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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٩(تفسير سورة النساء 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين
 ]سورة النـساء  ) ١٠١([ } َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ    ِإن ِخفْتُم { :وأما قوله تعالى   :- تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   

مبدأ اإلسالم بعـد الهجـرة كـان غالـب          في   فإن   ؛فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه اآلية         
 وسائر األحيان حرب لإلسالم ،غزو عام أو في سرية خاصة   إلى   بل ما كانوا ينهضون إال       ،ةأسفارهم مخوف 

ولَا تُكِْرهوا فَتَيـاِتكُم    { : كقوله تعالى  ، إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فال مفهوم له           والمنطوق ،وأهله
ـ    { : وكقوله تعالى  ]سورة النــور ) ٣٣([ }علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا     ي حجـوِركُم مـن     ورباِئبكُم الالَِّتـي ِف

آِئكُمسورة النساء) ٢٣([ اآلية }نِّس[.  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

  والمسكوت هو ما دلَّ    ، عليه اللفظ في محل النطق     ما دلَّ  هو   المنطوقف ،كالم ينقسم إلى منطوق ومفهوم    الفإن  
 حجـة كالهمـا    و مخالفةمفهوم  ينقسم إلى مفهوم موافقة و    ، وهو   عليه ال في محل النطق بل من جهة السكوت        

  . لحكم المنطوق بهاًمخالف أن يكون حكم المسكوت عنه فهوم المخالفة، ومعنى م في األحكامماحتج به ي:أي
ال : فكأنك قلـت لـه    عط هذه الصدقة للفقراء     أ: إلنسانك إذا قلت    أنعلى مفهوم المخالفة    ومن األمثلة البسيطة    

  .المسكوت عنهالمعنى  مفهوم المخالفة وهو جهةمن  مع أنك لم تتلفظ بذلك لكنه عرف تعطها لألغنياء
فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين            {: وبالنسبة لمنطوق اللفظ في قوله تعالى     

فهوم المخالفة في هـذه     م، و رين حال خوف فتنة الكاف     الصالة أنه يجوز القصر في    ]سورة النساء ) ١٠١([ }كَفَرواْ
ى في السفر ما دام المسافر       بمعنى أنه ال يجوز القصر حت      ،حال األمن  الصالة في    ال يجوز لكم قصر   اآلية أنه   

  .آمناً
هنـا    فإنه-وهو في هذه اآلية أنه ال قصر للصالة في السفر حال عدم الخوف           -ومع أن مفهوم المخالفة حجة      

  :ة ومنهافة حجة إال في نحو سبع أو ثمان حاالت مستثنالمخال مفهوم ا؛ ألنعتبرغير م
أن :  أي،خـرج مخـرج الغالـب   بمعنى أنه  ،أن يكون اللفظ المنطوق به روعي فيه الحال الغالبة في الوقوع          

في غالب أسـفارهم   وقد كان حال الصحابة في زمانهم أنهم   ،حال كثيرة الوقوع  المنطوق جيء به مراعى فيه      
  ..]سورة النساء) ١٠١([ }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ{ِ: لذلك قال اهللا والخوفيعانون من 

نعـم كـانوا    : فماذا كانوا يصنعون في حال األمن؟ أليسوا كانوا يقصرون الصالة أيضاً؟ فـالجواب             :فإن قيل 
صر الصالة في الـسفر حـال   أنه كان يق -صلى اهللا عليه وسلم–يقصرون؛ ألنه ثبت في السنة من فعل النبي        

 يصلي في منى قصراً    حيث كان     حينما كان في حجته    -صلى اهللا عليه وسلم   -ما حصل له    ، ومثال ذلك    األمن
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صلى – حينئذ، كما أنه ثبت من قوله         وال قتال وال خوف    -مرضي اهللا عنه  -معه نحو مائة ألف من الصحابة       و
  . ما يلغي هذا المفهوم كما سيأتي-اهللا عليه وسلم

مفهوم المخالفة معتبر إال في مواضع منها هذا الموضع؛ وذلك أن هذه اآلية كانت نازلة في حال يغلـب                   : إذن
 ما يلغي هـذا المفهـوم، واهللا        -عليه الصالة والسالم  –عليها حال معينة؛ ثم إنه ثبت في السنة من قوله وفعله            

  .أعلم
لصالة بـالكم ال بـالكيف، أعنـي علـى تفـسير      وهذا الجواب إنما يقال باعتبار تفسير من فسر القصر في ا     

 المخالفة في هذه اآليـة      مفهومإن  : إنه يقال  ف على قول ابن جرير وقول الشنقيطي ومن وافقهم       الجمهور، وأما   
 إن القصر المراد باآلية هو قصر كيفية الصالة ال كميتها بمعنى أنه يكفي اإليمـاء                :؛ وذلك أنهم يقولون   معتبر

حـال  وحال االقتحام  وحال الخوف الشديدكله هذا  و ، ونحو ذلك  تصلي إلى غير القبلة   عن الركوع والسجود و   
 فهـذا ال تقـصروا   ،أما الخوف الذي يمكن أن تقيموا فيه الصالة كما أمركم اهللا بركوعها وسجودها        و المسايفة

الخالصـة  ، وكميـة في حال األمن ال تقصروا قصر كيفية من باب أولى وإنما يقصر قصر         ف ،فيه من الصالة  
  .اً ومن وافقهم يكون مفهوم المخالفة هنا معتبريعلى قول ابن جرير والشنقيطأنه 
فَلَيس علَـيكُم جنَـاح َأن      { :معتبر أم غير معتبر في قوله تعالى      المخالفة  هل مفهوم   :  سائل فقال  سأللو  : إذن

مفهـوم  :  فيكون الجواب باختصار]سورة النساء) ١٠١([ ؟}ين كَفَرواْتَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَّذِ    
، وهو معتبر على قول ابـن      يكون خرج مخرج الغالب   ؛ ألنه   على قول الجمهور  المخالفة في اآلية غير معتبر      

  .جرير ومن وافقه؛ ألن المراد بالقصر قصر الكيفية الذي ال يجوز إال في حال الخوف الشديد، واهللا أعلم
فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن { :سألت عمر بن الخطاب قلت: عن يعلى بن أمية قال    وى اإلمام أحمد    ور

رضي اهللا - فقال لي عمر ؟ن اهللا الناس وقد أم]سورة النساء) ١٠١([ }الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ    
صـدقة  ((:  فقال ، عن ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   - فسألت رسول اهللا     ، منه جبتَعما   م عجبتُ: - عنه تعالى

هذا حديث حـسن    : وقال الترمذي  ،وهكذا رواه مسلم وأهل السنن     )١())عليكم فاقبلوا صدقته  تصدق اهللا بها    
 وال يحفظ   -رضي اهللا تعالى عنه   -هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر         : وقال علي بن المديني    ،صحيح

  . من هذا الوجه ورجاله معروفونإال
 وسؤال  ،سؤال يعلى لعمر  يرد  فإنه ال    -كما فهم ابن جرير رحمه اهللا     – قصر الكيفية بالقصر  لو كان المقصود    

 أنه في حال األمـن ال يجـوز قـصر   ا من مفهوم المخالفة فهم ألنهما إنما -صلى اهللا عليه وسلم -عمر للنبي   
أنه ال قصر للرباعية حـال  -ما فهمتاألمر كما ليس :  قصر الكيفية لقيلود ودليل هذا أنه لو كان المقص    الكمية،
 يتضح أن األمر ليس كمـا  ولذلك،  إال في حال الخوف فقط   -في كيفيتها –  وإنما فعالً ال تقصر الصالة     -األمن
  . واهللا أعلم، إطالقاً-رحمه اهللا–ابن جرير  فهم

                                                
 ).٤٧٨ص  / ١ج ) (٦٨٦(باب صالة المسافرين وقصرها  –كتاب صالة المسافرين وقصرها  أخرجه مسلم في - 1
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 عـن   -مارضي اهللا تعالى عنه   -سألت ابن عمر    : الوروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء ق          
 ]سورة النـساء  ) ١٠١([ }ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ     { :أين قوله تعالى  :  فقلت ،ركعتان: صالة السفر فقال  

  .)٢(-صلى اهللا عليه وسلم-سنة رسول اهللا :  فقال؟ونحن آمنون
  .أن المراد قصر الكمية ال الكيفيةالجمهور، وهو قول ذا يرجح كل هو ،هذا كسؤال يعلى لعمر عن القصرو

 من  -صلى اهللا عليه وسلم   -خرجنا مع رسول اهللا     :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى البخاري عن أنس     
أقمنـا  : مكة شيئاً؟ قال   ب مأقمت:  قلت ،ن حتى رجعنا إلى المدينة    ـالمدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتي      

  .)٣(وهكذا أخرجه بقية الجماعة بها عشراً،
صلى اهللا  -صليت مع النبي    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي         

 ،ماجهورواه الجماعة سوى ابن      ، ركعتين -أكثر ما كان الناس وآمنه    - الظهر والعصر بمنى     -عليه وسلم 
  .)٤( ركعتينى بمن- آمن ما كان- عليه وسلمصلى اهللا-صلى بنا رسول اهللا : ولفظ البخاري قال

  . واهللا أعلم-صلى اهللا عليه وسلم–ة النبي  وليس في حجعام الفتحكان في  -حديث أنس-الحديث األول 
ـ  وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك ولْيْأخُذُواْ َأسِلحتَهم فَ         { واْ ِمـن  ِإذَا سـجدواْ فَلْيكُونُ

                تَغْفُلُون واْ لَوكَفَر الَِّذين دو متَهِلحَأسو مهْأخُذُواْ ِحذْرلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَملْتَْأِت طَآِئفَةٌ ُأخْرو آِئكُمرو
ةً واِحدلَةً ويكُم ملَيع ِميلُونفَي ِتكُمِتعَأمو ِتكُمِلحَأس نى عضركُنتُم م طٍَر َأون مَأذًى م ِبكُم ِإن كَان كُملَيع نَاحالَ ج

  .]سورة النساء) ١٠٢([ }َأن تَضعواْ َأسِلحتَكُم وخُذُواْ ِحذْركُم ِإن اللّه َأعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينًا
  .صالة الخوف أنواع كثيرة

  ..إجماالً ببيان األلفاظ وإنما تكلم على صالة الخوف عتِنهنا لم ي -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
ال هذا الخطـاب   ]سورة النساء) ١٠٢([ }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك   {: قوله تعالى 

  .ف عامة بل هذا في صالة الخو-صلى اهللا عليه وسلم-يختص بالنبي 
وِإذَا ضـربتُم ِفـي   { : تعـالى  أعني قولـه -على قول ابن جرير-  في قصر الكيفية ن اآلية األولى  إ: وإذا قلنا 

ذه  فه]سورة النساء) ١٠١([ }اَألرِض فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْتُم َأن يفِْتنَكُم الَِّذين كَفَرواْ         
إن صالة الخوف تكون ركعة لكل      : سواء على قول من قال    ة  في قصر الكمي   وهي   الصالة فيها ركوع وسجود   

  .ن الرباعية تصلى مقصورةإ: أو من قال -من بعدهمصحابة وقال به كثير من ال وهو قول معروف- طائفة
فَِإذَا اطْمْأنَنتُم  { :-عز وجل -وله  كقهذا   ]ة النساء سور) ١٠٢([ }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ     { :يقول تعالى 

 ،فهناك على قول ابن جرير في حال المسايفة وااللتحـام مـع األعـداء         ]سورة النساء ) ١٠٣([ }فََأِقيمواْ الصالَةَ 
كر صـفة مـن      ذ -عز وجل –اهللا  ف ،صفة صالة الخوف كيف تصلى    تكون هذه في بيان     وعلى قول الجمهور    

                                                
وقال شعيب ) ١١٠ص  / ١١ج ) (٦٣(وفي الكبير ) ١٨٤ص  / ٢ج ) (٩٩٧( والطبراني في الصغير )١٣٥ص  / ٢ج ) (٦١٩٤(أخرجه أحمد  - 2

 .صحيح لغيره وهذا إسناد محتمل للتحسين: األرنؤوط
 ).٣٦٧ص  / ١ج ) (١٠٣١ (باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصر -أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصالة  - 3
 باب –صالة المسافرين وقصرها    ومسلم في كتاب    ) ٣٦٧ص   / ١ج  ) (١٠٣٣ ( باب الصالة بمنى   -قصير الصالة   أبواب ت   أخرجه البخاري في   - 4

 ).٤٨٣ص  / ١ج ) (٦٩٦(قصر الصالة بمنى 
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 وذلك كله يفعـل بحـسب   ، سبع صفات أو أكثر   في السنة ربما تصل إلى     لها صفات متعددة   ورد   وقد ،صفاتها
  .-عز وجل-حالهم وحال عدوهم وما يحتاجون إليه توسعة من اهللا 

  موجـه ه أنه هذا الخطاب ظاهر   ]سورة النساء ) ١٠٢([ }فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك ولْيْأخُذُواْ َأسِلحتَهم     { : تعالى قوله
لطائفـة التـي تقـوم       موجه ل   أن الخطاب  -كما قال بعض المفسرين   -ي تقوم تصلي مع أنه يحتمل       للطائفة الت 

 أنه يعـود    -اهللا أعلم و- والظاهر   ، للجميع اً ويحتمل أن يكون الخطاب موجه     ،تحرس أي التي    ،واجهة للعدو م
 والمعنـى أن    ،لضمير يعود إلى أقرب مذكور    ؛ ألن ا  ي تقوم تصلي معه   تحدث عنها وهي الطائفة ال    تللطائفة الم 

في حال المطر والمـرض     لهم   -عز وجل - ولهذا رخص اهللا     ؛السالحأفرادها  ي تصلي يحمل    تهذه الطائفة ال  
 إذا كان الـذين يـصلون  ه  وأما الطائفة األخرى فال يفهم إطالقاًَ أنها ال تحمل السالح؛ ألن   ،أن يضعوا أسلحتهم  

؛ فالذين يقفون إنما يقفون للحراسة فـال حاجـة          من باب أولى   بالنسبة للحراس     فحمل السالح  يحملون السالح 
لكن ذكر   -الذين يصلون والذين يحرسون   -ون أسلحتهم   جميع يحمل ال فالمقصود أن    ،لتنبيههم على حمل السالح   

  .فأمرهم اهللا بحمله ، انشغالهم بالصالة مظنة لوضع السالحألنصلون؛ الذين ي
ولْتَْأِت طَآِئفَةٌ ُأخْرى لَم { ،الذين يحرسونيعني  ]سورة النساء) ١٠٢([ }دواْ فَلْيكُونُواْ ِمن ورآِئكُمفَِإذَا سج{ :ثم قال

  كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصثم تأتي الطائفة التـي      ،هؤالء يصلون معه ركعة ثم يتأخرون     يعني   ]سورة النساء ) ١٠٢([ }ي 
 إمـا علـى     -ر والهيئات والكيفيات  على اختالف في الصيغ والصو    - ةكانت تحرس وتتقدم وتصلي معه ركع     

على القول  – والمقصود أنهم    ،ركعتينيصلون  : إما على قول من قال     و ،إنه تجزئهم ركعة واحدة   : قول من قال  
 ركعة ثم يتمـون  -صلى اهللا عليه وسلم -يصلون مع النبي     اآلخرون ف   ويتقدم ،يتراجعون -بركعتين لكل طائفة  

 ، منفـردين  وركعة-صلى اهللا عليه وسلم-كون ركعة مع النبي ت ف ،ركعة وأولئك يتمون ألنفسهم ركعة    ألنفسهم  
تبارك - على أن المجاهد أحوج ما يكون لالرتباط باهللا           هذا يدلصالة الجماعة، كما     أهمية   وهذا كله يدل على   

  !يصلون؟الذي ينام على فراشه والناس  فأين -وتعالى
 الطائفـة أمر بأخذ الحذر عند ذكر      أنه  يالحظ  ] سورة النساء ) ١٠٢([ }خُذُواْ ِحذْرهم وَأسِلحتَهم  ولْيْأ{ :يقول تعالى 

ظـن   إذا رأى الجميع يحمل الـسالح   العدو  أن  هو -واهللا أعلم –  والسبب ، األولى مع الطائفة الثانية ولم يذكره    
التأخر والسجود والركوع والتبـديل  من   يرىن لميصلوتبين له أنهم فإذا ،  أنهم قد اصطفوا للقتال واستعدوا له     

  .بأخذ الحذر  لذلك أمرهم قد يقدم عليهم ويهاجمهمهبعد ذلك فإن
 األحرى بمزيد من الحـذر؛ ألن العـدو إنمـا يريـد أن     يأن الطائفة األخرى ه السبب هو  ويحتمل أن يكون  

 ،هو ال يريد أن يفـوت هـذه الفرصـة      و م يصلون وه مواتيه تكون   فرصته و هاجمهم قبل الفراغ من الصالة    ي
 من الصالة وانـصرفوا  إذا سلموا حيث إنهم ؛آخر فرصة للعدو لإلغارة بالحذر؛ ألنها فأمرت الطائفة األخرى 

 فـالهجوم   ،بهم ويعرف أن لهم صالة هي أحب إليهم من كـل شـيء            انتهى مقصود العدو الذي كان يتربص       
ثـل  على كل حال فإن م    ، و -عز وجل -والعلم عند اهللا     ،كن أن يقال هذا   م، فالمقصود أنه ي   سيكون في الصالة  

 فيما يبدو وإن كان      لكن لها وجه   ،قد تكون صحيحة وقد ال تكون      ف - اهللا مرحمه-يستنبطها العلماء   هذه القضايا   
  .، فاهللا أعلم السببيستخرج غير هذايمكن أن عند التأمل 
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 والصالة تـارة    ،ون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها        فإن العدو تارة يك    ،أنواع كثيرة صالة الخوف   
 ، ثم تارة يصلون جماعـة     ، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصالة السفر      ،ة كالمغرب يتكون رباعية وتارة ثالث   

 بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجـاالً  ،وتارة يلتحم الحرب فال يقدرون على الجماعة    
  .وركباناً
فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة ِإن ِخفْـتُم َأن يفِْتـنَكُم      { : اآلية السابقة   على  المعنى يحمل   هذا طبعاً

هذه  وعليه تكون   قصر الكيفية، ن المراد بالقصر    أبقول ابن جرير     بناء على    ]سورة النساء ) ١٠١([ }الَِّذين كَفَرواْ 
  .، واهللا أعلميستطيعون إقامتها بالركوع والسجوداآلية في حال كونهم 

  .ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصالة
: -مـا رضي اهللا تعـالى عنه    - لحديث ابن عباس     ،يصلون والحالة هذه ركعة واحدة    : ومن العلماء من قال   

 وفـي   ،حضر أربعاً وفي السفر ركعتـين      في ال  -صلى اهللا عليه وسلم   -فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم       
  . وبه قال أحمد بن حنبل]ماجهرواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن [ "الخوف ركعة

 وإليـه ذهـب   ،قتادة وحمـاد  وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم و       : قال المنذري في الحواشي   
ي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة        وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروز          ،طاوس والضحاك 

  .في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضاً
 فإن لـم تقـدر فـسجدة    ،أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء    : هوقال إسحاق بن راهوي   
  .واحدة؛ ألنها ذكر اهللا

وإنما ،  -أحياناًلسجدة  أن الركعة يعبر عنها با    باعتبار  - ه بسجدة واحدة أنها ركعة     ابن راهوي  طبعاً ليس مقصود  
  ، واهللا أعلم المعروف السجود هناقصد

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