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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )34(تفسير سورة النساء 

السبت  بن عثمان خالد/ الشيخ  
 

  .به أجمعينمد وعلى آله وصح وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مح،الحمد هللا رب العالمين
وللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ولَقَد وصينَا {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِإياكُم َأِن اتَّقُواْ اللّه وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض 
ِميدا حغَِني اللّه كَانِكيالً* اوكَفَى ِباللِّه وِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللِّه مو * ا النَّاسهَأي كُمذِْهبشَْأ يِإن ي

آلِخرِة وكَان اللّه من كَان يِريد ثَواب الدنْيا فَِعند اللِّه ثَواب الدنْيا وا* ويْأِت ِبآخَِرين وكَان اللّه علَى ذَِلك قَِديرا
  .]سورة النساء) 134-131([ }سِميعا بِصيرا

ولَقَد وصينَا الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن {: قال ولهذا فيهما؛ الحاكم وأنه واألرض السماوات مالك أنه تعالى يخبر
اكُمِإيو ِلكُمله شريك ال وحده بعبادته -عز وجل- اهللا، تقوى من به وصيناهم بما وصيناكم: أي }قَب.  

 تعالى قال كما ]سورة النساء) 132[( اآلية }وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{: قال ثم
ِإن اللّه لَغَِني ِإن تَكْفُرواْ َأنتُم ومن ِفي اَألرِض جِميعا فَ{ :لقومه قال أنه -عليه السالم– موسى عن إخباراً
ِميد{ :وقال ]سورة إبراهيم) 8([ }حِميدح غَِني اللَّهو تَغْنَى اللَّهاسلَّوا وتَووا وأي ]سورة التغابن) 6([ }فَكَفَر: غني 
  .ويشرعه يقدره ما جميع في محمود :أي حِميد، عباده عن
 كل على القائم هو أي ]سورة النساء) 132([ } ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالًوِللِّه ما ِفي السماواِت وما{ :قوله
 .شيء كل على الشهيد الرقيب كسبت بما نفس

  :ما بعد أ،والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا بسم اهللا الرحمن الرحيم، 
قَا يغِْن اللّه كُال من سعِتِه وكَان اللّه واِسعا وِإن يتَفَر{ : قبلها-تبارك وتعالى-هذه اآليات مرتبطة بقوله ف

 واسع يغني -عز وجل-إذا لم يحصل الوفاق بين الزوجين فإن ملك اهللا  أي أنه ]سورة النساء) 130([ }حِكيما
إليه  وتتوجه -عز وجل- وبذلك تطمئن النفوس في حال الفراق وتعلم أن أرزاقها بيد اهللا ،كل واحد من فضله

 -عز وجل- وإنما األرزاق والخزائن بيد اهللا لن تضيع المرأة إذا طلقت هفي طلب رغباتها وحاجاتها، فهذ
 ]سورة النساء) 131([ }تُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُموللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ولَقَد وصينَا الَِّذين ُأو{ :فقال

سورة ) 131([ }وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَان اللّه غَِنيا حِميدا{: ثم قال بعد ذلك
 ]سورة الزمر) 7([ }ِه الْكُفْرِإن تَكْفُروا فَِإن اللَّه غَِني عنكُم ولَا يرضى ِلِعباِد{ :-عز وجل-كما قال اهللا  ]النساء

إلى غير ذلك من  ]سورة محمد) 38([ }وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا َأمثَالَكُم{ :وكما قال سبحانه
 يذكر وجه إعادة -رحمه اهللا- ولذلك فإن ابن جرير ،عن الخلق -جل جالله- اآليات التي تدل على غنى اهللا

ن األولى في إ:  فيقولمرتين ] سورة النساء)132 ()131([ } ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِضوللِّه ما{ :هذه الجملة
  .-تبارك وتعالى- عن الخلق وحاجة الخلق لربهم وبارئهم -عز وجل-بيان غنى اهللا 
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 أنه أي ]سورة النساء) 131([} ِنيا حِميداوِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَان اللّه غَ{
 كما قال مظنة البطر والطغيان بالنسبة لإلنسان الغنى؛ ومعلوم أن حمود في غناه مهو  والمحمود في كل حال

 محمود في  فهو-تبارك وتعالى-أما اهللا  ]سورة العلق) 7-6([} َأن رآه استَغْنَى* كَلَّا ِإن الِْإنسان لَيطْغَى{ :تعالى
  .غناه

 وهذه ]سورة النساء) 132([ }وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالً{ : في اآلية الثانيةثم قال
 وإقامته م للخلق وحفظه له-عز وجل-ها في بيان تدبير اهللا إن : اهللارحمه–على قول أبي جعفر بن جرير 

لى في بيان حاجة الخلق إلى بارئه وأنه ال  فاألو،رق بينهما ولذلك كرر هاتين الجملتينإياهم، فهذا هو الف
  .  يحفظ هذا الكون وهذا الخلق ويعلم به ويدبره-تبارك وتعالى- أن اهللا فييستغني عنه والثانية 

 هو :أي ]سورة النساء) 133([ }علَى ذَِلك قَِديراِإن يشَْأ يذِْهبكُم َأيها النَّاس ويْأِت ِبآخَِرين وكَان اللّه { :وقوله
وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا { :قال وكما، عصيتموه إذا بغيركم وتبديلكم إذهابكم على قادر

ثَالَكُمسورة محمد) 38([ }َأم[.  
 ،اهرهاظهذه اآلية عامة كما هو  ]سورة النساء) 133([}  النَّاس ويْأِت ِبآخَِرينِإن يشَْأ يذِْهبكُم َأيها{: يقول تعالى

 من الكالم عن قصة بني أبيرق والتي فيها وآيات بعدها بما سبقة هذه اآلي يربط -رحمه اهللا-وابن جرير 
) 113([ }نْهم َأن يِضلُّوك وما يِضلُّون ِإالُّ َأنفُسهمولَوالَ فَضُل اللِّه علَيك ورحمتُه لَهمت طَّآِئفَةٌ م{ :قوله تعالى
  .]سورة النساء

 في الطعام وفي من أهل العلم من حسنها و، من ضعفال تخلو جاءت فيها روايات كثيرةوهذه القصة 
 هذا  يرى أن-رحمه اهللا-، فابن جرير  سابقاًما ذكرناهبعد ذلك محصل ما حصل ، ثم الدرعين حيث سرقا

 حمل -واهللا أعلم- واألقرب ،من المنافقينلمن شاكلهم وأنها زجر وردع لهم و ،الخطاب موجه إلى هؤالء
   . وهذا له نظائر في القرآن،اآلية على العموم

 همه ليس من يا: يأ ]سورة النساء) 134([ } ثَواب الدنْيا واآلِخرِةمن كَان يِريد ثَواب الدنْيا فَِعند اللِّه{ :وقوله
  .وأقناك أعطاكو أغناك وهذه هذه من سألته وإذا ،واآلخرة الدنيا ثواب اهللا عند أن اعلم الدنيا، إال

  .معروفغنى أمعنى و أقنى بمعنى أرضى بما أعطى، "أغناك وأعطاك وأقناك": يقول
بني  من الخيانةتلك نهم  متالذين حصل أولئك يزال يرى أن هذه اآليات فيمن دخل في أمروابن جرير ال 

، ولذلك يرى ابن جرير ودافعوا عنهم في شأنهم ووقفوا معهم -صلى اهللا عليه وسلم-كلموا النبي ممن  بيرقأ
هو ما يحصل لهم  -أي المنافقين–  ثواب الدنيا بالنسبة إليهم:أي }من كَان يِريد ثَواب الدنْيا{: أن قوله تعالى

  .النارلهم ثواب اآلخرة أن وإحراز األموال و ماءمن المغنم وحقن الد
ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا  هذا ال يختص بهم بل هو خطاب عام،: قلنا موماآلية على الع وإذا حملنا

وما ارة من غنيمة وغنى وسعة ورغد عيش، حصل فيها من األمور السيالدنيا ما ثواب ثواب الدنيا واآلخرة، ف
،  واألوالد إلى غير ذلكايا فيها من العط-عز وجل- أو ما يمنحها اهللا  من عافية في األبدانيحصل فيها أيضاً

 -تبارك وتعالى-هذا كله من اهللا ، وثواب اآلخرة هو ما يحصل من الجنة والنعيم المقيم األبدي السرمدي
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ه بيده، هذا هو المقصود ويطلب ذلك منه فالخير وخزائن -جل جالله-توجه إليه وحد الرغبة فيوالمقصود أن ت
  .واهللا تعالى أعلم

ِوِمنْهم من يقُوُل * فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق{ :تعالى قال كما 
- 200([ اآلية }ُأولَِئك لَهم نَِصيب مما كَسبواْ* اب النَّاِرربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَ

 ]سورة الشورى) 20([اآلية  }من كَان يِريد حرثَ الْآِخرِة نَِزد لَه ِفي حرِثِه{ :تعالى وقال ]سورة البقرة) 202
انظُر { :إلى قوله ]سورة اإلسراء) 18([ }ما نَشَاء ِلمن نُِّريدمن كَان يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَه ِفيها { :تعالى وقال

) 134([ }وكَان اللّه سِميعا بِصيرا{ :قال ولهذا ]سورة اإلسراء) 21([اآلية  }كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض
  .]سورة النساء

الِْقسِط شُهداء ِللِّه ولَو علَى َأنفُِسكُم َأِو الْواِلديِن واَألقْرِبين ِإن يكُن غَِنيا يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِب{
ما تَعِبم كَان اللّه واْ فَِإنِرضتُع واْ َأوِإن تَلْوِدلُواْ وى َأن تَعوواْ الْها فَالَ تَتَِّبعلَى ِبِهمَأو ا فَاللّهفَقَير اَأوخَِبير لُون {

  .]سورة النساء) 135([
 } ثَواب الدنْيا واآلِخرِةمن كَان يِريد ثَواب الدنْيا فَِعند اللِّه{:  قوله تعالى في تفسير الذي ذكرتهالكالم السابق

هما اهللا رحم-وهو مخالف لقول ابن جرير ابن كثير والقول بأنها عامة هو ما يراه  ]سورة النساء) 134([
   .-تعالى
  .بالعدل: أي بالقسط قوامين يكونوا أن المؤمنين عباده تعالى يأمر
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ {  في هذه اآلية عام أيضاً، فهو نداء للمؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدلالكالم

 اِمينِطقَوأبيرقفي الذين دخلوا في أمر بني  زال يالم الكال  يرى أن-رحمه اهللا-بن جرير لكن ا }ِبالِْقس ،
 وأفقير  هذا كونوا مدافعين لهؤالء باعتبار أنيال يأمرهم أيأمرهم بالقيام بالقسط و -وجل عز-أن اهللا و

  .ال يليق هذا ليس مبرراً للوقوف مع من خان وسرق أو قارف ماف -حيث قيل ذلك في بشير- مسكين
 متعاونين يكونوا وأن صارف عنه يصرفهم وال الئم ةلوم اهللا في تأخذهم وال الًشما وال يميناً عنه يعدلوا فال

  .فيه متناصرين متعاضدين متساعدين
 اهللا وجه ابتغاء أداؤها ليكن أي ]سورة الطالق) 2([ }وَأِقيموا الشَّهادةَ ِللَِّه{ :قَاَل كَما }شُهداء ِللِّه{: وقوله
  .والكتمان والتبديل التحريف من خالية حقاً عادلة صحيحة تكون فحينئذ

سورة ) 8([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِللِّه شُهداء ِبالِْقسِط{ :هذه اآلية كقوله تعالى في سورة المائدة
  .]المائدة

 قيام بالحق وهو ال-وتعالىتبارك -تدل على الكثرة أي أن قيامكم يكون كثيراً هللا في اآليتين " قوامين" ولفظة 
  .والعدل

م في يكون ذلك منه أن م ال وديدنهم وعادتهمالعدل من شأنهأن يكون  ننيدعوة للمؤماتان اآليتان فيهما وه
رجاء ما و -تبارك وتعالى-، ولهذا فإن القيام بأداء الشهادة يجب أن يكون هللا م أهواءهوافقالتي تحيان األ

 أو يريد أن ،د ألنه يريد أن يؤيد هذا فيشه أو،يوافق هواه ألن ذلك ؛ بالشهادةاًئم يكون اإلنسان قا أنعنده، ال
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 النفس لحظّ  بالشهادةقيامهصار  فإنما ، ومن فعل ذلكخر فيشهد شهادة يتضرر بها ولو كان محقاًينتقم من اآل
  . وحده-تبارك وتعالى-هللا  الشهادة كون بل يجب أن ت،والهوى والشيطان وهذا ال يجوز

 من العبارات في هذا ذكرمما  القيام بالقسط، وفي الكالم على عبارات جيدة -رحمه اهللا–قد أورد ابن القيم و
  . والمذاهب واآلراءم ذلك يكون في الحكم على الطوائفوأعظ: المعنى قوله

فق ذلك فهو ، فما واحلته ومذهبه ورأيه إنما هو ما وافق ن الناسيزانه الذي يزن بهم وكثير من الناس :يقولو
  .وما خالفه فهو الباطلالحق 

تخالف غيرها سكل طائفة عليه فوميزان جور، ن بهذا الميزان فهذا  تزة من طوائف األمة طائفكلإذا كان و
: ، لذلك نقولوما عداه هو باطل وضالل الحق وترى أن ما هي عليه همن هنا ى واألخروائف ستضلل الطو

  . االعتماد عليهازيجو التي ال  أعظم آفات التعصب منهي هذه الطريقةوباطل هذا الميزان إن 
بعض في  جدهواء وربما وفي طوائف أهل األو يةالفقهالمذاهب في متعصبة  جدوا النوع من الميزان يوهذ

يرى أو شيخه و  أو إمامهدمهاجتهاده أو مذهبه أو مقوصب لرأيه وقوله  يتع تجدهمن ينتسب إلى السنة حيث
  . ، واهللا المستعانو فهو الحقهأن كل ما قاله 

 :التمذهب والتعصب

مدرسة الرأي : مذهب أهل الكوفة ومذهب البصريين يعني في النحو ، ويقال أيضاً: -على سبيل المثال–يقال 
في الكوفة ومدرسة الحديث في الحجاز، فلو تأملت كيف صار لهؤالء مذهب وألولئك مذهب تجد أن السبب 

 أو تلك يدرسون عند إمام من األئمة أو عاِلمين أو ثالثة ويتلقون عنهم منذ نعومة في ذلك أن أهل هذه البلد
أظفارهم، فيسمعون الحجج واألدلة، وكما هو معلوم أن هؤالء العلماء ال يتكلمون بأهوائهم وإنما يتكلمون عن 

 ليس غريباً فهو يقع منهم  وهذا االنبهار من التالميذ،م حذاق وأذكياء وأئمة، فينبهر بهم التالميذهاجتهاد ف
أحياناً من خالل نظرتهم إلى من هم طالب فوقهم وكأنهم أناس كبار، فكيف بمن هو عالم كبير، فالمقصود أن 
هؤالء الطالب يعظمون هذا العالم وذاك غاية التعظيم، ولما كانت النفوس من طبعها أنها قابلة لالنجذاب 

ذا العالم تأثراً يسيطر عليهم إلى درجة أنهم يتأثرون به حتى في والتأثر والمحاكاة تجد هؤالء يتأثرون به
حركاته وفي طريقة كالمه بل حتى لو كان به علة أحياناً في البصر يجعله يحرك عينه أو العينين بطريقة 

ون يحاكون طريقة كالمه، ولو ءمعينة فإنهم يحركون أعينهم مثله، وكذا لو كان كالمه غير واضح فإنهم يبد
 بطريقة معينة فوق رأسه فإنهم يلبسون البشت اًخطه غير جيد فإنهم يحاكونه في الخط ولو كان يلبس بشتكان 

فوق رأسهم محاكاة تامة له لشدة محبتهم لهذا اإلمام، فإذا كانت محاكاتهم للعالم بأعماله الظاهرة تصل إلى 
  .هذه الدرجة فكيف بآرائه

ون من خالل هذه القناعات ءيبدفإنها ترسخ عندهم فالم المسائل إن مثل هؤالء الطالب عندما يقرر لهم الع
 فكلما وجدوا شيئاً يؤيد هذا القول أخذوا به وردوا على من خالفه، وبعض هؤالء ،ينطلقون في دراستهم

  وهذا مرفوض؛ ألن كونهم من أهل السنةيتعصبون لعلمائهم بهذه الطريقة،فسنة هل الأمن الطالب قد يكونون 
  .اً صحيح جزئية أو كل تصرف منهم يعتبركل أن يعني
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وهكذا نجد مثل هذه الصور في مسائل الفقه أو النحو أو التفسير أو غير هذا فتصير مدرسة متناغمة منسجمة 
  .وتجد كل هؤالء أو عامتهم صبة واحدة إال في جزئيات ال تؤثر
ه الطريقة فتكون تلك مدرسة لهم، وقد ال ون بهذئكما أن كل الطوائف تسير بهذه الطريقة إال ما شاء اهللا فينش

ون هذه الكتب واألدلة التي فيها ويرون أنها واضحة كالشمس ءيتلقون من الشيخ مباشرة لكن من كتبه فهم يقر
 لكنهم يعجبون بتقرير األدلة وبقوة الحجة منذ نعومة ،مع أنه ال يعني أن كل فهم لهذا الشيخ يكون صحيحاً

ئهم وأقرانهم ومن سبقوهم أن هذا تقرير قوي جداً وأن هذا الكتاب براهينه قوية أظفارهم ويسمعون من زمال
وه لكنهم يرددون مثل هذا الكالم عشرات السنين ولو أن اإلنسان درس كل مسألة ءوساطعة وربما ما قر

  .دراسة مستقلة من البداية لما صار يوافق في كل هذا المسائل التي قررها ذلك الشيخ
 وال على طريقة من شب على شيء ،غي أن يعدل فيكون قيامه بالقسط وشهادته هللا ال لهوى النفسفاإلنسان ينب
  .شاب عليه

 التي قد -عقيدة أهل السنة- أما الثوابت العقدية ، حول المسائل االجتهادية السابق كلهوعلى كل حال فالكالم
  . هنادلت عليها النصوص الشرعية فهي غير قابلة للمناقشة وليست مقصودة

التجرد وعدم التعصب طلوب منهم أن يجتهدوا وإنما الم ال يعني مطالبة صغار الطلبة بالكالم السابقكما أن 
ولذلك فإن تعديد الشيوخ في الدراسة وتلقي العلم مفيد جداً؛ ألن الطالب إذا  ،للشيخ الفالني أو المذهب الفالني

  .، واهللا المستعانولهكان ال يتلقى إال من شيخ واحد فإنه ال يعرف إال ق
 عن سِئلت وإذا ،عليك ضرره عاد ولو الحق اشهد: أي ]سورة النساء) 135([ }ولَو علَى َأنفُِسكُم{ :قال ولهذا
 يضيق أمر كل من ومخرجاً فرجاً أطاعه لمن سيجعل اهللا فإن ؛عليك تهمضر تولو عاد فيه الحق فقل األمر
  .عليه

اإلنسان شهادة كأنهم لم يتصوروا  و،عدبتفسير فيه ب }ولَو علَى َأنفُِسكُم{: ىيفسر قوله تعالبعض أهل العلم 
،  فيكون كأنه شهد على نفسه-الشاهدتضر -تضره هو  ن يشهد على غيره شهادةيعني أ:  فقالواعلى نفسه
 في وقعأنه أو  أيشهد اإلنسان على نفسه أنه أخط، وإنما المراد أن وهو خالف ظاهر القرآن وهذا بعيد

  .ارتكاب محظوروذنب وتقصير 
وبة أن يقر عيصعب عليه غاية الص و ما يحيد وال يقراًألن اإلنسان كثير؛ في غاية الصعوبةاألمر وهذا 

إذا ما استطاع و قدر اإلمكان  عن نفسهيدفعه  أو الفعل الذي ارتكبهيحاول أن يبرر ذلكبل  والتقصيربالخطأ 
  . ه التهمه نفسدفع عنيإنه  ف في التبريرأن يصوب رأيه

 فال وقرابتك والديك على الشهادة كانت وإن: أي ]سورة النساء) 135([ }َأِو الْواِلديِن واَألقْرِبين{ :وقوله 
  .أحد كل على مقدم وهو أحد كل على حاكم الحق فإن ؛عليهم ضررها عاد وإن بالحق اشهد بل فيها تُراعهم

ن اهللا تعالى بي ف ويحسن إليهم،يتعصب لهموعالقته باألقربين أنه   ويبرهما،مايعظمهأنه عالقة االبن بالوالدين 
 ال يجوز أن تشهد معه على  بحكم قربك منه وبحكم ما له من الحق عليكمن تعظمه ومن تتعصب معهأن 

 الحق وإن  على وجهتكوالقسط وتكون شهاد  بالحق-عز وجل- أن تقوم هللا  عليكيجب وإنما ،الباطل
  . ا بذلكتضررو
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 عليه تشفق وال لغناه ترعاه ال: أي ]سورة النساء) 135([ }ِإن يكُن غَِنيا َأو فَقَيرا فَاللّه َأولَى ِبِهما{ :وقوله
  .صالحهما فيه بما وأعلم منك بهما أولى هو بل يتوالهما، اهللا لفقره،
 الناس وبغْض والعصبية الهوى يحملنكم فال: أي ]ورة النساءس) 135([ }فَالَ تَتَِّبعواْ الْهوى َأن تَعِدلُواْ{ :وقوله
والَ {: تعالى قال كما ،كان حال أي على العدل الزموا بل ،ونكمئوش أموركم في العدل ترك على إليكم

  .]ائدةسورة الم) 8([ }يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى
أن : ، األولنييحتمل معني ]سورة النساء) 135([ }فَالَ تَتَِّبعواْ الْهوى َأن تَعِدلُواْ{ : تعالىقولهفي " تعدلوا"لفظ 
عدل عن كذا أي :كما يقال ويمكن أن يكون من العدول ،ضده الظلم والجورومن العدل الذي هو القسط  يكون

كم كراهة منكم ء يعني ال تتبعوا أهوا،تعدلواكراهة أن  ىتبعوا الهوفال ت يكون المعنى ولاأل، فعلى مال عنه
 من المحققينكثير الذي اختاره هو  و، وهو الذي عليه البصريون من النحاة،وهذا المعنى هو المتبادر ،لللعد
-لطبري جرير ابن اواختاره كبير المفسرين ، اختيار الحافظ ابن القيم أيضاًهو عليه عامة المفسرين، وو

   .-رحمه اهللا
مخافة أن تعدلوا عن ى ال تتبعوا الهوكون المعنى يونه، الميل عومن العدول عن الشيء  أنه الثانيعلى و

، واهللا فيه بعد، وهذا  عن الحقواالنصرافخافة العدول ى م الهوباعتِّانهاهم عن  أي أنه تحيدوا عنه،والحق 
  . أعلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي بعثه لما -رضي اهللا تعالى عنه- ةحروا بن اهللا عبد قول القبيل هذا ومن

 عند من جئتكم لقد واهللا: فقال بهم، ليرفق يرشُوه أن فأرادوا عهمووزر ثمارهم خيبر أهل على يخرص
 لكم وبغضي إياه حبي يحملني وما ،والخنازير القردة من أعدادكم من إلي أبغض وألنتم إلي، الخلق أحب
 إن المائدة سورة في مسندا الحديث وسيأتي "واألرض السماوات قامت بهذا: "فقالوا ،فيكم أعدل الأ على
  .تعالى اهللا شاء

: أي }تَلْوواْ{: السلف من واحد وغير مجاهد قال ]سورة النساء) 135([ }وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ{: وقوله
  .وتغيروها الشهادة تحرفوا
سورة آل ) 78([  اآلية}وِإن ِمنْهم لَفَِريقًا يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب{ تعالى قال الكذب، وتعمد التحريف هو واللّي
  .]عمران

بعض و، )وإن تلوا( في قراءة ابن عامر والكوفيين ]سورة النساء) 135([ }وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ{: قوله تعالى
 يرى أن القراءتين بمعنى واحد، وكثير من المفسرين يرون الفرق - اهللامهرح-أهل العلم مثل ابن جرير 

  .بمعنى التبديل والتحريف والتغيير هنا  وهوالليمن } وِإن تَلْوواْ{: يقولونفبينهما 
كما قال الحافظ  ،تتركوهاأن وعن إقامتها تعرضوا أن وعن الشهادة تمسكوا   بمعنى أن}َأو تُعِرضواْ{ :وقوله

ها أعرض عنها ِعها طريقاً إلى دفْعفإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفْ": -رحمه اهللا- القيم بنا
  .)1("تارة يلويها ويحرفهاو.. وأمسك عن ذكرها

                                     
 ).15ص  / 9ج  (-رحمه اهللا–الرسالة التبوكية البن القيم  - 1
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 ذكر اللي في غير هذا -عز وجل-اهللا ، و في المعنى في اللفظ وليلي: التحريف، وهو نوعانواللي هو 
) 78([ } ِمنْهم لَفَِريقًا يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب ِلتَحسبوه ِمن الِْكتَاِب وما هو ِمن الِْكتَاِبوِإن{ : فقالالموضع

صلى اهللا - على النبييكون بتحريف األلفاظ ويكون بتحريف المعاني، ومنه سالم اليهود  فاللي] سورة آل عمران
 حيث فهذا من اللي ]سورة المجادلة) 8([ }وك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّهء جاوِإذَا{ : كما قال تعالى-عليه وسلم

صلى - الدعاء بالموت على النبي ون يعن عليك، السام: وهم يقولون عليك السالم:يوهمونه أنهم يقولونكانوا 
  .-اهللا عليه وسلم
ترك يعني ب} تُعِرضواْ{تحرفوا و  يعني} تَلْوواْ{ ]سورة النساء) 135([ }وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ{: وقوله تعالى
  .إقامة الشهادة

  القيام بما وجبنتتركو أي تتحملوها لكن تلوا الشهادةبمعنى أنكم   من الوالية)اتلو(لى القراءة الثانية عو
  .، واهللا أعلم عن توليهايعني }َأو تُعِرضواْ{ها، يفعليكم 

 ]سورة البقرة) 283([ }ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه{ :تعالى اهللا قال وتركها، الشهادة كتمان هوواإلعراض 
 توعدهم ولهذا )2())يسألها أن قبل بشهادته يأتي الذي الشهداء خير((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي وقال
  .بذلك وسيجازيكم: أي ]سورة النساء) 135([ }يرافَِإن اللّه كَان ِبما تَعملُون خَِب{ :بقوله اهللا

                                     
 ).1344ص  / 3ج ) (1719(باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور  -أخرجه مسلم في كتاب األقضية  - 2
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