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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )35(النساء  تفسير سورة

السبت  بن عثمان خالد/ الشيخ  
  

  .  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
 ِباللِّه ورسوِلِه والِْكتَاِب آمنوا آمنواها الَِّذين يا َأي{ : قوله تعالى تفسيرفي - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 ِم اآلِخِر فَقَدوالْيِلِه وسركُتُِبِه والَِئكَِتِه ومِباللِّه و كْفُرن يمُل وَل ِمن قَبَأنز الِْكتَاِب الَِّذيوِلِه وسلَى رَل عالَِّذي نَز
  .]ورة النساءس) 136([ }ضلَّ ضالَالً بِعيدا

 من هذا وليس ،ودعائمه وأركانه وشعبه اإليمان شرائع جميع في بالدخول المؤمنين عباده تعالى اهللا أمري
  .عليه واالستمرار وتثبيته وتقريره الكامل تكميل باب من بل الحاصل تحصيل باب

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 
 ِباللِّه ورسوِلِه والِْكتَاِب الَِّذي نَزَل علَى رسوِلِه والِْكتَاِب آمنوا آمنوايا َأيها الَِّذين {: -تبارك وتعالى-فقوله 

 إن: بعض أهل العلم يقول فيه وفي نظائره األسلوب في الخطاب هذا ]سورة النساء) 136([ }الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُل
ه أنه كيف ، وأصل هذا اإلشكال ومنشؤذا التفسير وحده ال يكفي، لكن هثبتوا على إيمانكماعنى بم }آمنوا{
  ؟كيف طولبوا باإليمان وهم قد حققوه، يعني نباإليماطب أهل اإليمان وخ

 كيف يطلبون يعني ]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :ومثل هذا اإلشكال ورد في قوله تعالى
  .؟ والصراط المستقيم هو اإلسالم،الهداية إلى الصراط المستقيم وقد هداهم اهللا إلى اإلسالم

 هنا على أنها ألهل التوراة  النساء من يحمل آيةمن أهل العلم الجواب عن هذا اإلشكال هو أن حاصلو
  . كبير المفسرين ابن جرير الطبريلى ذلككما ذهب إ -اليهود والنصارى- واإلنجيل

 -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد نواآِم -السالمعليه الصالة و-بموسى و بالتوراة نواآميا أيها الذين معنى وال
 من -عز وجل-وما آتاه اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد نواآِمباإلنجيل  و بعيسىنواآميا أيها الذين و

  وأنزله على رسوله -عز وجل-ه اهللا  وكل ما فرض، ألن اإليمان شعب؛ال حاجة إليهوهذا التفسير ،الوحي
 النبي  فإن أن يدخلوا فيه وأن يذعنوا له، ولذلك المؤمنينفهو إيمان جديد يتطلب من -صلى اهللا عليه وسلم-
وأن إله إال اهللا ال  ن إلى اليمن أمره أن يدعوهم أوالً إلى شهادة أاًلما أرسل معاذ -صلى اهللا عليه وسلم-

رضي اهللا -ابن عباس وقد ذكر ن أجابوه دعاهم إلى الصالة ثم إلى الزكاة وهكذا،  ثم إ،محمداً رسول اهللا
أن يعني شهادة -  به الناس اإليمان بوحدانيته-عز وجل-خاطب اهللا إن أول ما : المعنى بقولهنحو هذا  -عنه

يهم الزكاة فلما أذعنوا فرض علاً ف فلما أذعنوا بها زادهم إيمان،نزلت الصالةك ذللفلما أذعنوا  -ال إله إال اهللا
،  يبين هذا المعنى-رضي اهللا عنه-فهذا األثر البن عباس  ،فرض عليهم الصيام وهكذافبذلك زادهم إيماناً 

  .لم يذكر في تفسير هذه اآلية لكنه يوضحهن هو وإو
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 بذلك نباإليماوهم مطالبون  -صلى اهللا عليه وسلم- وفرائض اإلسالم تنزل على رسول اهللا ،فاإليمان شعب
  . وجزء من هذا المعنىداخل في عموم هذا الخطاب على هذا اإليمان الثبات، ثم إن كله
 الصراط المستقيم بمعرفة ىيهديه إلأي أن  ]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ : تعالىيقال في قولهو

عمل به فإذا عمل به حاجة إلى هداية ال فهو ب ثم إذا عرف الحق-حالصحيهداية العلم أي _تفاصيل الصراط 
هي معرفة تفاضل األعمال  أخرىبحاجة إلى هداية كما أنه عليها،  ختم لهيأن  إلى هداية التثبيت وةفهو بحاج

 ثم هو بحاجة إلى هدايات أخرى بعد -ني من غير الواجباتأع-في الهدى إلى أفضلها وأحسنها وأكملها 
والَِّذين { : كما قال تعالىى الصراط وإلى الجنة وإلى منزله في الجنةعلولى الصراط إالموت مثل الهداية 

مالَهمِضلَّ َأعِبيِل اللَِّه فَلَن يقُِتلُوا ِفي س *مالَهب ِلحصيو ِديِهمهييعني من بعد ما قتلوا ]سورة محمد) 5-4([ }س ،
  .]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ فاتحة ال تفسير آيةداخلة فيليست  الهداية بعد الموت إال أن
  .عليه واالستمرار وتثبيته وتقريره الكامل تكميل باب من بل الحاصل تحصيل باب من هذا وليس

من باب إن ذلك :  بل قال،بقول ابن جرير ولم يقل -رحمه اهللا- جمعها الحافظ ابن كثير يكل هذا المعان
  .يؤمن بكل ما ينزل من شرائع اإلسالم معناه أن كميل والت، والتكميلالثبات واالستمرار

 هدى وزدنا فيه بصرنا: أي ]سورة الفاتحة) 6([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{ :صالة كل في المؤمن يقول كما 
 } ِبرسوِلِهآمنواا اللَّه و اتَّقُواآمنويا َأيها الَِّذين { :تعالى قال كما وبرسوله به باإليمان فأمرهم، عليه وثبتنا

  .]سورة الحديد) 28([
 }والِْكتَاِب الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُل{ ،القرآن يعني ]سورة النساء) 136([ }والِْكتَاِب الَِّذي نَزَل علَى رسوِلِه{ :وقوله

  .المتقدمة الكتب جميع يشمل جنس وهذا ]سورة النساء) 136([
معاشهم  في العباد إليه يحتاج ما بحسب الوقائع على منجماً مفرقاً نزل ألنه }نَزَل{: رآنالق في وقال

 }والِْكتَاِب الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُل{:  تعالىقال ولهذا ؛واحدة جملة تنزل فكانت المتقدمة الكتب وأما ،معادهمو
  .]سورة النساء) 136([

هي المعاني  هذه، وأنه نزل منجماً  أيالتنجيمعلى تدل  }نَزَل{: فقولهمعنى، زيادة المبنى لزيادة المعلوم أن 
شياء تخرج  أستجد ألنك إذا تتبعت نظائر هذا ؛قاطعة في الداللة على المعنىليست و استنباطاً تستنبط معاٍن
  .اهعن

فسر يات القراء و- الزايتخفيفب- )لزوالكتاب الذي نَ(:  هكذا فيها قراءة أخرى متواترةتوهذه اآلية ورد
سورة ) 1([ }الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأنزَل علَى عبِدِه الِْكتَاب{ :-تبارك وتعالى- يقول سورة الكهف ففي ،بعضاًبعضها 
   .]الكهف

 قَاَل ثُم: }لَّ ضض ِم اآلِخِر فَقَدوالْيِلِه وسركُتُِبِه والَِئكَِتِه ومِباللِّه و كْفُرن يماوِعيدسورة النساء) 136([ }الَالً ب[ 
  .البعد كل القصد عن دوبع هدىال طريق عن خرج فقد أي
} الَِّذين آمنواِإن واْ ثُمكَفَر ِبيالًآمنوا ثُمس مهِديهالَ ِليو ملَه غِْفرِلي كُِن اللّهي ا لَّمواْ كُفْرادداز واْ ثُمكَفَر شِِّر*  ثُمب 

الَِّذين يتَِّخذُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين َأيبتَغُون ِعندهم الِْعزةَ فَِإن * الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما
 آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستَهزُأ ِبها فَالَ تَقْعدواْ معهم وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم* الِعزةَ ِللِّه جِميعا
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- 137([ }حتَّى يخُوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم ِإن اللّه جاِمع الْمنَاِفِقين والْكَاِفِرين ِفي جهنَّم جِميعا
  .]سورة النساء) 140
  .مات حتى وازداد ضالله على واستمر رجع ثم فيه عاد ثم عنه رجع ثم اإليمان في دخل عمن ىتعال يخبر
لتكلف في حملها على لوال حاجة  ، أي أنها في من آمن ثم كفر،في تفسير اآليةالمعنى هو الذي يظهر هذا 

 بموسى آمنواليهود ا وذلك أن نها نزلت في اليهود والنصارى،إ:  أهل العلم حيث قال بعضاليهود والنصارى
 ثم ازدادوا كفراً بمحمد ،بعيسى  ثم كفرواآمنوا ثم بعد ذلك ،العجلتهم بعبادثم كفروا  -صلى اهللا عليه وسلم-
مثل هذا ممن منه  بل كل من يقع ،ختص بهمتال  اآلية  لكن،متحقق فيههذا واقع  ف-صلى اهللا عليه وسلم-

  .و غيرهأينتسب إلى اإلسالم 
 آمنوا: أو قالوا إلى آخره...عوا أنه ثالث ثالثة دا بعيسى ثم بعد ذلك كفروا به وآمنوانصارى  ال:كذلك يقولون

 ثم ازدادوا كفراً ، إنه ثالث ثالثة:لهمو به ثم كفروا بقآمنواف -صلى اهللا عليه وسلم-بموسى ثم جاء عيسى 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-كفرهم بمحمد ب

 ثم ازدادوا كفراً ، به ثم كفروا بعيسىآمنوازير ثم وا بالعرسى ثم كف بموآمنوا اليهود أي: وبعضهم يقول
  . -صلى اهللا عليه وسلم-بمحمد 

 بموسى ثم كفروا آمنوااليهود  يأ }الَِّذين آمنُواْ ثُم كَفَرواْ{:  أن قولهفي الطائفتين يعنيإنها : وبعضهم يقول
 }ثُم ازدادواْ كُفْرا{: ، وقولهفي النصارىأي أن هذه  }م كَفَرواْثُم آمنُواْ ثُ{ :وقوله، وهذا قول لقتادة، بعيسى

  . فيه بعد التفسيروهذا -صلى اهللا عليه وسلم- بكفرهم بمحمد - جميعاًاليهود والنصارى– ازدادوا كفراًأي 
ها في اإلنجيل ا إيالفهم بالتوراة ثم كذبوا بخآمنوا يحمل اآلية على أهل الكتاب الذين -رحمه اهللا-وابن جرير 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-ثم ازدادوا كفراً بمحمد 
 وقد أخبر ،من ثم كفرآمن ثم كفر ثم  بأن آاآلية تشمل هذا وغيره ممن وقع في مثل ذلكفوعلى كل حال 

  يصبح ثمم يمسي كافراً ثاً يصبح الرجل مؤمن-أيام الفتن-في آخر الزمان أن  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  . يدخلون في هذه اآليةمثل هؤالء الذين يتقلبونراً ويمسي مؤمناً، فكاف

 :بعض أهل العلم يقول ]سورة النساء) 137([ }لَّم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم والَ ِليهِديهم سِبيالً{: -وجل عز–هللا يقول ا
 إن مثل هؤالء الذين :منهم من يقولاب اهللا عليه، وتوإال فإن من تاب ، الكفر من مات منهم علىفي هذا 

يطبع على بل  -وجل عز–ال يهديهم اهللا و ون إلى التوبةقفو ال ي ثم يكفرونيؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون
  .يضلونفقلوبهم 

 هو مما له يجعل وال وازداد حتى مات فإنه ال توبة بعد موته وال يغفر اهللا له ثم رجع واستمر على ضالله
) 137([ } ِليهِديهم سِبيالًلَّم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم والَ{: قال ولهذا ؛الهدى إلى طريقاً وال مخرجاً وال فرجاً فيه

  .]سورة النساء
) 90([ }ثُم ازدادواْ كُفْرا{ : تعالىقوله في -رضي اهللا تعالى عنهما– عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى 

  .مجاهد قال وكذا ،ماتوا حتى كفرهم على مواتَم: قال ]سورة آل عمران
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 فإنهم الصفة هذه من المنافقين أن: يعنى ]سورة النساء) 138([ }بشِِّر الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما{ :قال ثم
  .قلوبهم على بعفطُ كفروا ثم آمنوا

 يوالونهم الحقيقة في معهم أنهم بمعنى ،المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون بأنهم وصفهم ثم
 في بالمؤمنين :أي مستهزئون نحن إنما معكم، نحن إنما: بهم خلوا إذا لهم ويقولون بالمودة إليهم ويسرون
  .الموافقة لهم إظهارنا

 :هذه اآلية قوله تعالىومن نظائر  ]سورة النساء) 138([ }بشِِّر الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما{: يقول تعالى
البشارة هنا أطلقت على خالف الغالب من استعمالها في األمر ف ]االنشقاق سورة) 24([ }فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم{

هذا على سبيل التهكم :هل العلم يقولبعض أ ف وهذا أسلوب معروف في كالم العرب،،المحبوب الذي يسر
  وعلى كل حال، البشرة وذلك لظهور أثر هذه البشارة على األمر السارباعتبار أن البشارة ال تكون إال في

  :شارة قليالً في الشيء المكروه كما قال الشاعرالعرب تستعمل البف
ــي  ــين أهل ــراب بب ــشرني الغ ــ       يب ــه ثكلت ــت ل ــشيِركفقل ــن ب    م

  

  :وكما قال اآلخر 
ــر          أبشرتني يا سعد أن أحبتي جفـوني       ــده القب ــود موع ــال ال   وق

  

 ومع ذلك استعملت لها ألفاظ البشارة، ومثل ذلك استعمال التحية في غير استعمالها  أمور ليست محبوبةفهذه
  :األصلي كما قال الشاعر

ــل  ــا بخي ــت له ــد ذلف ــل ق   وخي
  

ــع     ــرب وجي ــنهم ض ــة بي   تحي
  

ل هذا من قبيإن : يقال أن ال حاجةلذلك  والعرب تتفنن في ضروب الكالم، و،العرب مثل هذا يأتي في لغةف
  .واهللا أعلم ،مستعمل في كالمهم قليالًذا ه: يقال بل ،المجاز مثالً

في  و"ماتوا حتى كفرهم على تَمموا":  الحافظ قال]سورة النساء) 137([ }ثُم ازدادواْ كُفْرا{ :في قوله تعالى
 يصح جه صحيح لها و"تمموا"وبعضها هذا، ووالرواية عن ابن عباس في بعضها هذا " تمادوا "بعض النسخ

 "تمموا"ن كثير يسوق الروايات في بعضها  وعلى كل حال فاب،به المعنى لكن هذا يحتاج إلى تتبع في األصول
  ."اتمادو"وفي بعضها 

 ثم ]سورة النساء) 139([ }َأيبتَغُون ِعندهم الِْعزةَ{ :الكافرين مواالة من سلكوه فيما عليهم منكراً تعالى اهللا قال
من كَان يِريد { :األخرى اآلية في قال كما له جعلها ولمن له، شريك ال وحده ه لكلها العزة بأن لىتعا أخبر

وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين لَا { :تعالى وقال ]سورة فاطر) 10([ }الِْعزةَ فَِللَِّه الِْعزةُ جِميعا
اإلقبال على  اهللا جناب من العزة طلب على التهييج هذا من والمقصود ]سورة المنافقون) 8([ }مونيعلَ

  .األشهاد يقوم ويوم الدنيا، الحياة في النصرة لهم الذين المؤمنين عباده جملة في واالنتظام عبوديته
ذه ه  وقال قبل]سورة المنافقون) 8([ }ِكن الْمنَاِفِقين لَا يعلَمونوِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَ{:  تعالىقال
هم الَِّذين يقُولُون لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا وِللَِّه خَزاِئن السماواِت والَْأرِض { :اآلية

 لَِكنوفْقَهلَا ي نَاِفِقينالْمالخاتمتين لكل آية من  بين العبارتينبعض أهل العلمففرق  ]سورة المنافقون) 7([ }ون 
 وهذا ال ،ونظر صحيح اعتبار و هذا يحتاج إلى فقه-عز وجل-الخزائن بيد اهللا كون : بعضهمفقال اآليتين، 
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 ذلك أن نظر و،ألوالدالتهالك على األموال واوالحرص الشديد  لنفاق إالهم في اما أوقعبل يملكه أهل النفاق 
جيوش المسلمين تشرق وكون المنافقين ال يعلمون فإن  العزة هللا ورسوله  كونأما ، يتجاوز أنفهالواحد منهم ال

 الفقه علم خاص؛ ألن الفقهدون ذكر العلم ناسب أن يهذا أمر يدركه كل أحد ففوتغرب واالنتصارات ظاهرة 
ظاهرةالحتاج إليه في األمور غير ي.   
د نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستَهزُأ ِبها فَالَ تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضواْ وقَ{

مثْلُهِإذًا م ِرِه ِإنَّكُمِديٍث غَيإليكم وصوله بعد النهي ارتكبتم إذا: أي ]سورة النساء) 140([ }ِفي ح.  
  ل علينا في الكتاب؟ نز فأين]سورة النساء) 140([ }وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَاِب{: يقول تعالى
 المكية ورالساألنعام وهي من  سورةد نزل في وهذا الحكم ق ،باالتفاق مدنية -سورة النساء- هذه السورة

) 68([ }ون ِفي آياِتنَا فََأعِرض عنْهم حتَّى يخُوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِهوِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوض{ :حيث قال تعالى
وِإما ينِسينَّك الشَّيطَان فَالَ تَقْعد بعد { : سبحانه فقال الحكم في حال النسيانذكرختم اآلية بكما  ]سورة األنعام

ِم الظَّاِلِمينالْقَو عى مسورة األنعام) 68([ }الذِّكْر[.   
 اهللا بآيات فيه يكفر الذي المكان في معهم بالجلوس ورضيتم إليكم وصوله بعد النهي ارتكبتم إذا أي

ِإنَّكُم ِإذًا { :تعالى قال فلهذا ،فيه هم الذي في شاركتموهم فقد ذلك على وأقررتموهم بها، وينتقص ويستهزأ
مثْلُهالمأثم في ]سورة النساء) 140([ }م.  

وِإذَا : -مكية وهي- األنعام سورة في تعالى قوله هو ذلك في النهي من اآلية هذه في عليه أحيل الذيو
منْهع ِرضاِتنَا فََأعِفي آي ونخُوضي تَ الَِّذينَأيسورة األنعام) 68([ اآلية }ر[.  

ا وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا م{ :ما يتعلق بالمحرماتفي ومثل هذا قوله تعالىهذا من تفسير القرآن بالقرآن 
  سورةفي  ما قصه تعالى يريد وهوسورة النحلفي ه اآلية هذ ف]سورة النحل) 118([ }قَصصنَا علَيك ِمن قَبُل

منَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حر{ : عند قولهاألنعام
  .إلى آخره ]سورة األنعام) 146([ }حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم

  ما يتلى عليكم منإالأي  ]سورة المائدة) 1([ }ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ اَألنْعاِم ِإالَّ ما يتْلَى علَيكُم{ : تعالىقولهمثل هذا و
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الِْخنِْزيِر وما ُأِهلَّ ِلغَيِر اللِّه { :في قوله بعد ذلكها ذكر التي هيالمحرمات و

 ما ذَكَّيتُم وما ذُِبح علَى النُّصِب وَأن ِبِه والْمنْخَِنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَِّطيحةُ وما َأكََل السبع ِإالَّ
  .]سورة المائدة) 3([ }تَستَقِْسمواْ ِباَألزالَِم

سورة ) 140([ }ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم{ :قوله سخَن يعني، األنعام في التي اآلية هذه نَسخَت: حيان بن مقاتل قال
  .]سورة األنعام) 69([ }يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء ولَِكن ِذكْرى لَعلَّهم يتَّقُونوما علَى الَِّذين { :لقوله ]النساء

 أن وال يلزم - المتقدميند معروف عنكما هو–ما يعرض على النص العام  كلوهو  النسخ يطلق على معاٍن
وما علَى الَِّذين يتَّقُون ِمن ِحساِبِهم { : قوله فية من تقواهم المذكور؛ وذلك أن هنا بمعنى الرفعيكون النسخ

يا َأيها {: كما قال تعالى فإن خوض أولئك ال يضر أهل اإليمان ؛مفارقة المنكر ]سورة األنعام) 69([ }من شَيٍء
تُميتَدلَّ ِإذَا اهن ضكُم مرضالَ ي كُمَأنفُس كُملَينُواْ عآم يضرونهم إذا الأنهم :  أي]سورة المائدة) 105([ }الَِّذين 
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 ذلك اإلنكار بالقلب  ومن، عن المنكراإذا أمروا بالمعروف ونهو  إالبهذه المثابةكانوا مهتدين، وال يكونون 
  . هؤالء الخائضينخوضيضرهم ة الخائضين، فإن كانوا كذلك فال مفارقو

 في أشركوهم كما: أي ]سورة النساء) 140([ }ِرين ِفي جهنَّم جِميعاِإن اللّه جاِمع الْمنَاِفِقين والْكَاِف{ :وقوله
 والقيود والنكال العقوبة دار في بينهم جمعيو ،أبداً جهنم نار في الخلود في بينهم اهللا شارك كذلك الكفر

  .الزالل ال والِغسلين الحميم وشراب واألغالل
الزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشِْركَةً والزاِنيةُ لَا { :-ز وجلع- ولذلك قال اهللا ،ر في القرآنوهذا له نظائ

شِْركم اٍن َأوا ِإلَّا زهنِكحالزوج إن : ذه اآليةه  في-رحمه اهللا–  شيخ اإلسالمقد قالو  ]سورة النــور) 3([ }ي
  .. فهي في حكمه بهذا االعتبارإذا رضيت به وهو زاٍنف أعظم المعاشرة ؛ ألن معاشرته منهو العشير

  .إشكال معروف في اآلية هذا أحد األجوبة عنهكما ذكرت في اآلية معاٍن أخرى غير هذا حيث ورد 
لعزيز ا جيء لعمر بن عبد فهو في حكمهم، وقد  يقرهماإلنسان الذي يجلس مع أهل المنكرفوعلى كل حال 

 فأمر بإقامة الحد اً صائماًإن فيهم فالن: دهم جميعاً قيل له بجلأمرلما  فبقوم قد شربوا الخمر وفيهم رجل صائم
  .]سورة النساء) 140([ }ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم{ :عليه وقرأ قوله تعالى

 .علم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينأواهللا 
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