى كل هل المقصود أنه يتخوف أن ال تقبل أصالً أو أنه يريد الفضل يعني )١٠("متقبلتانركعتان  ركعاٍت
  . القصر وإنما تدل على أن ذلك رخصةوجوبهذه اآلية بمجردها ال تدل على فإن حال 

يعني  الكيفية قصر وليس قصر الكم، و الصالةكيفية المراد به قصر  يكونقصر الصالة هنا يحتمل أنثم إن 
  لها، ففي حال المسايفة والمواجهة وااللتحام يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل،حسب استطاعته يصلي أن

يقصر من كيفيتها في ركوعها وسجودها واستقبالها و ،حسب استطاعته ويصلي إيماء ،مع أن االستقبال شرط
هذا المعنى موجودة في مثل هذه اآليات التي يذكر   والقرائن الدالة على ترجيح،واالستقرار فيها وما إلى ذلك

 ،]سورة النساء) ١٠١([ }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ{ :منها قوله تعالى و، فيها هذه القضية-عز وجل-اهللا 
سورة ) ١٠٢([ }لْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معكوِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَ{ :ذلك بعدتعالى ثم انظر إلى قوله 

 }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ{: ، ففي األولى يقول حال أخرى غير الحالة األولىاكأنهتجدها  ]النساء
 إذا كنتم  يعني}تَ لَهم الصالَةَفََأقَم وِإذَا كُنتَ ِفيِهم{ :والحالة الثانية ،تحامهذا في حال االل ف]سورة النساء) ١٠١([

تقتضي  }فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ{ : في قولهاإلقامة وذلك أن ؛الخوف مع وجود تصلون في غير حالة االلتحام لكن
  .، واهللا أعلم غير المعنى الذي يكون في حال االلتحامىمعن

 رحمه–ذهب كبير المفسرين ابن جرير  ]سورة النساء) ١٠٣([ }الَةَفَِإذَا اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الص{ : تعالىثم قال
 فأتموا حدود  واطمأنت أنفسكم باألمنزال خوفكم من عدوكم وأمنتمأي إذا  }فَِإذَا اطْمْأنَنتُم{ إلى أن معنى -اهللا

ن من المعاصريرجحه  ى قريبمعنذا وه، غير قاصريها عن شيء من حدودها المفروضة عليكمالصالة 
  .الشيخ محمد األمين الشنقيطي

أن  -ى عليه ابن كثير هناوهو الذي مشهور الذي عليه كثير من أهل العلم وهو المعنى المش-والمعنى اآلخر 
 فرسإذا انتهى ال بحيث ثنائية فتكون الرباعية بحيث تقصر أن تقصروا من الصالة من جهة الكميةالمراد 

  .الصالة واجعلوها رباعيةووصلتم إلى بالدكم واطمأننتم فأتموا 
لما  -رضي اهللا عنه-عمر ن وأ، كون في حال الخوف فقطت ال  الصالةقصر مشروعية  أن الثاني القوليؤيدو

 أن القصر رخصة أو صدقة تصدق أخبره ف عنها-صلى اهللا عليه وسلم-نه سأل النبي إ: قال عن هذاسئل 

                                                
ومسلم في كتاب صـالة المـسافرين       ) ١٣٧ص   / ١ج  ) (٣٤٣(باب كيف فرضت الصلوات في اإلسراء        -أخرجه البخاري في كتاب الصالة       - 9

 ).٤٧٨ص  / ١ج ) (٦٨٥ (باب صالة المسافرين وقصرها -وقصرها 
 باب - كتاب صالة المسافرين وقصرها ومسلم في) ٣٦٨ص  / ١ج () ١٠٣٤(باب الصالة بمنى  -أبواب تقصير الصالة  أخرجه البخاري في    - 10

 ).٤٨٣ص  / ١ج ) (٦٩٥(قصر الصالة بمنى 
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 في حال السفر أن تصلوا إيماء أو ال يرخص:  بقولهجابألقصر الكيفية  المراد كان ولو ،اهللا بها على عباده
  . الرباعية ركعتيننو تصلكم إال أن-عز وجل-نحو ذلك بل يجب أن تقيموا أركانها وشروطها كما أمر اهللا 

فصلى بهم ركعتين، فدل  -صلى اهللا عليه وسلم-بعث رسوله ذكر أن اهللا  -رضي اهللا عنه–ثم إن ابن عمر  
 على أن القصر إنما يكون في تدل التي كانت ترد على تساؤلهم اإلجابات، كما أن قيفيةالقضية توعلى أن 

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين واهللا أعلم، ،الكم
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