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         :   ((11 – 11))اآليات  احلجرات للحفظ والتحليلسورة 

األصل في الشريعة التساوي بين الرجال والنساء في األحكام  ،َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء  قال سبحانو:         

إال ما دل الدليل عمى اختصاصو بأحدىما فإذا ذكر القوم فيدخل فيو الرجال والنساء ألن القوم مجموعة 

ذا ذكر القوم والنساء في سياق واحد فالقوم ىم الرجال والنساء ىن اإلناث، فيظن بعض الرج ال والنساء وا 

الناس أن اهلل خص النساء ألن عندىن مزيد من السخرية ورد ىذا بعض أىل العمم وقالوا: ليس األمر 

    ،ولم يدخل فيو النساء فنص عمى النساء  ىكذا ولكن اهلل تعالى لما قال القوم انصرف ذلك إلى الرجال

نما ذكرت  فبل يكون حينئذ ىناك مزيد تخصيص لمنساء عمى الرجال بل ىم في ذلك عمى حد سواء وا 

ثم قال اهلل مخاطبًا  ،النساء ألن القوم المراد بيم الرجال بدليل قولو تعالى: َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُيْم 

ال تسخر المرأة من المرأة فربما كانت  أيضاً  ،اٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُينَّ َوال ِنسَ  ،النساء 

تسخر منيا لمباسيا وأنيا فقيرة مثبل فيقال لمساخرة : عسى أن تكون خيرا منك وربما تسخر منيا لعدم 

الثاني ال تعمميا الساخرة ،  ه األمور قدجماليا فيقال ليا: عسى أن تكون خير منك في أمور أخرى وىذ

و العيب . يقال لمزه : أي الممز : ى ،َوال َتْمِمُزوا َأْنُفَسُكْم  ي ىذه اآلية الكريمة يقول سبحانو:مما جاء ف

 . ىنا سؤال يقول سبحانو ? َوال َتْمِمُزوا َأْنُفَسُكْم ? فيل اإلنسان يممز نفسو يعني يعيب نفسو ?عابو ، 

ألنو ؛ ر في اآلية تنبيو لئلنسان عمى أن المؤمن كنفسك أنت يعني ال تممز المؤمن ( قال عمماء التفسئ

إذ أن المؤمن الواجب لو االحترام والتقدير فإذا لمزتو وعبتو كأنك عبت نفسك ومثموا لو ، كممزك لنفسك 

يكون المعنى ال يعب بقولو سبحانو وتعالى : ? َفَسمُِّموا َعَمى َأْنُفِسُكْم ? أي فميسمم بعضكم عمى بعض ، ف

نما عبر بأنفسكم حتى يعمم اإلنسان انو إذا عاب أخاه المؤمن فكأنما عاب نفسو .  بعضكم بعضا وا 

( وقال بعض العمماء : أنك إذا عبت ىذا الشخص رد عميك وعابك فحينئذ قد لمزت نفسك ألنك أنت ٕ

: } لعن اهلل من لعن والديو { فقالوا:  (صمى اهلل عميو وسمم)السبب في عيبو لك ومثل لو العمماء بقولو

كيف يمعن الرجل والديو ? قال : } يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمو فيسب أمو { يعني ألنو عمى 



سبيل التسبب ، وعمى المعنى األول مبالغة في تنفير الناس من ىذا األمر يعني أييا العائب لغيرك 

 فكأنك تعيب نفسك .

تعالى : َوال َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ? كان الناس يمقب بعضيم بعضا وكان ذلك مشيورا في ثم قال تبارك و       

والذي في اآلية الكريمة  ومنيا ما يكون محبوباً  الجاىمية واإلسبلم لكن من ىذه األلفاظ ما يكون مكروىاً 

كان يمقب  (اهلل عنو رضي)بكراأللقاب المذمومة وأما األلفاظ المحبوبة فإنو ال نيي عنيا فإن أبا 

يمقب بالفاروق وعثمان ـ رضي اهلل عنو ـ يمقب ( رضي اهلل عنو)بالصديق وليس ىذا من التنابز وعمر

 جميعًا ـ  (رضي اهلل عنيم)تنابزبذي النورين وليس ىذا من ال

 فاأللقاب تنقسم إلى قسمين :ـ

 نيي عنيا . ( ألقاب محمودة : ىذه الٔ

اإلنسان فيذه التي معنا في اآلية الكريمة يقول سبحانو: َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ? ( ألقاب مذمومة : يكرىيا ٕ

ينبز بعضكم بعضًا بالمقب الذي يكرىو ، وىذه األمور الثبلثة وىي النيي عن السخرية والنيي عن  أي ال

ألنو إذا كان ؛ الممز : أي العيب ، والنيي عن التنابز ليا فائدة عظيمة وىي تماسك المجتمع اإلسبلمي 

وة والفرقة . بعضنا يسخر من بعض ، وبعضنا يممز بعض ، ونتنابز باأللقاب فستحصل بيننا العدا

ِو َجِميًعا َواَل والعداوة والفرقة ال يريدىا اهلل ألن اهلل أمرنا باالجتماع فقال سبحانو: َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَّ 

ُقوا، وقال فإذًا الجامع في ىذه األمور تفكك ىذا المجتمع  ،: } عميكم بالجماعة { (صمى اهلل عميو وسمم)َتَفرَّ

آلخر ىذا ليس شأن بنفسو . بل ربما أصبح كل واحد يبحث عن معايب ا وأن يكون كل فرد مستقبلً 

 سول اهلل: } المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضا { وقال ر (صمى اهلل عميو وسمم)المؤمن فقد قال

 : } المؤمن أخو المؤمن ال يظممو وال يسممو ...... { .(صمى اهلل عميو وسمم)



يَماِن ِبْئَس االسْ قال سبحانو :        أي بئس لكم أن تستبدلوا اسم اإليمان باسم  ،ُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ

الفسوق فبعد أن كنتم تحممون وصف اإليمان أصبحتم تحممون وصف الفسوق بيذه األمور الثبلثة. أي 

، وفائدة َبْعَد اإِليَمانِ إذا فعمتم ىذه األمور أو أحدىا فقد استبدلتم اسم اإليمان بالفسوق يقول سبحانو: 

التنفير من ىذه األمور الثبلثة ألنك إذا قمت لئلنسان ستوصف بكذا  ،َبْعَد اإِليَماِن  التعبير بقولو سبحانو

قال سبحانو: مل ، وكذا إذا فعمت كذا بعد وصف محبب كان متصفًا بو فإن ذلك تنفير لو من ذلك الع

قرب مذكور فالذي ال يتوب من ىذه األشياء يقول سبحانو من األشياء الثبلثة السابقة ألنيا أ َوَمْن َلْم َيُتْب،

الظمم: في األصل يقع عمى الغير يقال : فبلن ظمم فبلنًا فأين  ،وتعالى عنو: َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ 

سيم أي ألنف ،َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن  أنت أييا اإلنسان يقول سبحانو:  المظموم ىاىنا ? المظموم ىي نفسك

ذا كان الناس يقولون : بارتكابيم المعاصي فمقد ظممت نفسك ألنك عرضتيا لعقابو سبحانو وظمم وتعالى وا 

فكيف بظمم اإلنسان لنفسو ففي قولو تعالى:  ذوي القربى اشد مضاضة عمى المرء من وقع الحسام الميند

فمن لم يتب من ىذه األشياء ويرجع إلى اهلل فيو ظالم لنفسو وكذلك  ،َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن 

 ظالم إلخوانو بالعدوان عمييم بالسخرية والممز والنبز.

ذكر العمماء أن بعض الناس يوصف بمقب قد يكون مكروىًا عند عامة الناس لكنو ال يكرىو. فيل      

ذا نظرنا إلى الناس ال ينادى بو ينادى بو أو ال ? إذا نظرنا في حال الرجل فينادى بو أل نو يرضى بو، وا 

ألنو قد يسمعك آخر ال يعرف أن ىذا الرجل يرضى بو فيتياون في ىذا األمر خاصة إذا كان المتكمم 

ممن يقتدى بو ىذا وجو من المنع أما الوجو الثاني فسوف يساء بك الظن كيف فبلن ينبز فبلنًا بالمقب 

 ْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن? التوبة ليا شروط ىي :الفبلني ، يقول سبحانو: ? َومَ 

 ( أن يخمص هلل تعالى في التوبة.ٔ

 ( الندم عمى ما فعل .ٕ



 ( أن يقمع عن الذنب في الحال .ٖ

 ( أن يعزم عمى أن ال يعود في المستقبل.ٗ

 ( أن تكون التوبة في وقت قبوليا.٘

 من فوائد اآلية :

 رية.( تحريم السخٔ

 ( التنبيو عمى أن المسخور منو قد يكون خير من الساخر .ٕ

 ( تحريم عيب الناس ولمزىم .ٖ

 ( اختيار المفظ المناسب لمتحذير من فعل ّما لقولو ? َأْنُفَسُكْم ?.ٗ

 ( تحريم التنابز باأللقاب .٘

 ( أن من فعل أحد األمور الثبلثة المنيي عنيا فيو فاسق .ٙ

 ( التحذير مما يفسد األخوَّة اإليمانية .ٚ

 ( تحذير اإلنسان من االنتقال من األوصاف الحسنة إلى األوصاف القبيحة.ٛ

 ( الحث عمى التوبة .ٜ

 ( أن العاصي ظالم لنفسو بمعصيتو.ٓٔ

نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَُّسوا َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّ  ثم قال تبارك وتعالى:        

 .ِإنَّ المََّو َتوَّاٌب َرِحيٌم  َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيتًا َفَكِرْىُتُموُه َواتَُّقوا المَّوَ 

 : تفسير اآلية

? َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ? ىذا ىو النداء الخامس ألىل اإليمان في ىذه السورة  يقول اهلل عز وجل :      

اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ  لنداء وأىميتو في اآلية األولى، قال اهلل عز وجل:الكريمة وقد سبق أن تكممنا في ا



ألن بعضو إثم يقول تعالى  ؛تنب كثيرا من الظن لماذا سبحان اهلل أمرنا اهلل أن نج ،ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم 

ن ألن ? َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم ? نيى سبحانو عن كثير من الظ

الن ان احتماوالظن: أن يكون لدى اإلنسخاف من اإلثم ولو كان في البعض ، بعضو إثم واإلنسان ي

فالظن ىو االحتمال الراجح من األمرين ، يأمرنا سبحانو أن نترك الظن ألن يترجح أحدىما عمى اآلخر، 

فدلت اآلية بأن بعضو ليس بإثم  ،بعضو إثم والظن قد يكون ليس بإثم ألن اهلل قال : ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم 

ال يأمرنا سبحانو باجتنابو بل ىو محمود فظن الخير بأىمو  فمثبًل إذا ظن اإلنسان بأخيو خيرًا فيذا أيضاً 

مأمور بو، وىناك ظن إثم ال ينيى عنو وىو الظن بشخص إذا دلت القرينة عميو ألنو ىو الذي أوقع 

أييم أكثر الظن المنيي قائل : لو قال و ظن السوء بدون قرينة وال دليل، نفسو فيو وىناك ظن محرم وى

 عنو أو الظن المباح ?

ألنو يشمل نوعًا كامبًل من أنواع الظن ؛ الشيخ ابن عثيمين ـ رحمو اهلل ـ : الظن المباح أكثر  يقول     

تحّصل من ذلك أن فء الذي قامت القرينة عمى وجوده ، وىو ظن الخير ، ويشمل كثيرًا من ظن السو 

 الظن ينقسم إلى:

 ( ظن حسن مأمور بو .ٔ

رينة وىذا جائز، وعمى اإلنسان أن ال يتوسع في الظن ويقول ىذه ( الظن السيء الذي قامت عميو القٕ

 قرينة وىذه قرينة ثم يقع في المنيي عنو والمحظور .

 ( الظن السيء الذي لم تقم عميو قرينة وال دليل وىو الوارد في اآلية الكريمة: ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم  .ٖ

التجسس : ىو طمب سبحانو وتعالى عن التجسس ،  نيى ،وا ثم قال سبحانو وتعالى: َوال َتَجسَّسُ      

أشار القرطبي ـ رحمو اهلل ـ التجسس لما يحصل فيو من أضرار ،  معايب الغير نيانا سبحانو وتعالى عن

و، فمماذا قدم الظن إلى ممحظ لطيف في ىذه اآلية وقد سبق أن قمنا عمينا أن نتدبر القرآن ونتمعن ما في



اإلنسان إذا ظن ظن السوء سينتقل إلى مرحمة أخرى وىي التجسس ليتأكد ثم بعد  ألنعمى التجسس ؛ 

 . التجسس سوف يغتاب ذلك الرجل بذكر معايبو

ترتيب عجيب في ىذه اآلية الكريمة ىذا الرجل ظن الظن السيء ثم ذىب يتجسس ثم ذىب        

واحد منيا قد ينفرد ال تظن أنيا يغتاب عند الناس ما أعظم كبلم اهلل تعالى ، بعضيا يجر بعض وكل 

ألن اهلل ىو الخالق ليذا اإلنسان وىو العالم كيف  ؛ متبلزمة ولكن انظر إلى ىذا التسمسل العجيب

تتسمسل في النفس وفيو تنبيو من جانب آخر أنو يجب عمى اإلنسان أن يغمق أبواب الشر عمى نفسو 

تؤل القمب بيذه األمور المنكرة أصبح يفرِّغيا في ألنو إذا فتح باب الظن أنفتح باب التجسس ثم إذا ام

 المجالس التي يجمس فييا .

وىو  (صمى اهلل عميو وسمم)الغيبة : فسرىا وبّينيا النبيال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا ، ثم قال سبحانو: وَ      

شيء يكرىو وتذكره بو  أعمم الناس بمراد اهلل تعالى فقال لما سئل عن الغيبة:} ذكرك أخاك بما يكره { أي

فإنو من غيبتو قال أىل العمم : سواء في ُخمِقو أو في ِخمقتو أو في عقمو أو في أوالده كل ما يكرىو فإنو 

 غيبة .

يء أطمق فأفاد الشمول لكل ش (صمى اهلل عميو وسمم)ن النبيوىذا يسميو العمماء فائدة اإلطبلق أل     

 لم يقيده بأمر. (اهلل عميو وسممصمى )يكرىو ىذا الرجل ، ألن الرسول

استثنى العمماء أشياء من الغيبة تكون مباحة وييمنا منيا التظمم ونضرب لو مثااًل: لو أن امرأة        

جاءت إلى أبييا وقالت إن زوجي يفعل كذا وكذا مما يكره أن يذكر بو أمام الناس وال يحب أن يطمع 

فيل ىذا جائز أم ال ? قال أىل العمم : إذا كان التظمم لمن يممك عميو أحد ولكن ىذه البنت تتظمم لوالدىا 

لو تحدث اإلنسان عند من ال يستطيع رفع المظممة ولكن تحدث من فع الظمم فإن ذلك ليس من الغيبة، ر 

: الظاىر أنو جائز لعموم  الشيخ ابن عثيمين ـ رحمو اهلليقول التخفيف عن نفسو فيل ذلك جائز ?  باب



ثم قال سبحانو: َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َن اْلَقْوِل ِإال َمْن ُظِمَم ، ال ُيِحبُّ المَُّو اْلَجْيَر ِبالسُّوِء مِ  قولو تعالى:

ىذا التشبيو فيو تنفير من الغيبة وذلك أن اهلل مثميا بأن يأتي اإلنسان إلى أخيو  ،َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكِرْىُتُموُه 

نو والعياذ باهلل يعني ىل أحدكم يحب إذا مات أخوه أن يأكل من لحمو ? أبدًا ال أحد يحب الميت فيأكل م

ذلك بل الميت محل الرحمة ولذلك تجد أن اإلنسان يسعى في إكرامو بسرعة وذلك بحممو وغسمو وتطييبو 

الصورة لذلك وتكفينو وحممو والصبلة عميو المقصود أنو يحب إكرام الميت ، ىذا الذي يغتاب بخبلف ىذه 

كان يمشي  (صمى اهلل عميو وسمم)كان ىذا التشبيو أبمغ ما يكو ن من التنفير من الغيبة ويذكر أن النبي

ذات يوم وكان معو رجبلن فسمعيما يغتابان فمر عميو الصبلة والسبلم بحمار قد أشغر يعني انتفخ بطنو 

وفبلن فقاال : ىا نحن يا رسول اهلل قال : أين فبلن  (صمى اهلل عميو وسمم)وتباعدت رجبله فقال النبي

أنزال وكبل من جيفة ىذا الحمار فقاال: يا نبي اهلل ومن يأكل من ىذا قال عميو الصبلة والسبلم : فما نمتما 

بسبب  (رضي اهلل عنو)القصة وقعت لما رجم ماعز األسمميمن عرض أخيكما أشد من األكل منو ىذه 

م َرجم اعترافو بالزنا تكمما فقال أحدىما لآلخر: انظر إلى ىذا الذي ستر اهلل عميو فمم تدعو نفسو حتى ُرج

: } والذي نفسي بيده (صمى اهلل عميو وسمم)قال النبيثم  (رضي اهلل عنو)الكمب ىذا الذي ذكر في ماعز

الغيبة ، ويذكر أيضا أن إحدى زوجات النبي إنو اآلن لفي أنيار الجنة ينغمس فييا {، فيذا تنفير تام من 

: حسبك من فبلنة أنيا كذا وكذا وتشير بيدييا (صمى اهلل عميو وسمم)الت لمنبيـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ق

ة لو مزجت بماء البحر لمزجتو { ، : } لقد قمت كمم(صمى اهلل عميو وسمم)قال النبيعمى أنيا قصيرة ف

 لغيبة من كبائر الذنوب .لذلك عد العمماء رحميم اهلل ا

فكرىتموه : أي كرىتم األكل من ىذا يِو َمْيًتا َفَكِرْىُتُموُه ، َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأخِ  سبحانو: يقول     

و ميتًا فيكون المعنى من ألنكم ستكرىون الذي يأكل من لحم أخي؛ و يمكن أن يقال فكرىتم ىذا اآلكل 

 وجيين :



 كل ىذا مكروه عندكم .( األٔ

 ( كذلك الذي يأكل مكروه .ٕ

 فالغيبة مكروىة والمغتاب مكروه .

 : من فوائد اآلية

 ( األمر باجتناب الظن السيء .ٔ

 ( النيي عن التجسس .ٕ

 ( النيي عن الغيبة .ٖ

 ( التنفير من الغيبة .ٗ

 ( تصوير األمر المنيي عنو بالصورة البشعة تنفيرًا منو .٘

 ( استخدام المفظ الذي يكون أقرب في التزام األمر أو تجنب النيي لقولو سبحانو تعالى: ? َلْحَم َأِخيِو ? .ٙ

 ( إثبات اسمين من أسماء اهلل عز وجل وىما التواب والرحيم وما تضمناه من صفة.ٚ

 ( الحث عمى التوبة من تمك المنييات .ٛ

لنَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ ثم قال سبحانو وتعالى: َيا َأيَُّيا ا     

 .َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر 

 سبب نزول هذه اآلية :

أمر رجبًل بأن  (صمى اهلل عميو وسمم)النبييا سببًا في النزول وىو أن ذكر بعض أىل العمم أن ل       

يتزوج من قبيمة من القبائل فمما ذىب ليم الرجل وكان من موالييم فقالوا: نزوج أبنتنا من موالينا ، فأنزل 

اهلل ىذه اآلية الكريمة . في ىذه اآلية نداء ولكن لعامة الناس أما النداء السابق وما قبمو فيو لمذين آمنوا 

داء لمناس كافة أن ىذا األمر وىو التفاخر باألحساب واألنساب أما ىذا فممناس جميعًا ومناسبة توجيو الن



يقع من المسمم وغير المسمم فترى واقع الناس اآلن من الشعوب من تفتخر عمى من سواىا ويرون أنيم 

 .أىل التقدم وىم أىل الصناعة وغير ذلك فذكر اهلل الناس جميعًا بأصميم أنيم خمقوا : ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى 

 ذكر وأنثى في ىذه اآلية عمى قولين ألىل العمم : ـ ومعنى

 ( الذكر: آدم عميو السبلم.ٔ

 واألنثى: حواء.

 فيكون المعنى يا أييا الناس إن خمقناكم من آدم وحواء فمرجعكم واحد.

فيكون معنى اآلية الكريمة يا أييا الرجل الذي تفخر عمي أنت ( ذكر: وىو األب ، أنثى: وىي األم، ٕ

ذكر وأنثى وأنا مخموق من ذكر وأنثى لك أب ولي أب ولك أم ولي أم. واآلية تحتمل ىذا  مخموق من

 ،: َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ثم قال سبحانوعمماء التفسير عمى المعنى األول،  المعنى وأكثر

 :ومعنى شعوبًا وقبائل في ىذه اآلية عمى قولين ألىل العمم 

 وب: قال بعض أىل العمم: ىم العجم.( الشعٔ

 والقبائل: ىم العرب

 ( الشعوب: ىم أصول القبائل يعني الذي يجمع عدة أفخاذ.ٕ

يقال قريش شعب وما تفرع من قريش يسمى قبيمة وقيل إن ىي المتفرعة من ىذا األصل،  لقبائل:وا      

فاهلل سبحانو وتعالى القبائل ىم المشتركون في األنساب، الشعب ىم المضافون إلى النواحي والشعاب، و 

 ، عمى معنيين :جاء الجواب بقولو تعالى : ِلَتَعاَرُفوا ،  جعمنا شعوب وقبائل ألجل ماذا?

جعمناكم شعوبًا حتى ُتعرفوا حتى إذا جئت يقال ىذا من شعب كذا وكذا وىذا من القبيمة الفبلنية  ( أئ

 لتعارفوا ال أقل وال أكثر أي ليحصل بينكم تعارف.

 ( لتعارفوا: أي يحصل بينكم صمة الرحم تعرف أن ىذا قريب منك فتعمم أن لو حق الصمة.ٕ



عضكم بعضًا وحتى يصل اآلخر قريبو ويعطيو مالو من حق واآلية تحتمل المعنيين حتى يعرف ب       

لما تقرر في أول  ،ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ىذه اآلية بأمر جامع فقال سبحانو: الصمة ، ثم ختم اهلل 

ء اآلية أن الناس ينقسمون إلى شعوب وقبائل وكان من عادات الناس أن يرفعوا قبيمة ويضعوا أخرى جا

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  ية ىي التقوى فقال سبحانو وتعالى: التنبيو من عند اهلل تعالى أن محل الفخر والرفعة الحقيق

أي العامل بتقوى اهلل سبحانو وتعالى ، وىنا واهلل أعمم جاءت اآلية بيذه الصيغة  ِعْنَد ، ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم 

أن يكون كريمًا عند عباد اهلل ، ثم قال  إذا كان كريمًا عند اهلل فيجب أي أن ىذا الرجل أو المرأة ،المَِّو 

وكأن اهلل نبو اإلنسان أن ال يظير التقوى : بالباطن ، خبيرِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر، عميم : بالظاىر، : سبحانو

 والصبلح وىو ليس كذلك ? ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر ? عالم بباطنك .

 : اآلية من فوائد

 ( بيان أن اإلنسان خمق من ذكر وأنثى حتى ال يتكبر أحد عمى أحد .ٔ

 ( بيان حكمة اهلل في جعل الناس شعوبًا وقبائل من أجل التعارف .ٕ

 ( بيان من ىو األكرم عند اهلل .ٖ

 ( الحث عمى تقوى اهلل .ٗ

 . ِعْنَد المَّوِ ( اإلشادة بالمتقي لقولو تعالى: ٘

 عز وجل بالظاىر والباطن. ( إثبات عمم اهللٙ

 ( استنبط بعض العمماء أن الكفاءة في النكاح ال تشترط .ٚ

 ( إثبات اسمين من أسماء اهلل عز وجل وىما العميم والخبير وما تضمناه من صفة .ٛ

اُن ثم قال سبحانو وتعالى: َقاَلِت اأَلْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَمْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِليمَ         

ْن ُتِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو ال َيِمْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم   .ِفي ُقُموِبُكْم َواِ 



 سبب نزول هذه اآلية :

 ليا أكثر من سبب نزول : 

فقالوا: يا  (صمى اهلل عميو وسمم)جاء في سبب نزوليا أن طائفة من األعراب قدموا إلى رسول اهلل      

رسول اهلل آمنا ، ومن المعموم أن ىناك فرقًأ بين اإلسبلم واإليمان فاإلسبلم ىو الظاىر واإليمان ىو 

اإليمان أن تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره الباطن وجاء في أركان 

سممون لم ففرق بين اإلسبلم واإليمان . فيؤالء األعراب أول ما نطقوا بالشيادتين قالوا : آمنا ،وىم م

والخطاب لمنبي  ،ْدُخِل اإِليَماُن ِفي ُقُموِبُكْم ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَمْمَنا َوَلمَّا يَ  يؤمنوا بعد فقال سبحانو: 

 يعني قل يا محمد لم تؤمنوا ولكن قولوا أسممنا . (صمى اهلل عميو وسمم)

إنيا نزلت في جماعة من المنافقين وردَّ بعض أىل العمم ىذا القول ومنيم ابن كثير ـ رحمو  وقيل:     

مقام اإليمان ولم يحصل ليم بعد، فأدُِّبوا وأعمُموا أن ذلك  اهلل ـ وقال : والصحيح أنيم قوم ادعوا ألنفسيم

 لم يصموا إليو بعد، ولو كانوا منافقين لُعنُِّفوا وفضحوا .

آمنَّا: ادعوا اإليمان وىم حدثاء عيد َقاَلِت اأَلْعَراُب َآَمنَّا ، األعراب: ىم أىل البادية ، قال سبحانو :     

ألن اإليمان مرحمة بعد اإلسبلم ثم قال سبحانو  ؛: ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَمْمَنا فقال سبحانو ،باإلسبلم

أي لم يستقر في قموبكم ألن  ،َوَلمَّا َيْدُخِل اإِليَماُن ِفي ُقُموِبُكمْ  عمى عدم دخول اإليمان في قموبيم: معقباً 

ْن ُتِطيُعوا المَّ حانواطن واإلسبلم في الظاىر، ثم قال سباإليمان في الب اليمتكم: ال َو َوَرُسوَلُو ال َيِمْتُكْم ، : َواِ 

يعني ال تظنوا أننا قمنا لكم ىذا القول )أنكم أسممتم ولم تؤمنوا( أن اإلسبلم ال ينقصكم من أعمالكم شيئًا 

ْن ُتِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلوُ  نو:ينفعكم بل سيثيبكم اهلل عمى إسبلمكم فيقول سبحا ال َيِمْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ?  َواِ 

: ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم ? مناسبة ختام اآلية بيذه ني ال ينقصكم من أعمالكم شيئًا ، ثم قال سبحانويع

الصفات اإلشارة إلى قرب مغفرة اهلل ليم ألنيم لم يعاندوا وىذا ما يرجح أنو من األعراب وليسوا من 



ولذلك ختم اهلل ىذه اآلية  المنافق يحتاج إلى الشدة والغمظة معو أما ىؤالء فإن قموبيم قريبةالمنافقين ألن 

 . أي أنو سيغفر ليم ويرحميم ويدخل اإليمان في قموبيم ،ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم  بقولو:

 : من فوائد اآلية

 ( أن العبرة ليست باأللفاظ المجردة.ٔ

 صاحبو إذا لم يكن صحيحًا. ( رد القول عمىٕ

 ( التفريق بين اإلسبلم واإليمان.ٖ

 ( أن اإليمان أخص من اإلسبلم.ٗ

 ( بيان عبلقة اإليمان بالقمب.٘

 ( فضل طاعة اهلل تعالى وطاعة رسول اهلل ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ .ٙ

 ( بيان تمام فضل اهلل وعدلو عز وجل.ٚ

 اسمين من أسماء اهلل وىما الغفور و الرحيم وما دال عميو من صفة الرحمة والمغفرة. ( إثباتٛ

ِيْم ِفي ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ثُمَّ َلْم َيْرتَاُبوا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفسِ ثم قال سبحانو:       

اِدُقوَن َسِبيِل المَِّو ُأولَ   .ِئَك ُىُم الصَّ

 : تفسير اآلية

اإليمان باهلل يتضمن  ،الَِّذيَن َآَمُنوا ِبالمَِّو  ان الحقيقي واإليمان التام ىم :: أي اإليم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنونَ       

ذا استكمم يا اإليمان بوجوده جل وعبل واإليمان بربوبيتو واإليمان بألوىيتو واإليمان بأسمائو وصفاتو وا 

يؤمنون بو  (صمى اهلل عميو وسمم)وىو النبي محمد ،: َوَرُسوِلِو ان استكمل اإليمان ثم قال سبحانواإلنس

ثم ، ألنو رسول من رب العالمين وذلك بالعمل بما أمر واجتناب ما نيى عنو وزجر وتصديقو فيما أخبر 

الريب : ىو الشك فيكون المعنى ثم لم يشكوا أو يمحقيم شك فيما آمنوا بو  ،: ثُمَّ َلْم َيْرتَاُبوا قال سبحانو



من ربيم ورسولو ـ عميو الصبلة والسبلم ـ بل دخل اإليمان في قموبيم دون ريب وال شك وثبتوا عميو 

ئًا من واستقاموا عميو ، ىذه اآلن أشياء قمبية فاإليمان قمبي ، وعدم الريب ىذه كميا قمبيو، ثم انتقل إلى شي

يقول أىل العمم إن أكثر ما يرد في القرآن  ،أعمال الجوارح فقال: َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو 

من ذكر الجياد يقدم فيو الجياد بالمال عمى الجياد بالنفس وفائدة تقديم الجياد بالمال عمى الجياد 

: ألن المال و? قال بعض أىل العمم بذلك قالوااإلنسان من نفسبالنفس ىل ىو ألن المال أحب إلى 

محبوب لمنفس فترى اإلنسان ال ييمو أن يتعب بدنو ولكن ال يحب أن ينفق شيئًا من المال فجاء التنبيو 

 . من اهلل تعالى عمى ىذه المسالة بتقديم الجياد بالمال عمى النفس

نفس ألن الجياد محتاج أن تبذل مااًل قبل أن تذىب إليو والوجو الثاني من تقديم المال عمى ال       

فأنت محتاج لشراء سبلح قبل أن تذىب ومحتاج لشراء دابة وخاصة في السابق أنت من يشتري عدة 

قتالك بخبلف الجيوش النظامية ىذا وجو آخر في تقديم الجياد بالمال عمى الجياد بالنفس ، وعمى كل 

ألن المال محبوب عمى النفوس وقدمو  ؛ و ال تعارض بينيما فيقال قدموحال اآلية تحتمل ىذا وىذا ألن

جاىدوا  ،ِفي َسِبيِل المَّوِ  الكريمة قيد ميم وىو قولو سبحانو:ألنو يسبق الجياد بالنفس ، لكن في اآلية 

نما ىو هلل سبحانو وتعالى ليس لوطنية وال لبأمواليم وأنفسيم في سبيل اهلل ،  عصبية ال رياء وال سمعة وا 

متى يكون القتال في  (صمى اهلل عميو وسمم)سبيل اهلل عز وجل وقد بين النبي وال إلقميمية بل ىو قتال في

سبيل اهلل حينما سئل عن رجل خرج ليقاتل شجاعة وليقاتل لممغنم ويقاتل ليرى مكانو قالوا : أي ذلك في 

ىي العميا فيو في سبيل اهلل { ، وقال أىل  : } من قاتل لتكون كممة اهللصبلة السبلمسبيل اهلل قال عميو ال

: يدخل في ذلك الجياد بالعمم ألن المقصود منو أن تكون كممة اهلل ىي العميا بين الناس في تعامميم العمم

ومعامبلتيم فالجياد يكون بالسيف والسنان ويكون أيضُا بالمسان والبيان فنستفيد من ىذه اآلية إذا لم 

مة اهلل ىي العميا فيناك جياد آخر ال يقل أىمية ويكون سببًا ألن تكون كممة اهلل يستطع القتال لتكون كم



ىي العميا وىو العمم الشرعي ألنك بيذا العمم تجعل كممة اهلل عالية فحينئذ العمم والبيان من أنواع الجياد 

اِدُقوَن، : ُأوَلِئكَ في سبيل اهلل ثم قال سبحانو إيمانيم ال الذين قالوا قوا في أي ىؤالء ىم الذين صد ُىُم الصَّ

 . بألسنتيم

 من فوائد اآلية:

 ( بيان من ىو المؤمن حقًا .ٔ

 ( فضل اإليمان وعمو درجتو .ٕ

 ( التحذير من الشك والريب .ٖ

 ( فضل الجياد بالمال .ٗ

 ( فضل الجياد بالنفس .٘

 ( أن الجياد الحق ما كان في سبيل اهلل.ٙ

 اإلنسان عمى إصبلح نفسو بل يسعى في إصبلح غيره. ( عدم اقتصارٚ

اِدُقوَن ٛ  جل لنبيوثم قال اهلل عز و ، ( اإلشادة بمنزلة من اتصف بتمك الصفات لقولو: ُأوَلِئَك ُىُم الصَّ

: ُقْل َأُتَعمُِّموَن المََّو ِبِديِنُكْم َوالمَُّو َيْعَمُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوالمَُّو ِبُكلِّ (صمى اهلل عميو وسمم)

 .َشْيٍء َعِميٌم 

 : تفسير اآلية

أي أتعممون اهلل بما في قموبكم وأنكم آمنتم وىو الذي يعمم ما في السماوات واألرض كيف تعمِّمونو       

ُقْل َأُتَعمُِّموَن  لو جاءت اآليةقد يقول قائل: دليل عمى شمول عمم اهلل تعالى ،  الم بكل شيء، وىذاوىو الع

 . ) قموبكم ( فما فائدة ذكر السموات واألرض? ُكْم َوالمَُّو َيْعَمُم َما ِفيالمََّو ِبِدينِ 



ض وأنتم من أىل األرض ج/ دليل عمى شمول عمم اهلل وأنو إذا كان يعمم ما في السموات وما في األر 

 فيو يعمم ما في قموبكم ويعمم أحوالكم فتكون أبمغ .

الشيخ ابن عثيمين ـ رحمو اهلل ـ من أوسع  وىذه كما قال ،ثم قال سبحانو: َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم       

يشمل الخفي والظاىر والعام والخاص فيو عالم بكل  ،ألن قولو : ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم ؛ صفاتو عز وجل 

شيء سبحانو وتعالى . ومناسبة ذكرىا في ىذه اآلية أنو يعمم ما قمتم أييا األعراب من اإليمان أو 

اإلسبلم ويعمم ما في قموبكم ويعمم أحوالكم فبل حاجة أن تعمموه وأن تخبروه بدينكم ، ومنيا أخذ العمماء 

وال يسن لو التمفظ بالنية في صبلتو وعبادتو فيقال لمن يتمفظ بالنية أتعمم اهلل أنو ال يشرع لئلنسان 

 بصبلتك اهلل عالم بك .

 : من فوائد اآلية

 ( اإلنكار عمى من قال قواًل غير صحيح.ٔ

 ( إثبات عموم عمم اهلل سبحانو وتعالى من قولو: َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم  .ٕ

 تعددة .( إثبات أن السموات مٖ

 ( إثبات اسم العميم وما دل عميو من صفة وىي العمم.ٗ

: َيُمنُّوَن َعَمْيَك َأْن َأْسَمُموا ُقْل اَل َتُمنُّوا َعَميَّ ِإْسبلَمُكْم َبِل المَُّو َيُمنُّ َعَمْيُكْم َأْن َىَداُكْم ثم قال سبحانو       

 .ِلئِليَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

 آلية :سبب نزول هذه ا

صمى )قال القرطبي ـ رحمو اهلل ـ: نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا عمى رسول اهلل       

المدينة في سنة جدبة وأظيروا الشيادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا طرق ( اهلل عميو وسمم



أتيناك باألثقال والعيال  (عميو وسممصمى اهلل )المدينة بالعذرات وأغمو أسعارىا وكانوا يقولون لرسول اهلل

 . ولم نقاتمك كما قاتمك بنو فبلن وجعموا يمنون عميو فنزلت ىذه اآلية الكريمة

 : تفسير اآلية

صمى اهلل )سبب النزول يمنون عمى رسول اهلل كما جاء في ،َيُمنُّوَن َعَمْيَك َأْن َأْسَمُموا  قال سبحانو:      

أي يأييا الناس ال تمنوا  ،: َبِل المَُّو َيُمنُّ َعَمْيُكْم َأْن َىَداُكْم ِلئِليَماِن بإسبلميم ثم قال عز وجل (عميو وسمم

عمّي بإسبلمكم بل المنة في ىدايتكم ىي هلل سبحانو وتعالى فأنتم لم تيتدوا بقوتكم ولم تيتدوا بحسبكم وال 

نما المنة في ىدايتكم ليذا الطريق ىي هلل   سبحانو وتعالى .نسبكم وا 

أي أن كنتم صادقين فيما قمتم أن المنة هلل  يَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن،ثم قال سبحانو: َأْن َىَداُكْم ِلئلِ        

تعالى عميكم أي إذا كنتم تشعرون بأن ىناك منة وىناك فضل في اإلسبلم وكنتم صادقين بيذا القول فإن 

َبِل المَُّو َيُمنُّ َعَمْيُكْم َأْن  ن ىداكم لئليمان وىذا اإلسبلم ، قال اهلل عز وجل:أالحقيقة أن المنة هلل تعالى ب

َقاَلِت  السابق من اآليات مثل قولو تعالى:تأمموا في ىذه اآلية قميبًل ،  ،َىَداُكْم ِلئِليَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

ية جاءت ? َبِل المَُّو َيُمنُّ َعَمْيُكْم َأْن َىَداُكْم ِلئِليَماِن ? ىؤالء جاءت ولكن قولوا أسممنا في اآل ،اأَلْعَراُب َآَمنَّا 

ئِليَماِن ? فماذا يكون المعنى األعراب لم يدعوا اإليمان بل ىم يدعون اإلسبلم واآلية جاءت ? َأْن َىَداُكْم لِ 

ين في دعواكم األولى يكون المعنى واهلل أعمم بل اهلل يمن عميكم أن ىداكم لئليمان أن كنتم صادق?، 

ويمكن أن يكون  ،بقولكم آمنا في قولو تعالى : َقاَلِت اأْلَْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَمْمَنا 

المعنى أنيم إذا انتقموا من اإلسبلم إلى اإليمان فإن المنة هلل تعالى أن صَدقوا في إيمانيم فإذا وصل 

ن كنتم تدعونو فإن المنة ىي اإليمان إلى قمو  بكم صدقًا وحقًا فالذي مّن عميكم ىو اهلل سبحانو وتعالى وا 

 بذلك . (صمى اهلل عميو وسمم)هلل سبحانو وتعالى فبل تفخروا وال تمّنوا عمى النبي

 : من فوائد اآلية



 ( أن ضعيف الفقو يمن عمى اهلل عز وجل بما ىو من فضمو .ٔ

حقاق ٕ  الحق .( رد قول المخالف وا 

 ( بيان أنو ليس ألحد من الخمق منة عمى اهلل تعالى بل المنة هلل عز وجل .ٖ

 ( تحذير اإلنسان من اإلعجاب بنفسو .ٗ

 ( حث اإلنسان عمى شكر نعمة اهلل عميو إذا عرف أنيا محض فضل من اهلل .٘

ُو َبِصيٌر ِبَما َب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوالمَّ ِإنَّ المََّو َيْعَمُم َغيْ  و في ختام ىذا السورة الكريمة:ثم قال سبحان     

 َتْعَمُموَن .

 : تفسير اآلية

ما الفرق بين ىذا اآلية وقولو تعالى ? َوالمَُّو َيْعَمُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء       

ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض ? المقصود الظاىر والباطن  ج/ قولو تعالى ? َوالمَُّو َيْعَمُم َما َعِميٌم ?

أي  ،: ِإنَّ المََّو َيْعَمُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض ة الثانية قولو تعالىوالحاضر والغائب ، أما المعنى في اآلي

أن كل واحدة  ما غاب فييا وما غاب منيا ىل يكون المعنى الثاني أقل من المعنى األول ? الصحيح

منيا شاممة، كيف تكون شاممو واألولى تشمل الحاضر والغائب والثانية في الغيب نقول الثانية تشمل 

الحاضر من باب أولى ألنو إذا عمم الغائب فإنو يعمم الحاضر من باب أولى لكنو نبو بالغائب جل وعبل 

: ِإنَّ المََّو َيْعَمُم َغْيَب السََّماَواِت لىمى عممو بالظاىر سبحانو وتعالى ، لكن ما مناسبة ذكر قولو تعاع

 .َأْن َىَداُكْم ِلئِليَماِن  ? بعد ذكر اإليمان في قولو تعالى:َواأَلْرِض 

 ج / أن اإليمان من الغيب ، والباطن ألنو من أعمال القمب.

أي بما تعممونو أييا الناس إن عممتم الخير فإن اهلل  ،َوالمَُّو َبِصيٌر ِبَما َتْعَمُموَن  ثم قال سبحانو:     

ن عممتم الشر فإن اهلل سبحانو عالم بو مطمع عميو وسوف يجازي كل إنسان بما  بصير بو عالم بو وا 



عمل ، فيجب عمى اإلنسان أن يتقي اهلل سبحانو وتعالى وليعمم أن اهلل بصير بعممو مطمع عميو عالم بو 

بًا في بعده عن معصية اهلل لك سببًا في استقامة اإلنسان عمى طاعة اهلل وسبجل وعبل وحينئٍذ يكون ذ

 . تعالى

 : من فوائد اآلية

 ( إثبات عموم عمم اهلل تعالى .ٔ

 ( إثبات أن السماوات عدد.ٕ

 ( إثبات أن اهلل سبحانو وتعالى محيط بأعمال العباد .ٖ

 ( الترغيب في العمل الصالح .ٗ

 مر اهلل عز وجل.( التحذير من مخالفة أ٘

 

 

 

 

 

 


