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 اجلزء اخلامس
 26-24( من اآلية 82تفسري سورة النساء )ص: 

﴿  َْ َُ َِ الم  َكَ ْ  َ َاا  َْ َُ ْم َنْكَاُ  ََ اء  َ  م َما َمَ  َََ َناُم م َن النَ سَ َََ َْ َواْلُمْحصَ َُ َْ َما َورَاَء َذل  َُ لم َل َوُنح 
َََرُتوُ نم ُنُ ورَُ نم  َُّنم  نَْ َْ ف آ  م  َاْماََْ ُا َََما اسَََََْ َي  َ ح  ا َس ُمسََََََ ن َي َر َْ َْ ُُمْصَََََ  َُ ْمَوال  اََُغوا ِبَ  ةا َوَ  َنْن تََبَْ ََس يضََََََ  

َْ ف آ  م ْن فََْ د  اْلَفس يَضة  َ نم  ُا َ  َما تَََساَض َْ  َْ َُ َ  ماا ُ َناَح َكَ ْ  اَن َك   ماا َح  [.24﴾ ]النساء:المَ ََ
َََ  ِّن﴿ َن ُان َِّسنالن ِّ ََََََ َََ ََ  نا    ا ننن؛﴾َواْلُمْحصََََََ َن اُن﴿الزالناحلديثنعسنالن ََََََ َََ ؛نأي:ن﴾َواْلُمْحصََََََ

َن ُان َِّسنالن ِّ َََََََََََ  ِّن﴿وُح  تنعليكمنأيضََََََََََ  نا صََََََََََن ا؛نأينا   و  ا نن ؛نالنجيوزنلكمنأنن﴾َواْلُمْحصَََََََََََ
نَ  نَ َلَكْتنأَْْيَ ُنُكمْن﴿تنكحوهسنقبلن ف رقةنأزوا هس نن ؛ن سناإل   نابل ََََََم نللكمنالون  نوإنن  نن﴾إِّالا

نهلسنأزواجنيفندارناحل ب نلكسنبعدناالس ربا  ن
لانَلُكمْن﴿عليكم نن-سََََََََََََََبح نهنوتع ىن-؛نأي:نهذان  ن  بهنهللانن﴾ َِّ  َبناَّللاِّنَعَلْيُكمْن﴿ َ  نَورَاَ ننَوُأحِّ

لانَلُكْمنَ  نَورَاَ نَذلُِّكْمنَأْنن﴿ نلهون ب ح ن-سََََََََََبح نهنوتع ىن-؛نأي:ن  نسََََََََََوهللان  نح  هنهللانن﴾َذلُِّكمْن َوُأحِّ
نِّ َن َْ َوالُِّكْمنُُمْصََََََََِّ نللصََََََََدان ن﴾تََبَْ ََُغوانِبِّ َْ َوالُِّكمْن﴿؛نِب والكمنأي:نابلصََََََََدان نتدلعوننأ واال  نَأْننتََبَْ ََُغوانِبِّ

نِّ َن َ نُ  ََََََََََ لِّحِّ َن﴿أي:ن   و   ن  يديسنلل واج ننن؛نهن ﴾ُُمْصَََََََََِّ َُيَْ نَِّ ن َلَم ن﴿؛نأي:نُرينزان  نن﴾ُُمْصَََََََََِّ
ُهسان نَْ َ ْم ََْعُ ْمنبِّهِّن ِّ ََْ ََ م ع منأي:نت ع م نبهن نهس؛نتسنت و  منابلون  نن﴾اسَ نُأُ وَرُهسان﴿؛ناسَ ؛نأي:ن﴾لََآُتوُهسا

ة ن﴿ هورهس ناليتنل ضََ منهلس ن نَُْهسان﴿؛نإذ ان عىنناآلية:نن﴾َل ِّيضَََ َ ْم ََْعُ ْمنبِّهِّن ِّ ؛نت ننكح موهسنعلىن﴾َلَم ناسََْ
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َ نُ  ََََ لِّحِّ َن﴿الشَََ ياةنا ذ وربنقبلنقليل ن َُيَْ نَِّ ن ؛نأي:نع قديسنال واج ن عا نا هور نهن نجيوزن﴾ُُمْصَََِّ
نلكمنأننت  م عوانهبس ن

ة ن﴿ نُأُ وَرُهسانَل ِّيضَََََََ ةِّنُ َن َحنَعَلْيُكْمنلِّننَواَلن﴿؛نمثنق ل:نن﴾لََآُتوُهسا ُ ْمنبِّهِّن ِّْسنبََْعدِّناْلَف ِّيضَََََََ يَْ ؛نن﴾يَم نتََ َاضَََََََ
إِّناناَّللاَنَ  َنن﴿ت اضَي منأن منوهسنبهن سنبعدنالف يضَة ن سنحهنهذانا هور نأونبعضَه  نأونال  دبنعليه  ن

ََبحَ َنهنوتَع ىن-؛نليمَ ندب انهللانن﴾َحكِّيمَ  ﴿؛نخبلَقه ن﴾َعلِّيمَ   ََبحَ َنهنوتَع ىن-هلم نهللانن-سََََََََََََ ذ  ننن-سََََََََََََ
ن نوذ  ن"ُمصن " نويُذ  ناإلحص ن نوا صن انيفنالق آننعلىن ع ٍنن نه :ا صن ان

ََنََ ان عىن:ناحل ا   نقََ لنتعََ ى:ننامل ىن األول: نَأْننيََْنكَِّ ن﴿ا صََََََََََََ ََْوال  ْنُكْمن َ اِّْون ِّ ََْ َوَ ْسنَلَْنَي ََََََََََََ
ن[ نأي:ناحل ا   25]الن   :ن﴾اْلُمْحَصَن اِّن

ََ ا نأينامل ىن الثَََا : ََ انأينا   و ََ ََنََ ََ :نا صََََََََََََ ََ  نََ ََةناليتنأ ََ ََ نيفناآليََ :نذوااناألزواج ن مََ
نَ  نَ َلَكْتنأَْْيَ ُنُكمْن﴿ ن ﴾َواْلُمْحَصَن ُان َِّسنالن َِّ   ِّنإِّالا

َُيَْ َن﴿ا صن انأينالعفيف ا نق لنتع ى:ننننامل ىن الثالث: [ ن25]الن   :نن﴾ُ َ  لَِّح اٍنننُُمَْصَن ٍان
َُيََْ ن﴿ق ل:نن-سََبح نهنوتع ىن-هللاننن؛ن ذلكن﴾ُ  َََ لَِّح اٍننَُيَْ َن﴿أي:نُمصََن انأينعفيف ا ن نَِّ ن ُُمْصََِّ

َ نُ  َََََََََََََ لِّحِّ َن﴿؛نُمصََََََََََََن نأينأعف   ن﴾ُ  َََََََََََََ لِّحِّ َن ق ل:نن-سََََََََََََبح نهنوتع ى-؛نُرينزانب نوهللانن﴾َُيَْ
َن ُان َِّسنالاذِّيَسنأُوُتواناْلكَِّ  بَن﴿ [؛نا صََن انليمن عن انا   و  ا نا صََن انهن ن5]ا   دب:نن﴾َواْلُمْحصَََ

ن عىننالعفيف ا نأي:نالعفيفةن سنالذيسنأوتوانالك  ب 
نأي:نا  لم ا ننامل ىن السافع ل محصنام:
نمثنق لنهللانسبح نهنوتع ى:

َنام  اْلُمْ م َنا﴿ َ َح اْلُمْحصَََََََََ ََْو ا َنْن يََْن  َْ َُ ْن ْ ْع م  َا َْ م ْن َوَمْن ََلْ َيسََََََََْ َُ ْم َنْكَاُ  ََ ََم ْن َما َمَ  م  
َ ُحوُ نم ِب  ْذن  َنْ   َّ نم وَ  ٍ  ََاْ  َْ م ْن فََْ  َُ َْ فََْ ضَُ َُ َُ ِب  كَا   ُ َنْكَ  َُ اْلُمْ م َنام  َوالم َُ اَََ ات  َآُتوُ نم ُنُ ورَُ نم َََ
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َ ام   َ َحام  َوَ  ُمام   ا َس ُمسََََ َنام  َر َْ ْلَمْ ُسوف  ُُمْصََََ ََََ َ ْ َّ نم  ِب  ة   ٍََََ نم ََإ ْن نَتََْيَ ف َفاح  َنْخَدان  ََإ َذا ُنْحصَََ 
َْ َوالمُ  َُ س  َل ُوا َخ َْ ي  َْ َوَنْن َتصََْ َُ ْن َع اْلَ َنَم م  َِ ل َمْن َخٍََ  ِ  َذل  َنام  م َن اْلَ َ ا ُ  َما َكَ ا اْلُمْحصَََ    صََْ

  َ  [.25﴾ ]النساء:َرُفور  رَح  
نَأْننيََْنكَِّ ناْلُمْحَصَن اِّنَوَ ْسنَلَْنَيْ َ اِّْون ِّن﴿ ََْوال  نأينُىن نن﴾ْنُكْمن ؛ن﴾يََْنكَِّ ناْلُمْحَصَن اِّنننَأنْن﴿؛نَوال 

ْْ َِّن اِّن﴿أي:نليمنعندان  لنينك ؛ني  وج نا صَن انأي:ناحل ا   ن ناْلُم ؛نهذانهوناألصَلن﴾اْلُمْحصَََن اِّ
ْ نة   نيفنال واج؛نأننتكوننُمصنة ن 

ْتن﴿ن ن﴿؛نتنك ن ََ ن لكََتنْيينََك نأي:نا ملو ََة ن﴾أْيَََْ ُنُكمْنَلمِّْسن َََ نَ َلكَََ نَََ اِّ ِّ ْْ  ِّْسنلََ ََيَََ تُِّكُمناْلُم
ََ ا َ نإىنهللان﴾َواَّللاُنأَْعَلُمنِبِِّّْيََ نُِّكمْن ََبحَ نَهنوتعَ ىن-؛نأي:نا  فوانابلظَ ه  نو ُِّلوانال ََََََََََََ  نلَننَهنالعَ َلنن-سََََََََََََ

لنح ب  نمثنق لنهللانن ُكْمن ِّْسنبََْع ٍن﴿:ن-سَََََبح نهنوتع ىن-ب فضَََََيله  نوُربنأ ةنتفضَََََُ ؛نأي:نأن من﴾بََْعضَََََُ
نوهسنسوا نيفنالديس نلالنت كربوانعسننك حهس ن

نأَْهلِّهِّسان﴿ ن؛نأي:نِبذنن واليهس ن﴾لَ ْنكُِّحوُهسانِبِِّّْذنِّ
ن؛نأعاوهس نن﴾َوَآُتوُهسان﴿
ن؛نأي:نا هور ن﴾ُأُ وَرُهسان﴿
ْلَمْعُ وفِّن﴿ َن اٍن﴿ن:-سَََََََََََََبح نهنوتع ىن-؛ن سنُرينت َلةنوالننقص نق لنهللانن﴾ابِّ ؛نأي:ن﴾ُُمْصََََََََََََََ

َََ لَِّح اٍننَُيَْ َن﴿عفيف ا ن نَأْخَدانٍن﴿؛نأي:نُرينزاني ا نن﴾ُ  َ َذااِّ ؛ناألخداننأي:ناألصَََدق   ن﴾َواَلنُ  اخِّ
ني نوننهبسنيفنال   

سان﴿ن نن؛نأي:نُزٍو َس ﴾لَنَِّذانُأْحصِّ
نَ  نَعَلىننلَنِّنْن﴿ َُ ٍةنلَََعَلْيهِّساننِّصََْ شَََ َن اِّنأَتََْ َنبَِّف حِّ لَََعَلْيهِّسان﴿؛نإننأت نبف حشََةنأينزان ن﴾اْلُمْحصَََ

نَ  نَعَلىناْلُمْحَصَن اِّن َُ ؛نأي:ناحل ا ُ ناألبك ُرنإذانزنَ  ناحل بنالبك نإذانزنتنُُتَلدن   ة نواإل   نإذان﴾نِّْص
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نُأحصَس ؛نأي:نت و س؛نل للدننصََن  نعلىنا صَن ا نأي:نُُتَلدن، َ  نوتُغ ابنسَنة نو كله ن ذلكن
ََبحَ نهنوتع ىن-العبيد نق لنهللانن ؛نذلكنأي:ن عىننذلكننك حنا ملو ة؛نعندنعدمنن﴾َذلَِّكنلَِّمسْن﴿:ن-سََََََََََََ

نالغىن 
َ ناْلَعَنتَن﴿ ََِّ ؛نأي:نخ فنالعنتنأي:نال ان نل لذينخي فنأننيقونيفنال اننإننَلن﴾َذلَِّكنلَِّمْسنَخشَََََََََََ

ْنُكمْنَذلَِّكن﴿ق ل:نن-سَََََََََبح نهنوتع ىن-ي  وج نللهنأنني  وجناأل ة نوهللانن َ ناْلَعَنَتن ِّ ؛نوألنان﴾لَِّمْسنَخشَََََََََِّ
ََبح نهنوتع ىن-ال  َلنإذانت وجنأ ة نل لولدنيكوننتلو    نق لنهللانن ُوا﴿:ن-سَ ربِّ ََْ ؛أي:نعسننك حن﴾َوَأْننَتصَ

ٌ نَلُكمْن﴿ا ملو  ا ن يمٌن﴿؛نلئالنيصرينالولدنرقيق    ن﴾َخيَْ َُُفوٌرنَرحِّ ُن ن؛نابل وسعةنعليكم ﴾َواَّللا
َ  يُس َيُد ﴿   َ َ  َح ُ َك    َْ َوالم َُ َِ َكَ ْ  َْ َويََُاو َُ ْب   َََ َنَن الَم  يَن م ْن  َْ سَََََََََََُ َُ َي د  َْ َويََََّْ َُ َ َل ُ ل  َُبََيَ  ﴾ الم
 [.26]النساء:
نَلُكمْن﴿ َ ُنلِّيَُبََ  ِّ َنَسنالاذِّيَسن ِّْسنقََْبلُِّكمْننَويََْهدَِّيُكمْن﴿؛نيب نشََ ا وندينه نو صََ رنأ   م ن﴾يُ ِّيُدناَّللا ؛ن﴾سََُ

نسنسنأي:نَُ ننالذيسن سنقبلكمن سناألنبي  نيفنال حليل نوال ح مينل  بعونه 
َََب نل وب كم ن﴾َويََُ وَبنَعَلْيُكمْن﴿ن ُنَعلِّيمٌن﴿؛نأي:ني َيدنأننَيدلكمنعلىنَ  نيكوننسََََََََََََ ن؛نبكم ﴾َواَّللا

ن؛نليم ندب انلكم ﴾َحكِّيمٌن﴿
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ن33-27( من اآلية 83تفسري سورة النساء )ص: 
اَوالمُ ﴿ َََّوام  َنْن اَ  ُ وا َمْ  ا َك   مََََا َْ َويُس يََََُد الََََم  يَن يََامب ُ وَن الٍَََََََََََم َُ َِ َكَ ْ  ﴾ يُس يََََُد َنْن يََُاو
 [.27]النساء:
ُنيُ َِّيُدنَأْننيََُ وَبنَعَلْيُكمْن﴿ ََبحَ َنهنوتعَ ىن-؛ن  اَرانهللان﴾َواَّللا أ  نال وَبة؛نللحَثنعليهَ ؛نوليب نن-سََََََََََََ

؛نأي:ني يدنأننيدلكمنعلىن  نيكوننسََََََََََََبب  نل وب كم ن﴾يُ ِّيُدنَأْننيََُ وَبنَعَلْيُكمْننَواَّللاُن﴿عليه ن  نسََََََََََََي   نن
َهَوااِّنننَويُ ِّيُدنالاذِّيَسنيََ ابُِّعونَن﴿ ن﴿؛نعسناإلسََالم نن﴾َأْننتِّيُلوا﴿؛ن سناليهودنوالنصََ رهللانوا ن لق  ن﴾الشََا َ ْيال 

نعليكم نل كونوان كلهم ؛نتعدلوانعسناحلقنابرتك بن  نح منهللان﴾َعظِّيم  
ْ َساُن َض   فاا﴿ َْ َوُخ  َق اْْل  َُ ُ َنْن ُُيَفَ َ  َكْن  [.28﴾ ]النساء:يُس يُد الم
نَعْنُكمْن﴿ ََ ُنَأْننخُيَف ِّ ن؛نأيني هلنعليكمنيفناألحك م نوأحك منالش ع ن﴾يُ ِّيُدناَّللا
عِّيف  ﴿ ْن َََ ُننضَََ عِّيف  نقَنُخلِّن﴿؛نالنيصََربنعسنالشََهواا ن ذلكن﴾َوُخلَِّقناإْلِّ ْن َََ ُننضَََ ؛نيفنأصََلن﴾اإْلِّ

نخلق ه نيقولناحل س:نُخلقن سن  ٍ ن ه  
َ ل  َ  م ﴿:ن-سََََََََبح نهنوتع ىن-مثنيقولنهللاننن ْلَبا َْ ِب  َُ َن َْ فََ َْ َُ ُ وا َنْمَواَل َُ ََي نَيَََُّّا الم  يَن َآَمُنوا َ  َتَْ

َْ َوَ   َُ ْن َارَةا َكْن تَََساض  م  َُوَن ِت  اَنْن َت َْ رَح  ما َُ اَن ف  َْ َ نم المَ ََ َُ ن[.29﴾ ]النساء:تََْقاَُُ وا نَ َُْفَس
َِّلِّن﴿ ْلَب  َنُكْمنابِّ نن؛نأي:نابحل ام؛ن كلنال اب نوالغص  ﴾َ نأَيََُّه نالاذِّيَسنَآَ ُنواناَلنََتُْ ُلوانأَْ َواَلُكْمنبََيَْ
نَأْننَتُكونَن﴿ ؛نبينكم ن﴾َعْسنتََ َاضٍن﴿ي:نتقونُتَ رب ن؛نأ﴾ُتََِّ َرب ن﴿؛نإالن عىن:نلكسنأننتكون ن﴾إِّالا

ي ننفم نللكمنأننَت لوه   نتقونُت رب نتكوننهذاناأل وال؛نأ والنُت ربنص دربنعسنت اٍضن نكم نَو
ْدينإىنهال ه نسوا  ن  ننيفنالدني  نأونيفناآلخ ب ن﴾َواَلنتََْق َُُلوانأَنَُْفَ ُكمْن﴿ن ن؛نابرتك بن  ني
ي﴿ ن:-سبح نهنوتع ىن-؛نيفن نعكمنعسنهذاناأل ور نمثنيقولنهللان﴾م  إِّناناَّللاَنَ  َننبُِّكْمنَرحِّ
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رياا﴿ َِ َكَ ا الم  َيسَََََََََََ  اَن َذلََ  راا وَََََ َُ ْوَف ُ صَََََََََََْ   ََآ   ََسََََََََََََ ا  ُا َواُْ مََا ْدَوا َِ كََُ ْل َذلََ  ﴾ َوَمْن يََْف َََ
 [.30]النساء:
ََبحَ َنهنوتَع ىن-؛ن سنيفَعلنَ  ن ىنهللانن﴾َوَ ْسنيََْفعََْلنَذلَِّكَن﴿ ؛نُتَ وزا  نأي:ن﴾عَُْدَواان ن﴿عَنه نن-سََََََََََََ

ن؛نيظلمناآلخ يس ﴾َوظُْلم  ﴿ي ل وزناحلاللنإىناحل ام ن
ن؛نُنصليهنأي:ننُدخله ن﴾َلَ ْوَفنُنْصلِّيهِّن﴿ن
ن؛نحيرتننليه  ن﴾اَنر ا﴿
ري ا﴿ ن؛نأينهين   ﴾وََ  َننَذلَِّكنَعَلىناَّللاِّنَي ِّ
ا َ ْن ﴿ ََا س كََ ََ ْدَخ ا  ََُ َْ مََ َُ  ْ ْدخ  ََُ َْ َو ََ َُ ات  َََ َْ سََََََََََََ َ ََْ َُ فَ ْس َكْن ََ ُآ ُ  ََْ ََّْوَن َكنََ ا تَُنَْ َََ ا  َس مََ َََ بََ ََ ﴾ َِتَْان ُبوا 
 [.31]النساء:
َهْوَننَعنَْهُن﴿ ََبحَ نَهنوتعَ ىن-؛نالكبَ   :ناأل  ناَلذينتَََوعَاَدنهللان﴾إِّْننَُتَْ نُِّبوانَ بََ  َِّ ن ََ نتَُنَْ عليَه؛نن-سََََََََََََ

؛نأي:ن  نأو  نهللاننلخ مهنبن ٍر نأونُض عليهنانر انيفناآلخ ب ننن-سبح نهنوتع ى-ٍ  نأونلعنٍة نأونعذابِّ
ي َِّئ تُِّكمْننُنَكف ِّْ نَعْنُكمْن﴿أونحدا نيفنالدني  نن َََ ََ قة نح ن﴾سَََََََََ ؛نأي:ن ب  ُ نالذنوبن كُل:نالق ل نوال ان نوال َََََََََ

ن؛نأينالصغ    ن﴾ تُِّكمْنُنَكف ِّْ نَعْنُكْمنَسي ِّئَن﴿ُروِّينعسنابسنعب س:نه نإىنال بعم  ةنأق ب ن
ََبحَ نَهنوتعَ ىن-الَذينجي نَ نالكبَ   ؛نُيكف نهللان ََغَ    نويكف هَ ن َذلَك نيكف نن-سََََََََََََ عنَهنالصََََََََََََ

نَ  ِّْي  ﴿الصَََََََََََغ   نابلا ع ا نأ  نالكب   نلالبدنهل ن سنتوبةنخ صَََََََََََة نن ْلُكْمنُ ْدَخال  ْلُكْمن﴿ ن﴾َونُْدخِّ نُْدخِّ
نَ  ِّْي  ﴿؛نأي:نَ يقةنإدخ ل ن﴾ُ ْدَخال ن ن:-سبح نهنوتع ىن-؛نوهو:ناجلنة نمثنق لنهللان﴾ُ ْدَخال 
اء  َ صَ  ﴿ ُبوا َول  نَ سََ َاسََ َْ ٍ  ل  سَ َ ال  َ صَ  ِم  ا ما ا َْ َكَ ا فََْ  َُ ُ ف آ  فََْ ضََ ََضَمَل الم  ِم  َوَ  تَََاَمنَمْوا َما 

اَن  ََْض  آ  َ نم المَ ََ َاَسْْبَ َواْسأَُلوا المَ م ْن  َْ َُلَ  َشْعء  َك   مااا ما ا  [.32﴾ ]النساء:ف 
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ُكْمنَعَلىنبََْع ٍن﴿ ُنبِّهِّنبََْعضََََََ َلناَّللا ؛ن سن هةنالدني  نهذانر يم نوهذان   وس ن﴾َواَلنتَََ َمنَاْوانَ  نَلضَََََا
ُنبِّهِّن﴿هذانُ  نوهذانلقري ن َلناَّللا ُكْمنَعَلىنبََْع ٍنننَواَلنتَََ َمنَاْوانَ  نَلضَََََََََا ْدينإىنال ح ﴾بََْعضََََََََََ سَََََََََدن؛نلئالني

ي ٌننلِّل  َِّ  لِّن﴿وال ب ُ  نن ُبوا﴿ن؛نأي:نثواب ﴾َنصََََََََِّ ؛نب ََََََََب ن  نعملوان سناجله دنوالنفقة ن﴾تِّا ناْ َ  َََََََََ
يٌ نتِّا ناْ َ َ ْبَن﴿ ن -سبح نهنوتع ىن-؛نأي:ن سنأعم هلس ن سنحفظنالف وج نَو عةنهللان﴾َولِّلن َِّ   ِّنَنصِّ

لِّهِّن﴿ن   نت منوان سنالنعيمنيفناآلخ ب نوالنن-سَََََبح نهنوتع ىن-؛ناسَََََ لوانهللانن﴾َواسَََََْ َُلواناَّللاَن ِّْسنَلضَََََْ
سََََََََََََََبح نهنن-لغري م نلالنجيوزنلل  لنأنني مىنن  نأعاىنهللاننن-سََََََََََََََبح نهنوتع ىن-ت منوان  نأعا انهللان

نا  أب نأونالعكم نن-وتع ى
نَشْ ٍ نَعلِّيم  ﴿ ن؛نو سنمجلةنعلمهنُمُلنالفضل نوحنونذلك ﴾إِّناناَّللاَنَ  َننبُِّكل ِّ
ن-ل م نعلىنو وا:وان

لنلهن  نلغريا نوي ولنعسنالغري نوهذانهوناحل ََََد نوهوننالو آ األول: أنني مىنناإلن ََََ ننأننحيصََََُ
نُُم م 

أنني مىنن ََ نلغريا نوالنحيََُ نزوالََهنعسنالغري نلهََذانهونالغباََة نوهََذانالنِبسنبََه نيقولنننالثََا :
ناحل س:نالنت مسن  لنلالن نوالن  لنلالن نو  نيدريكنلعلنهال كنيفنذلكنا  ل 

أنني مىنن َ نالنجيوز ن َ ننت مىننا  أبنأننتكوننر ال  نأونالعكم نلهَذانالنجيوز ننناألمس الَثاَلث:
ْدين  نأ  انهللانن-سَََََبح نهنوتع ى-ىناإلن َََََ ننأنني ضَََََىنبقضَََََ  نهللاننل لوا  نعلن سَََََبح نهنن- نوأنني

نليحصلنعلىناأل  نيفناآلخ ب ن-وتع ى
َْ َ صَََََََ  ﴿ َََرُتوُ   َْ َُ ََْسفُوَن َوالم  يَن َكَقَدْم َنْكَاُ  َ ا ما تَََسَك اْلَوال َدان  َواأْلََ َُلَ  َ َ ْ َنا َمَواِل  َْ َ نم َول   بَََُّ

االمَ  اَن َكَ ا َُلَ  َشْعء  َشَّ  دا  [.33﴾ ]النساء: ََ
ن؛نأي:ن سنال   لنوالن    ن﴾َولُِّكل ٍن﴿
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َن﴿ نَواأْلَقََْ بُونَن﴿؛أي:نعصَََبة نن﴾َ َعْلَن نَ َوالِّ ؛نالوالداننإذانت   نشَََيئ  ن سنا  ل نأون﴾تِّا نتَََ َكناْلَوالَِّدانِّ
ََيئَ  ن سنا َ ل نأي:نبعَدنولَ  م نللهمن وال ن َ ُنُكمْن﴿األق بوننإذانت  وانشََََََََََََ َدْانأْيَْ ؛نعقَدان﴾َوالَاذِّيَسنَعقََ

َ ُنُكمْن﴿أْيَ نكمنأي:ناحللَ نوبع نأهَلنالعلمنيقول:ن َدْانأْيَْ ؛ن َ نوانيفناجلَ هليَةني عَ هَدونن﴾َوالَاذِّيَسنَعقََ
صََََََ ب نواإلرل نيقول:نإنن ِّْت نإنن  انأحدان ني لنأحُدانناآلخ  ني ع قدوننعلىناإلرل نهذانعسنالن
يبََُهمْن﴿؛نن﴾َوالاذِّيَسنَعَقَدْانأَْْيَ ُنُكمْن﴿ عىنن إِّناناَّللاَنَ  َننَعَلىنن﴿؛نوهذان ن ََََََََََوٌ،نابلف ا   نن﴾لََآُتوُهْمنَنصََََََََََِّ

ا نَشْ ٍ نَشهِّيد  نكم نواليم نيفنالق آننعلىن ع ٍنن نه :؛نأين الٌونعلىن لنش   نو نهنح ل﴾ُ ل ِّ
ََونا ع وف نقَََ لنتعَََ ى:ننامل ىن األول: َكنَ ن﴿اليم نأي:ناليَََدناليمىن نالعضََََََََََََ ينَََِّ َكنبَِّيمِّ َو ََََ نتِّلَََْ

ينِّهِّن﴿[؛نوق لنتع ى:ن17]َه:ن﴾ُ وَسى َن َِّ  بَُهنبَِّيمِّ ن[ 19]ا ع رج:﴾نلََ  ا نَ ْسنأُو ِّ
نعِّ ِّيسَن﴿:ن هةناليم  نق لنتع ىنامل ىن الثا : َم لِّ ن[ 37]نوح:ن﴾َعسِّناْلَيمِّ ِّنَوَعسِّنالش ِّ
ْلَيمِّ ِّن﴿اليم ن عىن:نالقوب نق لنتع ى:ننننامل ىن الثالث: نابِّ ْ اب  [؛ن93]الصََََََ ل ا:ن﴾لََ َاَغنَعَلْيهِّْمنضَََََََ

ْلَيمِّ ِّن﴿وق لنتع ى:ن ْنُهنابِّ ن[ 45]احل قة:ن﴾أَلََخْذاَنن ِّ
نَقََََََننامل ىن السافع: ناحللَ  ناليم ن عىن: نتعَََََََ ى: للاْغوِّن﴿ ل نابِّ ناَّللاُ ذُُ ُم َْاخَََََََِّ نيَُ َََْ نُِّكمْنناَل نأْيَََََ ن﴾يفِّ

ن[ 225]البق ب:
دِّهِّمْن﴿اليم ن عىن:نالعهَد؛ننامل ىن اخلَامس: َ نََُهْمن ِّْسنبََعَْدِّنَعهَْ أَْمنن﴿[؛ن12]ال وبَة:ن﴾َوإِّْننَنَكُكوانأْيَْ
َن ناَبلَِّغةٌن ن[؛نأي:نعهود 39]القلم:ن﴾َلُكْمنأَْْيَ ٌننَعَليَْ

ننامل ىن األخري ل  مي و و: ك  نا ِّلَََََََْ كَن﴿ عىن: نَعَليَََََََْ ناَّللاُ نأَلََََََََ َ  نتَََََََِّا  َك نْيِّينَََََََُ ْت نَ َلكََََََََ نن﴾َو ََََََََ 
ن[ 36]الن   :ن﴾َوَ  نَ َلَكْتنأَْْيَ ُنُكمْن﴿[؛نوق لنتع ى:ن50]األح اب:
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ن37-34( من اآلية 84تفسري سورة النساء )ص: 
َََوماُمو ﴿ َْ السَ َ اُل  َا نَ ََْفُقوا م ْن َنْمَوا    ٍ  َول  َْ َكَ ا فََْ  َُّ ُ فََْ ضََََََََََ َل الم ََضَََََََََم َا  اء  ل  َن َكَ ا النَ سََََََََََ

ََ  ُ وُ نم َواْ  ُ  و َُ نم  َََُ َُوَن  ٍُ َت  َاَا ُ َوال م َا َحف َا الم َ  َام  ل ْ َغْ ِم  ل  َاُم ََا  َاام  َحا اا  ُسوُ نم ِف  ََالصَََم
ع   ب رياااْلَمَضا   اَن َك   ًّا ََ ُغوا َكَ ْ َّ نم َسب   ا َ نم المَ ََ َََ  تََبَْ  َْ َُ َْ َن  [.34﴾ ]النساء:َواْضس فُوُ نم ََإ ْن نََ
ال  َِّ  ُلن﴿؛نتنبيه:نالنيصََََََََََ نيفنسََََََََََب نن لنهذاناآليةنحديث نن﴾ال  َِّ  ُلنقََوااُ وَننَعَلىنالن ِّ َََََََََََ  ِّن﴿
نُ  ل ُِّاون ؛نأين﴾قََوااُ ونَن
َلناَّللاُن﴿ن َ نَلضَا ُهْمنَعَلىنبََْع ٍننَعَلىنالن ِّ ََ  ِّن ِّ  علنالَقَوا َةنلل  ل؛ننن-سَبح نهنوتع ىن-؛نهللانن﴾بََْعضََ

أو  نعلىنال  لنالنفقة نوأو  نعلىنال  لنأشََي  نَلنيو به نعلىننن-سََبح نهنوتع ىن-ب ََب نأنانهللانن
لَنال  َِّ  ُلنقََوااُ وَننَعَلىنالن ِّن﴿ا  أب نن َ نَلضََا ُهْمنَعَلىنبََْع ٍنن َََ  ِّن ِّ ُنبََْعضَََ لنهللان﴾اَّللا ن-سََبح نهنوتع ىن-؛نلضََا

ال  لنعلىنا  أبنيفنا ريال نوالغنيمة نواجلمعة نواجلم ع ا نواجله د نوأسَََََقاه نعسنالن َََََ   نل   أبنإنن
ََبح نهنوتع ىن-عملتن  نأ  نهللان ََبح نهنوتن-َتخذنالدر  انالعلى نق لنهللانن-سََََََََََََ َ نن﴿:ن-ع ىسََََََََََََ َو ِّ
لنال  َلنعلىنا  أب؛ننب َب نأنهنينفقنعلىنا  أب نلينفقننا ه  نوالنفقة ن﴾أَنََْفُقوان ِّْسنأَْ َواهلِِّّمْن ؛ن ذلكنُلضَ ِّ

كىن نمثنق ل:ن َ اُن﴿وال ََُّ ؛ن﴾قَ نَِّ  اٌن﴿؛ن سنالن ََ  نالع  الاناب،ري نا  ََن انإىنأزوا هس نن﴾لَ لصََا حلِّ
؛نحتفظنل  هََ  نحتفظن﴾حَََ لِّظَََ ٌانلِّْلَغيََْ ِّن﴿هلل نَََ  عََ انألزوا هس نالقنوانأي:نالاََ عََة نَََ  عََ ان

َُ بنعنهَ  ن َ نَحفَِّظناَّللاُن﴿ال  َلنإذان ََبحَ َنهنوتعَ ىن-؛نأي:نحَيثنأوصََََََََََََََىنهللان﴾ َِّ ال  َ لنعلىنن-سََََََََََََ
وَزُهسان﴿للن ََََ   نق ل:نن-سََََبح نهنوتع ىن-الن ََََ   نلهذانحفظنهللانن نََتَ ُلوَننُنشََََُ ؛ن﴾ََتَ ُلونَنن﴿؛نن﴾َوالالا ِّ

وَزُهسان﴿ا،وفنهن ن عىننالعلم نأي:نالال نتعلمون ن ؛نوالنشََََََوزنهونعصََََََي ننا  أب نت نونا  أبنعسن﴾ُنشََََََُ
؛نهََذاناأل  ناألول:ن﴾َلعُِّظوُهسان﴿الف اش نت نونا  أبنعسنَََ عََةنال وج نت كربنعسنحقوننال وجنعليهََ  ن

وِّنَواْهُلُ وُهسان﴿ ن-سََََََََََََبح نهنوتع ىن-ال خويَنابهللن ناْلَمضَََََََََََََ  ِّ ؛ناحل لةنالك نية نإذانَلنتنفوناألوى؛ن﴾نيفِّ



                 اخلامساجلزء   - امليسر التفسري

 

 

 

10 

ََْ ِّبُوُهسان﴿نن قلنإىنا  حلةنالك نية؛نأي:ناع  لوانإىنل اشنآخ  نن ا  أبن﴾َواضَََََََََ نُريننُ ربٍح نوأحي انن  ؛نضَََََََََََ اب 
ن ذلكنال  لنُيضَََ ب نل ل  لنالذيني لفظنِبلف  نتو  نحدنالقذف نلهونُيضَََ ب ن ُتضَََ ب نوأحي ان 

َْعَنُكمْن﴿ ن ن لَََدب نمثنقَََ ل:نجُيلَََدن َََن نِّْننأََ ُغوانَعَلْيهِّسان﴿؛نليمَََ ني ادن نهس نأقمسنالوا بَََ ا ن﴾لََََ َلاَلنتََبَْ
بِّيال ن َََ نالقي منابأل ورناليتنذ  ه نهللانن﴾سَ ََفي ن:نالن-سَََبح نهنوتع ىن-؛نأي:نليمنلكمنَ يق  نإالا  نيقولنسَ

وا ب ا نأ  ناحل نلقلبه ن كلن  نق لنسَفي ننُتكل فه ناحل ا نألننقلبه نليمنبيده  نأي:نه نسَ قومنابل
؛نل حذروانأننيع قبكمنإننظلم منالن ََََََََََََ   نمثنيقولن﴾إِّناناَّللاَنَ  َننَعلِّيًّ نَ بِّري ا﴿بسنعنينه:نليمنيفنيده  نن

ذ  نالغي  نوالغي نن-سََََََبح نهنوتع ىن-: نقبلنأننندخلنيفناآليةنال  لية نهللانن-سََََََبح نهنوتع ىن-هللانن
ن نه :نيفنالق آننعلى ن ع نِّ

نِّ ٍن﴿الغي ن عىننالوح  نق لنتع ىنيفنسَََََوربنال كوي  نننامل ىن األول: نبِّضََََََ ن﴾َوَ  نُهَونَعَلىناْلَغْي ِّ
ن[ نأي:نببخيل 24]ال كوي :

َوَلْونُ ْنُتن﴿الغي ن عىن:ن  نحيدلن سنأ ور؛نوحوادلنالقدر نو  نحيدلنيفنا  َََََََََََ قبل نننالثا :
ن[ 188]األع اف:ن﴾ْ ُان َِّسنا،َْرْيِّنأَْعَلُمناْلَغْيَ ناَلْسَ ْككََن

نناألمس الثَََََالَََََث: ْلَغيََََََْ ِّن﴿الغيََََََ ن عىننالظس  نابِّ نابلظس ن22]الكهَ:﴾نَرمجََََََْ   نرمجََََََ   نأي: [؛
ْلَغْي ِّن﴿ ن[؛نأي:نيقذلوننابلظس 53]سب :ن﴾َويََْقذُِّلوَننابِّ

ن﴿الغي ن عىننح لنالغيبة نضَََََََدناحلضَََََََور نننامل ىن السافع: َ ُانقَ نَِّ  ٌانَح لِّظَ ٌانلِّْلَغْي ِّ لَ لصَََََََا حلِّ
ْلَغيََْ ِّن﴿[؛نأي:ن ََ نََُ بنعنهََ نال وج نوقََ لنتعََ ى:ن34]الن ََََََََََََََََ  :ن﴾ َََِّ  ُهنابِّ نَلَْنَأُخنََْ ن﴾َذلَََِّكنلِّيََْعَلَمنَأي ِّ

يٌ ن الق52]يوسَ: ن [؛نأي:نح لنُيب ه نوالغي ننوع ن:نُيٌ نن م نُو
هوناَلذينيعلمَهنلالن نوالنيعلمَهنلالن ن َك َله:نلونأننشََََََََََََََخصََََََََََََََ  نيفنبَيت ننالغَ ِم النسَََََََََََِم:

والشََََََََََََخصناآلخ نيفنبيٍتنآخ  نلالنيعلمناألولن  نيفعلهنالك ياوالنيعلمنالك ين  نيفعلهناألولنيفنبي ه نن
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ََيئ   نلهونُيٌ نابلن َََََََبةنللل ر نلكسنابلن َََََََبةنلهنهونليمنبغي  نن هذانهو:نأي:ن  رانالنيدرينعنهنشَََََ
نالغي نالن م 

وهونالََذينالنيعلمََهنإالنهللا ن كََل:ن  نْيوانلالن نأيسنْيوانننمََا النوا الثََا  الغ ََِم املْ ق: 
ََبح نهنوتع ى-لالن نن ولنالغيث نواأل ورناليتنذ  ه نهللانن ََوربنلقم ن نمثنق لنهللاننن-سََ ََبح نهنن-يفنسََ سََ

ن:-وتع ى
َقاَب فََْ ن َّ َما ََافَْ َ ﴿  ََ َْ شَ ْفُا َ حاا يََُوََ ق  َوَ ْن خ  ََماا م ْن َنْ   ََّا َ ْن يُس يَدا َ صَََْ ََماا م ْن َنْ   آ  َوَح ُثوا َح

اَن َك   ماا َخب رياا نََََُّما َ نم المَ ََ ُ فََ َْ  [.35﴾ ]النساء:الم
ْفُ مْن﴿ َق َننبََْينِّهَِّم ﴿؛نا،وفن عىننالعلم ن﴾َوإِّْننخِّ ْفُ ْمنشَِّ ؛نخالفنب نال و  ؛نل لعالجن﴾َوإِّْننخِّ

ن؛نابعكوانإىنال و  نب ض مه  ن﴾لَ بََْعُكوانَحَكم  ن ِّْسنأَْهلِّهِّنَوَحَكم  ن ِّْسنأَْهلَِّه ﴿الق آينهو:نق ل:ن
ن؛نأي:ن سنأق ربنال وج ن﴾ ِّْسنأَْهلِّهِّن﴿؛نأي:نر ال نعدال  ن﴾َحَكم  ﴿
إِّْنن﴿يفناجلمو نأونال ف يقنإذانرأوانذَلك نن؛نو سنأقَ ربنال و َة نليل هَدان﴾َوَحَكمَ  ن ِّْسنأَْهلِّهََ ﴿

اَلح   نََُهَم ﴿؛نإنني دناحلكم ن نن﴾يُ ِّيَدانإِّصََْ ُنبََيَْ ناَّللا اَلح  نيََُول ِّقِّ ؛نيولقنهللانبينهم  نأونإذانأرادنالف ان ن﴾إِّصََْ
ي نولونأنن؛نببواَسناأل ور نوهذانالعالجنهونالعالجنالق آ﴾َخبِّري ا﴿بكلنشََََ   ننن﴾إِّناناَّللاَنَ  َننَعلِّيم  ﴿

ن:ن-سبح نهنوتع ىن-الن سنأخذوانهبذانالعالج؛ن،فاتنن بةنالاالن نمثنيقولنهللان
﴿  َ ا َََ ُا َوف     اْلُقْسَو َواْل َََااَما َواْلَمسََََ ا َََ ْلَوال َدْين  َ ْحسََََ ْاا َوِب  َْ َََ س َُوا ف آ  شََََ ََْ ََََ ي  َواْكُبُدوا المَ َوَ  تٍُ

ُِ ِمُّ َواجْلَار  ذ   اْلُقْسَو   َْ َ نم المَ َ   َُ ْم َنْكَاُ  ََ ب  ل  َوَما َمَ  جْلَْنِم  َواْفن  السَم ِم  ِب  َواجْلَار  اجْلُُنِم  َوالصَماح 
ََُ وراا اَن ُُمَْاا ا   [.36﴾ ]النساء:َمْن ََ

ئ  ﴿ ُدوان﴾َواْعُبُدواناَّللاَنَواَلنُتْش ُِّ وانبِّهِّنَشيَْ ئ  َواَلنُتْش ِّن﴿؛ناعبدوانهللا؛نأي:نوح ِّ ؛نهذانتو يد ن﴾ُ وانبِّهِّنَشيَْ
ْلَوالَِّدْيسِّن﴿ ؛نبكلن  نحتملهن لمةناإلح َََََََََََ نن س:نل ن﴾إِّْح ََََََََََََ ان ن﴿؛نأي:نوأح َََََََََََنوانإىنالوالديس ن﴾َوابِّ
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نَواجْلَ رِّنذِّين﴿؛نأي:ناإلح ََ ننللق ابة نن﴾َوبِّذِّيناْلُقْ َبن﴿اجل ن  نواهلدية نوا،د ة ن َواْليَََ  َ ىنَواْلَم َََ  ِّ ِّ
ناجْلُنََُ ِّن﴿أي:ناجلََ رنالق يََ ن نََكنيفناجلوار ن؛ن﴾اْلُقْ َبن ؛ناجلُنََ نأي:نالبعيََدنعنََكنيفناجلوار ن﴾َواجلَََْ رِّ

جْلَْن ِّن﴿ نابِّ ؛ناجلن نأي:نرليقكنيفنال َََََََََََف  نأونرليقكنيفنعمل نو ذلكنال وجنوال و ة ن﴾َوالصَََََََََََا حِّ ِّ
ال  ن؛ن سنا﴾َوَ  نَ َلَكْتنأَْْيَ ُنُكمْن﴿؛نا نقاونيفنسف ا ن﴾َواْبسِّنال ابِّيلِّن﴿ إِّنان﴿ألرق   نأي:نأح نوانإىنه

ُْْ ََ ال ن نَ ْسن ََ َنن ََبحَ نَهنن-؛نيفخ نعلىنالنَ سن َ نأعاَ انهللان﴾َلُخور ا﴿أي:ن  كرب ا ن؛ن﴾اَّللاَناَلنحيَِّ ُّ سََََََََََََ
ن -وتع ى

ُ م ْن ﴿ َُ الم ُاُموَن َما َآََتُ  َْ ْلُبْ ل  َوَي َ س يَن الم  يَن يََْبَ ُ وَن َوَيَُْمُسوَن النماَس ِب  ا ََ َُ ل ْ  ََضََََََْ  آ  َوَنْكَاْد
 [.37﴾ ]النساء:َكَ اِبا ُمَّ  ناا
ذِّيَسنيََْبَخُلونَن﴿ ؛نيبخلونن َََ نجيَََ نعليهم نجيَََ نعليهمناإلنفَََ ننعلىناألوالد نجيَََ نعليهمن﴾الَََا
لِّن﴿ال  ََ ب  ن ْلُبخََْ ْكُ ُموَنن َََ نَويَن﴿؛نإذ انهونخبيََلنوجيمون ونذلََكنأنََاه:نَي  نابلبخََل ن﴾َوََيُْ ُ وَننالنََا َسنابِّ

لِّهِّن ُن ِّْسنَلضَََََْ ن-؛نيك موننالعلمنويبخلونناب  ل نويدخلنيفنذلكناليهودنَلما ن َ موانصَََََفةنالنامن﴾َآََتُهُمناَّللا
ََلم ََلىنهللانعليهنوسَََََََََََ ن﴿؛نهبذاناأل   نابلك ل نابهلل نوابلنام نوابلق آن نن﴾َوأَْعَ ْداَننلِّْلَك لِّ ِّيسَن﴿ن-صَََََََََََ َعَذااب 

ين   نإه نة ؛نأي:نذون﴾ُ هِّ
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ن45-38( من اآلية 85تفسري سورة النساء )ص: 
َُن  ﴿ س  َوَمْن َي ْل ََْوم  اآْلَخ  لم  َوَ  ِب  ُنوَن ِب  ْ َْاُن َلُآ َوالم  يَن يَُْنف ُقوَن َنْمَواَ َُْ ر ََئَء النماس  َوَ  يَُْ م  الٍَََم

ََس يناا َََساَء   [.38﴾ ]النساء:ََس يناا 
الذيسنن-سََََََبح نهنوتع ىن-؛نهذانعاَنعلىن  نسََََََبقنذ  ا نذ  نهللان﴾أَْ َواهَلُمْننَوالاذِّيَسنيَُْنفُِّقونَن﴿

ْ نوننابهلل نالذينينفقنوهونن-سَبح نهنوتع ىن-يبخلوننِب واهلم نمثنذ  نهللانن الذيسنينفقون نلكنهمنالني
ن-نفقَةنالَن َس نولي َََََََََََََََتنأل َلنهللان؛ني ا وننهبَذانال﴾َوالَاذِّيَسنيَُْنفُِّقوَننأَْ َواهَلُْمنرَِّاَ نالنَا سِّن﴿ي ا  نالَن س:ن
ن ن-سبح نهنوتع ى

ْليََْومِّن﴿ َّللاِّنَواَلنابِّ ُنوَننابِّ ِّ ْْ ؛نينفقنوهون َََ لٌ نابهلل نيُنك ناليومناآلخ  ن َََ ند َََتنتُنك ن﴾اآْلَخِّ ِّننَواَلنيَُ
ْ سنِبننهنَ كنيو َ  نآخ ن اليومناآلخ  ن َ ذانتنفق! نإذان َ نن نك  انلليومناآلخ ن َ نلَ  َدبننفق َه!نالَذيني
ال نن ْ سنابلقيَ  َة  نه ينفقنأل َلنأننحيصَََََََََََََََلنعلىنالكوابنيفناليومناآلخ  نيفنالقيَ  َة نأ َ نالَذينالني

ْياََ ُننلََُهنَق ِّينَ  ﴿النينفقون ناألصَََََََََََََََلنأ من ََا ال :ن﴾َوَ ْسنَيُكسِّنالشََََََََََََ ؛نأي:نصَََََََََََََََ حبَ  نَلهنيعمَلنِب  ا نله
ن:-سبح نهنوتع ىن-؛نوهونالشيا ن نق لنهللان﴾َق ِّين  ﴿؛نأي:نبئم ن﴾َلَ   َن﴿

ا َرَ ََََُّ ﴿ س  َونَ ََْفُقوا اَََ م لم  َواْل ََْوم  اآْلَخ  َْ َلْو َآَمُنوا ِب  اَذا َكَ ْ َّ  اَومََََ َْ َك   مَََا اَن المُ م   ﴾ َُ المُ وََََََ
 [.39]النساء:
ناآْلَخِّ ِّن﴿ َّللاِّنَواْليََْومِّ ْمنَلْونَآَ ُنوانابِّ ْ سنابهللنهَلنينقصن سنأعمَ لَهنشََََََََََََََ  نيفن﴾َو ََ َذانَعَلْيهِّ ؛نالَذيني

ْ سنابآلخ ب؛نهلناإلْي ننابآلخ بنجيعلن  نتك  ََََبهنيفنالدني نينقص!نالنعلىنا لعكمنالدني !نال نالذيني
ْ سنابهلل نابليومناآلخ  نأي:ن﴾َرَزقََُهُمناَّللاُنننَوأَنََْفُقوانتِّا ﴿ سنذلك ن ؛نأي:نالنضَََََ رنعليهم؛نلونأنفقنوهوني

ُنهبِِّّْمن﴿يفناآلخ ب!نن-سَبح نهنوتع ىن-أينضَ رنعليكنإذانأنفقت نوأنتنتال ناأل  ن سنهللانن وََ  َنناَّللا
نِبعم هلمنيومنالقي  ة ن-سبح نهنوتع ىن-؛نليل زيهمنهللان﴾َعلِّيم  
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ا ﴿ ا َويَُْ م  م ْن لََُد َُْآ َنْ ساا َك   مَا اك ْفَََّ نََةا ُيضَََََََََََََ ُِ َحسََََََََََََ اَل َذرمة  َوَ ْن تََ ثَْقََ َُ م  ﴾ َ نم المَ َ  َيْ   
 [.40]النساء:
كَْقَََ لَن﴿ ناَّللاَناَلنَيْظلُِّمن ِّ ا ن﴾إِّنا كَْقَََ لَن﴿؛نالنيظلمنأحََد  ََغ ن سنن﴾َذرابٍن﴿؛نأي:نوزن ن﴾ ِّ ؛نأي:نأصََََََََََََ

؛ن﴾َوإِّْننَتكُن﴿النيُنقصن سنح َن تك نوالني يدنيفنسَيئ تكن كق لنذرب ننن-سَبح نهنوتع ىن-النملة نهللانن
َنة ن﴿هذانالذرب نن ْ س نن﴾َح ََََ ْْاِّن﴿؛ن سنعشَََ نإىنأ ك ن سنسَََبعم  ةنضَََعَ نن﴾ُيضََََ عِّْفَه ﴿؛ن سنا  نَويَُ

؛نالنيقدرانأحد نالذين﴾َأْ   انَعظِّيم  ﴿ض عفة ن ونا ن-سبح نهنوتع ىنن-؛نأي:ن سنعندنهللان﴾ ِّْسنَلُدْنهُن
ََبحَ نَهنوتعَ ىن-؛نهونهللان﴾َعظِّيمَ  ﴿قَ ل:ن ؛ناَلذينقَ هلَ نهونهللان﴾َعظِّيمَ  ﴿ نوهونالعظيم نلكلمَةن-سََََََََََََ
ن -سبح نهنوتع ىن-العظيمن
َِ َكَ ا َ ُ َ ء  ﴿ َنا ف  َْْ ٍََّ  د  َو   َنا م ْن َُلَ  نُممة  ف  َْْ ْ َ  َ َذا    ََ اََ  [.41﴾؛ ]النساء:َشَّ  دا
نََ ﴿ ئَْ نإَِّذان ِّ ََ َيدٍن﴿؛نلكيَنحَ لنالكفَ رنإذا:ن﴾َلَكْي هِّ َََ نأُ َاٍةنبِّشََََََََََََ نََ ن ِّْسن َُل ِّ ئَْ ََهَدنعليهَ ن﴾ ِّ ؛نيشََََََََََََ

َن نبِّكَن﴿بعمله  نوهوننبيه  نن ئَْ هِّيد ا﴿؛ن نُممد نن﴾َو ِّ ُْاَل ِّنشَََََََََََََََ ؛نوالشََََََََََََََهيدنيفنالق آننلهن ع ٍنن﴾َعَلىنَه
ن نه :

يَََدٍن﴿النامنا بلغ ننامل ىن األول: هِّ َََ ٍةنبِّشََََََََََََ نأُ ََا ل ِّ نََََ ن ِّْسن ََُ ئَْ نإَِّذان ِّ ََ َويََُقوُلنن﴿؛نوقََ لنتعَََ ى:ن﴾َلَكْي
ُْاَل ِّنالاذِّيَسنَ َذبُوانَعَلىنَرهب ِِّّمْن ن[ 18]هود:ن﴾اأْلَْشَه ُدنَه

ََهيَدن عىن:نا لَكناحلَ لظ ننامل ىن الثَا : يَدٌن﴿الشََََََََََََ هِّ َََ َََ  ٌِّقنَوشََََََََََََ لُّننََْفٍمنَ َعهََ نسَََََََََََََ ﴾نَو ََ َ ْان َُ
ن[ 21]الذار ا:

ن﴿الشَََََََ هدنالذينيشَََََََهدنابحلقنعلىنشَََََََخصنآخ  ننننامل ىن الثالث: َهَداَ نَعَلىنالنا سِّ لَِّ ُكونُوانشَََََََُ
ا هِّيد  وُلنَعَلْيُكْمنشَََََََََََ هِّيدٌن﴿[ ن143]البق ب:نن﴾َوَيُكوَننال اسََََََََََُ نَ  تٌِّ نَواَلنشَََََََََََ [ ن282]البق ب:ن﴾َواَلنُيضَََََََََََ را

يَدْيسِّن ِّْسنرَِّ  لِّن﴿ ن[ 282]البق ب:ن﴾ُكمْنَواْسَ ْشهُِّدوانَشهِّ
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ََبيلنهللا؛ننننامل ىن السافع ل ٍََََّ د: َهَدا ِّن﴿ عىن:نالق يلنيفنا ع  ةنيفنسَ ََُّ د ِّيقَِّ نَوالشَ ِّ ََ  َِّسنالنابيَ نَوالصَ
ن[ 69]الن   :ن﴾َوالصا حلِِّّ َن

َهَداَ نإِّْذنَحضَََََََََََََََ َن﴿الشََََََََََََََهيدن عىن:ناحل ضََََََََََََََ  نننامل ىن اخلامس: ُ ْمنشََََََََََََََُ ن﴾اْلَمْواُنيََْعُقوَبننأَْمنُ نَْ
ََهََدا ن عىن:نحََ ضََََََََََََََ ون ن133]البق ب: اننقَََ لَن﴿[؛نشََََََََََََ يََد  هِّ َََ نإِّْذنَلَْنَأُ ْسنَ َعُهْمنشََََََََََََ ن﴾قَََْدنأَنََْعَمناَّللاُنَعَل ا
ن[ نأينالنحيض وننال ور 72]الف ق ن:ن﴾َوالاذِّيَسناَلنَيْشَهُدوَننال ُّورَن﴿[ نأينح ض ا  ن72]الن   :

ناَّللاِّن﴿الشَََََََهيدن عىن:نالشَََََََ يك نوهو:نالصَََََََنم؛نننامل ىن السََََََا س: َهَدا َُ ْمن ِّْسنُدونِّ ن﴾َواْدُعوانشَََََََُ
ن:-سبح نهنوتع ىن-[ نمثنيقولنهللان23]البق ب:
ُاُموَن المَ َحد يثاا﴿ َْ َُ اأْلَْرُض َوَ  َي ومَ م   وَل َلْو ُتسَََََََ ُوا السمسََََََُ َفُسوا َوَكصَََََََ ﴾ يََْوَمْ    يَََو ُّ الم  يَن ََ
 [.42اء:]النس 

يَََودُّنالاذِّيَسنَ َفُ وانَوَعَصُوانال اُسوَلنَلْونُتَ واهللان﴿؛نيومنالقي  ة نن﴾يََْوَ ئِّذٍن﴿ نن﴾يََْوَ ئٍِّذنيَََودُّنالاذِّيَسنَ َفُ وا﴿
واهللانهبُِِّّمناأْلَْرضُن﴿ ن﴾هبُِِّّمناأْلَْرضُن ن كلناألرض؛نلعظمنهولن  نيشَََ هدون ن﴾َلْونُت ََََ ؛نأي:نِبننيكونوانت ااب 

ََبح نهنوتع ىن-نن م نق لنهللا نُ ْنُتنتَُ َااب ن﴿:ن-سََََََََََََ ِّ  َ يََْوَ ئٍِّذن﴿[ ننقَ نن40]النب :ن﴾َويََُقوُلناْلَك لُِّ نَ نلَيَْ
واهللانهبُِِّّمناأْلَْرضُن َََ وَلنَلْونُت ََ ََُ ُوانال اسََ َََ ؛نهذان﴾َواَلنَيْكُ ُموَنناَّللاَنَحدِّيك  ﴿؛ننقَنهن  نن﴾يَََودُّنالاذِّيَسنَ َفُ وانَوَعصََ

ن:-سبح نهنوتع ىن- ديد نالنيك موننهللانحديك نت نعملوانيفنالدني  نمثنيقولنهللاناس ئن فن المن
ارََ َح م تََْ َ ُموا َما تََُقوُلوَن َوَ  ُ نَُباا  ﴿ ََ ََُ َْ سَََََ ُا َ َة َونَ َْ ََم َ  م ََي نَيَََُّّا الم  يَن َآَمُنوا َ  تََْقَسفُوا الصَََََ

ُ وا َوَ ْن   َُ َكاف س   َسب  ل  َح م تََْغَاس  َْ م َن اْلَغا  ط  َنْو َ َمْسُا َُ ْن َْ َمْسَضا َنْو َكَ ا َسَفس  َنْو َ اَء َنَحد  م  ُا نَْ َُ
اَن   َْ َ نم المَ ََ َُ َْ َونَْيد ي َُ ُحوا ف ُوُ و   ا ََ َ باا ََاْمسََ اَََ ممُموا صََ   دا َََ َْ ِتَ ُدوا َماءا   َ َََ اَء  ﴾ َكُفوًّا َرُفورااالنَ سََ

 [.43]النساء:
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اَلبَننن َن﴿ ََا ََلُّوا ن﴾أَيََُّه نالاذِّيَسنَآَ ُنواناَلنتََْقَ بُوانالصَ َك َرهللا﴿؛نأي:نالنُتصَ ََُ ََب ن﴾َوأَنَُْ ْمنسَ ؛ن سنا،م  نسَ
ََيئ  نالنينبغ  ن كْ  نلق لوا:نشََ ن ولنهذاناآلية؛نن لتنيفنصََََالبناجلم عةن سنالصََََح بة؛نصََََلوانيفنح لنسََََُ

ََبح نهنوتع ىن-ل ن لنهللانن نتََْعَلُموانَ  نتََن﴿ ن-سََََََ ؛نِبننتصََََََََحوا نوهذاناآليةناق ضََََََََتنإابحةن﴾ُقوُلونَنَح ا
َختنبعُدنمي انحت مينا،م  نن ك نيفنُرينأوق انالصََالب نلكسنُن ََِّ ن﴿ال ََُ بِّيٍلنَح ا نَع بِّ ِّينسَََ َواَلنُ نَُب  نإِّالا

ُلوا ن؛نأي:نوالنتق بوانأ   سنالصالبنح لن ونكمنُ نب   ن﴾تََْغَ  ِّ
بِّيلٍن﴿ َََ نَع بِّ ِّينسََََََََََََ ن﴿؛نأي:ناجمل  زنجيوزنلهنأننيدخلنا  ََََََََََََََلدنى  زا  نوهونعلىنُ ن ن﴾إِّالا َح ا
ُلوا ََِّ أنن-إنن نتنُ نُب  نن–؛نأي:ناجمل  زنجيوز نأ  نُريناجمل  ز نالبدنأننيغ  ََََََل نأي:نالنجيوزنلكن﴾تََْغَ  ََََ

ُ ْمنَ ْ َضى﴿تدخلنا  لدنإالنبعدنأننتغ  ل نمثنق ل:ن ن؛ن  ض  نُيض انا    ن﴾َوإِّْننُ نَْ
َف ٍنأَوْن﴿ ْنُكْمن َِّسناْلَغ  ِّهِّن﴿؛ن  َ ل يسنوأن منعلىن ن بة نن﴾نَعَلىنسََ ؛نأي:نأحدل ن﴾أَْونَ  َ نَأَحٌدن ِّ

ن؛نا  ادناجلم ع ﴾أَْوناَلَ ْ ُ ُمنالن َِّ   َن﴿
؛نت اه وننَبهن سناحلَدلناألصََََََََََََََغ  نواحلَدلناأل رب نبَعدنالاَل نوال ف ي  ن﴾لَََلْمنُتَُِّدوان ََ   ن﴿ن

إِّناناَّللاَن﴿؛ناضَ بواناألرضنضَ بةنواحدبنتَ حوننبهنو وهكمنوأيديكم نن﴾ْمنَوأَْيدِّيُكمْنلَ ْ َ َُحوانبُِّوُ وهِّكُن﴿
نأي:نالذينيصف نعسنالذنوب ن﴾َ  َننَعُفوًّا ن؛نْيحوانالذنوب ن﴾َُُفور ا﴿؛نالَعُفوُّ

ن:ن-سبح نهنوتع ىن-مثنيقولنهللان
﴿  ِ َ َاا ب  لَ َنََلْ تَََس َ ََل الم  يَن ُنوُتوا َ صَََ  باا م َن اْل َ َلَة َويُس يُدوَن َنْن َتضَََ  ُّوا السَََم اََُسوَن الضَََم َََْ ﴾  يٍَ
 [.44]النساء:
يبَََ  ﴿ ََِّ ذِّيَسنأُوُتوانَنصََََََََََََ ََْ ََُ وَنن﴿؛نوهمناليهود ن﴾ َِّسناْلكِّ ََََ بِّن﴿؛نأي:نحظَََ   ن﴾أَلَْنتَََ نإَِّىنالَََا َيشََََََََََََ
اَلَلةَن ََا ََاللةن﴾الضَََََ ََاللة نيشَََََََرتوننالضَََََ ََ بدلون نأي:نعندهمنهدهللا نليعاونناهلدهللا نوَيخذوننالضَََََ ؛ني َََََ

لُّوانال ابِّيلَن﴿ ق بلناهلدهللانالذينعندهم ن ن؛نأي:نَُتاِّئوانَ يقناحلق نل كونوان كلهم ﴾َويُ ِّيُدوَننَأْننَتضِّ
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لم  ﴿ َفا ِب  لم  َول  ًّا َوََ َفا ِب  َْ َوََ َُ ْكَدا   َُ ِبَ  ُ َنْكَ  ريااَوالم  [.45﴾ ]النساء: َ ص 
َدا ُِّكمْن﴿ َعَْ ُنأَْعَلُمنِبِّ َّللاِّن﴿؛نهللانأعلمن نَ نِبعَدا نَ  نليخرباننِبعَدا نَ نأل َلنأنن، نبهم ن﴾َواَّللا وََ َفىنابِّ

ال ناألعدا  ن﴾َولِّيًّ  ري ا﴿؛نأي:نح لظ  نلكمن سنه َّللاِّنَنصِّ ن؛نأي:ن  نع  نلن ن سن يدهم ﴾وََ َفىنابِّ
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ن52-46( من اآلية 86اء )ص: تفسري سورة النس 
َمع  ﴿ ََْ َس ُمسَََََ َنا َواْاَْع َر َْ َْ َََ ْ َنا َوَكصَََََ ََ   آ  َويََُقوُلوَن اَ  ََ َكْن َمَواضَََََ   ََ َُوَن اْل َُِسَ  م َن الم  يَن َ اُ وا 

ْ َنا  َْ ََاُلوا اَ  َْ َوََْ ناا ِف  الدَ ين  َوَلْو نَ َمَُّ َنا َّ  َْلس  ََْوَم َورَاك َنا لَ ًّا ِب  ساا َ َُْ َونََ اَن َخ َْ ََ َْ َنا َواْاَْع َواْ ُ ْسَُ َل َونََ
ُنوَن َ  م ََ    ا  َََ  يَُْ م   َْ َُْفس    ُ ف  َُ الم َ ْن َلَ نَََُّ  [.46﴾ ]النساء:َوَل

ََ  فٌَة ن﴾ َِّسنالَاذِّيَسنهََ ُدوا﴿ ؛ن﴾َكلِّمَنالْن﴿؛نحُي لوننأينيُغريُون ن﴾حُيَ  ُِّلوَنناْلَكلِّمَن﴿؛نأي:ن سناليهودن
 نإذ انليمن-صََلىنهللانعليهنوسََلمن-يفنال ورابن سننَعتنُممٍدننن-سََبح نهنوتع ىن-الكالمنالذينأن لهنهللانن

ن لنيهودينحُي  ِّفنالكالم ن
َن ﴿؛نَسعن نقولك ن﴾َويََُقوُلوَننَسِّْعَن ﴿ق ل:ن يَْ َََ ََين نأ  ك ن ذلكنيقولون:ن﴾َوَعصَ َُيََْ ن﴿؛نعصَ َواَْسَْون
َموٍن ََْ ؛نهَََذان عىننالَََدعَََ  نعليَََه نأَسونأي:نالنَسِّعََََت؛نلمعنَََ هَََ :ندعَََ ٌ نعليَََهنبعَََدمنال ََََََََََََََمو ن﴾ُ  ََََََََََََ

راعِّن  نن-صَََََََََلىنهللانعليهنوسَََََََََلم-؛نيقولون:نهذان له نأقوالنَ  فةن سناليهود نيقولو  نللنمن﴾َورَاعَِّن ﴿
نوهذانالكلمةن عن ه نبلغ همنَسٌ  نلكسنابللغةنالع بيةنلي تنبِّ ٍ  

َن ِّهِّمْنلَيًّ نن﴿ن َْل َِّ نالد ِّيسِّن﴿؛نحت يف  نابلل َ ن؛نهلذانالكلم انال َ بقة ن﴾ِبِّ ؛نقدح  نيفنالديسن﴾َوََْعن  نيفِّ
َْعَن ﴿أي:ناإلسَالم نن ؛نبدال ن سنَسعن نوعصَين  نوق لوا:ناَسونلقه نبدال ن سنأنن﴾َوَلْونأَنَاُهْمنقَ ُلوانَسِّْعَن نَوأََ

َموٍن﴿يقولوا:ن ََْ َ نُ  ََََََََََََ َُيَْ َلكََ َننَخيَْ  ان﴿؛نَبدلنراعَن  نانظ اننأي:نانظ نإليَن  ن﴾َواْنظُْ انَن﴿كن؛نو َذلَن﴾َواَْسَْون
ََبحَ نَهنوتعَ ىن-؛نأبعَدهمنهللان﴾َوَلكِّْسنَلَعنََُهُمناَّللاُن﴿؛نأ ك نعَدال  ن﴾َوأَقََْومَن﴿؛نتَ نقَ لوا ن﴾هَلُمْن عسنن-سََََََََََََ

ََبََ ن ف هم ن نقَلِّيال ن﴿رمح ََهنب ََََََََََََ ُنوَننإِّالا ِّ ْْ ليََلن عبََدنهللانبسنسََََََََََََََالمن؛نلمََ نآ سن سناليهودنإالنق﴾َلاَلنيَُ
ن:ن-سبح نهنوتع ىن-وأصح به نمثنيقولنهللان

ْْم َس ُوُ و ﴿ َََبَْل  َنْن َ  َْ م ْن  َُ ا َمَ  ََاا ل مََ دَ  َََ َا  ََزمْلنََا ُمصَََََََََ ُنوا لَ  َِ َآم  َ اََا ا الَم  يَن ُنوُتوا اْل ا  ََي نَيََََُّّ  َا
َما َلَ نم  ََ َْ اَن َنْمُس الم  َمْفُ و ا َََنََُس مَ ا َكَ ا َنْ َِبر َ ا َنْو  ََْ َ نَََُّ َِ السمْبم  َوََ  [.47﴾ ]النساء:ا َنْصَحا
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َ ننََ اْلَن ﴿ ُنوان ِّ ن؛ن سنالق آن ن﴾َ نأَيََُّه نالاذِّيَسنأُوُتواناْلكَِّ  َبنَآ ِّ
ن؛نيفنال وراب ن﴾ُ َصد ِّق  نلَِّم نَ َعُكمْن﴿
نَأْننَنْامَِّمنُوُ وهََ  ﴿ لِّ لََنََُ داهَََ نَعَلىنن﴿؛نمنحون ََ نليهََ ن سنالع  نواألنَ نواحلََ  ََ  ن﴾ ِّْسنقََبََْ
ََُخهمنق دا  ن﴾أَْوننََْلَعنََُهمْن﴿؛نأي:ن،عله ن  لقف  نأي:نلوح  نواحدا  ن﴾أَْداَبرَِّه  ؛نأي:ن﴾َ َم نَلَعنا ﴿؛نمَن ََََََََََََ

خن ن ْبتِّن﴿ م ن  َََ َح َبنال ََا  ن-سََبح نهنوتع ىن-نن؛نأي:نقضََ  نهللا﴾وََ  َننأَْ ُ ناَّللاِّن﴿؛ن سناليهودنن﴾َأصََْ
سََبح نهنن-؛نلذلكن  نن لتنهذاناآليةنأسََلمنعبدنهللانبسنسََالم نومج عةن سناليهودنيقولنهللانن﴾َ ْفُعوال ن﴿

ن:-وتع ى
ََََقد   ﴿ لم   س ْك ِب  ََْ ََ اُء َوَمْن يٍُ َََ ََ َِ ل َمْن يٍَ َسَك ف آ  َويََْغف ُس َما ُ وَن َذل  ََْ ََ اََْاَََسَ َ نم المَ َ  يََْغف ُس َنْن يٍُ
 [.48﴾ ]النساء:َ ْْثاا َك   ماا
َ َكنبِّهِّنَويََْغفُِّ نَ  نُدوَننَذلِّكَن﴿ لَِّمْسن﴿؛نأي:ن  نسَََََََوهللانذلكن سنالذنوب ن﴾إِّناناَّللاَناَلنيََْغفُِّ نَأْننُيشَََََََْ
َََ  ُن أننيغف نله؛نيغف نلهنويُدخلهناجلنة نو سنشَََََََ  نعذابهن سنن-سَََََََبح نهنوتع ىنن-؛ن سنيشَََََََ  نهللان﴾َيشَََََ

ْ ن نبذن ؛نقوله:ن سنيشَ  نتق ضَ ن﴾لَِّمْسنَيشََ  ُن﴿ق ل:نن-سَبح نهنوتع ىن-وبه نمثنيُدخلهناجلنة نل هللنا 
؛نوإنن  ان﴾لَِّمْسنَيشَََََََ  ُن﴿أنن لن يتنعلىنذن ندوننالشََََََ ك؛نالنيُقاونلهنابلعدا نهلل نألننهللانق ل:ن

أننيكونوانعلىنخوفنن؛نليهندعوبنللم ََََلم  ن﴾لَِّمْسنَيشَََََ  ُن﴿  ََََلم  ن ذلكنتفيدنأننتعليقهناب شََََيئةنن
مو ن َّللاِّنلَََقدِّنالَْ َََ هللانإِّْ   ﴿َو ن؛نأين بري ا ﴾َعظِّيم  ﴿؛نأينذنب   ن﴾َوَ ْسنُيْش ِّْكنابِّ
اُء َوَ  ُيْ َ ُموَن ََا   ا ﴿ ٍَ ُ يََُزََ ع َمْن َي َْ َفل  الم  [. 49﴾ ]النساء:َنََلْ تَََس َ ََل الم  يَن يََُزَُّوَن نَ َُْفَسَُّ
ُهمْنأَلَْنتَََ ن﴿ با ُؤاُن﴿؛نوهمناليهودنق لوا:نن﴾إَِّىنالاذِّيَسنيَُ َ ُّوَننأَنَُْف َََََََ [ ن18]ا   دب:نن﴾حَنُْسنأَبََْن ُ ناَّللاِّنَوَأحِّ

ُنيَُ َ  ِّ ﴿ا عىننليمناأل  نيفنت  ي همنأنف هم ن ناَّللا ن؛نوذلكنابإلْي ن ن﴾َ ْسنَيَش  ُن﴿؛نأي:نيُاه  ن﴾َبلِّ
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؛نأي:نقدرنقشَ بنالنواب ن﴾لَ ِّيال ن﴿موننأينالنيُنقصَونن سنأعم هلم نن؛نالنيظلن﴾َواَلنيُْظَلُموَننلَ ِّيال ن﴿
نوالظلمنيفنالق آننلهن ع ٍنن نه :ن

ََ ى:ننامل ىن األول: ََ لنتعَ ََا لِّمِّ َن﴿الظلمنا ع وف نقَ ََ م:ن﴾لَََ ُكوَنن َِّسنالظَ َواَّللاُناَلن﴿[؛ن52]األنعَ
نالظا لِّمِّ َن ن[ نوهذانهوناألصل 57]آلنعم ان:ن﴾حيِّ ُّ
نن﴾الاذِّيَسنَآَ ُنوانَوَلَْنيََْلبُِّ وانإِّْيَ نََُهْمنبِّظُْلمٍن﴿ عىن:نالش ك نق لنتع ى:ننننالثا  ل   َ ِف القسآن:امل ىن  

ن[ نأينبش ك 82]األنع م:
؛نالنيُنقصَََون نوق لنتع ىن﴾َواَلنيُْظَلُموَننلَ ِّيال ن﴿ن عىن:نالنقص نق لنتع ى:امل ىن الثالث ل   َ:  

ئ  َآَتْتنأُن﴿يفنسوربنالكهَ:ن ْنُهنَشيَْ ن[ نأي:نَلنتنُقص 33]الكهَ:ن﴾ُ َلَه نَوَلَْنَتْظلِّْمن ِّ
َ تِّنََ نَيْظلُِّمونَن﴿نالظلمن عىن:ناجلحود؛نقَ لنتعَ ى:امل ىن السافع:  َ ن ََ نُوانميَِّ [؛نأين9]األع اف:ن﴾ َِّ

َ ن﴿يفنسَوربناإلسَ ا :ننن-سَبح نهنوتع ىن-جيحدون ن ذلكنق لنهللانن َ ب نَلظََلُموانهبِّ َن نَ ُوَدنالنا َقَةنُ ْبصَِّ ن﴾َوَآتََيَْ
ن[؛نأين حدوه  59]اإلس ا :

ََ ارنابلنفم نقَََ لنتعَََ ى:ننامل ىن اخلََامس ل   َ: ُهْمن﴿اإلضََََََََََََ َََ َو ََََ نظََلُمواَننَوَلكِّْسن ََََ نُوانأَنَُْف ََََََََََََ
ن:-سبح نهنوتع ىن-[ نأينيض وننِبنف هم نمثنيقولنهللان57]البق ب:ن﴾ْظلُِّمونَنيَن

َفا ف آ  َ ْْثاا ُمب  ناا﴿ َِ َوََ   ََ ْ َ  يََْفاََُسوَن َكَ ا الم  اْل  [.50﴾ ]النساء:اْ ُ ْس ََ
نيََْف ََُ ونَن﴿ ََ نيََْف ََُ وَننَعَلىناَّللاِّنالْن﴿؛نهذان سناببنال عل  ن﴾اْنظُْ نَ ْي ََ ؛ن  نسَََََََََبق ن﴾َكذِّبَنَ ْي

ن؛نأي:نبين   نيكذبوننعلىنهللا نوحي لوننالكلمنعسن واضعه ﴾وََ َفىنبِّهِّنإِّْ   نُ بِّين  ﴿يكذبوننعلىنهللا ن
ْماُروم  َويََُقوُلوَن ل  م  يَن  ﴿ جلْ ْبم  َوال ُنوَن ِب  ِ  يَُْ م  َ َاا َفُسوا َنََلْ تَََس َ ََل الم  يَن ُنوُتوا َ صَََََََ  باا م َن اْل ََ

 [.51﴾ ]النساء:َ ُ َ ء  َنْ َدَ م َن الم  يَن َآَمُنوا َسب   ا 
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يبَ  ن َِّسناْلكِّ ََ بِّن﴿ ََِّ ََيبَ  ن سنالك َ ب ن﴾أَلَْنتَََ نإَِّىنالَاذِّيَسنأُوُتوانَنصََََََََََََ ن﴿؛نأُعاواننصََََََََََََ جلِّبَْتِّ ُنوَننابِّ ِّ ْْ يَُ
ُُواِّن ح  نوالا ُوانأي:نالشيا ننوال ن﴾َوالاا  ن ح  ؛ناجلِّبُتنهن ن عىن:نال ِّ
والا ُوانهو:ن لن  نُعبَِّدن سندوننهللان سنحل  نأونشَل  نأونصَورب نأونشَيا ننلهون بت نن

ال ناليهودنيقولوننلكف رنق ي  نيشََََََََََريوننإىن ف رن﴾َويََُقوُلوَننلِّلاذِّيَسنَ َفُ وا﴿وهون ذلكنَ ُوا ن ؛نه
ُْاَل ِّنأَْهَدهللان َِّسنالاذِّيَسنَآَ ُنوا﴿ق ي  نويقولوننللذيسن ف وا:ن بِّيال ننَه ؛ن ف رنق ي نأهدهللان سنأصَح بنن﴾سََ

ال ن ال نالنيعبدونناألصَََََََََن م نلكيَنيقول نه ُممدنسَََََََََبيال  نن يَنهذا!نأانٌسنيعبدونناألصَََََََََن م نوه
ُْاَل ِّنأَْهَدهللان َِّسنالاذِّيَسنَآَ ُنوانَسبِّيال ن﴿ناليهود: ن ﴾َه
ََََ نْ ﴿  ُ ُ َوَمْن يََْ َ ن  الم َُ الم َِ الم  يَن َلَ نَََُّ ريااُنوَلْ   [.52﴾ ]النساء: ِتَ َد َلُآ َ ص 
ُنَوَ ْسنيََْلَعسِّناَّللاُن﴿ لَََلْسنُتَِّدن﴿ ن-سََََََََََبح نهنوتع ىن-؛نأي:نو سنيلعنهنهللانن﴾أُولَئَِّكنالاذِّيَسنَلَعنََُهُمناَّللا
ري ا ن -سبح نهنوتع ىن-؛نأين  نع  ن سنعذابنهللان﴾َلُهنَنصِّ
نن
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 59-53( من اآلية 87تفسري سورة النساء )ص: 
ِ  ََإ ذاا  م يَُْ ُتوَن النماَس  َق رياا﴿ َن اْلُمْ   [. 53]النساء:﴾ َنْم َ َُْ َ ص  ِم  مَ 
يٌ ن  َِّسناْلُمْلكِّن﴿ نَنصِّ نهَلُْم َسناْلُمْلكِّن﴿؛نالنزالنا،ا بنلليهود ن﴾أَْم يٌ ن  ِّ نَنصِّ نهَلُْم ؛نهلنهلمن﴾أَْم

نلُ ضنأننهلمننصيٌ ن سنا لك نصيٌ ن سنا لك!ناجلواب:نليمنهلمنش  ٌن سنذلك نولون
ُتوَننالنا َسننَقِّري ا﴿ن ْْ ؛نالنيعاوننالن سننقريا  نأي:نالنيعاوننالن سنولونشيئ  نَتله   نقدرنن﴾لَنِّذ انالانيَُ

ن ن-سبح نهنوتع ىن-النق بنيفنظه نالنواب نوهذاندليٌلنعلىنل َننخبلِّهم نمثنيقولنهللان
َُِْسُدوَن النماَس َكَ ا َما ﴿ َمَة َنْم  َْ َِ َوااْ  َ َاا ََ اْل َنر آَل َ فََْسا    ََََقْد آتََ َْ ََْض  آ   َُ اَلُ م ن  آََتُ 

ا َك   ماا َا َناُ َ مُّْ   [. 54]النساء:﴾ َوآتََ َْ
 َادنبهنالنامن﴾أَْمنحَيُْ ُدوَننالنا سَن﴿

ُ
-صلىنهللانعليهنوسلمن-؛نأمن ع :نبل نبلنحي دوننالن س نا 

 سنالفض  ل نوأعظمنن-سبح نهنوتع ىن-؛ن سنالنبوب نو  نأعا انهللان﴾اَّلل ُن ِّسنَلْضلِّهَعَلىنَ  نآََتُهُمن﴿ ن
نذلكنالق آننالك مي 

َنآنآَلنإِّبَْ َاهِّيمَن﴿ن َنآنآَلنن﴿؛نوهون دا ن دنُممد نو ذلكن وسى نوداودنوسليم ن ن﴾لَََقْدنآتََيَْ آتََيَْ
يَمناْلكَِّ  َبنَواحلِّْكَمةَن َن ُهمن ُّْلك  نَعظِّيم  ﴿؛نو ذلكنالنبوب نن﴾إِّبَْ َاهِّ ؛نلك ننلداودنت ونوت عوننا  أب نن﴾َوآتََيَْ

ن-يفنقضيةنالن   !نمثنيقولنهللانن-صلىنهللانعليهنوسلمن-ولهنُ لٌك نللم ذانأي:ني كلموننعلىنالنامن
ن ن-سبح نهنوتع ى

ََ َس  ريا ﴿ َََّنم َفا ِب  ََُّ ممن َصدم َكْنُآ َوََ نَْ ََُّ ممْن آَمَن ف آ  َوم  نَْ  [. 55]النساء:﴾ اََم 
ُهمن اْسنآَ َسنبِّهِّن﴿ نَْ ُهمن اسنَصدان﴿ نن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-؛ن سناليهودن سنآ سن حمدنن﴾َلمِّ نَْ ؛ن﴾َو ِّ

ْ سنبه ن ََهناَمنَسعِّري ا﴿صدانأي:نأعَ َضنعنه نللمني ْ س ﴾وََ َفىنِبِّ ن؛نأي:نعذااب ن سنَلني
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ََيت َنا َسْوَف ُ صْ ﴿ َفُسوْا ِب  ََ َسَ ا َ نم الم  يَن  َْ ُ ُ و اا َر َْ ْلَناُ  َْ َفدم َ ْم ُ ُ وُ ُ  َُ مَما َ ض  راا  َُ  َْ  َّ   
َ  ماا اَن َكز يزاا َح َِ َ نم اَلَ ََ  [. 56]النساء:﴾ ل َ ُ وَُوْا اْلَ َ ا

نُنْصلِّيهِّمْن﴿ نَسْوَف َ تَِّن  نميِّ نالاذِّيَسنَ َفُ وْا ن﴾إِّنا نندخلهم  نأي: ن﴾اَنر ا﴿؛ نليه   نحيرتقون ُ لاَم نن﴿؛
َلتْن ن؛نأي:ناحرتقت نن﴾َنضِّ
َ َه ﴿ َُيَْ ْلَن ُهْمنُ ُلود ان ؛ن﴾لَِّيُذوُقوْاناْلَعَذابَن﴿؛نتع دنإىنح هل ناألولنُرينُمرتقة نالعلة!ن﴾ُ ُلوُدُهْمنبَدا

نلهذاندليلنعلىنأنناجللدنهون صدرناإلح  س نوهذانإعل ٌزنيفنالق آننالك مي ن
ناَّلل َن﴿ ناْلَعَذاَبنإِّنا نن-ن؛نيفنخلقة نو  نذ  نهللان﴾َحكِّيم  ﴿؛نالنيعل انش   ن﴾نَ  َننَع ِّي  الَِّيُذوُقوْا

نالكف َر نوأهَلنالن ر نذ َ نالف يقناآلخ  ن-سبح نهنوتع ى
َ  ََّا نَ ﴿ َْ َ نمام  َِتْس   م ن ََتْا ََّا األَ َََّْاُر َخال د يَن  َُّ ُ َام  َسُنْدخ  ُ وْا الصماا  ا  َفدا َوالم  يَن آَمُنوْا َوَكم 

َْ ا َ ًّ اَ      َُّ ُ ََّْمَسة  َو ُْدخ  َ  ََّا َنْ َواج  مُّ  [. 57]النساء:﴾  مَُْ 
َ اِّن﴿ نالصا حلِّ ُلوْا نَوَعمِّ نآَ ُنوْا ن﴾َوالاذِّيَس نوالعمل  ناإلْي ن نب  نمجعوا ُلُهمْن﴿؛ نالقي  ة ن﴾َسُنْدخِّ نيوم ؛

ن؛نأي:نإذاندخلوانليه  نخَيُلدوننليه نأبدا  نن﴾لِّيَه َ نا ٍانَُتْ ِّين ِّسنحَتْ َِّه ناألَنََْه ُرنَخ لِّدِّيَسن﴿
ُلُهْمنظَِّالًّنظَلِّيال﴿؛ن سن لنقذٍر ن﴾هلاُْمنلِّيَه نأَْزَواٌجن َُّاهاَ بٌن﴿ ؛نأي:ندا منخبالفنأهلنالن ر نن﴾َونُْدخِّ

ال نلهمنيفنظلنظليل نوأ  ناألولوننلنصليهمنانرا نحت قهم نمثنيقولنهللان ن:-سبح نهنوتع ىن-نأ  نه
ْل َ ﴿ َُُموْا ِب  ْماَُ فََْيَ النماس  َنن ََتْ ََ م  َ ََل َنْ   ََّا َوَ َذا َح َُ َْ َنن تُ  ُّوْا اأَلَما ْدل  َ نم  َ نم اَلَ َيَُْمُسَُ

رياا اَن اَ   اا َفص  ََُ ف آ  َ نم اَلَ ََ  [. 58]النساء:﴾ اَلَ     مما يَ  ُ 
ْدُّواْناأَلَ  اَناِّنإِّناناَّلل َنن﴿ ؛نهذانع  ة ن﴾إَِّىنأَْهلَِّه ﴿؛نأي:ن  نا ُ من منعليهن سناحلقون نن﴾ََيُْ  ُُ ْمنَأننُت

نإ  نن لتنيفنعل  ن  نأخذن ف  حنالكعبةن سنعكم ننبسنَلحةناحللم نوهللانأعلمنبصحةنهذان ق لوا
َوإَِّذانَحَكْمُ منبََْ َنن﴿أصح هب  نالقصة نلكسناآليةنتدلنعلىنو وبنأدا ناأل  انانإىنأهله  نأي:نإىن
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ْلَعْدلِّن﴿؛نَي   من﴾النا سِّن نابِّ نأي:نابحلق ن﴾َأننحَتُْكُموْا ناَّلل َننِّعِّما ﴿؛ نالذينن﴾إِّنا ننِّعمِّ نأي: نيعظكم  ن   ؛
نابلعدل نن-سبح نهنوتع ىن-؛ن﴾يَعُِّظُكمنبِّهِّن﴿ ناأل  نةِّ نواحلكمِّ ناَّلل َنَ  َننَسِّيع  ﴿بهن سنَتديةِّ ؛ن  نن﴾إِّنا
ن ل يق

ري ا﴿ن نابلعدلِّ نوأدا ِّناأل  نةِّ نل حلُكُمنابلعدلنُي َمُو نواأل  نُةنن﴾َبصِّ ؛ن  نيفعل نهذانإش ربنإىناحلُكمِّ
ن -سبح نهنوتع ىن-تُبصُ  نيقولنهللان

َْ ََإ ن تََ ﴿ َُ ن َ  ُ وْا السمُسوَل َوُنْوِل  اأَلْمس  م  َ  ُ وْا اَلَ َوَن َْ ِف  َشْعء  ََي نَيَََُّّا الم  يَن آَمُنوْا َن َنا َْكُا
س  َوَنْحَسُن َتَْو ي   َِ َخ َْ س  َذل  لَ  َواْل ََْوم  اآلخ  ُنوَن ِب  َْ تَُْ م  نُا َُ ﴾  َََُس ُّوُه َ ََل الَ  َوالسمُسول  َ ن 

 [. 59]النساء:
يقول:نبعثنهللاننن-نرض نهللانعنهن-؛نن لتنهذاناآليةنيفنأيبنسعيدنا،درين﴾َ نأَيََُّه نالاذِّيَسنآَ ُنواْن﴿
علقمة نعلىنبعثنأاننليهم نح نان هين نإىنرأس نأي:ن ك ننببع نننن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-رسولنهللانن

نن-نو  نن سنأصح بنبدرن-الا يق نأذننلا  فةن سناجلي  نوأ ا نعليهمنعبدنهللانبسنحذالةنال هم ن
ع بة نأي:ن  اح نو  ننتسنر ون عه نلن لن نيفنبع نالا يق نق ل:نوأوقدنالقومنانرا نليصنعوانو  ننليهند

عليه نصنيع   نوحنونذلك نق لنهلم:نأليمنلنعليكمنال مونوالا عة!نق لوا:نبلى نق ل:نلم نأاننمي   من
نال نهذا نعليكمنحبق نَو عيتنأننتدخلوا نق ل:ناع  وا ن ر نلق منانسننبش  نإننصنع موا!نق لوا:نبل  

نن-نصلىنهللانعليهنوسلمن-ل عللوانح نظنوانأ منواثبون نلحب وانأنف هم نلضحكنبعدنذلك نل لنامن
 سنأ   من عصية نلالنتايعوا نوالقصةنأي:نيفن  ندنأمحد نن-صلىنهللانعليهنوسلمن–ق ل نأ  نالنامن

ريا نن نُو
َِّيُعواْناَّلل َن﴿ ناأَلْ  ِّن ِّنُكمْنننَ نأَيََُّه نالاذِّيَسنآَ ُنواْنَأ َِّيُعواْنال اُسوَلنَوأُْولِّ ؛نالوالب نإذانأ  و منبا عةنهللا نن﴾َوَأ

ن؛ناخ لف م ﴾لَنِّننتَََن َزْعُ مْن﴿َو عةنال سول نأ  نإذانأ  وان عصية نلالنَسونوالنَ عة ن
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نإَِّىناَّلل ِّن﴿ن نَشْ ٍ نلََُ دُّوُا نإَِّىن﴿؛نأينإىن   بنهللا ن﴾يفِّ ؛نردوانإىنال سول نن﴾اَّلل ِّنَوال اُسولِّنلََُ دُّوُا
نأي:ن دبنحي ته نأ  نبعدنول ته نلنىنسن ه ن

نَذلِّكَن﴿ن ناآلخِّ ِّ نَواْليََْومِّ َّلل ِّ نابِّ ُنوَن ِّ ْْ نتَُ نال دنإىنهللانوال سول ن﴾إِّننُ نُ ْم نأي: نلكمن سن﴾َخيَْ ٌن﴿؛ ؛
نوال  ويلنيفنالق آننلهن ع ٍنن نه :نن؛نأينأح سنع قبةنو آل ن﴾َوَأْحَ ُسنََتْوِّيال﴿ال ن زع نوالقولنابل أي ن
نامل ىن األول نتع ى: نق ل نالع قبة  ن عىن: نال  ويل نََتْوِّيُلهُن﴿: نََيْ ِّ نيََْوَم نََتْوِّيَلُه نإِّالا نيَنظُُ وَن ﴾ننَهْل

نََتْوِّيُلهُن﴿؛نأي:نع قبةنأ  هم ن]53]األع اف: ؛نأي:نالع قبةنع قبةن  نوعدنهللانن]53]األع اف:﴾نيََْوَمنََيْ ِّ
َ نَلَْنحيِّيُاواْنبِّعِّْلمِّهِّنَوَلما نََيْ ِِّّْمنََتْوِّيُلهُن﴿ نن-سبح نهنوتع ىنن- بُواْن ِّ ن؛نأي:نوقوعنالعذاب ]39]يونم:﴾ننَبْلنَ ذا

ناأَلَح دِّيثِّنوََ َذلَِّكنجَيَْ بِّيَكنَربَُّكنَويََُعل ُِّمَكن ِّسنَتَْن﴿:نال  ويلن عىننتعبرينال ؤ  نامل ىن الثا   ﴾ننوِّيلِّ
َن نبَِّ ْ وِّيلِّهِّن﴿ ن]6]يوسَ: ناأَلَح دِّيثِّن﴿ ن]36]يوسَ:﴾ننََب ِّئَْ ن ِّسنََتْوِّيلِّ ن نن]101]يوسَ:﴾نَوَعلاْمَ  ِّ

َهََذانََتْوِّيُلنُرْؤَ َين ِّسنن﴿:نال  ويلن عىننحتققنالش   نق لنتع ىنيفنسوربنيوسَ:نامل ىن الثالث
نحتققنرؤ ي ن؛نأي:نهذان]100]يوسَ:ن﴾قََْبلُن

نامل ىن السافع نتع ى: نق ل نال ف ري  ن عىن نال  ويل نَصبَْ  ان﴿: نعاَلْيهِّ نَتْ اِّو نَلَْ نَ   نََتْوِّيُل نن﴾نَذلَِّك
ن ]82]الكهَ:
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ن65-60( من اآلية 88تفسري سورة النساء )ص: 
﴿  َِ َا نُ ز َل َ لَْ  َْ آَمُنوْا ل  ُموْا  َنََلْ تَََس َ ََل الم  يَن يََْزُكُموَن نَ َمَُّ ََ َِ يُس يُدوَن َنن يَََاَحا ْب   َََ َوَما نُ ز َل م ن 

ا  َْ َضَ  ا فَ   دا ْ َْاُن َنن ُيض  مَُّ ٍم ُفُسوْا ف آ  َويُس يُد ال َْ ْماُروم  َوََْد نُم ُسوْا َنن َي  [. 60]النساء:﴾ َ ََل ال
َ نن﴿ ؛نهذاناآليةنن لتن  ناخ صمنيهودينو ن لق نن﴾أُن َِّلنإِّلَْيكَنأَلَْنتَََ نإَِّىنالاذِّيَسنيََْ ُعُموَننأَنَاُهْمنآَ ُنواْن ِّ

 نل تي انن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-لدع نا ن لقن عَ نبسناألش فنليحكمنبينهم  نوأ  ناليهودينلدع نالناَمنن
نأَنَاُهْمنآَ ُنواْننأَلَْنتَََ نإَِّىنالاذِّيَسنيََْ ُعُمونَن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-لقضىنلليهودي نللمني َضنا ن لق نيقولنهللانن

ُُواِّن َ نأُن َِّلنإِّلَْيَكنَوَ  نأُن َِّلن ِّسنقََْبلَِّكنيُ ِّيُدوَننَأننيَََ َح َ ُمواْنإَِّىنالاا  ن؛نأينهن ن ع نبسناألش ف ﴾ ِّ
ن؛نأُ  وانأننيكف وانابلذينحيكمنبغرين  نأن لنهللا نوالنيوالونه ن﴾َوَقْدنأُ ُِّ واْنَأننَيْكُفُ واْنبِّهِّن﴿
اَويُ ِّيُدنا﴿ لاُهْمنَضاَلال نبَعِّيد  انعسناحلق نوالا ُوان م نقلن ن لن عبودن﴾لشاْياَ ُننَأننُيضِّ ؛نأينبعيد 

 نوالا ُوانيفنالق آننعلىن ع ٍنن-سبح نهنوتع ىن- سنشل  نأونشيا ننو لن  نُعبدن سندوننهللان
ن نه :ن

نامل ىن األول نتع ى: نق ل ناألواثن  نأي: نالا ُوا ناَّلل َن﴿: ناْعُبُدوْا ُُواَنَأنِّ نالاا  ﴾ننَواْ َ نُِّبوْا
ُُوَانَأننيََْعُبُدوَه ﴿؛نأيناألصن م نوق لنتع ى:ن]36]النحل: نالاا  ؛نأين]17]ال   :﴾نَوالاذِّيَسناْ  ََنََُبوا

ناألواثن ناألصن م ن
ُُواِّن﴿:نالا ُوانأينالشيا ن نق لنتع ى:ننامل ىن الثا  نالاا  نَسبِّيلِّ ؛ن]76]الن   :﴾ننيََُق تُِّلوَننيفِّ

ُُواَن﴿أينيفنسبيلنالشيا ن ن ُهُمناْلقَِّ َدَبنَواْ،ََن زِّيَ نَوَعَبَدنالاا  نَْ ن ن]60]ا   دب:﴾نَوَ َعَلن ِّ
:نالذينحيكمنبغرين  نأن لنهللا ن م نيفناآليةناليتنأ   ن  نا  ادنهب ن ع نبسناألش ف نامل ىن الثالث

ُُواِّنيُ ِّيُدوَننَأننيَََ َح َ ُمواْنإِّن﴿ق لنتع ى:نن ؛نليمن عن انأنني ح  موانإىنالا ُوا نن]60]الن   :﴾ننَىنالاا 
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نأن لنهللانهونن نأن لنهللا نإذ ا:نالذينحيكمنبغرين    عىننالصنم نوإمن :ني ح  موننإىن سنحيكمنبغرين  
ن ن-سبح نهنوتع ىن-نَ ُوا نمثنيقولنهللان

َ  َل َ َُْ تَََ اَلْوْا َ ََل َما ﴿ َِ ُصُدو ااَوَ َذا  َ ق َي َيُصدُّوَن َكن ﴾ نَ َزَل اَلُ َوَ ََل السمُسول  رَنَْيَم اْلُمَنا
 [. 61]النساء:
ن؛نيفنالق آنن سناحلكم ن﴾َوإَِّذانقِّيَلنهَلُْمنتَََع َلْواْنإَِّىنَ  نأَنَ َلناَّلل ُن﴿
؛نإىنُريك ن﴾َعنكَن﴿ع ضون ن؛ني﴾رَأَْيَتناْلُمَن لِّقَِّ نَيُصدُّونَن﴿؛نليحكمنبينكم ن﴾َوإَِّىنال اُسولِّن﴿

ن؛نهذانَت يد نيقولنهللانسبح نهنوتع ى:﴾ُصُدود ا﴿
َُ َ  م ﴿ لَ  َ ْن َنَرْ  َِْ  ُفوَن ِب  َْ ُثُم َ رُؤوَك  ََدمَمْم نَْيد يَّ  َا  ََُّ مُّص  َبة  ل  ْ َ  َ َذا َنَصافََاَْ ََ ُا  ََ َ ْحَسا

 [. 62]النساء:﴾ َوتََْوَ  قاا
ََن﴿ ن﴾َلَكْي نيصنعون  يَبةٌن﴿؛ ن ُّصِّ نَأَص بََ َُْهم ن﴾إَِّذا نعقوبة  نأي: نأَْيدِّيهِّمْن﴿؛ نَقداَ ْت  َ نب ب نن﴾ ِّ ؛

ن ف هم نب ب نا ع ص  نأليقدروننعلىناإلع اض نوالف ارن سنا ص    ناجلواب:نال نن
َّلل ِّن﴿ إِّالان﴿  مةنإىنُريك نن؛ن  نأردانناب ن﴾إِّْننأََرْدانَننن﴿ن؛نإذانأص ب همن صيبة نن﴾نمُثانَ آُؤوَكنحَيْلُِّفوَننابِّ
؛نأي:نَتليف  نب نا،صم  نابل ق ي نيفناحلكمندونناحلملنعلىنُ   ِّنن﴾َوتََْولِّيق  ﴿ن؛نأي:نصلح   نن﴾إِّْحَ  ان ن

سبح نهنننن-احلق نوهذاندا م  نا ن لقنالذينيدع ناإلصالح نويدع نال وليق نويدع ناإلح  ن نيقولنهللانن
ن -وتع ى

َِ الم  يَن يََ ْ ﴿  ْ َََْو ا فَ   غااُنولََ  َْ  َّ َْ َوَُل  مَُْ ِف  نَ ُفس  َْ َوك ْ َُّ َُّ َْ َََأْكس ْض َكنَْ ََُُ وم   َُ اَلُ َما ِف    َ ﴾
 [. 63]النساء:
نقَُُلوهبِِّّمْن﴿ ُهمْن﴿؛ن سنالنف ن نوالكذبنيفنأعذارهم ن﴾أُولََئَِّكنالاذِّيَسنيََْعَلُمناَّلل ُنَ  نيفِّ ؛ن﴾َلَ ْع ِّْضنَعنَْ

هِّمْن﴿ نن-سبح نهنوتع ىنن-؛نخولهمن سنهللانن﴾َوعِّْظُهمْن﴿ابلصف نعنهم نن نأَنُف ِّ ؛نأي:نيفنش ننن﴾َوُقلنهلاُْمنيفِّ
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ْث ا نليهم نأي:ناز  همنأل لنأنني  عوانعسنالكف  نمثنق لنهللانن﴾قََْوال نبَلِّيغ  ﴿أنف هم نن سبح نهنننن-؛نأي:ن 
ن:-وتع ى

َْ َ رُؤوَك ََاْساََْغَفُسوْا اَلَ  َوَما َنْرَسْ َنا م ن رمُسول  َ  م ل  ﴿ َْ َ ذ امَ ُموْا نَ ُفَسَُّ َاَا ِب  ْذن  الَ  َوَلْو نَ َمَُّ ُْ 
ا  [.64]النساء:﴾ َواْساََْغَفَس َ َُُ السمُسوُل َلَوَ ُدوْا اَلَ تََوماِبا رمح  ما

ناَّلل ِّن﴿ ا عنليم نَي  نبهنوحيكم نَلنن سلنال سلنإالنأل لن؛نلي﴾َوَ  نأَْرَسْلَن ن ِّسنراُسوٍلنإِّالانلُِّياَ َعنِبِِّّْذنِّ
ش عهنإالنأل لنأننحُيكمنبهنيفناألرض نالنأل لنأننيُعصىنننن-سبح نهنوتع ىنن-أننيا عوا نو  نأن لنهللانن

نلَ ْس ََْغَفُ واْن﴿؛نَت ب  ن﴾َ آُؤوكَن﴿؛نب ح  مهمنإىنالا ُوا ن﴾َوَلْونأَنَاُهْمنإِّذنظاَلُموْانأَنُفَ ُهمْن﴿وخُي لَ ن
يم  ﴿؛نعليهم نن﴾اَّلل َنَواْس ََْغَفَ نهَلُُمنال اُسوُلنَلَوَ ُدواْناَّلل َنتََواااب ن ن:ن-سبح نهنوتع ىن-؛نهبم نمثنيقولنهللان﴾راحِّ

﴿  َْ  َّ َْ ُثُم  َ َيَ ُدوْا ِف  نَ ُفس  نَََُّ ََ ُموَك َ  َما َشَ َس فََ َْ ُنوَن َح مَ َُِ َِ  َ يَُْ م  َََضْ َم ََ َ َورَفَ  ما  َحَس اا اَ 
 [. 65]النساء:﴾ َوُيَس َ ُموْا َتْس   ماا

ْْ ُِّنونَن﴿ ؛نهذاناآليةنن لتنيفنخصو ةن  نتنب نال برينوب نر لن سناألنص ر ن﴾َلاَلنَوَرب َِّكناَلنيَُ
حكمنلل بري نلغض ناألنص ري نلق لن نرسولنهللانأنن  ننابَسنعم ِّك!نننن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-ل لنامنن

 نن-صلىنهللانعليهنوسلمن-ن نل لوننو هنرسولنهللان-صلىنهللانعليهنوسلمن-يقصدنال برينبسنعمةنالنامنن-
مثنق لنلل بريناسق نليقولنال برينلونهللان  نأح  نهذاناآليةنن لتنإالنيفنذلك نأخ  هنالبخ ري نو  لم ن

نََُهمْننن﴿ هِّْمن﴿ نليم نوقونالن اعنبينهم نن؛نأي:نليم ناخ له﴾َح اَنحُيَك ُِّموَكنلِّيَم نَشَلَ نبََيَْ نأَنُف ِّ ُدواْنيفِّ مُثانالَنجيِّ
ن﴾َحَ     ا    ً نأونشكا نأي:نضيق    نَقَضْيتَن﴿؛ ن﴾ت ِّا  نبينهم  نقضيتنبه نت  نينق دوانن﴾َوُيَ ل ُِّمواْن﴿؛ نأي: ؛

ن؛ن سنُرين ع رضة ن﴾َتْ لِّيم  ﴿حلكمك ن
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ن74-66( من اآلية 89تفسري سورة النساء )ص: 
ََََ ُ وُه َ  م ََ   ل  مَ  ﴿ َْ َنو  اْخُسُ وْا م ن   ََير ََُ مما  َُ َْ َنن  اََْاَُُ وْا نَ ُفَس َنا َكَ ْ َّ  اََبَْ ُم ََ َْ َوَلْو  َوَلْو َن َُّ نَْ

ساا  مَُْ َوَنَشدم تََْثب  ااا اَن َخ َْ ََ ََََ ُ وْا َما يُوَك ُوَن ف آ  َل  َْ  [. 66]النساء:﴾ نَ َمَُّ
ناقَْ َُُلواْنأَنُفَ ُكمْنَوَلْونَأانان َن﴿ َن نَعَلْيهِّْمنَأنِّ ؛نن﴾أَوِّناْخُ ُ واْن ِّسندَِّ رُِّ م﴿؛نأي:نيق لنبعُضكمنبعض   ن﴾ ََبَْ

ُهمْن﴿؛ن  نلعلوانالذينُ   نعليهم نن﴾ ا نلَََعُلواُن﴿ م ن  بن نعلىنب نإس ا يل نن نَْ ؛نَ  فةنقليلة نن﴾إِّالانقَلِّيٌلن  ِّ
ن نن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-؛ن سنَ عةنالنامن﴾ُظوَننبِّهِّنَوَلْونأَنَاُهْمنلَََعُلواْنَ  نيُوعَن﴿

نتََْكبِّي   ن﴿؛نوأسهلنيفنالعمل ن﴾َلَك َننَخيَْ  انهلاُمْن﴿ ؛نأشدنأي:نأ ك نحتقيق    نإلْي  منمثنيقولن﴾َوَأَشدا
ن ن-سبح نهنوتع ىن-هللان

َناُ َ مَ ن لمُد َما َنْ ساا َك   ماا﴿ تََ َْ  [. 67]النساء:﴾ َوَ ذاا آلم
َن ُهم﴿ تََيَْ َن ُهمن  ِّسنلاُدنَا ﴿؛نأي:نلونثب وا نوعملوان  نوصين نبه ن﴾َوإِّذا نآلا تََيَْ ؛نأي:ن سنعندان نن﴾آلا

ن؛نوهوناجلنة ﴾َأْ  ا نَعظِّيم  ﴿
َاا مُّْسَاق  ماا﴿ َسا َْ ص  َناُ   [. 68]النساء:﴾ َوَ ََديَْ
َ  ن ُّْ َ قِّيم  ﴿ ْدينإىناجلنة نمثنيقولنهللان؛نأي:ن﴾َوهَلََديََْن ُهْمنصِّ َا نن-نَ يق  ن   قيم  نيفنالديس ني

ن:ن-سبح نهنوتع ى
دَ يق َي َوا﴿ َن النمب َي َوالصَ  ََ اَلُ َكَ ْ َّ َ مَ  َِ َمَع الم  يَن نَ ََْ   ْ ْ ع  اَلَ َوالسمُسوَل ََُأْولََ َََّداء  َوَمن ُي ٍُّ ل

َِ َرَ  قاا  ْ  [. 69]النساء:﴾ َوالصماا  َي َوَحُسَن ُنولََ
ناَّلل َنَوال اُسولَن﴿ ُن﴿؛ن سنياونهللا نوياونال سولنليم نأ  نبه نن﴾َوَ سنيُاِّوِّ لَُ ْولََئَِّكنَ َونالاذِّيَسنأَنََْعَمناَّلل 

د ِّيقِّ َن﴿؛ن  تبةنع لية ن﴾َعَلْيهِّمن  َِّسنالنابي َن ؛نأل ضلنأصح بناألنبي  نَُسُّوانالصديق ن ب لغ همنيفنن﴾َوالص ِّ
نوال صديق الصدنن
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؛نأي:نن﴾َوَحُ َسنأُولََئَِّكنَرلِّيق  ﴿؛نُرين  نذُ   ن﴾َوالصا حلِِّّ َن﴿؛نالق لىنيفنا ع رك ن﴾َوالشَُّهَدا ﴿ن
يفناجلنة نأي:ني  م ونهب نب ؤي هم نوز ر م نواحلضورن عهم نوإنن  ننأي:ن ق همنيفنالدر  انالع لية نن

نلكسنَين وننابحلضور نوال  رب ن
﴿ َِ لَ  َك   مااَذل   [. 70]النساء: ﴾ اْلَفْضُل م َن الَ  َوَََفا ِب 
بهنعليهم؛نأل منانلوانبا ع هم نننن-سبح نهنوتع ىنن-؛نهذان لهنتفضلنهللانن﴾َذلَِّكناْلَفْضُلن َِّسناَّلل ِّن﴿

َّلل ِّنَعلِّيم  ﴿وإمن نهونلضٌلن سنهللا ن سبح نهننن-؛نبكوابناآلخ ب نلكقوان  نأخرب منبه؛نألننهللان﴾وََ َفىنابِّ
ْكُلنَخبِّري﴿ق ل:نن-وتع ى ن ]14]ل َ :﴾نَوالَنيَُنََب ُِّئَكن ِّ

َْ ََا ف ُسوْا ثََُبام  َنو  ا ف ُسوْا َجَ   اا﴿ ْ َرَُ  [. 71]النساء:﴾ ََي نَيَََُّّا الم  يَن آَمُنوْا ُخُ وْا ح 
ْذرَُ مْنَ نأَيََُّه نالاذِّيَسنآَ ُنوْان﴿ ؛نن﴾لَ نفُِّ واْن﴿؛نأي:ن سنعدو م ناحرتسوان نه نوتيقظوانله ن﴾ُخُذوْانحِّ

نانفُِّ واْن﴿؛نأي:ن  ف ق  نس يةنبعدنس ية نمج عةنبعدنمج عة ن﴾ثََُب اٍن﴿أي:نا ضوانإىنق  لنالعدو ن أَوِّ
ن؛نأينى مع  نح  ن  نت البهنا صلحة ﴾مجِّيع  

َْ َلَمن  ﴿ َُ ن اَوَ نم م  َْ َشَّ  دا َُن ممَ َُّ ََ اَلُ َكَ عم َ ْذ ََلْ َن ََْد نَ ََْ  ََُ مُّص  َبة  ََاَل  َْنم ََإ ْن َنَصافََْا  َْ َب ﴾  لم َُ
 [. 72]النساء:
نُكْمنَلَمسنلايََُبا َِّئسان﴿ ْخِّ نانعسنالق  ل ن كلن  نحصلنلعبدنهللانبسنأيبنا ن لق نن﴾َوإِّنان ِّ ؛نليبائسنأي:نلَي

ْ ن  نواجمل هديس نن علواني كلمون ن يَبةٌن﴿ويفعلوننألع ال  نيُكبُاوننهب نا  ؛ن سنق لن﴾لَنِّْننَأَص بََْ ُكمن ُّصِّ
ن ن﴾قَ لَن﴿وه ْية  نا ن لق  نهذا نَشهِّيد ا﴿؛ ن اَعُهْم نَأُ س نَلَْ نإِّْذ نَعَل ا ناَّلل ُ نأَنََْعَم ن عىنن﴾نَقْد نهن : نشهيدا ؛

نا نأونأُهَ م ح ض ا  أي: نَلنأحض  نل ُق َلنأونُتصيَب ناجل اح 
َنُآ َمَو مة  ََيلَ َاِن  َُنُم َمَ َُّ ﴿ َْ َوفََ َْ َُ َن َُن فََ َْ َأن َلمْ َت ََْضل  مَ َن هللا لَ ََُقوَلنم ََ  َْ َُ َُوَ   َوَلْ ْن َنَصاَف َْ َََأ

ا  [. 73]النساء:﴾  َََْو اا َك   ما
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نيمة نن﴾َولَئِّْسنَأَص َبُكْمنَلْضٌلن  َِّسنهللا﴿ َنُكْمنن﴿؛ناند    نن﴾لَيََُقوَلسان﴿؛نأي:ن كلنل  نُو نَتُكسنبََيَْ َ َ ننَلْا
َنُهنَ َودابٌن نُ نُتنَ َعُهْمنَل َُلوَزنلََْوز انَعظِّيم  ﴿؛نأي:نيقولنهذانالكالم نيقول ن﴾َوبََيَْ نن-ن؛نيقولنهللان﴾َ نلَيَ  ِّ

َنُهنَ َودابٌن﴿ن-سبح نهنوتع ى َنُكْمنَوبََيَْ نَتُكسنبََيَْ منوبينهنعهود نأنهنخي جن عكم ن؛ن  ننَلنتكسنبينك﴾َ َ ننَلْا
نُ نُتنَ َعُهْمنلَ َُلوَزنلََْوز انَعظِّيم  ﴿يقولنهذانالكالم نأي:ني مىن نوالوا  نعليهنأننخي ج ننن ؛نيقصدن﴾َ لَيَ  ِّ

ن:ن-سبح نهنوتع ىن-ابلفوزنهن نحظنوال ن سنالغنيمة نوإالنل  ن لقنالنيهمهناأل  نيفناآلخ ب نيقولنهللان
ْ  ََُقات ْل ِف  ﴿ َََ َُْقَاْل َنو  َََ َسة  َوَمن يََُقات ْل ِف  َسب  ل  الَ   آلخ  ُسوَن اْاََ اَة الدُّ ََْ ا ِب  ٍْ  َسب  ل  الَ  الم  يَن َي

َََسْوَف  َُْ ت  آ  َنْ ساا َك   ماا  [. 74]النساء:﴾ يََْغ  ِْم 
ناَّلل ِّن﴿ نَسبِّيلِّ نََْي نن﴿ نن-سبح نهنوتع ىنن-؛نأي:نإلعال ن لمةنهللانن﴾لََْليََُق تِّْلنيفِّ الاذِّيَسنَيْشُ وَنناحْلََي َبنالدُّ
َ بِّن آلخِّ ناَّلل ِّنلََيَُْقَ لْن﴿؛نيش وننأي:نيبيونالدني  ن ق بلناآلخ ب نن﴾ابِّ نَسبِّيلِّ أَون﴿؛نُي  شهد نن﴾َوَ سنيََُق تِّْلنيفِّ
ن﴾يََْغلِّ ْن نبعدو  نيظف  نَعظِّيم  ن﴿؛ نَأْ   ا تِّيهِّ ْْ ننَُ ن  يال  نوهللان﴾َلَ ْوَف نثوااب  نوتع ىن-ن؛ يقول ننن-سبح نه

وهونالذينلهن  نيفنال م واا نو  ننن-سبح نهنوتع ىن-؛نوالذينوصَنالعظم نهونهللان﴾َأْ   انَعظِّيم  ﴿
نيفناألرض نواأل  نيفنالق آننلهن ع ٍنن نه :ن

ن ن]3]الاالن:﴾وُهسانُأُ وَرُهسانلَنِّْننأَْرَضْعَسنَلُكْمنلَآتُن﴿:ناأل  ننفقةنال ض ع نق لنتع ى:ننامل ىن األول
ْلَمْعُ وفِّن﴿:ناأل  ن عىننا ه ؛نامل ِن الثا  ن ن]25]الن   :﴾نَوآُتوُهسانُأُ وَرُهسانابِّ
نن-:ناجلُعل نُتعلن  ال ن سنيعملنعمال ن عين َ نتقولن سنلعلن ذانللهن ذا نق لنهللانامل ىن الثالث

﴾ننُقْلنَ  نَأْس َُلُكْمنَعَلْيهِّن ِّْسنَأْ  ٍن﴿؛ن]47]سب :﴾نْسنَأْ ٍ نلََُهَونَلُكمْنُقْلنَ  نَس َْلُ ُكمن  ِّن﴿:ن-سبح نهنوتع ى
ن؛نأي:نالنأريدن نكمن ق بال  نن]86]ص:

نالاذِّيَسن﴿:ناأل  ن عىننالكوابنعلىنالا عة ن كلناآل انأ   ن نوق لنتع ى:نامل ىن السافع  َولََنْل َِّيسا
ْحَ سِّنَ  نَ  نُواْنيََْعَمُلونَصبََُ واْنَأْ َ ُهمن ن ن]96]النحل:﴾نِبَِّ
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نََْي ﴿:ناأل  :نالكن  ناحل س نق لنتع ى:نامل ىن اخلامس نالدُّ َن ُانَأْ َ ُانيفِّ ؛ن]27]العنكبوا:﴾نَوآتََيَْ
أي:نثن   نح ن   نوليمن عن انأننهللانيعايهنأ  انيفنالدني  نلليمنلهنيفناآلخ بننصي  نوإمن نا عىننأ  ا ن

نلكن  ناحل س أي:نا
ن ِّسنلاُدْنُهنَأْ   ان﴿سبح نهنوتع ى:نن-:ناأل  ن عىنناجلنة ن كلن  نيقولنهللانامل ىن السا س ْْاِّ َويَُ

ن؛ناأل  نالعظيمنأي:ننالكوابنالعظيم نويدخلهناجلنة ن]40]الن   :﴾نَعظِّيم  
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ن79-75( من اآلية 90تفسري سورة النساء )ص: 
َْ  َ تََُقات ُ وَن ِف  ﴿ َُ  َسب  ل  الَ  َواْلُمْسَاْضَ ف َي م َن السَ َ ال  َوالنَ َساء َواْلو ْلَدان  الم  يَن يََُقوُلوَن  َوَما َل

َِ َول  ًّا َواْ َ ل لمَنا م ن  رياارَفَمَنا َنْخس ْ َنا م ْن َ َ  ه  اْلَقْسيَة  ال ماَل   َنْ ُ ََّا َواْ َ ل لمَنا م ن لمُد  َِ َ ص  ﴾  لمُد 
 [. 75]النساء:
ناَّلل ِّنن﴿؛ناس فه منتوبيخ ن  نا  نونلكمن سنالق  ل!ن﴾َوَ  نَلُكْمناَلنتََُق تُِّلونَن﴿ نَسبِّيلِّ ؛نإلعال ن﴾يفِّ
ن لمةنهللا ن
نَوالن َِّ   نَواْلوِّْلَدانِّن﴿؛نأي:نيفنسبيلنَتليصنا   ضعف  نن﴾َواْلُمْ َ ْضَعفِّ َن﴿ن ؛نالذيسن﴾ َِّسنال  َِّ  لِّ

نويقولنابسنعب سنحب همنالكف رنعسناهلل بن نوآذوهم  ال نننن-رض نهللانعنهن-   نتنأاننوأ  ن سنه
ن نن-سبح نهنوتع ىن-؛نيدعوننهللان﴾الاذِّيَسنيََُقوُلونَن﴿ا   ضعف  نق لنتع ى:ن

نأَْهُلَه ﴿؛نأين كة نن﴾َربَاَن نَأْخ ِّْ َن ن ِّْسنَهَذِّاِّناْلَقْ يَةِّن﴿ اْ َعلنلاَن ننوَن﴿؛نابلكف  نن﴾ ِّْسنَهَذِّاِّناْلَقْ يَةِّنالظا َلِِّّ
ري ا﴿؛نأي:ني وىنأ  ان ن﴾َولِّيًّ ﴿؛نأي:ن سنعندك ن﴾ ِّسنلاُدنكَن ؛نالنصرينأي:ن﴾َواْ َعلنلاَن ن ِّسنلاُدنَكنَنصِّ

دع  هم نلي  نلبعضهمنا، وج نوبق نبعُضهمنإىنأننننن-سبح نهنوتع ىنن-نْينعن ن نهم نوقدناس ل بنهللانن
نظ  ه نلُ ِّحتن كُة نل نصَنا ظلومن سن

ََََقات ُ وْا نَ ﴿ ْماُروم   َفُسوْا يََُقات ُ وَن ِف  َسب  ل  ال ْول َ اء  الم  يَن آَمُنوْا يََُقات ُ وَن ِف  َسب  ل  الَ  َوالم  يَن ََ
اَن َض   فاا ْ َْان  ََ ٍم ْ َد ال ْ َْان  َ نم ََ ٍم  [. 76]النساء:﴾ ال

نا﴿ نَسبِّيلِّ نيفِّ نيََُق تُِّلوَن نآَ ُنوْا ن﴾َّلل ِّنالاذِّيَس نهللا  نإلعال ن لمة نن﴿؛ نَسبِّيلِّ نيفِّ نيََُق تُِّلوَن َوالاذِّيَسنَ َفُ وْا
ُُواِّن ؛نأنص رنديسنالشيا ن نالن يلة:نتغلبوهم؛ن﴾لَََق تُِّلواْنأَْولَِّي  نالشاْياَ نِّن﴿؛نإلعال ن لمةنالشيا ننن﴾الاا 

ال نلقو منابلشيا ن نالذينق لنهللا-سبح نهنوتع ى-ألننقوتكمنابهللن -نسبح نهنوتع ىنعنهن-نن نأ  نه
ْ ن ن﴾إِّنانَ ْيَدنالشاْياَ نِّن﴿:ن ن؛نأي:نواهن َ نواهي َ نالنيق ومن يَدنهللا ن﴾َ  َننَضعِّيف  ﴿؛ناب 
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ََََ مما َُا َِم كَ ﴿ اَة  َ  ُموْا الصمَ َة َوآُتوْا الزمََ َْ َوَن َُ َي َ  َل َ َُْ َُفُّوْا نَْيد  َُ َنََلْ تَََس َ ََل الم  يَن  اْلق َااُل   َ ْ َّ 
نَ  اََْبَم َكَ  َْ ََ َ َ ةا َوََاُلوْا رَفَمَنا َل  ٍْ َ ة  الَ  َنْو َنَشدم َخ ٍْ  َ ْوَن النماَس ََ ٍَ َْ َُيْ َُّ نَْ ََس يق  مَ  ا اْلق َااَل َلْو  َنخمْستَََنا  َ َذا 

س  لَ َمن  اتَمقَ  َسُة َخ َْ َُْل َمَااُا الدم ََْ ا ََ   ل  َواآلخ  ََس يِم    [. 77]النساء:﴾ ا َو َ ُتْ َ ُموَن ََا    َ ََل َنَ ل  
ْ ن  نن﴾أَلَْنتَََ نإَِّىنالاذِّيَسنقِّيَلنهَلُْمنُ فُّواْنأَْيدَِّيُكمْن﴿ ؛نعسنق  لنالكف ر ن  نَلبوان كة نَلبوانبع نا 

أَلَْنتَََ نإَِّىن﴿َل نالق  ل نقبلنأننيف ضنالق  ل نَلبوانالق  لنب ب ن  نو دوان سناألذهللان سنالكف ر ن
نال اَ  بَن نَوآُتوْا نالصااَلَب نَوأَقِّيُموْا نأَْيدَِّيُكْم يكم نالنجيوزنلكمنالق  ل نن؛نلقهنالنجي نعلن﴾الاذِّيَسنقِّيَلنهَلُْمنُ فُّوْا

ُمناْلقَِّ  لُن﴿اس عينوانابهلل ن ن؛نلُ ضنالق  ل ﴾َوأَقِّيُمواْنالصااَلَبنَوآُتواْنال اَ  َبنلَََلما نُ  َِّ نَعَلْيهِّ
ُهْمنخَيَْشْوَننالنا سَن﴿ن نَْ َ َخْشَيةِّن﴿؛نخي لوننالن س نأي:نالكف ر نخي لوننعذاهبمنابلق ل نن﴾إَِّذانَل ِّيٌقن  ِّ

نَخْشَية ن﴿ ن-نسبح نهنوتع ىن-ن؛نأي:ن خوفنعذابنهللان﴾اَّلل ِّن سبح نهننن-؛ن سنخشي همنهللن﴾أَْونَأَشدا
ن -وتع ى
ن﴾َوقَ ُلواْن﴿ن ن  ع َ  ن﴿؛ َن  نَعَليَْ َنَ  ََْبَت نَلِّ نَربَاَن  نَلْوالنَأخا ْنَوقَ ُلوْا نَق ِّي ٍننتَََن اْلقَِّ  َل نَأَ ٍل نقدنن﴾إَِّى نوهم ؛

نََْي نن﴿َلبوانالق  لنقبلنذلك نقلنهلم: نن ؛نابلن بةنلآلخ ب نن﴾قَلِّيلٌن﴿؛ن  ني م ونهب  نوي  م ونهب  نن﴾َ َ  ُعنالدا
ٌ نل َِّمسِّناتَاَقى﴿و  ي هنإىنالفن   نن َ ُبنَخيَْ ٌ نل َِّمسِّناتَاَقى﴿؛ناآلخ بنأي:ناجلنة نن﴾َواآلخِّ  كريب نن؛نله نخرينون﴾َخيَْ

؛نالنتظلمون نأي:نن﴾ل َِّمسِّناتَاَقىنَوالَنُتْظَلُموَننلَ ِّيال﴿:ن-سبح نهنوتع ى-ودا مة نخبالفنالدني  نق لنهللان
النتنقصونن سنأعم لكمنل يال نأي:نشيئ  ني ريا  نقدرنقش بنالنواب نل لوا  نعليكمنأننُت هدوا نق لنهللانن

ننن -سبح نهنوتع ىن-
َْ َحَسَنة  يََُقوُلوْا َ َ  ه  م ْن  نَيََْنَما ﴿ َُّ بَْ ٍَ مَدة  َوَ ن ُتص  َْ ِف  فَُُسوج  مُّ نُا َُ اْلَمْوُم َوَلْو َُ َُّ َُو ُوْا يُْدرَ  َت

ََُ  ء اْلَقوْ  َََما    ْن ك ند  الَ   َُْل َُلًّ مَ  َْ َس َ َْة  يََُقوُلوْا َ َ  ه  م ْن ك ند َك  َُّ بَْ اُ وَن   م   َ ك ند  الَ  َوَ ن ُتص  ََ َي
 [. 78]النساء:﴾ يََْفَقَُّوَن َحد يثاا
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نبَُُ وجٍن﴿ ؛نأي:ن  تفعة نن﴾ َُّشياَدبٍن﴿؛نأي:نيفنحصون ن﴾أَيََْنَم نَتُكونُوْانيُْدرِّ كُُّمناْلَمْوُانَوَلْونُ نُ ْمنيفِّ
بَْهُن﴿ا عىننالنَتشوانالق  لنخول َن سنا وا نل  وانَي نولون نتنيفنحصوننرليعةن شددب ن ْمننَوإِّننُتصِّ

ال ناليهود نن﴾َحَ َنةٌن ىن نه ن؛نأي:نخص  نوسعة نونعمة نُو
ناَّلل ِّن﴿ نَهَذِّاِّن ِّْسنعِّندِّ نأصيبوانحب نة نيقولونناحل نةنهن ن عىننالنعمة نن﴾يََُقوُلوْا ال ناليهودنإذا ؛نه

ُهْمنَسي َِّئةٌن﴿وا  ل نوال روع ن بَْ لىنهللانصن-؛نأي:ن دب نوبال  ن م نحصلنهلم ن  نقدمنالنامن﴾َوإِّننُتصِّ
نا دينة نن-عليهنوسلم
 نويقولوننهذانب ب ن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-؛نأي:ني ش   وننابلنامنن﴾يََُقوُلواْنَهَذِّاِّن ِّْسنعِّندِّكَن﴿ن

؛ن﴾ُ لًّن  ِّْسنعِّندِّناَّلل ِّن﴿؛ناحل نةنوال يئة نن﴾ُ لًّن﴿؛نقلنهلم نن﴾ُقلْن﴿ُممد؛نألنهن  نأتىنُأصبن  نهبذانالبال  نن
نالَنَيَك ُدوَننيََْفَقُهوَننَحدِّيك  ن﴿ ن-سبح نهنوتع ىن-هذانِب  نهللان ُْال ناْلَقْومِّ ََ ؛ناحلديثنالذينيلقىنن﴾َلَم نهلِّ

نسبح نهنوتع ى:نن-عليهم نالنيفهمونه نهذان سناببنال عل  نلف نن هلهم نق لنهللان
َِ م  ﴿ ََم َن الَ  َوَما َنَصاَف َِ م ْن َحَسَنة   َِ َوَنْرَسْ َناَك ل  نماس  َرُسو ا  مما َنَصاَف ََم ن  َمْفس  ن َس َ َْة  

لَ  َشَّ  داا َفا ِب   [. 79]النساء:﴾ َوََ
؛نن﴾َلمَِّسناَّلل ِّن﴿؛ن  نأص بكن سنخري ن﴾ ِّْسنَحَ َنةٍنن﴿؛نأيه ناإلن  ن ن﴾ ا نَأَص َبَكن ِّْسنَحَ َنةٍن﴿

ن ن سنهللا  ناحل نة؛نلضٌل نأت كنهذا نَأَص َبَكن ِّس﴿أي: نبَ ل ِّية نُ صيبة ن﴾َسي َِّئةٍننَوَ   كَن﴿؛ ؛ن﴾َلمِّسننَاْف ِّ
نَرُسوال نوََ َفىنن﴿؛ن نُممد نن﴾َوأَْرَسْلَن كَن﴿ب ب ن  نارتكب هن سنالذنوب نلهذان  ني  و بهنذنوبك نن لِّلنا سِّ

ا َّلل ِّنَشهِّيد  ؛نأي:نيشهدنعلىنرس ل ك نويشهدنعلىنصدقك نواحل نةنوال يئةنيفنالق آن نهل ن ع ٍننن﴾ابِّ
ن نه :ن
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ل اي َِّئةِّنَلُكباْتنن﴿:ناحل نةن عىننال وحيد نوال يئةن عىننالش ك نق لنتع ى:نامل ىن األول َوَ سنَ   نابِّ
نالنا رِّن نيفِّ نُوُ وُهُهْم ن]90]النمل:﴾ نتع ى: نوق ل نالش ك  نأي: َه ﴿؛ نَْ ن  ِّ  ٌ نَخيَْ نلَََلُه حلََْ َنةِّ نابِّ نَ    ﴾ننَ س

ن؛نأي:نالذينَي نابل وحيد ن]89]النمل:﴾نلََ ٍَعنيََْوَ ئٍِّذنآ ُِّنوننَوُهمن  ِّس﴿؛نأي:نال وحيد ن]89]النمل:
 ا نَأَص َبَكنن﴿:ناحل نة ن عىننالنص نوالغنيمة نوال يئةن عىننالق لنواهل ْية نق لنتع ى:نامل ىن الثا 

كَن نَلمِّسننَاْف ِّ نَأَص َبَكن ِّسنَسي َِّئٍة نَوَ   نَلمَِّسناَّلل ِّ إِّننَتَْ ْ ُكْمن﴿ لنتع ى:ن؛نوق]79]الن   :﴾ن ِّْسنَحَ َنٍة
 َ ْبُكْمنَسي َِّئٌةنيََْفَ ُحواْنهبِّ ُْْهْمنَوإِّننُتصِّ ن ]120]آلنعم ان:﴾نَحَ َنٌةنَتُ 

:ناحل نةن عىن:نا ا نوا،ص  نوال يئةن عىن:نالقحهنواجلدب نق لنتع ىنيفنسوربننامل ىن الثالث
ن ن اَعهُن﴿األع اف: نَوَ س ُوَسى ن ِّ نَياايَاُ وْا نَسي َِّئٌة ُهْم بَْ نُتصِّ نَوإِّن نَهَذِّاِّ نلََن  نقَ ُلوْا ناحلََْ َنُة نَ   تَُْهُم ﴾نلَنَِّذا
ن]131]األع اف: نتع ى: نوق ل نَ َك ﴿؛ ْلَن  نبَدا ناحلََْ َنةَنمُثا نال اي َِّئةِّ نَن نتع ى:ن]95]األع اف:﴾ نوق ل ؛

نَوال اي َِّئ اِّن﴿ حلََْ َن اِّ ن ]168]األع اف:﴾نويلوانهمنابِّ
ل اي َِّئةِّنقََْبَلناحلََْ َنةِّن﴿:ناحل نةن عىن:نالع لية نوال يئة:ن عىننالبال  ننامل ىن السافع  ُلوَنَكنابِّ ﴾نَوَيْ  ََْعلِّ

ن ن]6]ال عد:
َويَْدَرُؤوَننن﴿احل نةن عىن:نقولنا ع وف نوال يئةن عىننقولنا نك  نق لنتع ى:ن:نامل ىن اخلامس

حلََْ َنةِّنال اي َِّئةَن نهَِّ نَأْحَ سُن﴿؛نوق لنتع ى:ن]22]ال عد:﴾نابِّ لايتِّ ﴾نَواَلنَتْ َ وِّيناحلََْ َنُةنَواَلنال اي َِّئُةناْدَلْونابِّ
ن ن]34]لصلت:

حلََْ َنةِّنلَََلُهنن﴿سنا،ري نوال يئةنلعلننوعن سنالش  ن:ناحل نةنلعل:ننوعن امل ىن السا س َ سنَ   نابِّ
 َ ن ن]160]األنع م:﴾نَعْشُ نأَْ كَ هلِّ
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ن86-80( من اآلية 91تفسري سورة النساء )ص: 
َْ َحف   اا﴿ َََما َنْرَسْ َناَك َكَ ْ َّ  َاَا اَلَ َوَمن تَََوَلم  ََََقْد نََ ْ ع  السمُسوَل   [. 80]النساء:﴾ ممْن ُي
َ َعناَّلل َن﴿ نال اُسوَلنلَََقْدنأََ ؛نو سنأع ضنعسن﴾َوَ سنتَََوىان﴿؛نألننهللانأ  نبا عةنال سول ن﴾ اْسنيُاِّوِّ

؛نَلنن سلكن نُممدنح لظ  نألعم هلم نبلنن﴾َلَم نأَْرَسْلَن َكنَعَلْيهِّْمنَحفِّيظ  ﴿َ ع كن نُممد نلالن  منبه ن
نجي زيهمنيومنالقي  ة نن-سبح نهنوتع ىن-أ  همنلنىنهللانأرسلن كننذي ا نهلم نوأ  ن

ُاُِم َما  ﴿ َْ َس الم    تََُقوُل َواَلُ َي َْ َر َْ َُّ نَْ َر  َفة  مَ  َإ َذا فَََسُ وْا م ْن ك ند َك فََ مَمَ  َاَكة َ  يَُبََ َ ُاوَن  َويََُقوُلوَنَ 
لَ  وَ  َفا ِب  ْل َكَ ا الَ  َوََ َْ َوتَََوَم َُّ  [. 81]النساء:﴾ َ    َََأْكس ْض َكنَْ

؛نأي:نأ  اننَ عة نأي:ننايعكنَ عةنن﴾ََ َعةٌن﴿ن؛نأي:نا ن لقون نيقولوننإذان   وك نن﴾َويََُقوُلونَن﴿
ُهمْن﴿؛نأي:نخ  وا ن﴾لَنَِّذانبَََ ُزواْن﴿لك ن نَْ َ نن﴿؛نأي:نأضم انَ  فةن نهم ن﴾ ِّْسنعِّندَِّكنبََياَتنََآ َِّفٌةن  ِّ َُيَْ

ُنَيْكُ  ُن﴿لا عة نأي:نأضم وانعصي نك نن؛نلكنيفنحضوركن سنا﴾الاذِّينتََُقولُن ؛نأي:نَي  نبك  بة نن﴾َواَّلل 
نيَُبََي ُِّ ونَن﴿ نَ   نَيْكُ ُ  ن﴾نَواَّلل ُ نعليهم  نليل زيهم نيفنصح  َنأعم هلم  نبك  ب ه نَي   نيك به  لََ ْع ِّْضن﴿؛

ُهمْن َّلل ِّنوَ ِّيال﴿ نلننهن  ليك نن-سبح نهنوتع ىنن-؛نثقنابهللنن﴾َوتََوَ اْلنَعَلىناَّلل ِّن﴿؛نابلصف  نن﴾َعنَْ ؛نن﴾وََ َفىنابِّ
نأي:نُ فوض  نإليهناأل ور ن

ث رياا﴿ َاا ََ َ  آ  اْخا َ  اَن م ْن ك ند  َررْي  الَ  َلَوَ ُدوْا  ََ َ يَََاَدفَمُسوَن اْلُقْسآَن َوَلْو ََ  [. 82]النساء:﴾  َن
َُرْيِّن﴿ألالني   لوننالق آن نو  نليهن سنا ع ينالبديعة نننن؛﴾أََلالَنيَََ َدبَاُ وَنناْلُقْ آنَن﴿ َوَلْونَ  َنن ِّْسنعِّندِّن

ن؛نأي:نتن قض  ن كريا  نتن قض  نيفنا ع ي نتب ين  نيفنالنظم نواألسلوب ﴾اَّلل ِّنَلَوَ ُدواْنلِّيهِّناْخ ِّالَل  نَ كِّري ا
َن اأَلْمن  َنو  اخْلَْوف  َنذَ ﴿ َْ َنْمس  مَ  َْ  َوَ َذا َ اءُ  َُّ نَْ اُكوْا ف آ  َوَلْو َر ُّوُه َ ََل السمُسول  َوَ ََل ُنْوِل  اأَلْمس  م 

ْ َْاَن َ   ٍم َُ ال َْ َوَرْْحَُاُآ  َتَمبََْ ُا َُ ََْضُل الَ  َكَ ْ  َْ َوَلْوَ   َُّ نَْ ُْو َُآ م  ﴾   م ََ     َلَ   َمُآ الم  يَن َيْسَانب 
 [. 83]النساء:
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  نأع  لنن   ا ندخلنعم نا  لد نل موننن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-؛نالنامنن﴾َوإَِّذانَ   ُهْمنأَْ  ٌن﴿
-نصلىنهللانعليهنوسلمنن-ن   ا نلدخلنعلىنالنامنننن-صلىنهللانعليهنوسلمنن-الن سنيقولوننَلقنرسولنهللانن

 نهننسبحنن- نل  لهنأَلقتنن   ك!نق ل:نال نلخ جنعم نلن دي نأالنرسولنهللانَلنيالقنن   ا نل ن لنهللانن
نهذاناآلية ننن-وتع ى

نبِّهِّن﴿ نأََذاُعوْا ناْ،َْوفِّ نأَوِّ ناأَلْ سِّ ن  َِّس نأَْ ٌ  نَ   ُهْم نس ا نالنامنيفنأ  ن﴾َوإَِّذا ؛ن ذلكنيدخلنيفنهذا
؛نعسنس ا نالنامن  نحصلنهلم نسوا  نابأل سنأي:نالنص  نأونا،وفنأي:نن﴾َوإَِّذانَ   ُهْمنأَْ  ٌن﴿اجله د ن
ناأَلْ  ِّن﴿؛نأي:نا،رب نن﴾َوَلْونَردُّواُن﴿؛نألشوا نن﴾أََذاُعواْنبِّهِّن﴿اهل ْية نن نَوإَِّىنأُْولِّ ؛نذوينال أين سن﴾إَِّىنال اُسولِّ

نأ  ب نالصح بة نأي:نلونسك وانعسنهذاناأل  نح نخُيرَبوانبه نن
ُهمْنَلعَن﴿ نَْ ؛نأي:نهلنهذاناأل  نت نينبغ نأننيُذاع نأمنت نالنينبغ نأننيذاع نن﴾لَِّمُهنالاذِّيَسنَيْ َ نبُِّاونَُهن ِّ

؛نلكمنن﴾َوَرمْحَُ هُن﴿؛نابإلسالم ن﴾َوَلْواَلنَلْضُلناَّلل ِّنَعَلْيُكمْنن﴿؛نأيني بعونه نويالبوننعلمه ن﴾َيْ َ نبُِّاونَهُن﴿
ن؛نإالنَ  فة ن نكم نن﴾إِّالانقَلِّيال﴿؛نليم نَي   منبهن سنالفواح  ن﴾ نَنالَتَابََْعُ ُمنالشاْياَن﴿ابلق آن ن
َُ م ِبََْس الم  ينَ ﴿ َِ َوَحسَ ض  اْلُمْ م ن َي َكَسا اَلُ َنن َي ََ مُ  َ  م  ََْفَس   ََََقات ْل ِف  َسب  ل  الَ  َ  ُت

َفُسوْا َواَلُ َنَشدُّ ِبَْساا َوَنَشدُّ  ََ    َ  [.84]النساء:﴾ تَن
ناَّلل ِّن﴿ نَسبِّيلِّ نإِّالاننََْفَ كَن﴿؛ن نُممدنق تلنيفنسبيلنهللا ن﴾لَََق تِّْلنيفِّ َُ ؛نالن  منب خلفهمنن﴾اَلنُتَكلا

نابلنص  نن ْْ ِّنِّ َن﴿عنك نأي:نق تل نولونلوحدك نلننكن وعودنٌ ناْلُم ؛نُحكهمنعلىنالق  ل نورُِّبهمنن﴾َوَح  ِّضِّ
نليه نن

نالاذِّيسَنَعَ ىناَّلل ُنَأنن﴿ نَِبَْس َا ن﴾َيُك نح بنالذيسن ف وا  نِبسنأي: نَِبْس  ﴿؛ نَأَشدُّ ن سن﴾َواَّلل ُ ؛
نتَنكِّيال﴿الكف ر ن ن﴿ق لنيفناآلية:نن-سبح نهنوتع ىن-؛نأي:نتعذيب  ن نهم نهللان﴾نَوَأَشدُّ نَسبِّيلِّ لَََق تِّْلنيفِّ

ن؛نال بيلنيفنالق آننهل ن ع ٍنن نه :ن﴾اَّلل ِّن
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نهللا﴿:نال بيلن عىن:نالا عة نق لنتع ى:نامل ىن األول نَسبِّيلِّ ن ن]195]البق ب:﴾نَوأَنفُِّقواْنيفِّ
ناْسَ اَ َعنن﴿:نال بيلن عىن:نالبالغ نو نهنقولهنتع ى:نامل ىن الثا   نَ سِّ ناْلبََْيتِّ جُّ نحِّ َوَّللِّ ِّنَعَلىنالنا سِّ

ن؛نأي:نبالُ   ن]97]آلنعم ان:﴾نإِّلَْيهِّنَسبِّيال ن
نالامل ىن الثالث نَسبِّيال﴿ بيل:ن عىننا خ ج ن: ناَّلل ُنهَلُسا نجَيَْعَل ؛نأي:نْ     نن]15]الن   :﴾نأَْو

ن؛نأي:ننْ     نن]48]اإلس ا :﴾نَلَضلُّواْنَلالَنَيْ َ اِّيْعوَننَسبِّيال﴿
ْْ ِّنِّ َن﴿:نال بيلن عىن:نالد ِّيس نق لنتع ى:نامل ىن السافع ناْلُم َ نَسبِّيلِّ َُيَْ ؛ن]115]الن   :﴾نَويََ ابِّْون

ْ ن  ن نَرب ِّكَن﴿أي:نُريندِّيسنا  نَسبِّيلِّ ن؛نأيندِّيسنربك ]125]النحل:﴾نادُْعنإِّىِّ
نامل ىن اخلامس نتع ى: نق ل نالا يق  ن ع  نال بيل: نال ابِّيل﴿: نَسَوا  نيََْهدَِّي ِّ نَأن نَريب ِّ ﴾نَعَ ى

ن؛نأي:نالا يق ]22]القصص:
نامل ىن السا س ناحللة  ن عىن: نال بيل نَسبِّيال﴿: نَِّ  ِّ ْْ ناْلُم نَعَلى نلِّْلَك لِّ ِّيَس ناَّلل ُ نجَيَْعَل ﴾ننَوَلس

ُنَلُكْمنَعَلْيهِّْمنَسبِّيال﴿؛نأي:نُحلاة ن]141]الن   : ن؛نأي:نُحلاة نن]90]الن   :﴾نَلَم نَ َعَلناَّلل 
َن نن﴿:نال بيلن عىن:ناإلمث نق لنتع ى:ننامل ىن السافع ي َِّ نَسبِّيلٌنلَْيَمنَعَليَْ ناألُ  ِّ ؛ن]75]آلنعم ان:﴾ننيفِّ

نَِّ ن ِّسنَسبِّيلٍن﴿أي:نإمث نق لنتع ى:ن سبح نهننن-؛نأين س:نإمث نق لنهللان]91]ال وبة:﴾نَ  نَعَلىناْلُمْح ِّ
ن ن-وتع ى

َفْع َشَفاَكةا ﴿ ٍْ ََّا َوَمن َي نَْ َُن لمُآ َ ص  ِم  مَ  َفْع َشَفاَكةا َحَسَنةا َي ٍْ ََّا ممن َي نَْ َ ْفل  مَ  َُن لمُآ  َس َ َْةا َي
اَن اَلُ َكَ ا َُلَ  َشْعء  مُّق  ااا  [. 85]النساء:﴾ َوََ

َيُكسنن﴿ن؛نأي:ن والقةنللش ع نليمنليه نظلٌمنألحد نن﴾َشَف َعة نَحَ َنة ن﴿؛نب نالن س نن﴾ اسنَيْشَفوْن﴿
ي ٌن َه ﴿؛ن سناأل   ن﴾لاُهنَنصِّ نَْ ؛نْ لفةنن﴾سنَيْشَفْونَشَف َعة نَسي َِّئة نَو َن﴿؛نأي:نب ب نهذانالشف عة ن﴾  ِّ



 اخلامساجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

41 

َه ﴿للش ع نوليه نظلم ن نَْ َه ﴿؛أي:ننصيٌ ن سناإلمث ن﴾َيُكسنلاُهن ِّْفٌلن  ِّ نَْ ُنن﴿؛نأي:نب ببه  ن﴾  ِّ وََ  َنناَّلل 
نَشْ ٍ ن ُّقِّي    ن؛نأي:ن ق درا  نلُيل زِّين َلنأحٍدن  نعمَل ن﴾َعَلىنُ ل ِّ

ََحَ ﴿ اَُ ف َاح  مة   َُلَ  َشْعء  َحس  بااَوَ َذا ُح َ  َْ اَن َكَ ا  ََ ََّا َنْو رُ ُّوَ ا َ نم اَلَ  نَْ ْحَسَن م  ﴾  ُّوْا ِبَ 
 [. 86]النساء:
ياةٍن﴿ ُ منبَِّ حِّ َه ن﴿؛ن  ننقيلنلكم:نال الٌمنعليكم ن﴾َوإَِّذانُحي ِّيَْ نَْ ْحَ َسن ِّ نِبَِّ ؛نِبننتقولوانله:نن﴾َلَحيُّوْا

؛نِبننتقولوانله ن م نق لنوعليكمنال الم نواألولنألضل ن﴾أَْونُردُّوَه ﴿عليكمنال المنورمحةنهللانوب   ته ن
يب  ﴿ نَشْ ٍ نَح ِّ ن؛نُم سب   نليل زينعليه نن﴾إِّناناَّلل َنَ  َننَعَلىنُ ل ِّ

 



                 اخلامساجلزء   - امليسر التفسري

 

 

 

42 

ن91-87( من اآلية 92تفسري سورة النساء )ص: 
َ  آ  َوَمْن َنْصَدُب م َن الم  َحد يثااالمُ   ﴿ َْ َ ََل يََْوم  اْلق َ اَمة    رَْيَِم  َُ ﴾  َ َلَآ َ  م ُ َو لََ ْ َمَ نم
 [. 87]النساء:
نُهوَن﴿ ُنالنإَِّلَهنإِّالا نُهوَن﴿؛نالنإله نأي:نالن عبودنحبقنن﴾اَّللا ُنالنإَِّلَهن﴿؛نإالنهللانسبح نهنوتع ى نن﴾إِّالا اَّللا

نهُن ناْلقَِّي َ ةِّن﴿؛ن سنقبور م ن﴾َونلََيْلَمَعناُكمْنإِّالا ؛نإىنهن ن عىن:نيف نأي:نليلمعنكمن سنقبور منيفن﴾إَِّىنيََْومِّ
؛نن﴾ َِّسناَّللاِّنَحدِّيك  ﴿؛نأي:نالنأحدنأصدن ن﴾َوَ ْسنَأْصَدنُن﴿؛نالنشكنليه ن﴾النَرْيَ نلِّيهِّن﴿يومنالقي  ة ن

   :-سبح نهنوتع ىن-أينقوال  نويقولنهللان
َسُبوا نَُتس يُدوَن َنْن تَََُّْدوا َمْن َنَضلم المُ ََمَ ﴿ َا ََ َْ ل  َسَُّ َ ََْاََْي  َوالمُ َنْرََ َ ق َي  َْ ِف  اْلُمَنا َُ  َوَمْن ا َل

ََََ ْن ِتَ َد َلُآ َسب   ا   ُ  [. 88]النساء:﴾ ُيْض  ل  الم
ناْلُمَن لِّقَِّ نلِّئََ ََْ ِّن﴿ عليهنوسلمن  نخ جنإىنُأحدنر ونانٌسنتسنن؛نال سولنصلىنهللان﴾َلَم نَلُكْمنيفِّ

خ جن عه نل لرتننليهمنأصح بنرسولنهللانصلىنهللانعليهنوسلم نل ق  انل قٌةنتقول:ننق لنالذيسنر عوا ن
ناْلُمَن لِّقِّ َن﴿هذاناآلية:نن-سبح نهنوتع ىن-ول قةنتقول:نالننق لهم؛نل ن لنهللان ؛نأي:ن  نن﴾َلَم نَلُكْمنيفِّ

ناْلُمَن لِّقِّ َن﴿ش نكمنصِّ مت ن ؛ن﴾َواَّللاُنأَرَْ َ ُهمْن﴿؛نل ق   ن﴾لِّئََ ََْ ِّن﴿؛نالذيسنر عوانوَلنيق تلوان عكمن﴾يفِّ
َ نَ َ ُبوا﴿أي:نردهم ن َ نَ َ ُبوا﴿؛نأي:نرد ِّهمنعسنالذه بن عكم ن﴾ ِّ   ب ب ن ف همنو ع صيهم  ؛﴾ ِّ

أَتُ ِّيُدوَننَأْننتََْهُدوانَ ْسنَأَضلانن﴿؛ناجلواب:نأي:نهذاناس فه منلإلنك ر نن﴾اَّللاُنننأَتُ ِّيُدوَننَأْننتََْهُدوانَ ْسنَأَضلان﴿
ناَّللاُن ُنَوَ ْسنُيْضلِّلِّ نأي:نَ يق  نإىناهلدهللا نن  ﴾لَََلْسنُتَِّدنَلُهنَسبِّيال ن﴿ نن-سبح نهنوتع ىنن-؛ن سنيضللهنهللانن﴾اَّللا

َفُسوا ﴿ َما ََ ُفُسوَن ََ َْ ُسوا ِف  َسب  ل   َو ُّوا َلْو َت َْ َنْول َ اَء َح م يَََُّا   َُّ نَْ ُ وا م  ََ  تََام   َُو ُوَن َسَواءا  َا َََ
رياا َْ َول  ًّا َو  َ ص  َُّ نَْ ُ وا م  َْ َو  تََام   َْ َحْ ُث َوَ ْدُاُوُ  َْ َواََْاَُُ وُ  َإ ْن تَََولمْوا ََُ ُ وُ   [. 89]النساء:﴾  الم َ 
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نَلْونَتْكُفُ وَنن َن﴿ نلَََ ُكونُونَن﴿؛نودوانأي:نتنُّوان﴾َم نَ َفُ واَودُّوا ؛نأن منوهم نن﴾َلْونَتْكُفُ وَننَ َم نَ َفُ وا
ُهْمنأَْولَِّي  َن﴿؛نأي:نيفنالكف  ن﴾َسَوا  ن﴿ نَْ ُذوان ِّ ُ وانن﴿؛نالنتوالو منوإننأظه واناإلْي نن﴾َلالنتََ اخِّ نيََُه  ِّ َح ا

ناَّللاِّن نَسبِّيلِّ  ؛﴾َلُخُذوُهمْن﴿؛نوأق  وانعلىن  نهمنعليه ن﴾لَنِّْننتَََولاْوا﴿ ن؛نهل بنصحيحةنحُتق ِّقنإْي  م﴾يفِّ
ُهْمنَولِّيًّ ﴿  ؛﴾َواقَْ َُُلوُهْمنَحْيُثنَوَ ْدُتُوُهمْن﴿ابألس  نن نَْ ُذوان ِّ ري ا﴿توالونه نننن؛﴾َوالنتََ اخِّ ؛نتن ص وننبهن﴾َوالنَنصِّ

ناَّللاِّن﴿ق ل:نن-سبح نهنوتع ىن-علىنعدو م نهللان نَسبِّيلِّ ُ وانيفِّ نيََُه  ِّ ن؛ناهلل بنعلىنأنواع:ن﴾َح ا
هل بنوا بة:نوه نيفنحقنالذينالنيقدرنعلىنإظه رناإلسالمنيفندارناحل بنوخي فننالنوا األول:  

نإق  ةندينه نننعلىننف هنوهونق دٌرنعلىناهلل ب نل هلل بنوا بةنعليهنح ني  ايو
 سنالنُت نعليهناهلل بنبلنت  ح نله نوهو:ن سن  ننق درا نعلىنإظه رندينهنيفنننالنوا الثا :

ندارنالكف  
 سنالنت  ح نلهنوهونالضعيَنالذينالنيقدرنعلىنإظه رندينهنأوناحل  ةن كلنالشيخنننالثالث:

نالكبري نلالنت  حقنله؛ننللحوننا شقة نن
ُهْمنأَْولَِّي  َن﴿ق ل:نننن-سبح نهنوتع ىنن-هللانن نَْ ُذوان ِّ ُذوان﴿[ نوق لنتع ى:نن89]الن   :نن﴾َلالنتََ اخِّ َوالنتََ اخِّ
ُهْمنَولِّيًّ  نَْ ن:؛نالولنلهن ع نن﴾ ِّ

َ ناَّللاِّنَأَتاُِّذنَولِّيًّ ﴿الولن عىن:نال ب؛نق لنتع ى:ننننامل ىن األول:  َُيَْ ن[؛نأي:نراب  ن14؛ن]األنع م:﴾ُقْلنَأ
ٌّن َِّسنالذُّل ِّن﴿نالولن عىن:نالن ص ؛ننامل ىن الثا : ن[ 111؛ن]اإلس ا :﴾َوَلَْنَيُكْسنَلُهنَولِّ
ن ِّْسنَلُدْنَكنَولِّيًّ ﴿:ننن-سبح نهنوتع ىنن–الولد نق لنهللاننامل ىن الثالث: ن[5؛ن]  مي:﴾لَََهْ نلِّ
ناَّللاِّنأَْولَِّي  َن﴿:ننن-سبح نهنوتع ىنن–الوثس نق لنهللاننامل ىن السافع: ؛ن﴾َ َكُلنالاذِّيَسناَتاَُذوان ِّْسنُدونِّ

ن[؛نأي:نأواثان  ن41]العنكبوا:
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ُّن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن–ا  نو نق لنهللاننامل ىن اخلامس: [؛ن257؛ن]البق ب:﴾نالاذِّيَسنآَ ُنوااَّللاُنَولِّ
ناهلل ب نق ل:ننن-سبح نهنوتع ىن-أي:نْينعهم نق لنهللان ن  نب ا

َْ َنْن يََُقات ُ و ﴿ َسْم ُصُدورُُ  َْ َحص  َْ م  ثَاب  َنْو َ اُءوَُ نَََُّ َْ َوفََ َْ َُ َن َََْوم  فََ َْ ُ وَن َ ََل  َْ  َ  م الم  يَن َيص  َُ
َْ يََُقات ُ و َنْو   َ َََ  َْ َْ ََإ ن  اْكاَََزلُوَُ َ َقاتََُ وَُ َََ  َْ َُ َْ َكَ ْ  ََُّْ ُ َلَس م َْ َوَلْو َشاَء الم َََْوَمَُّ َُ  يََُقات ُ وا  َُ َْ َونَْلَقْوا َ لَْ  َُ

َْ َسب   ا  َْ َكَ ْ َّ  َُ ُ َل َََما َ َ َل الم  ََ  [. 90]النساء:﴾ السمَ 
ُلوَننإَِّىن﴿ نالاذِّيَسنَيصِّ يكَ نٌنإِّالا نََُهْمن ِّ َنُكْمنَوبََيَْ إَِّىنقََْوٍمن﴿؛نإالنالذيسنيصلوننأي:نيللئون ن﴾نقََْوٍمنبََيَْ

يكَ نٌن نََُهْمن ِّ َنُكْمنَوبََيَْ َ اْن﴿ن؛نأي:نبينكمنوبينهمنعهدنابأل  ننهلم نو سنوصلنإليهم نن﴾نبََيَْ   ؛ن﴾نأَْونَ  ُ وُ ْمنَحصِّ
نيََُق تُِّلوُ مْن﴿أي:نض قتن نَأْن نهْن ؛﴾ُصُدورُُهْم ال نيفندارناحل بنلكسنض قتنصدورهمنأننن ونقو كم 

نيق تلو من ونأقوا هم 
؛نلي  ايعوننيق تلونن عكمنضدنقو هم نلهمنْي كوننعسنق  لكمنوق  هلم نن﴾أَْونيََُق تُِّلوانقََْوَ ُهمْن﴿ن

يقوَيننن؛نِبن﴾َلَ لاَاُهْمنَعَلْيُكمْن﴿؛نت لياهمنعليكمن﴾َوَلْونَش َ ناَّللاُن﴿لالنت ع ضوانهلمننالنِبس نوالنبق ل ن
سبح نهننن-َلنيش نذلك نل لقىنهللانن-سبح نهنوتع ىن-؛نيق تلونكم نولكسنهللان﴾لَََلَق تََُلوُ مْن﴿قلوهبم ن
ناْع ََ َُلوُ ْمنلَََلْمنيََُق تُِّلوُ ْمنَوأَْلَقْوانإِّلَْيُكُمنال اَلمَن﴿يفنقلوهبمنال ع  نن-وتع ى ؛نال لمنأي:نالصل نأي:نن﴾لَنِّنِّ

ُنَلُكْمنَعَلْيهِّْمنَسبِّيال ن﴿انق دوانللصل  ن ؛نأي:نَ يق  نالنجيوزنلكمنأخذهمنابألس نأونالق ل نن﴾َلَم نَ َعَلناَّللا
 :نن-سبح نهنوتع ىن-ق لنهللان
َْ َُلم َما رُ ُّوا ﴿ َََْوَمَُّ َْ َوَيََْمُنوا  ُدوَن آَخس يَن يُس يُدوَن َنْن َيََْمُنوَُ َ  ََّا ََإ ْن  َسَا   َنة  ُنْرَ ُسوا  َ ََل اْلف اَْ

َْ َحْ ُث ثَق ْفُاُمو ُ  َْ َواََْاَُُ وُ  ََُ ُ وُ   َْ َُفُّوا نَْيد يَََُّ ََ َوَي َُ السمَ  َُ َْ َويَُْ ُقوا َ لَْ  َْ َ َ ْ َنا  ََلْ يََْ َاز ُلوَُ َُ َْ َوُنْوَلْ 
ُا ُمب  ناا َْ ُسْ َْا َْ َكَ ْ َّ  َُ  [. 91]النساء:﴾ َل
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دُن﴿ ؛نابلكف نإذان﴾َوََيَْ ُنوانقََْوَ ُهمْن﴿؛نِبظه رناإلْي ننعند م ن﴾وَننآَخ ِّيَسنيُ ِّيُدوَننَأْننََيَْ ُنوُ مْنَسَ لِّ
نق لنهللان نإليهمنوهمنقب  ل  َنةِّن﴿ :-سبح نهنوتع ىن-نر عوا ناْلفِّ َْ نإَِّى نُردُّوا نَ   نإىنالش ك نن﴾ُ لا ؛ندعوا

نالش  ن؛نأي:نوقعوانأشدنالوقوعنيفن﴾أُرْ ُِّ وانلِّيَه ﴿
نَلَْنيََْعَ  ُِّلوُ مْن﴿ق لنهللانسبح نهنوتع ى:نن نال اَلمَن﴿؛نبرتكنق  لكم ن﴾لَنِّْن نإِّلَْيُكُم ؛نوَلنيلقوان﴾َويَُْلُقوا

لَنِّْننَلَْنيََْعَ  ُِّلوُ ْمنَويَُْلُقوانإِّلَْيُكُمن﴿؛نأي:نوَلنيكفوانأيديهمنأي:نن﴾َوَيُكفُّوانأَْيدِّيََُهمْن﴿إليكمنال لمنأي:نالصل  نن
َواقَْ َُُلوُهْمن﴿؛نابألس  ن﴾َلُخُذوُهمْن﴿؛ناألخذنهن ناألس  ن﴾َلُخُذوُهمْن﴿؛ن﴾ال اَلَمنَوَيُكفُّوانأَْيدِّيََُهْمنَلُخُذوُهمْن

نُ بِّين  ﴿؛نأي:نحيثنو دتوهم ن﴾َحْيُثنثَقِّْفُ ُموُهمْن نُسْلاَ ان  نَعَلْيهِّْم نَلُكْم نَ َعْلَن  نأي:نُحلٌةنن﴾َوأُْولَئُِّكْم ؛
ٌنع  لىنق لهمنوعلىنَسبيهِّمنب ب نُدرهم وب ه ٌننبََ  ِّ
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ن94-92( من اآلية 93تفسري سورة النساء )ص: 
َنة  وَ ﴿ ََََاْحس يُس َرََََبة  ُمْ م  ناا َخَْأا  َاَل ُمْ م  َََ ناا َ  م َخَْأا َوَمْن  اَن ل ُمْ م ن  َنْن يََْقُاَل ُمْ م    يَة  ُمَس مَمة  َوَما ََ

َََْوم   َ ََل َنْ   آ  َ  م َنْن َيصمدم  اَن م ْن  َنة  َوَ ْن ََ ََََاْحس يُس َرََََبة  ُمْ م  َْ َوُ َو ُمْ م ن   َُ َََْوم  َكُدوَ  َل اَن م ْن  َُوا ََإ ْن ََ
ََص  َ  َََمْن َلَْ َيَ ْد  َنة   ََد يَة  ُمَس مَمة  َ ََل َنْ   آ  َوََتْس يُس َرََََبة  ُمْ م  َْ م  ثَاب   نَََُّ َْ َوفََ َْ َُ َن ن  ُماَََااف َ ْي   اُم َشََّْسيْ فََ َْ

َ  ماا ُ َك   ماا َح اَن الم  [.92]النساء:﴾ تََْوفَةا م َن الم  َوََ
نَخاَ  ن﴿ ن  نإِّالا ِّ ْْ ْْ ٍِّسنَأْننيََْقُ َلنُ  ََ   نن﴾َوَ  نَ  َننلُِّم ََب نن ولنهذاناآليةنشََََ ََ نيفنسََََ ؛نتنبيه:نالنيصََََ

ْ ٍسنآخ  ن نَخاََ  ن﴿أي:نالنينبغ نأننيصَََََََََََََََدرن نَهنق ٌَلن  اِّئَ  نيفنق لَه نأي:ن سنُرينعمٍَد ن﴾إِّالا ُْ ؛نأين
نوا،ا نيفنالق آننعلىن ع ٍنن نه :

َِّئِّ َنإِّنانلِّْ َعْوَننَوهََ  ََ َننَوُ ُنودَن﴿ا،اَ ن عىن:نالشََََََََََََََ ك؛نَق لنتعَ ى:ننامل ىن األول: ن﴾مهََُ ن ََ نُوانخََ 
َُِّئونَن﴿[ نوق لنتع ى:ن8]القصص: ناْ،َ  ن[ نا،ا نهن ن عىن:نالش ك ن37]احل قة:ن﴾النََيُْ ُلُهنإِّالا

ََ ك نق لنتع ى:نننامل ىن الثا : ََْ ََْغفِّْ نلََن نُذنُوبَََن نإِّانان﴿ا،ا ن عىن:نالذن نالذينليمنبشَََ َ نَأاَباَنناسَََ
َِّئِّ َن ن[ 97وسَ:]ين﴾ُ نا نَخ 

يَن نأَْونَأْخاَْ انَن﴿  نَلني عمداناإلن ََََََ ن؛ننننامل ىن الثالث: ْذاَننإِّْننَن ََََََِّ َْاخِّ [ ن286]البق ب:ن﴾َربَاَن نالنتَُ
نَخاَ  ن﴿ ن  نإِّالا ِّ ْْ ْْ ٍِّسنَأْننيََْقُ َلنُ  ن[ 92؛ن]الن   :﴾َوَ  نَ  َننلُِّم

ن  نن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-يقولنهللانن ِّ ْْ ْ س ن﴾َخاَ  نَوَ ْسنقَََ َلنُ  ؛نِبننقصدنأنني   نَريا نل ص بنا 
َُ لبَ  نلمَ ا ناحلكم:نقَ ل:ن ََ بَهن َ نالنيق َلن نََةٍن﴿؛نحت ي :نأينع ق ن﴾لَََ ْح ِّيُ نَرقََبََةٍن﴿أونضََََََََََََ ِّ ْْ ؛ن﴾نَرقََبٍََةنُ 

ْ نة نو ذلكن ْداب ن﴾َودِّيٌَةنُ َ لاَمةٌن﴿أي:نعليهنرقبةن  ن؛نأي:ن 
داُقوا﴿؛نأي:نإىنورثةنا ق ول نن﴾إَِّىنأَْهلِّهِّن﴿ نَأْننَيصََََََََََََََا ؛نأي:ني صََََََََََََََدقوانعليهنِبننيعفوانعنه ن﴾إِّالا

نةنأننالدية:ن   ةن سناإلبل نعلىنتفصََََََيٍلنيفنالفق  ن  ِّْسنقََْوٍمن﴿؛نأي:نا ق ول ن﴾لَنِّْننَ  نَن﴿وبينتنال ََََََُّ
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نَلُكمْن ُدوٍ  ال نالقومنن﴾عََََ ؛نأي:نعَََدُونح ٍبنبينكمنوبينهمنح ٌب نوهَََذانالشََََََََََََََخصنا ق ولنخاَََ  ن سنه
ْْ ِّسٌن﴿  ناألعََدا نَََةٍن﴿؛نيعي ن عهم؛ناحلكم:ن﴾َوُهَونُ  ِّ ْْ ٍةنُ  ؛نوهََلنهنََ كنديََة نليمنهنََ كن﴾لَََ ْح ِّيُ نَرقََبَََ

َوإِّْنن﴿:ن-سََبح نهنوتع ىن-دية نألننأهلهنهن نحُي ربونن نلقدنَيخذوننهذاناأل والنيق تلونن نهب  نق لنهللانن
يكَ نٌنن﴿:ن-هنوتع ىسَََبح نن-؛نهذاناحل لةنالك لكة نق لنهللانن﴾َ  َنن ِّْسنقََْومٍن نََُهْمن ِّ َنُكْمنَوبََيَْ ؛نأي:نعهٌدن﴾بََيَْ
ن؛نديةنله ﴾َلدِّيَةٌن﴿  هلنالذ ة ن

ْ س نعلىنتفصيلنيفنالفق  ن﴾َلدِّيٌَةنُ َ لاَمٌةنإَِّىنأَْهلِّهِّن﴿ن َنةٍن﴿؛نوه نثلثنديةنا  ِّ ْْ ؛ن﴾َوحَتْ ِّيُ نَرقَََبٍةنُ 
ْهَ ْيسِّنُ  َََ  بَِّعْ ن﴿؛نال قبةنلنننلقدنال قبة نن﴾َلَمْسنَلَْنجيِّدْن﴿علىنالق تل ن َي ُمنشَََََََََََ سََََََََََبح نهننن-؛نوهللانن﴾َلصََََََََََِّ

ُن﴿:ن-سََبح نهنوتع ىنن-؛نيقولنهللان﴾تََْوبَة ن َِّسناَّللاِّن﴿َلنيذ  نهن ناإلَع م نن-وتع ى تََْوبَة ن َِّسناَّللاِّنوََ  َنناَّللا
ن؛نليم ندبا انهلم ﴾َحكِّيم  ﴿؛نخبلقه ن﴾َعلِّيم  

ُ َكَ ْ آ  َوَلَ َنُآ َوَنَكدم لَ ﴿ َِم الم  ََ َ  ََّا َوَرضَََََ ا  َُ َخال دا َََ َزاُؤُه َ ََّنم ا  ناا ُماَََ مَ دا ُآ َكَ اِبا َوَمْن يََْقُاْل ُمْ م 
 [93؛ ]النساء:﴾َك   ماا

ن  نُ  َََعم ِّد ا﴿:ن-سَََََََََبح نهنوتع ىن-مثنق لنهللانن ِّ ْْ لهن  ن؛نأينأننيقصَََََََََدنق له نأونيق ﴾َوَ ْسنيََْقُ ْلنُ 
ُنَعَلْيهِّنَوَلَعَنهُن﴿يغل نعلىنالظسنق ُلهنبه نن َ ناَّللا َُضَََََََََََََِّ انلِّيَه نَو ؛نلعنهنهن ن عىننأبعدان﴾َلَل َاُؤُانَ َهناُمنَخ لِّد 

نَعظِّيم  ﴿ سنرمح ه ن نَلُهنَعَذااب  ن؛نيفنالن ر ن﴾َوأََعدا
ل اننو ب   نالذنوبنيفنق ل:ن  نذ  نالق لنوان-سبح نهنوتع ىنن-وهذانيفنحقن سنَلني   نألننهللانن

َن اٍن﴿سََََََََوربنالف ق ننق ل:ن َََ ي َِّئ  ِِّّْمنَح ََََََ َََ ُنسََََََ نصَََََََََ حلِّ  نلَُ ْولَئَِّكنيََُبد ُِّلناَّللا نَ ْسنََتَبنَوآَ َسنَوَعمَِّلنَعَمال  ن﴾إِّالا
ََلم نأونر َلن70]الف قَ ن: ْ نَ  نمثنأرتَدنو ف  نوخ جنإىنالكف  نمثنبعَدنذَلكنأسََََََََََََ ْ نَ  نق َلن  [ نلونأنن 

ْ ن  نمثنبعدنذلكنأسََََََََََََلم؛نل ل وبةنُت ن  نقبله  ن عىننأنهنهلنخيلدنيفنالن ر ننقول:نالنخيلدن   ل نق لن 
ل نأ  نالذينَتبنليخ جنيفنالن ر نإذ اناآليةنهذانْصَََََوصَََََةنابلذينَلني   نو ذلكنالذيناسَََََ حلنالق 
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ْ سنهَذانهوناَلذينخيَلدنيفن هنم نيقولنهللان ََ حَلنقَ لنا  ن-ابآليَةنال َََََََََََََََ بقَة نأ َ ناَلذينَلنيَ  نوي ََََََََََََ
ن:-سبح نهنوتع ى

َُ ال﴿ َُ اََبََ َمُنوا َو  تََُقوُلوا ل َمْن نَْلَقا َ لَْ  َََ ب  ل  الم   َََ َْ ِف  سَََ ُا َسفَْ َََ ََم  ََي نَيَََُّّا الم  يَن آَمُنوا َ َذا ضَََ َم سَََ
ْبُل ََ  َََ َْ م ْن  نُا َُ َِ َ ل  ث ريَة  ََ ََ  ْنَد الم  َمَغاث ُ ََ اََُغوَن َكَسَض اْاََ اة  الدُّ ََْ ا  ناا تََبَْ َم ُمْ م  َْ َلسََََََْ َُ ُ َكَ ْ  َمنم الم

َا تََْ َمُ وَن َخب رياا اَن ل  اََبََ َمُنوا َ نم المَ ََ  [94]النساء: ﴾َََ
النامنصََلىنهللانعليهنوسََلمنبعثنسََ يةنليه نا قدادنابسناألسََود نللم نأتوانن؛﴾ُنواَ نأَيََُّه نالاذِّيَسنآ َن﴿

القومنو دوانأ منقدنتف قوانوبق نر ٌلنلهن  ٌلنَلنيذه ن ونقو ه؛نلق ل:نأشَََََهدنأننالنإلهنإالنهللا نلق لن
ال نيشََهدنأننالنإلهنا قداد:نق هل نتعوذا  نل هوهللانإليهنا قدادنلق له نلق لنلهنر لن سنأصََح به:نأق لتنر 

إالنهللا  نألذ  نانذلكنللنمنصََلىنهللانعليهنوسََلم نللم نقد وانعلىنالنامنق لوانله:ن نرسََولنهللانإننر ال ن
»َي مقدا  نَا م ر  ا َال  نلق ل:ن»ا كوا ل ا املقدا «شََََََََهدنأننالنإلهنإالنهللانلق لهنا قداد نلق ل:ن

َ نأَيََُّه ن﴿هذاناآلية ننن-سََََََََََََََبح نهنوتع ىن- نل ن لنهللانن هللا ردا«  َلآ َ  هللا، ََ   لِ ف  َلآ َ 
ناَّللاِّن بِّيلِّ نسَََ َ بَُْ ْمنيفِّ َوالنن﴿؛نويفنق ا بنأخ هللا:نل  كبُ وا نن﴾لََ ََبََيَاُنوا﴿؛نأي:نسََ ل متنللله دن﴾الاذِّيَسنآَ ُنوانإَِّذانضَََ

المَن ََا ََه دب نأي:ن؛نألننهذان﴾تََُقوُلوانلَِّمْسنأَْلَقىنإِّلَْيُكُمنال َ الكلمةنتدلنعلىناالنقي د نألننليه ن ذلكنالشَ
نهذانداللٌةنوأ  رٌبنعلىناإلسالم 

ْْ ِّن  ﴿ن َتنُ  الَمنَل ََََََْ ْ ن  نإمنا نقلتنهذانتُقَية  نلق ل:﴾لَِّمْسنأَْلَقىنإِّلَْيُكُمنال ََََََا نن؛نتقولوننله:نل ََََََتن 
نَْيََََ ﴿؛نتق لونَََهنتالبونن﴾تََبَْ ََُغوَنن﴿ َََ بِّنالَََدُّ َدناَّللاِّنَ غََََ  ُِّن﴿أي:ن  َََ عهَََ ن سنالغنيمَََة ن؛ن﴾َعَ َضناحْلَيَ ََْ َلعِّنَ

مند  ؤ منن﴾َ َذلَِّكنُ نُ ْمن ِّْسنقََْبلُن﴿؛نتغنيكمنعسنق لن كلنهذانال  لنأل لن  له نن﴾َ كِّريَبٌن ؛نقبلنأننتُعصََََ
ََهَ دبنلكَذلَكنأن م ن ناَّللاُنَعَلْيُكمْن﴿وأ والكمنابلشََََََََََََ َذلََِّكنُ نُ ْمن ِّْسنقََبَُْلنَلَمسا ََ هَ رناب﴾ ََ إلْيَ نن؛نابالشََََََََََََ
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ْ ن  نوالعلوانابلداخلنيفناإلسََََََالمن م نلُعلنبكم نن﴾لََ ََبََيَاُنوا﴿وابالسََََََ ق  ة نن إِّنان﴿؛نأي:نتكب وانالنتق لوان 
َ نتََْعَمُلوَننَخبِّري ا ن؛نليل زيكمنبهنيومنالقي  ة ن﴾اَّللاَنَ  َنن ِّ
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 101-95( من اآلية 94تفسري سورة النساء )ص: 
َْ   م َيْسَاو   ﴿ ْمَوا    ُس ُنْوِل  الضمَسر  َواْلُمَ ا  ُدوَن ِف  َسب  ل  الَ  ِبَ  اْلَقاك ُدوَن م َن اْلُمْ م ن َي َر َْ

َ ًّ َوَكَد الَُ  َْ َكَ ا اْلَقاك د يَن َ رََ ةا َوَُ  َّ َْ َونَ ُفس  ْمَوا    ََضمَل اَلُ اْلُمَ ا  د يَن ِبَ   َْ  َّ َل   اْاُْسىَن َوََضم َونَ ُفس 
 [. 95]النساء:﴾ اَلُ اْلُمَ ا  د يَن َكَ ا اْلَقاك د يَن َنْ ساا َك   ماا

نالضاَ رِّن﴿ ُ نأُْولِّ َُيَْ نَِّ ن ِّ ْْ ؛نق لنزيدنبسناثبت:ن"إينلق عٌدنإىن ن ن﴾الانَيْ َ وِّيناْلَق عُِّدوَنن َِّسناْلُم
نع-صلىنهللانعليهنوسلمن-رسولنهللان نال كينة نمثنُس  ِّي  نإذنُشي ه ن  نا     نلق ل: »  يساو   نه 

نالضاَ رِّن﴿ليمنليه ننننالقاكدون من امل مني واجملا دون«. ُ نأُْولِّ »  يساو  القاكدون من امل مني  ؛نن﴾َُيَْ
إىنآخ ناآلية نلق منابسنأمن ك وم نلق ل:ن نرسول نابسنأمن ك ومنأعمى نننواجملا دون ِف سب ل هللا«، 

 ايوناجله د!نلوهللا نيقولنزيدنلوهللان  نقضىن ال هنح نُشيتنلق ل:ن نرسولنهللا نلكيَن سنالني ن
ْ ن  نواجمل هدون" نن رسولنهللانال كينة نمثنُس  َِّينعنه نلق لناق أ نلق أا:ن"الني  وينالق عدونن سنا 

نالضاَ رِّن﴿اآليةنبدونن لمة:ن ُ نأُْولِّ نا﴿:نن-النامنصلىنهللانعليهنوسلم-؛نلق ل:ن﴾َُيَْ ُ نأُْولِّ ؛نن﴾لضاَ رِّنَُيَْ
ْ ن  نن﴾الانَيْ َ وِّيناْلَق عُِّدونَن﴿:ن-سبح نهنوتع ىن-نليقولنزيد:نل حلق ه  نيقولنهللان ؛نعسناجله دن سنا 

نالضاَ رِّن﴿ ُ نأُْولِّ ناَّلل ِّن﴿؛نأي:نُرينأوىنالض ر ن كلناألعمى ن كلن برينال س نن﴾َُيَْ نَسبِّيلِّ َواْلُمَل هُِّدوَننيفِّ
هِّمْن َْ َواهلِِّّْمنَوأَنُف ِّ هِّمْن﴿؛نالق عدن سنُرينض ر نالني  وين سنجي هدنيفنسبيلنهللا ن﴾ِبِّ َْ َواهلِِّّْمنَوأَنُف ِّ ؛ن﴾ِبِّ

ن نهللا نوتع ىن-ق ل ن-سبح نه ناْلَق عِّدِّيسَن﴿: نَعَلى هِّْم نَوأَنُف ِّ َْ َواهلِِّّْم نِبِّ ناْلُمَل هِّدِّيَس ناَّلل ُ نلض ر نن﴾َلضاَل ؛
ب ياة نلضلنهللاناجمل هدنعلىنالق عدنلض رندر ة نلضيلة؛نأل مناس ووانيفنن؛نأي:ننلضيلة﴾َدَرَ ة ن﴿

نالنية نلكسنزادناجمل هدونناب ب ش بنابلق  ل ن
َوَلضاَلناَّلل ُن﴿؛نمثنذ  نالق مناآلخ  نق ل ن﴾وَُ َالًّنَوَعَدناَّلل ُناحْلُْ ىَنن﴿؛ن سنالف يق  ن﴾وَُ َالًّن﴿ن

نَعَلىناْلَق عِّدِّيسَن نق ل:ن﴾اْلُمَل هِّدِّيَس نق عدن سنُرينعذر  نالق عديسنلغرينض ر  نَعظِّيم  ﴿؛ نأ  ن﴾َأْ   ا ؛
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الق عدنلض ر ننوقدنلضاَلناجمل هَدنعلىنالق عدنلض ٍرندر ة  نولضالنهللُانناجمل هَدنعلىنالق عدنلغرينعذر ن
ن ن-سبح نهنوتع ىن-؛نيقولنهللانن﴾َأْ   انَعظِّيم  ﴿

ْنُآ َوَمْغف َسةا َوَرْحَْ ﴿ اَن اَلُ َرُفوراا رمح  ماا َ رََ ام  مَ   [. 96]النساء:﴾ ةا َوََ
نَوَرمْحَة ن﴿ نَوَ ْغفَِّ ب  ْنُه ن  ِّ نلوننبع ن سنن﴾َدَرَ  ٍا نبعضه  ن ن زل  نأي: نوالدر  ا  ناأل    نهذا ؛
َُُفور ا﴿ نن-سبح نهنوتع ىنن-؛ن سنهللانن﴾َوَ ْغفَِّ ب نَوَرمْحَة ن﴿الك ا ة نن ُن يم  ﴿؛نألولي  ه نن﴾وََ  َنناَّلل  ؛نِبهلنن﴾راحِّ
نَ ع ه نن
نما ُمْسَاْضَ ف َي ِف  ا﴿ َْ ََاُلوْا َُ نُا َُ  ََ   َ َْ ََاُلوْا   َّ ُة اَال م ع نَ َُْفس  ََ َُ اْلَمآل   أَلْرض   َ نم الم  يَن تَََوَماُ 

  َِ َُأْولََْ  ُسوْا َ  ََّاَ  َََاَََُّا   َ ةا  َُْن َنْرُض الَ  َواس  ريااََاْلَوْا َنََلْ َت َُ َوَساءْم َمص  َْ َ ََّنم  [. 97]النساء:﴾  َمْأَواُ 
ناْلَمآل َِّكةُن﴿ نالاذِّيَسنتَََولا ُهُم ؛نهذاناآليةنن لتنيفنمج عة نأسلموانوَلنيه   وا نبقوانيفن كة نن﴾إِّنا

ْ ن  ن نيومنبدرن ونالكف رنضدنا  ناْلَمآل َِّكُةنظَ لِّمِّ نأَنَْفُن﴿لق تلوا نالاذِّيَسنتَََولا ُهُم هِّمْنإِّنا ؛ناب ق من ون﴾ ِّ
َ  ن﴾قَ ُلواْن﴿الكف ر نوت كناهلل ب نوالق  لن عهم ن ن؛نهلمنُ وخب ِّ

ْ ن !ن﴾لِّيَمنُ نُ مْن﴿ ؛ن﴾قَ ُلواْن﴿؛نيفنأينش  ن ن م! نيفنأ  ندينكم نهلن ونا ش    نأون ونا 
ناأَلْرضِّن﴿ ع ذريس ن ن﴿؛نع   يسنعسنإق  ةنالديس ن﴾ُ نا نُ ْ َ ْضَعفَِّ نيفِّ ؛نأينا  ادناألرضنن﴾اأَلْرضِّنيفِّ
ُ وْانلِّيَه ﴿؛نهلمنتوبيخ   ن﴾قَ ْلَواْن﴿هن ن كة ن َعة نلََ ََُه  ِّ ؛ن    وان سنأرضنالكف ن﴾أَلَْنَتُكْسنأَْرُضناَّلل ِّنَواسِّ

ري ا﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-إىنبالدنآخ  ن م نلعلنُري م نق لنهللانن ؛ن﴾لَُ ْولََئَِّكنَ ْ َواُهْمنَ َهناُمنَوَس  ْانَ صِّ
نمثناس كىن نق ل ن

ْ  ُ وَن ح  َ ةا َوَ  يََََّْاُدوَن َسب    ﴿ ﴾ َ  م اْلُمْسَاْضَ ف َي م َن السَ َ ال  َوالنَ َساء َواْلو ْلَدان  َ  َيْسَا
 [. 98]النساء:
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نالَنَيْ َ اِّيُعونَن﴿ نَوالن َِّ   نَواْلوِّْلَدانِّ َسنال  َِّ  لِّ الني  ايعوننحيلة ننن؛نأي:نالذيس﴾إِّالاناْلُمْ َ ْضَعفَِّ ن ِّ
ن؛نالنيه دوننإىنَ يقناهلل ب نهمن عذورون ﴾َوالَنيََْهَ ُدوَننَسبِّيالن﴿النقوبنهلمنعلىناهلل ب نوالننفقة ن

اَن اَلُ َكُفوًّا َرُفوراا﴿ َْ َوََ َُّ َِ َكَسا اَلُ َنن يََْ ُفَو َكنَْ  ْ  [. 99]النساء:﴾ ََُأْولََ
ُنَأننيََْعُفوَن﴿ ُهمْنلَُ ْولََئَِّكنَعَ ىناَّلل  َُُفور ا﴿؛نب ب نعذرهم ن﴾نَعنَْ ُنَعُفوًّان ن؛ني ل وزنعنهم ن﴾وََ  َنناَّلل 
ساا َ  ﴿ ث رياا َوَسَ ةا َوَمن َُيُْسْج م ن فََْ ا آ  ُمََّا   ْس ِف  َسب  ل  الَ  َيَ ْد ِف  اأَلْرض  ُمَساَرماا ََ ََل  َوَمن يَََُّا  

ُآ  اَن اَلُ َرُفوراا رمح  ماا الَ  َوَرُسول آ  ُثُم يُْدر َْ ََََقْد َوَََع َنْ ُسُه َك ا الَ  َوََ  [. 100]النساء:﴾ اْلَمْوُم 
َُم  ن﴿ نُ  َا ناأَلْرضِّ نيفِّ ْد نجيِّ ناَّلل ِّ نَسبِّيلِّ ْ نيفِّ َُم  نَ كِّري ان﴿؛نأي:ن ه    نبالدن كريب ن﴾َوَ سنيََُه  ِّ ُ  َا

نإَِّىناَّلل ِّنَوَرُسولِّهِّنمُثانيُْدرِّْ ُهناْلَمْواُن﴿؛ن نف دا  ن﴾َوَ سنخَيْ ُْجن ِّسنبََْي ِّهِّن﴿؛نيفنال زن ن﴾َوَسَعة ن ؛نيفنن﴾ُ َه  ِّ  ا
يم  ﴿؛نثبتنأ  انعلىنهللا نن﴾لَََقْدنَوَقَونَأْ  ُاُن﴿الا يق ن م نوقونلبع نالصح بة نن َُُفور انراحِّ ُن ن نن﴾وََ  َنناَّلل 

َْ ُ َناح  نَ ﴿ َُ َ ْ َس َكَ ْ  َََ َْ ِف  اأَلْرض   َُ  َوَ َذا َضَسفَُْا َُ َْ َنن يََْفا َن ْفُا ن تََْقُصُسوْا م َن الصمَ ة  َ ْن خ 
َْ َكُدوًّا مُّب  ناا َُ ا ُوْا َل َ س يَن ََ ا ََ َفُسوْا َ نم اْل  [. 101]النساء:﴾  الم  يَن ََ

ناأَلْرضِّن﴿ ؛ن﴾تََْقُصُ واْنلَََلْيَمنَعَلْيُكْمنُ َن ٌحنَأنن﴿؛نض ب منأينس ل متنيفناألرض ن﴾َوإَِّذانَضَ بَُْ ْمنيفِّ
ْفُ ْمنَأننيََْف َِّنُكمُن﴿أي:نيفنأننتقص وان سنالصالب نأننُتعلوا نن سنأربونإىناثن   ن ؛نأي:نين لكمنن﴾إِّْننخِّ

ن ك وا نن
نالن سناليوم نوقدنن﴾الاذِّيَسنَ َفُ واْن﴿ ؛نق لنيعلىنبسنأ ية نقلتنلعم نبسنا،ا بنعلبتن سنق ْص ِّ

ْفُ مْن﴿أ نوانوإمن نق لنهللا:ن صلىنن-؛نلق لنعم نعلبُتنت نعلبَتن نه نلذ  انذلكنل سولنهللان﴾إِّْننخِّ
-نىنسبح نهنوتع نن-ق لنهللانننن»صدَة  تصدب هللا ما ك  ََ، َاَب وا صدَاآ«، نلق ل:نن-هللانعليهنوسلم

لَََلْيَمنَعَلْيُكْمن﴿ق ل:نننن-سبح نهنوتع ىننن-؛نأي:نبي نالعداوب نهللانن﴾إِّناناْلَك لِّ ِّيَسنَ  نُواْنَلُكْمنَعُدوًّان ُّبِّين  ﴿:نن
ن؛ناجلن حنيفنالق آننلهن ع ٍنن نه :ن﴾ُ َن حٌن
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ََن َحْيهِّن﴿ ن حنالا    ننننامل ىن األول: َ  ٍِّ نَياِّرُينِبِّ نَأْ نَِّحٍةن اكَْىَننَوُثاَلَلن﴿؛نن]38]األنع م:﴾ننَوالََن أُولِّ
ن نن]1]ل َ :﴾نَوُراَبعَن

نامل ىن الثا  ناجل ن   ْْ ِّنِّ ﴿ن: نلِّْلُم نَ َن َحَك نَواْخفِّْ  ن]88]احلل :﴾ نَ َن َحنن﴿؛ نهَلَُم  َواْخفِّْ 
ن؛نأي:ن  ن  نهذانا عىننالك ي ن]24]اإلس ا :﴾نالذُّل ن

نامل ىن الثالث ناإلمث  نأي: نلللن ح نُ َن حَن﴿: نالن َِّ   َواَل ْاَبةِّ نخِّ ن ِّْس نبِّهِّ نَع اْضُ م نلِّيَم  ﴾ننَعَلْيُكْم
ن؛نأي:نإمث ن]101]الن   :﴾نلَََلْيَمنَعَلْيُكْمنُ َن حٌن﴿؛نواآليةناليتن عن  ن]235]البق ب:
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن105-102( من اآلية 95تفسري سورة النساء )ص: 
ََْمَم َ َُُ ﴿ َْ َََأ  َّ  َ َُنَم  َْ ََإ َذا  َوَ َذا  َِ َوْلَ ْأُخُ وْا َنْس  َحاَََُّ ََُّ ممَ  نَْ َْ ََر  َفة  مَ  َََْ اََُق الصمَ َة 

َِ َوْلَ ْأُخُ وْا ح   ْ ُ َص ُّوْا َمَ  َََ َْ َوْلَاْأم  ََر  َفة  ُنْخَسَ َلَْ ُيَص ُّوْا  َُ َُو ُوْا م ن َورَآ    َ ْ َََ َْ َسَ ُدوْا  ْ رَُ 
َْ َو م الم  يَن   َدةا َو َ  َوَنْس  َحاَََُّ َ ةا َواح  ََُ مم َْ ََََ م  ُ وَن َكَ ْ   َْ َُ َْ َوَنْما َ ا  َُ َفُسوْا َلْو تََْغُفُ وَن َكْن َنْس  َحا  ََ

 َْ ْ َرَُ َْ َوُخُ وْا ح  َُ َْس  َنْو َُناَُ ممْسَضا َنن َتَضُ وْا َنْس  َحَا َْ َنذاَ مَ ن مم َُ اَن ف  َْ َ ن ََ َُ َ نم اَلَ    ُ َناَح َكَ ْ 

َ س يَن َكَ اِبا مَُّّ  ناا َنكَ  ا ََ  [. 102]النساء:﴾ دم ل ْ 
ن-؛نوأن منَت لوننالعدو نوا،ا بنهن نللنمن﴾َوإَِّذانُ نَتنلِّيهِّمْن﴿؛ن نُممدنح ض ا  ن﴾َوإَِّذانُ نتَن﴿

؛ن نُممد نوالنيدلنهذانا،ا بُننعلىنأناناحلكَمنُمصوٌرنعلىنالنامن﴾َوإَِّذانُ نتَن﴿نن-صلىنهللانعليهنوسلم
ق لن؛نن]103]ال وبة:﴾ُخْذن ِّْسنأَْ َواهلِِّّْمنَصَدَقة ن﴿ نلهون قولنهللانسبح نهنوتع ى:نن-لىنهللانعليهنوسلمصنن-

نَُْهمن اَعكَن﴿ن:نن-سبح نهنوتع ىنن-نهللانن ؛نيق مناجلي ن﴾َوإَِّذانُ نَتنلِّيهِّْمنلَ ََقْمَتنهَلُُمنالصااَلَبنلََْل ََُقْمنََآ َِّفٌةن  ِّ
نإىنَ  ف  :

ن -صلىنهللانعليهنوسلمن-تقومنتصل ن ونالنامنن:الْا فة األوَل
ن:نت  خ نل ح س والْا فة الثا  ة

ن نق ل: ناليتنتصل   نَوْلَيْ ُخُذواْن﴿الا  فة ن اَعَك ُهم نَْ ن  ِّ نََآ َِّفٌة ناليتنتصل ن عك ن﴾لََْل ََُقْم نالا  فة ؛
؛نن﴾لََْلَيُكونُواْن﴿ وانابلصالب نن؛نأي:نبد﴾لَنَِّذانَسَلُدواْن﴿ن؛نَيخذو   نَيخذوانأسلح همن عهم نن﴾َأْسلَِّح ََُهمْن﴿

؛نحي سوننإىنأننتقضوانالصالب نلنذانقضيتنالصالبنتذه نهذانن﴾ ِّسنَوَرآ ُِّكمْن﴿أي:نالا  فةنالك نية ن
الا  فةناليتن  نتنتصل نوت لم نوالنامنواقَ نمثنتذه نللح اسة نوَت نالا  فةناليتن  نتنحت س نن

والنامنين ظ هم نيصل نر ع  نيفنالا  فةناألوى نمثنيقومنن -صلىنهللانعليهنوسلمن-وتدخلن ونالنامن
نين ظ هم نليصل ن ٌَ وين ظ  نمثنت لمنالا  فةناألوى نل لا  فةنالك نيةنَت  نوالنامنصلىنهللانعليهنوسلمنواق
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:نن-وتع ىننسبح نهنن-النامنصلىنهللانعليهنوسلمنابلا  فةناألوىنر ع   نوابلا  فةنالك نيةنر ع   نق لنهللانن
ن ِّسنَوَرآ ُِّكمْن﴿ نُأْخَ هللا﴿:ن-سبح نهنوتع ىن-؛نأي:نحي سون نق لنهللان﴾لََْلَيُكونُوْا نََآ َِّفٌة ؛ناليتن﴾َوْلَ ْ اِّ

نَوَأْسلَِّح ََُهمْنن﴿ن  نتنحت س ن ْذَرُهْم نحِّ نَ َعَكنَوْلَيْ ُخُذوْا نلََْلُيَصلُّوْا ؛نهذانَت يدننإىنأننتُقضىن﴾َلَْنُيَصلُّوْا
لعلنهذانالكيفيةنيفنبباسنخنل ن م نرواانالبخ ري نو  لم نن-صلىنهللانعليهنوسلم-نالصالب نوالنام

نَوأَْ  َِّع ُِّكمْن﴿ نَلْونتََْغُفُلوَننَعْسنَأْسلَِّح ُِّكْم نالاذِّيَسنَ َفُ وْا َعْسنن﴿؛نأي:نلونتغفلوننإذانقم منإىنالصالب ن﴾َودا
ن﴾َأْسلَِّح ُِّكمْن نلالنحتملو    ن نلَََيمِّن﴿؛ َدب نَوأَْ  َِّع ُِّكْم نَواحِّ َلة  ن ايَْ نَعَلْيُكم نِبخذن﴾يُلوَن ناأل   نعلة نهو نوهذا ؛

َوالَنُ َن َحنَعَلْيُكْمنن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-نال الح نح نالنَيخذنالكف رنا  لم نعلىنح نُ ب نق لنهللانن
نَأْسلَِّحَ ُكمْن نأَْونُ نُ من اْ َضىنَأننَتَضُعوْا نأَذ هللان  ِّسن اَاٍ  نبُِّكْم نق لنهللانن؛نلال﴾إِّننَ  َن سبح نهنن-حتملوه  

ْذرَُ مْن﴿:ن-وتع ى ناَّلل َنأََعدان﴿؛نيفنمجيونأحوالكمن سنالعدو نخذوانحذر من  ناس اع م ن﴾َوُخُذوْانحِّ إِّنا
ين   ن ُّهِّ ن -سبح نهنوتع ىن-؛نأي:نأعدنللك ل يسنعذااب نذانإه نة نيقولنهللان﴾لِّْلَك لِّ ِّيَسنَعَذااب 

َ  ُموْا الصم َ ََإ َذا ﴿ َْ َََأ ََْمْأ َنُا َْ ََإ َذا ا َُ ََُُ و اا َوَكَ ا ُ ُنوف  َ َ اماا َو َُُسوْا اَلَ  َُ الصمَ َة ََاْذ ُا َة  َََض َْ
َ َااِبا ممْوَُوَتا  اَ ْم َكَ ا اْلُمْ م ن َي   [. 103]النساء:﴾ َ نم الصمَ َة ََ

ُ ُمنالصااَلبَن﴿ قَِّي    نَوقَُُعود انَوَعَلىن﴿؛نابل هليل نوال  بي  ن﴾لَ ذُْ ُ وْاناَّلل َن﴿؛نلُ  من نه  ن﴾لَنَِّذانَقَضيَْ
ََْمْ نَنُ مْن﴿ن؛نأي:ن ضالع  نأينعلىن لنح ل ن﴾ُ ُنوبُِّكمْن ن؛نأي:نأ ن م نن﴾لَنَِّذانا
ْْ ِّنَِّ ن َِّ  اب ن﴿؛نأدوانالصالبنحبقوقه  نن﴾لَ َقِّيُمواْنالصااَلبَن﴿ ؛نأي:ن ك واب نن﴾إِّنانالصااَلَبنَ  َنْتنَعَلىناْلُم

نن-نسبح نهنوتع ىن-؛نأي:ن قدرا نبوقت نلالنجيوزنَتخريه نعسنوق ه  نق لنهللان﴾ اْوُقوَت ن﴿أي:ن ف وض   ن
ُ مُن﴿:ن ن؛نالقض  نيفنالق آننعلىن ع نن نه :﴾لَنَِّذانَقَضيَْ

اُنَوَقَضىنَربَُّكنَأالانتََْعُبُدواْنإِّالانن﴿:نالقض  ن عىنناأل   نق لنتع ى:ننامل ىن األول ؛ن]23]اإلس ا :﴾ننإِّ ا
نقضىن عىن:نأ   
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ن﴿:نللقض   ن عىن:نا،رب نامل ىن الثا  ناأَلْرضِّ نيفِّ ُدنا نلَ َُْف ِّ ناْلكَِّ  بِّ نإِّْس َا ِّيَلنيفِّ نإَِّىنَب ِّ َن  َوَقَضيَْ
ن؛نأخربان ن]4]اإلس ا :﴾نَ  اتََْ ِّن

كَن﴿:نالقض  ن عىن:نالف اغ نامل ىن الثالث ُ من اَن سِّ ؛نواآليةناليتن عن :نن]200]البق ب:﴾نُكمْنلَنَِّذانَقَضيَْ
ُ ُمنالصااَلبَن﴿ َ نَولاْوانإَِّىنقََْو ِّهِّمن ُّنذِّرِّيس﴿؛ن]103]الن   :﴾نلَنَِّذانَقَضيَْ ن ن]29]األحق ف:﴾نلَََلما نُقضِّ

ُنأَْ  ا نَ  َننَ ْفُعوال ن﴿للقض  ن عىن:نالفعل نق لنتع ى:ننامل ىن السافع: َ ناَّلل  ؛ن]42]األنف ل:﴾نل ِّيََْقضِّ
نَ  نأَنَتنقَ ضٍن﴿ ن نن]72]َه:﴾نلَ ْق ِّ

َ ناأَلَ َلْ ِّنَقَضْيتُن﴿:نالقض  ن عىن:نال م م نق لنتع ى:نامل ىن اخلامس ؛نأي:ن]28]القصص:﴾نأْيا
َعُكُكْمنلِّيهِّن﴿؛نأي:نأمتناأل ل ن]29]القصص:﴾نلَََلما نَقَضىنُ وَسىناأَلَ لَن﴿أتَمت ن لِّيَُْقَضىنَأَ ٌلننمُثانيََبَْ
ن ن]60]األنع م:﴾ن َُّ مًّى

َنُكمْن﴿:نالقض  ن عىن:نالفصل نق لنتع ى:ننامل ىن السا س نَوبََيَْ َ ناأَلْ ُ نبََْي ِّ ؛ن]58]األنع م:﴾ننَلُقضِّ
ْلقِّْ هِّن﴿ نََُهمنابِّ َ نبََيَْ ن ن]47]يونم:﴾نلَنَِّذانَ   نَرُسوهُلُْمنُقضِّ

نامل ىن السافع نتع ى: نق ل نا،لق  ن عىن: نالقض   نيََْوَ ْ ِّن﴿: نيفِّ نََسَ َواٍا نَسْبَو ﴾نلَََقَض ُهسا
ن؛نأي:نخلقهسنسبونَس واانيفنيو   ن]12]لصلت:

ننامل ىن الثامن: ن عىن:الوصية  ناأَلْ  َن﴿القض   نُ وَسى نإَِّى َن  نَقَضيَْ نإِّْذ ناْلَغْ يبِّ ِّ َ نِّ ِّ نِبِّ ﴾ننَوَ  نُ نَت
ن -سبح نهنوتع ىن- ن وسى نيقولنهللان؛نأي:نأوصين]44]القصص:
َما َتََْلموَن َوتََْسُ وَن م َن ﴿ َْ َيََْلُموَن ََ َُو ُوْا َتََْلُموَن ََإ  َمَُّ الَ  َما  َ  َوَ  َتَ ُنوْا ِف  افْا َغاء اْلَقْوم  َ ن َت

َ  ماا اَن اَلُ َك   ماا َح  [. 104]النساء:﴾ يََْسُ وَن َوََ
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ن﴿ ناْلَقْومِّنَواَل نابْ َِّغ   نيفِّ نيفنَل نأيبنسفي ننن﴾ ُِّنوْا نَ  فة نوسلم نبعثنالنامنصلىنهللانعليه ن   ؛
ناجل اح ا نل ن لنهللان ن سنُأحدنلشكوا ن ُِّنواْن﴿:ن-سبح نهنوتع ىن-وأصح به نل  عوا ؛نأي:نالنن﴾َواَل

نابْ َِّغ  ناْلَقْومِّن﴿تضعفوا ن نم ؛نيفنَل نالقوم نأينالكف رنل ق تلوه﴾يفِّ
؛نأين كلكم نوالنجيبنوننن﴾لَنِّنَاُهْمنََيَْلُموَننَ َم نََتَْلمونَن﴿؛نُتدوننأَلناجل اح ن﴾إِّننَتُكونُواْنََتَْلُمونَن﴿ن

؛نن﴾نَ  ناَلنيََْ ُ ونَن﴿؛نت  وننالنص  نوالكواب ن﴾ َِّسناَّلل ِّنَ  ناَلنيََْ ُ ونَن﴿؛نأن م ن﴾نَوتََْ ُ ونَن﴿علىنق  لكم ن
؛نبكلنن﴾وََ  َنناَّلل ُنَعلِّيم  ﴿ينبغ نأننتكونوانأُر ن نهمنيفنالق  ل نهم نل ن منت يدوننعليهمنبذلك نل

ن -سبح نهنوتع ىنن-؛نيفنصنعهنوتدبريا نيقولنهللان﴾َحكِّيم  ﴿ش   ن
َُن ﴿ َا َنرَاَك اَلُ َوَ  َت ََ فََْيَ النماس  ل  َُ ْاَقَ  ل َاْح َِ ِب  َ َاا َِ اْل ُم نَ َزْلَنا َ لَْ  اَ  ﴾  لَ ْ َ ر  ن َي َخص  ما
 [. 105]النساء:
نأَن َْلَن نإِّلَْيَكناْلكَِّ  بَن﴿ -نصلىنهللانعليهنوسلمنن-نوهذانر لنيفنعهدنالنامنننن-ن؛ن  نس ننَُعَمه نن﴾إِّانا

 نس نندرع   نوخب انعندنيهودي نلو دانعندا نل   انَُعمهنهب  نأي:نا مه نوحلَنأنهن  نس قه  نإذ انن
أنننن-صلىنهللانعليهنوسلمن-ا من س!نا مناليهودي نل  لنقومنَعمه ننالنامنالذينس قه نَعمه نون

هذاناآلية نو  نبعده نتعليق   نعلىنن-سبح نهنوتع ىن-جي دلنعسنَُعمه نويدالونعنه نويرب ه نل ن لنهللان
نأَن َْلَن نإِّلَْيَكناْلكَِّ  بَن﴿هذانالقصة ن حلَْق ِّن﴿؛نأينالق آن ن﴾إِّانا لَِّ ْحُكَمنن﴿ق نون ولهنحق ن؛نأي:نليهنح﴾ابِّ

نأَرَاكَن  َ ن ِّ نالنا سِّ يم  ﴿؛نأين  نأعلمك ن﴾بََْ َ نأَرَاَكناَّلل ُنَواَلنَتُكسنل ِّْلَخآ ِّنَِّ نَخصِّ  َ ؛نالنتكسنللخ  س نن﴾ ِّ
يم  ﴿ اُعمهنهذانال  لنالذينس  ن  نن ؛نْ صُم نعنه نالنجيوزنألحدنأننخي صمنعسنأحدنيفنإثب ان﴾َخصِّ

نع ت ننبيهنعلىن كلنهذا ن-سبح نهنوتع ىنن-ُرينع ٍَلنحبقيقةنأ  ا؛نألننهللانحٍق نأوننف نوهون
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ن113-106( من اآلية 96تفسري سورة النساء )ص: 
اَن َرُفوراا رمح  ماا﴿  [. 106]النساء: ﴾ َواْساََْغف س  الَ  َ نم اَلَ ََ
؛ن نُممد نإذان نتنقدنمهمتنِبننتكونن ونَُعمه نو ونقو هنيفنأننُت دلنعسنن﴾َواْس ََْغفِّ ِّناَّلل ِّن﴿

َُُفور ا﴿الذيسنخي  نوننأنف هم ن يم  ﴿؛ن سنَتب ن﴾َواْس ََْغفِّ ِّناَّلل ِّنإِّناناَّلل َنَ  َنن ن؛نهبم ن﴾راحِّ
ُِ ِمُّ َمن﴿ َْ َ نم اَلَ  َ  ُا نَث  ماا  َو َ ُِتَا  ْل َكن  الم  يَن َُيَْاا ُوَن نَ ُفَسَُّ اَن َخوما  [. 107]النساء:﴾  ََ
نأَنُفَ ُهمْن﴿ نخَيَْ  نُوَن نالاذِّيَس ؛نأي:نخيونوننأنف همناب ع ص  ن  ذانَسيتنا عصيةنن﴾َواَلنُُتَ دِّْلنَعسِّ

نَ سنَ  َننَخوااان ن﴿خي نةنللنفم!نألننوابلنهذانا عصيةنعليهم نوالعذاُبنعليهم نن ؛ن كرينن﴾إِّناناَّلل َنالَنحيِّ ُّ
نهللان﴾أَثِّيم  ﴿ا،ي نة ن  ب ننالنحيبه نو ذلكنسيع قبهنيفناآلخن-سبح نهنوتع ىن-؛ن كريناإلمث ن عىن:نأنا
ن -سبح نهنوتع ىن-يقولنهللان
َْ َ ْذ يَُبََ َ ُاوَن َما َ  يََْسَضا م َن اْلَقْول   ﴿ َيْسَاْ ُفوَن م َن النماس  َوَ  َيْسَاْ ُفوَن م َن الَ  َوُ َو َمَ َُّ

ْاا  َا يََْ َمُ وَن ُمُ   اَن اَلُ ل   [. 108]النساء:﴾ َوََ
نَوالَنَيْ َ ْخُفوَنن َِّسناَّلل ِّن﴿؛نحي   ن﴾َيْ َ ْخُفونَن﴿ ن؛نَعمةنوقو ه﴾َيْ َ ْخُفوَنن َِّسنالنا سِّن﴿  َِّسنالنا سِّ

؛نأل منع  وانعلىناحللَ نعلىن﴾َ  ناَلنيََْ َضىن َِّسناْلَقْولِّن﴿؛نأي:نإذنيضم ون ن﴾َوُهَونَ َعُهْمنإِّْذنيَُبََي ُِّ ونَن
نيََْعَمُلوَننُمِّيا  ﴿نف نال  قة نور  ناليهودينهب  ن  َ ن سناببنال هديدنهلم نلعلمهنن﴾وََ  َنناَّلل ُن ِّ ؛نلهذا

-نسبح نهنوتع ىنن-أح ننبكلنش   نو سنذلكن  نلعلهنَعمهنوقو ه؛نلهذان سناببنال هديد نق لنهللانن
ن 

َْ يََْوَم اْلق َ اَمة  َنم مم ﴿ َُّ َََمن َُيَا  ُل اَلَ َكنَْ َْ ِف  اْاََ اة  الدُّ ََْ ا  َُّ َْ َكنَْ َْ َ َُ  ء َ اَ ْلُا َُوُن  ن يَ َ ا نَ ُا
َْ َوَ      [. 109]النساء:﴾ َكَ ْ َّ 

ُْال ﴿ ن؛نخا بنلقومنَعمه ﴾َه أَنُ ْمنَهَ
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ُهمْن﴿؛نخ صم م ن﴾َ  َدْلُ مْن﴿ن ناَّلل َن﴿؛نأي:نعسنَعمهنوذويه ن﴾َعنَْ نَلَمسنجُيَ دُِّل نََْي  نالدُّ ناحْلََي بِّ يفِّ
ُهْمنيََْوَمناْلقَِّي َ ةِّن ن؛نإذانعذهبم نن﴾َعنَْ

؛نأي:نعليهم نأي:نهلمنو يال ني وىنأ  هم نوجُي نعنهم ناجلواب:ن﴾َعَلْيهِّْمنوَ ِّيالأَمن اسنَيُكوُنن﴿
ن نن-سبح نهنوتع ىنن-النأحد نق لنهللان

َْ  ََْفَسُآ ُثُم َيْساََْغف س  اَلَ َيَ د  اَلَ َرُفوراا رمح  ماا﴿  [. 110]النساء:﴾  َوَمن يََْ َمْل ُسوءاا َنْو َيْ   
نُسو ﴿ نيََْعَمْل ً نَوَ س ن﴾ا  نابليهودي  نلعلنَعمه ن   ن كَل نُريَا  نبه ني وُ  نذنب    نأي: نَيْظلِّْمن﴿؛ أَْو

نيعملنذنب  نق ص ا نعليه ن﴾نََْفَ هُن ناَّلل َن﴿؛ ني وبنإىنهللان﴾مُثانَيْ  ََْغفِّ ِّ نوتع ىن-؛ ناَّلل َن﴿ ن-سبح نه جيِّدِّ
يم  ﴿؛نله ن﴾َُُفورا ن ن؛نبه ن﴾راحِّ

ِْم َ ْْثاا ﴿ س  َْ َ  مااَوَمن َي اَن اَلُ َك   ماا َح آ  َوََ ُبُآ َكَ ا  ََْفس  س  َْ َا َي  [. 111]النساء:﴾  ََإ َّنم
ْ نإِّْ   ﴿ هِّن﴿؛نأي:نذنب  نن﴾َوَ سنَيْك ِّ ُبُهنَعَلىننََْف ِّ َ نَيْك ِّ ؛ن م نقلن ؛نألننوابلنهذاناإلمثنعليه نن﴾لَنِّمنا

ُنَعلِّيم  ﴿والنيض نُريا ن ن؛نيفنصنعه نوتدبريا ﴾َحكِّيم  ﴿؛نبكلنش   ن﴾وََ  َنناَّلل 
ُا َوَ ْْثاا مُّب  ناا﴿ ََََقد  اْحَاَمَل فَََُّْاا ْ  َْةا َنْو َ ْْثاا ُثُم يََْسم  ف آ  فَس يْاا  ِْم َخ س  َْ  [. 112]النساء:﴾  َوَمن َي
ْ نَخاِّيَئة ن﴿ نإِّْ   ﴿؛نا،ايئُة:نقيل:نه ناليتنتقونعسنعمد نوتقونعسنخا  ن﴾َوَ سنَيْك ِّ ؛نن﴾نأَْو

نبِّهِّنبَ ِّيئ  ﴿اإلمث:نخي صنابلعمد ن ؛نأي:نن﴾لَََقدِّناْحَ َملَن﴿؛ني   نبهنب يئ  ن سنهذانا،ايئة نواإلمث ن﴾مُثانيََْ مِّ
اإلمث نووابلنهذانال   نعليهنيومنننن؛نبين  ؛نألنهنأ    نهذا﴾َوإِّْ   ن ُّبِّين  ﴿؛نب ب نر يه نن﴾بَُْهَ  ان ن﴿حتمال نن

نعليه نن-سبح نهنوتع ىنن-القي  ة نحي سبهنهللان
﴿ َْ َْ َنن ُيض  ُّوَك َوَما ُيض  ُّوَن َ  ُّ نَ ُفَسَُّ َُّ َمر  َفة  مُّنَْ َِ َوَرْْحَُاُآ َ َممم  ََْضُل الَ  َكَ ْ   َوَما  َوَلْوَ  

َِ م ن َشْعء  َونَ َزَل اَلُ َك َ  َِ  َيُضسُّوَ  ََْضُل الَ  َكَ ْ  اَن  َُ َوََ ْن تََْ َ  َُ َِ َما ََلْ َت َمَة َوَك مَم َْ َِ َوااْ  َ َاا َِ اْل  ْ
ا  [.113]النساء:﴾ َك   ما
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نَعَلْيَكنَوَرمْحَُ هُن﴿ ؛نأي:نأضم ا نن﴾هَلَمات﴿؛نابلعصمة ن﴾َوَرمْحَُ هُن﴿؛ن نُممد ن﴾َوَلْواَلنَلْضُلناَّلل ِّ
ُهمْنَاآ َِّفٌةنن﴿ ُعَمه نن﴾ ُّنَْ لُّوكَن﴿؛نأي:ن سنقومَن َوَ  ن﴿؛نيضلوكنعسنالقض  نابحلق نيُلبُِّ وننعليك نن﴾َأننُيضِّ

نَشْ  ٍن ن ِّس نَيُض ُّوَنَك نَوَ   نإِّالُّنأَنُفَ ُهْم لُّوَن ن﴾ُيضِّ نعليهم  نإضالهلم نوابَل نألنا ن  ذا! ناَّلل ُنَعَلْيَكن﴿؛ َوأَنَ َل
؛ن سن﴾َوَعلاَمَكنَ  نَلَْنَتُكْسنتََْعَلمُن﴿؛ن  نليهن سناألحك منوالغي  ن﴾َواحلِّْكَمةَن﴿ن؛نأينالق آن ن﴾اْلكَِّ  بَن

ريا نواحلكمةنيفنالق آننهل نن﴾وََ  َننَلْضُلناَّلل ِّنَعَلْيكَن﴿علمناآلخ يس ن ؛نهبذانالق آن نوابلعلم نواحلكمة نُو
ن ع ٍنن نه :ن

وعظة نق لنتع ى:نامل ىن األول
َ
ْكَمٌةناَبلِّغَن﴿:ناحلكمةن عىن:نا  ن ن]5]القم :﴾نٌةنَلَم نتَُْغسِّنالنُُّذرحِّ

ن ن]2]اجلمعة:﴾نَويََُعل ُِّمُهُمناْلكَِّ  َبنَواحلِّْكَمةَن﴿احلكمةن عىن:نال نة نق لنتع ى:ننامل ىن الثا :
َن نلُْقَم َنناحلِّْكَمةَن﴿:ناحلكمةن عىن:نالفهم نق لنتع ى:نامل ىن الثالث ن ن]12]لقم ن:﴾ننَوَلَقْدنآتََيَْ

ُناْلُمْلَكنَواحلِّْكَمةَن﴿:ناحلكمةن عىن:نالنبوب نالسافعامل ىن  ن؛نأينالنبوب ن]251]البق ب:﴾نَوآََتُاناَّلل 
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 121-114( من اآلية 97تفسري سورة النساء )ص: 
ََة  َنْو َمْ ُسوف  َنْو َ ْصَ ح  فََْيَ ﴿ َْ َ  م َمْن َنَمَس ف َصَد ث ري  مَ ن َّنمَْواُ  َس ِف  ََ النماس  َوَمن يََْفَ ْل   م َخ َْ

َََسْوَف  َُْ ت  آ  َنْ ساا َك   ماا  َِ افَْاَََغاء َمْسَضام  الَ    [. 114]النساء:﴾ َذل 
نَ كِّرٍين  ِّسن،اَْواُهمْن﴿ َ نيفِّ ؛ن﴾إِّالانَ ْسنأََ  َن﴿؛نأي:ن،وهللانالن س ن  ني ن  وننليه نوي حدثون نن﴾الانَخيَْ

نالنا سِّن﴿؛نعملنب  ن﴾أَْونَ ْعُ وفٍننَ ْسنأََ َ نبَِّصَدَقةٍن﴿أي:نإالنبنلوهللا ن ؛نلهذنالنلوهللا:نن﴾أَْونإِّْصاَلٍحنبََْ َ
نه ناليتنليه نخري ن

نَذلِّكَن﴿ن نيََْفَعْل ن﴾َوَ س نا ذ ور  ناَّلل ِّن﴿؛ نَ ْ َض اِّ ن﴾ابَْ َََغ   نالدني   نأ ور ن س نلغريا نال َلَ ْوَفنن﴿؛
تِّيهِّن ْْ ن -سبح نهنوتع ىن-نيقولنهللان؛نمثن﴾َأْ   انَعظِّيم  ﴿ ن-سبح نهنوتع ىنن-؛نأي:نيعايهنهللان﴾نَُ

َس َسب  ل  اْلُمْ م ن َي  ََُولَ آ  َما تََوَ ﴿ َ َلُآ اْ َُدَ َويََامب ْع َر َْ َ ق  السمُسوَل م ن فََْ د  َما تََبََيم ا ٍَ َلم  َوَمن ُي
رياا ََ َوَساءْم َمص   [. 115]النساء:﴾ َوُ ْص  آ  َ ََّنم

نال اُسوَلن ِّسن﴿ نلَهُنَوَ سنُيَش قِّقِّ َ ؛نليم ن   نبهن سنن﴾ال اُسولَن﴿؛نيش قق نأي:نخي لَ ن﴾بََْعدِّنَ  نتََبََ ا
ناهْلَُدهللا﴿احلق ن نلَُه َ نَ  نتََبََ ا ْْ ِّنِّ َن﴿؛نأي:نظه نلهناحلقناب عل اا ن﴾ ِّسنبََْعدِّ ناْلُم َ نَسبِّيلِّ َُيَْ ؛نن﴾َويََ ابِّْون

ْ ن  نهذانالا يقنالذينعليهن سنالديس  نََُول ِّهِّنَ  ن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-ق لنهللانننني بونَ يق  نُرينَ يقنا 
ننرت هنعلىنضالله نن﴾تَََوىان نبينهنوب نالضاللنيفنالدني   ن سنالضالل نِبننخنل   نتوالا ن   نوالي  ؛ن،عله
ري ا﴿؛نليحرتننليه  ن﴾َ َهنامَن﴿؛نأي:نندخلهنيفناآلخ ب ن﴾َوُنْصلِّهِّن﴿ ؛نأي:ن   ع   نبئمن﴾َوَس  ْانَ صِّ

نآلخ ب ن هنمن   ع  نيفنا
ََََقْد َضلم َض َ ﴿ لَ   س ْك ِب  ٍْ اء َوَمن ُي ٍَ َِ ل َمن َي َسَك ف آ  َويََْغف ُس َما ُ وَن َذل  ٍْ  ا َ نم اَلَ  َ يََْغف ُس َنن ُي
 [. 116]النساء:﴾ فَ   داا
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َويََْغفُِّ نَ  نُدوَنن﴿ نلكس نن-سبح نهنوتع ىنن-؛نالش كنالنيغف انهللانن﴾إِّناناَّلل َنالَنيََْغفُِّ نَأننُيْشَ َكنبِّهِّن﴿
َّلل ِّنلَََقْدنَضلانَضاَلال نبَعِّيد ا﴿؛نوذ  اننل  دبنا شيئة ن﴾لَِّمسنَيَش  ن﴿؛نق ل ن﴾َذلِّكَن ؛نأي:نن﴾َوَ سنُيْش ِّْكنابِّ

ال نق لنهللان ن -سبح نهنوتع ىنن-بعيدا نعسناحلق نو سنه
اَ ن َيْدُكوَن م ن ُ و ﴿ ُا ممس يدا ًثا َوَ ن َيْدُكوَن َ  م َشْ َْا َُ  [.117]النساء:﴾   آ  َ  م َ 
؛نإننهن ن عىنن   نأي:ن  نيدعون نويدعونن عىن:نيعبدون نأي:نا ش  وننيعبدون نن﴾إِّننيَْدُعونَن﴿

؛نن﴾نإِّاَناث نإِّالان﴿ ن-سبح نهنوتع ىن-أي:نُرينهللانن-سبح نهنوتع ىن-؛نأي:ن سندوننهللان﴾ ِّسنُدونِّهِّن﴿
نوالُع اهللا نو ن ب نهللان ْنكة نالالا  ن  نأصن     نيقولنهلمنأن مننن-سبح نهنوتع ىن-نأي: خي َ نا ش    

ت  حق ونناألنكى نو ونذلكنتعبدونناألنكى نلذلكن ف رنق ي نيقولون نإننُممدا نيُ ُ نآهل ن  نهذانهونن
ن نالذينيذ  ونه  نيدع﴾َوإِّننيَْدُعونَن﴿ال  ِّ ُّ نو   ن؛نأي: نيعبدون  نو   ن ا ِّيد ا﴿ون نأي: ؛ن﴾إِّالانَشْياَ ان 
نوهونإبليم نن-سبح نهنوتع ىن-خ ر   نعسنَ عةنهللان

 [. 118]النساء:﴾ لمَ َنُآ اَلُ َوََاَل أَلام َ نم م ْن ك َبا  َك َ ص  باا ممْفُسوضاا﴿
ناَّلل ُن﴿ نهللان﴾لاَعَنُه نأبعدا نوتع ىن-؛ نن-سبح نه ن﴾َوقَ لَن﴿ سنرمح ه  نإبليم  نأي:نن﴾أَلَتاَِّذنان﴿؛ ؛

يب  ﴿أل علسنل ن ن؛نأي:ن قاوع   نأدعوهمنإىنَ عيت ﴾ اْفُ وض  ﴿؛نأي:نحظ   ن﴾ ِّْسنعَِّب دَِّكنَنصِّ
َُنم آَذاَن األَ ﴿ َ  َُبََاَ  َََ  َْ َْ َوآلُمَس َمَُّ َْ َوألَُمنَ  ََنَمَُّ ُنم َخْ َق الَ  َوَمن َوأُلض  منَمَُّ َ  ََُغريَ  َََ  َْ  ََْ ام  َوآلُمَس َمَُّ

ُا مُّب  ناا َس ُخْسَسا ََََقْد َخس  ْ َْاَن َول  ًّا مَ ن ُ ون  الَ   ٍم  [. 119]النساء:﴾ يََام     ال
لانَاُهمْن﴿ نبعث نوالن﴾َوألَُ ن ِّيََنَاُهمْن﴿؛نعسناحلقنابلوسوسة ن﴾َوأُلضِّ ؛نألق نيفنقلوهبمنَولناحلي ب نوأالا
؛نوقدنلعلنذلكنابلبح    ونالبح   :ناألنع مناليتنيََُقا ِّعونن﴾َوآلُ َ نَاُهْمنلَََليَُبََ  ُِّكسانآَذاَنناألَنََْع مِّن﴿ح  ب ن

نآذا   نإننق لنق  لن سنأيسنإلبليمنالعلمنابلعواق  نح نق ل 
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لانَاُهمْن﴿ن وق لنيفنن؛ن]17]األع اف:﴾نَوالَنُتُِّدنَأْ كَََ ُهْمنَش  ِّ ِّيس﴿األع اف:ن؛نوق لنيفنسوربن﴾َوأُلضِّ
نُذر ِّيَاَ ُهنَإالانقَلِّيال﴿سوربناإلس ا :ن نذلك نل حققنظنُّه نلذلكنن؛ن]62]اإلس ا :﴾نأَلْحَ نَِّكسا نقولنهونَظسا

نوتع ىن-نهللان نإِّْبلِّيُمنظَناهُن﴿يقول:نن-سبح نه نَعَلْيهِّْم نَصداَن ن]20سب :]﴾نَوَلَقْد نالك نيةن"َوَلَقْدنن؛ والق ا ب
ُنانَخْلَقناَّلل ِّن﴿:ن-سبح نهنوتع ىن-َصَدَننَعَلْيهِّْمنإِّْبلِّيُمنظَناُه" نيقولنهللان ؛نخلقنهللانهن نن﴾َوآلُ َ نَاُهْمنلَََليََُغري ِّ

 نهذان-ىسبح نهنوتع ن- عىننديسنهللا نيغريوننديسنهللانابلكف  نوإحاللن  نح منهللا نحت مين  نأحلنهللانن
َوَ سن﴿ ن-سبح نهنوتع ىن-هونال ا  ن سنأقوالنا ف  يس نأننتغيرينخلقنهللانهن ن عىن:نتغيرينديسنهللان

ذِّنالشاْياَ َننَولِّيًّ  ن ُّبِّين  ﴿؛أي:ني والانويايعه ن﴾نيََ اخِّ َ نُخْ  َاان  ناَّلل ِّنلَََقْدنَخ ِّ ؛نبي ِّن  ؛نألنن صريانن﴾  ِّسنُدونِّ
ْبدب نوا، نلقنيفنالق آننلهن ع ٍنن نه :نإىنالن رنا 
َدبٍن﴿:نا،لقن عىن:ناإلجي د ننامل ىن األول ؛نأينأو د م نن]1]الن   :﴾ننالاذِّينَخَلَقُكمن  ِّسننَاْفٍمنَواحِّ

مٍن﴿ نسِّ اةِّنَأ ا نَواأَلْرَضنيفِّ ن؛نواآل ان كريب ن]54]األع اف:﴾نالاذِّينَخَلَقنال اَم َوااِّ
نامل ىن الثا  نتع ى: نق ل نوالكذب  نالَ خُ ص ن عىن: نا،لق نُخُلُقن﴿: نإِّالا نَهَذا إِّْن

ن]137]الشع ا :﴾اأَلوالِّ  ناخ الن  نأي: نإِّْلك  ﴿؛ نَوََتُْلُقوَن ن]17]العنكبوا:ن﴾ نإِّالانن﴿؛ نَهَذا إِّْن
ن؛نأي:نهذانهون عىننال خ صنوالكذب ن]7]ص:﴾اْخ ِّاَلن

ن؛نأي:نُتَصو ِّر ن]110]ا   دب:﴾ن َِّسنالا ِّ ِّنَوإِّْذنََتُْلُقن﴿ن:نال صوي  نامل ىن الثالث
ُكم﴿:نا،لقن عىن:ناجلعل ننامل ىن السافع  ؛ن]166]الشع ا :﴾ننَوَتَذُروَننَ  نَخَلَقنَلُكْمنَربُُّكْمن ِّْسنأَْزَوا ِّ

ن  نخلقنلكم نأي:ن  ن علنلكم 
قَ ُلوانأَناََقَن ناَّللاُنالاذِّينأَنَاَقنُ لان﴿:نا،لقن عىننالناق:نعلىنقولنبع نا ف  يس نامل ىن اخلامس
ن؛نأي:نأناقكمنأولن  ب ن]21]لصلت:﴾نَشْ ٍ نَوُهَونَخَلَقُكمْن

ناْلبِّاَلد﴿:ن ذلكنا،لقن عىن:نالبن   نامل ىن السا س كَُْلَه نيفِّ نَلَْنخُيَْلْقن ِّ ن ن]8]الفل :﴾نالايتِّ
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نىن السافعامل  نتع ى: نق ل نالد ِّيس  نا،لق: ن ع ي ن س نَخْلَقن﴿:ن ذلك ُنا نلَََليََُغري ِّ َوآلُ َ نَاُهْم
ناَّللاِّن﴿؛ناآليةناليتنأ   ن  نوق لنتع ى:نن]119]الن   :﴾اَّلل ِّن َْلقِّ اَلن﴿؛نيفنال وم نن]30]ال وم:﴾نالَنتََْبدِّيَلن،ِّ

ناَّللاِّن َْلقِّ ن -سبح نهنوتع ىن- نيقولنهللان-وتع ىسبح نهنن-أينلديسنهللان﴾ نتََْبدِّيَلن،ِّ
ْ َْاُن َ  م ُرُسوراا﴿ ٍم َُ ال َْ َوَما يَ  ُدُ  َْ َوُكَنَ  َّ   [. 120]النساء:﴾ يَ  ُدُ 
َوَ  نن﴿؛نْينيهمننيلناآل  لنيفنالدني  نوالنبعث نوالن  ا  ن﴾َوُْيَن ِّيهِّمْن﴿؛نَولنالعم  ن﴾يَعُِّدُهمْن﴿

ُُُ ور ا﴿؛نبذلك ن﴾يَعُِّدُهُمنالشاْياَ نُن  ق ل ن-سبح نهنوتع ىن-؛نأينابَال  نلذلكنهللان﴾إِّالان
ََّا ُمَ  صاا﴿ َُ َو َ َيَ ُدوَن َكنَْ َْ َ ََّنم َِ َمْأَواُ   ْ  [. 121]النساء:﴾ ُنْولََ
َه نن﴿؛نيفناآلخ ب ن﴾أُْولََئَِّكنَ ْ َواُهمْن﴿ال نا ع قد ن؛نأصح بنه﴾أُْولََئِّكَن﴿ نَعنَْ ُدوَن نَواَلنجيِّ َ َهناُم
ن؛نأين عدال  ﴾ُمِّيص  

ن
ن
ن
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 127-122( من اآلية 98تفسري سورة النساء )ص: 
َْ َ نمام  َِتْس   م ن  ﴿ َُّ ُ َام  َسُنْدخ  ُ وْا الصماا  ا  َوالم  يَن آَمُنوْا َوَكم  َ  ََّا نََفدا ََتْا ََّا األَ َََّْاُر َخال د يَن 

    َ  [. 122]النساء:﴾ َوْكَد الَ  َحقًّا َوَمْن َنْصَدُب م َن الَ  
َ اِّن﴿ ُلواْنالصا حلِّ ؛ن ا نذ  نالف يَقناألوَل نوهونل يقنأهلنالن ر نذ َ نالف يَقناآلخ  ن﴾َوالاذِّيَسنآَ ُنواْنَوَعمِّ

ن﴿ نآَ ُنوْا َ اِّنَوالاذِّيَس نالصا حلِّ ُلوْا ن﴾َوَعمِّ نوالعمل  نب ناإلْي ن نمجعوا نحَتْ َِّه نن﴿؛ نَُتْ ِّين ِّس نَ نا ٍا ُلُهْم َسُنْدخِّ
انَوْعَدناَّلل ِّنَحقًّ ﴿؛نأي:نإذاندخلوانليه نخيلدون ن﴾األَنََْه ُرنَخ لِّدِّيَسنلِّيَه  ؛نأينوعدهمن﴾َخ لِّدِّيَسنلِّيَه نأَبَد 

؛نالنأحدنأصدنن سنهللانقول ن﴾َوَ ْسنَأْصَدُنن َِّسناَّلل ِّنقِّيال﴿ذلكنووعُدانحق نن-سبح نهنوتع ىن-هللان
ن ن-سبح نهنوتع ىن-مثنيقولنهللان
ِ  َمن يََْ َمْل ُسوءاا َُيَْز ف آ  َو َ َيَ ْد َلُآ م ن  ﴿ َ َاا َ  َنْ ل  اْل َْ َو  َنَما   َُ َما   َ  ُ ون  الَ  َول  ًّا َو َ  لمْ َس ِبَ 
رياا  [. 123]النساء:﴾ َ ص 

ََ  نِّي ُِّكمْن﴿ ؛ن﴾لاْيمَن﴿ ن-سبح نهنوتع ىن-؛ن  نال خ نا  لمون نوأهلنالك  ب نق لنهللان﴾لاْيَمنِبِّ
ناْلكَِّ  بِّن﴿ناأل  ن نَو   ن نأَْهلِّ ََ  نِّي ُِّكْمنَوالنأََ  يِّ ِّ ؛نإ  نن﴾انجُيَْ نبِّهِّنَ سنيََْعَمْلنُسو  ن﴿؛نبلنابلعملنالص ر ن﴾ِبِّ

يفناآلخ ب نأونيفنالدني  نابلبال  نوا س نأ  ينا  لم ن  ننُقلن نه :نقوهلم ن   بُن نانسٌخنللك   نونبين نن
خ متناألنبي   نوأ  ينا ش   نقوهلم:نالننُبعث نأ  ينأهلنالك  بنقوهلمنحنسنأبن  نهللانوأحب ؤا نوأننالن رنن

أننننن-سبح نهنوتع ىنن-ب نوأنن  ب اننخرينالُك   نونبين نخريناألنبي   نل خربنهللاننالنت ن نإالنأ    ن عدود
ناَّلل ِّن﴿ن-سبح نهنوتع ىن-دخولناجلنةنواجل ا  نابألعم لنالنابأل  ي نق لنهللان ْدنَلُهن ِّسنُدونِّ ؛نن﴾َواَلنجيِّ

ري ا﴿؛نحيفظه ن﴾َولِّيًّ ﴿ ن-سبح نهنوتع ىن-أي:نُرينهللان نن-ن؛نْينعهن سنالعذاب نمثنيقولنهللان﴾َواَلنَنصِّ
ننن-سبح نهنوتع ى
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َِ َيْدُخُ وَن اجْلَنمَة َوَ  ُيْ َ ُمو ﴿  ْ س  َنْو نُ َثا َوُ َو ُمْ م ن  ََُأْولََ ََ َاَم م ن َذ َن  َوَمن يََْ َمْل م َن الصماا 
 [. 124]النساء:﴾  َق رياا

َ َان ِّسنذَ َن﴿ن؛نشيئ   ن﴾َوَ سنيََْعَملْن﴿ ْْ ٌِّسنلَُ ْولََئَِّكنيَْدُخُلوَنناجْلَناةَن َِّسنالصا حلِّ نَأْونأُنَكىنَوُهَونُ  ؛نن﴾ٍ 
؛نأي:نلونشيئ  ني ريا  نمثنيقولنهللانن﴾نَقِّري ا﴿؛نأي:نالنينقصون ن﴾َواَلنيُْظَلُمونَن﴿هذان  اؤهمنيفناآلخ ب ن

ن ن-سبح نهنوتع ىن-
ََ َوْ ََُّآ هلل َوُ َو ُمُْ ﴿ مْن َنْسَ  ََ  َوَمْن َنْحَسُن   يناا اَ  ََ َحن  فاا َواامََ  اَلُ َ فََْسا    ن  واتَمَبَع م  مَة َ فََْسا    س 
 [. 125]النساء:﴾ َخ     

؛نن﴾َوْ َههُن﴿؛نأسلمنأي:نأخلص نن﴾دِّين  نت ِّاْسنَأْسَلَمنَوْ َههُن﴿؛نأي:نالنأحَدنأح ُس نن﴾َوَ ْسنَأْحَ سُن﴿
ن نأخلصنعمله  نأي: نأخلصنو هه  سٌن﴿أينعمله  نُُمْ ِّ نَوُهَو نواالنقي د نن﴾هلل نب ناإلخالصِّ  نمجو ؛

ن نوإح  نه  نإِّبَْ َاهِّيمَن﴿وإخالصنالعمل  لاَة ن ِّ نواتَاَبَو ٌس نُُمْ ِّ ناإلسالم ن﴾َوُهَو ن لة ُب ًَ ُوالَِّق
نا  نا لة نتلك ؛

يَمنَخلِّيال﴿احلق ن؛ناحلنيَنأي:نا   لنعسناألد نن له نإىنالديسن﴾َحنِّيف  ﴿ ؛نصفي   نن﴾َواَتاََذناَّلل ُنإِّبَْ َاهِّ
؛ناإلسالمنيفنالق آن نيالقن﴾ت ِّاْسنَأْسَلمَن﴿يقول:نن-سبح نهنوتع ىن-نوا،ليلنهو:نخ لصنا بةنله نهللان

نعلىن ع ن:
نامل ىن األول نتع ى: نق ل نبه  نتديس نالذي نللديس ناسم ْساَلمُن﴿: ناإلِّ ناَّلل ِّ نعِّنَد نالد ِّيَس ]آلن﴾إِّنا

ن ن]78]احلج:﴾ُهَونََسا ُ ُمناْلُمْ لِّمَ ن ِّسنقََْبلُن﴿؛ن]19عم ان:
َ نالنابيوَننالاذِّيَسنَأْسَلُمواْنن﴿:ن ذلكنيُالقناإلسالم نوي ادنبهنال وحيُد نق لنتع ى:ننامل ىن الثا  حَيُْكُمنهبِّ

ن ن]44]ا   دب:﴾نلِّلاذِّيَسنَه ُدواْن
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؛نأي:نأَخلِّص نن]131]البق ب:﴾نإِّْذنقَ َلنلَُهنَربُُّهنَأْسلِّمْن﴿:ناإلسالمن عىن:ناإلخالص نامل ىن الثالث
ناْلَع َلمِّ ﴿ ناتَابَََعسِّن﴿؛ن]131]البق ب:﴾نقَ َلنَأْسَلْمُتنلَِّ ب ِّ ﴾نلَنْننَحآ ُّوَكنلََُقْلنَأْسَلْمُتنَوْ هَِّ نَّللِّ ِّنَوَ سِّ

ن ن]20]آلنعم ان:
ناالس  الامل ىن السافع  ن عىن: ن: نوََ ْ ه  ﴿م  ََْوع   ن نَواأَلْرضِّ نال اَم َوااِّ نيفِّ نَ س نَأْسَلَم نَوَلُه ]آلن﴾

-نسبح نهنوتع ىنن- نواالنقي دنأل  نهللانن-سبح نهنوتع ىنن-؛نهن ن عىن:ناالس  المنأل  نهللانن]83عم ان:
نوََ ْ ه  ﴿ن  نََْوع   نعم ان:﴾ ن]83]آل نالاذِّينآَ نَن﴿؛ نإِّالا نإِّلََِّه نال نأَناُه ن َِّسننآَ نُت نَوَأانَْ نإِّْس َا ِّيَل نبََُنو نبِّهِّ ْت

 نوق لنتع ى:ن-سبح نهنوتع ىن-؛نأين سنا نق ديس نا    لم نأل  نهللان]90]يونم:﴾ناْلُمْ لِّمِّ 
ناْلَع َلمِّ ﴿ نَرب ِّ نَّللِّاِّ نُسَلْيَم َن نَ َو نَوَأْسَلْمُت ن]44]النمل:﴾ نلِّْلَلبِّ ﴿؛ نَوتََلاُه نَأْسَلَم  ﴾نلَََلما 

ن؛نأسلمنأي:ناس  لمنله ن]103]الص ل ا:
نامل ىن اخلامس نتع ى: نق ل ناإلق ار  ن عىن: ناإلسالم نَأْسَلْمَن ﴿: نُقوُلوا نَوَلكِّس ُنوا ِّ ْْ نتَُ نَلْا ﴾ننُقل

ن نن-سبح نهنوتع ىن-؛نمثنيقولنهللان]14]احلل اا:
َُلَ  شَ ﴿ اَن اَلُ ف  ْااَولَ  َما ِف  السمَماَوام  َوَما ِف  اأَلْرض  َوََ  [. 126]النساء:﴾ ْعء  ُمُّ  
ناأَلْرضِّن﴿ نيفِّ نَوَ   نال اَم َوااِّ نيفِّ نَ   ن﴾َوَّلل ِّ ناثني    نوخلق  نهذا   ً نأوال  نهذا نُ لك   نن﴿؛ نيفِّ نَ   َوَّلل ِّ
ناأَلْرضِّن﴿؛نأي:نهونالذينخلقه ن﴾ال اَم َوااِّن ؛نهونالذينخلقهنأيض  نوُ لك   نأي:نْيلُِّكن  نيفن﴾َوَ  نيفِّ

 نإذ ان-سبح نهنوتع ىنن-ال م واا نو  نيفناألرض نوعبيدانأي:ن  لهمني عبدون ن عىننينق دوننأل  نهللانن
اناثلك   ن نَش ْن﴿إذا ن  نيفنال م واانو  نيفناألرضنهلل:نخلق   نأوال  نو لك  ناثني   ننوعبيد  ٍ نوََ  َنناَّلل ُنبُِّكل ِّ

ن ن-سبح نهنوتع ىن-؛نلعلمه نوقدرتهنأح َتنبكلنش   نق لنهللانن﴾ُمُِّّيا  
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ِ  ِف  يَََااَما النَ سَ ﴿ َ َاا َْ ِف  اْل َُ َ ا َكَ ْ  َ  َّ نم َوَما يَُاَْ  َْ َُ َُل  اَلُ يَُْفا   َِ ِف  النَ َساء  اء َوَيْساََْفُاوَ 
َ ُحوُ نم َواْلُمْسَاْضَ ف َي م َن اْلو ْلَدان  َوَنن تََُقوُموْا ل ْ  َََااَما  الم َت   َ تَُْ ُتو َََُّنم َما َُا َِم َ ُنم َوتََْسرَ  ُبوَن َنن تَن

اَن ف آ  َك   ماا ْلق ْسط  َوَما تََْفَ ُ وْا م ْن َخرْي  ََإ نم اَلَ ََ  [. 127]النساء:﴾ ِب 
نالن َِّ   ﴿ نيفناجل هليةنالنيورثوننالن ن﴾َوَيْ  ََْفُ وَنَكنيفِّ نأي:ن  نوا نل ضنهللانن؛ نللم  نواألَف ل    

سبح نهننن- نل ن لنهللان-صلىنهللانعليهنوسلمن-ا واريثنيفنهذانال ورب نشقنذلكنعليهم نل  لوانالنامن
نالن َِّ   ﴿؛نأي:نيالبونن نكنالف وهللا ن﴾َوَيْ  ََْفُ وَنكَن﴿:ن-وتع ى ؛نأي:نيفنش ننالن    نأي:نيفنن﴾يفِّ

ن؛نقلنهلم ﴾ُقلِّن﴿ رياثهس ن
ناَّلل ُن﴿ن ناْلكَِّ  بِّن﴿؛نو ذلكنيف يكمنيف نن﴾نيَُْف ِّيُكْمنلِّيهِّسانُقلِّ َلىنَعَلْيُكْمنيفِّ ؛نأينالق آن ن سن﴾َوَ  نيَُ َْ

نَ  نُ  َِّ نهَلُسان﴿آيةنا ريالنال  بقة نويف يكمنأيض   ن ُتونََُهسا ْْ ناَلنتَُ نيَََ  َ ىنالن َِّ   نالاال ِّ ؛ن  نلُ ضنهلسنن﴾يفِّ
بوننأي:نبعضكمنيُ  نعسنأننينكحه  نأل لند    ه  نن﴾َوتََْ َُُبوَننَأننتَنكُِّحوُهسان﴿ سنا ريال ن ؛نتُ 

؛نأي:نيقولنلكم نالنن﴾يَُْف ِّيُكمْن﴿أونحنونذلك نليعضله  نوْينونُريانأنني  و ه  ننَمع  نيفنا ريال ن
نتفعلوانذلك ن ذلك 

َسناْلوِّْلَدانِّن﴿يفنا   ضعف  نالصغ ر نن؛نويف يكم﴾َواْلُمْ َ ْضَعفِّ َن﴿ن ؛نالصغ رن﴾َواْلُمْ َ ْضَعفَِّ ن ِّ
؛نوَي   منأننتقو وان﴾َوَأننتََُقوُ وْانلِّْليَََ  َ ى﴿ سنالولدان نيف يكمنأننتعاوهمنحقوقهم نو ذلكنَي   م ن

ْلقِّْ هِّن﴿للي   ى ن َنَ  َننبِّهِّننَوَ  نتََْفَعُلواْن﴿؛نأي:ناب ريال نابلعدلنيفنا ريالنوا ه  ن﴾ابِّ ناَّلل  نلَنِّنا ن ِّْسنَخرْيٍ
نبه نن-سبح نهنوتع ىنن-؛نليل زيكمنهللان﴾َعلِّيم  
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 134-128( من اآلية 99تفسري سورة النساء )ص: 
َََ  ُ َناَْح َكَ ْ َّ َما َنن ُيْص  َحا ﴿ ٍُو اا َنْو َ ْكَساضاا  ََْم م ن فََْ   ََّا ُ  نََََُّما ُصْ حاا  َوَ ن  اْمَسَنة  َخا فََ َْ

َا تََْ َمُ وَن َخب   اَن ل  ََ ُنوْا َوتََاَمُقوْا ََإ نم اَلَ  ٍُّحم َوَ ن َُتْس  َسم  األَ ُفُس ال س  َوُنْحض  ﴾  ريااَوالصُّْ ُح َخ َْ
 [. 128]النساء:
نُنُشوز ا﴿ ن ِّسنبََْعلَِّه  نَخ َلْت ناْ  َأٌَب نال ن﴾َوإِّنِّ نتكوننعند نن لتنيفنا  أب  نق لتنع  شة  نلالنن؛  ل 

ي  كك ن نه  نوي يدنل اقه  نولعله نتكوننلهنُُمبٌة نأونيكوننهل نولد نل ك انل اقه نل قولنلهنالنتالق ن
ناْ  َأٌَبنَخ َلْتنن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-وأ  ك  نوأنتنحٌلنيفنش ي نرواانالبخ ري نو  لم نيقولنهللانن َوإِّنِّ

نوبعله ن عىن:نال وج ن؛نخ لتنأي:نعلمت نوتوقعتن سنبعله  ﴾ ِّسنبََْعلَِّه 
؛نإذ انالنشوزنقدنيكونن سنا  أب نوقدنيكونن سنال  ل نالنشوزنأننيرتلونعسنالوا ب ا نن﴾ُنُشوز ا﴿ن

نا  أبنترتلونعسنالوا ب انعليه نتكونننانش ا  نوال  لنيرتلونعسنأدا نالوا ب انيكوننانش ا  نق ل نن
نََُهَم نن﴿ضنعنه نبو هه ن؛أي:نيع ن﴾ ِّسنبََْعلَِّه نُنُشوز انأَْونإِّْع َاض  ﴿ َم نَأننُيْصلَِّح نبََيَْ َلاَلنُ َن َْحنَعَلْيهِّ
؛نيصلح نبينهم نيفنالَق مة نأونالنفقة نِبننترتكنلهنشيئ   ني فق ننعليه نيرتاضي ن نوإالنلعلىن﴾ُصْلح  

:نن- ىسبح نهنوتعن-ال وج نإننَلنحيصلنالرتاض  نلعلىنال وجنأننيُولي ه نحقه  نأونيف رقه  نيقولنهللان
ن؛نالصل نخرٌين سنالف قة نالصل نخرٌين سنالبق  ن ونالنشوزنواإلع اض ﴾َوالصُّْلُ نَخيَْ ٌن﴿

ناألَنُفُمنالشُّ ان﴿ن َ اِّ أننا  أبنقدنت ن زلنعسنحقه  نأوننن-سبح نهنوتع ى-؛ن  نذ  نهللان﴾َوُأْحضِّ
ناألَنُفُمنالشُّن﴿يقول:نن-سبح نهنوتع ىن-ال  لن ذلك نل هللن َ اِّ ؛نالش :نشدبنالبخل نأي:نن﴾ انَوُأْحضِّ

ُ بلتنالنفوسنعلىنهذانالش  نل ل  لنشحي نالني يدنأنني قهن سنحقوقهنشيئ   نوا  أبن ذلكنالنت يدنن
ُنواْن﴿:ن-سبح نهنوتع ىن-أننت قهن سنحقوقه نشيئ   نق لنهللان نن﴿؛نحت نوانعش بنالن    ن﴾َوإِّننحُتْ ِّ
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َ نتََْعَمُلوَننَخبِّري ا﴿س نن؛نأي:نُت نبواناجلَْوَرنعليه﴾َوتََ َاُقواْن نن-نسبح نهنوتع ىنن-؛نليل زيكمنهللانن﴾لَنِّناناَّلل َنَ  َنن ِّ
نعليه نمثنق ل ن

اْلمُ ﴿ ََ َاَ ُروَ ا  َََ َُلم اْلَمْ ل   َََ  اَ  ُ وْا   َْ ْ  ُ وْا َنن تََْ د ُلوْا فََْيَ النَ َساء َوَلْو َحَسْصُا َ  مَقة  َوَلن َتْسَا
اَن َرُفوراا رمح  مااَوَ ن   [. 129]النساء:﴾ ُتْص  ُحوْا َوتََاَمُقوْا ََإ نم اَلَ ََ

نالن َِّ   ﴿ ؛نهللانق ل:ن"تعدلوا"نهلن عىننتعدلوانأي:نت  ووا!ننقولن﴾َوَلسنَتْ َ اِّيُعوْانَأننتََْعدُِّلوْانبََْ َ
ق ن ك لهنلونأننر ال نلهننال نالعدلنإعا  ن لنذينحٍقنحقه نأ  نا   وابنل عا نمجيونالن سننفمناحل

ابن ن نابسنعم انعش يس نوابسنآخ نعم ان،منسنواا نص ح نالعش يسنسنةنأعا انسي رب نا،ممنن
نسي ربنت  وينن نأعايتنهذا سنواا ناالبسنذونا،ممنسنواا نهلنيعايهنسي رب!ننقولنا   واب نإذا

»اتقوا هللا واكدلوا ق ل:نننن-عليهنوسلمصلىنهللانننن-اآلخ  نل عايهنسي رب نلكسنالوا  نهونالعدل؛نل لنامنن
 ،»َ نالن َِّ   ﴿و ذلكنب نالن    ننفي نو َ  ن؛نيفنا بة نن﴾َوَلسنَتْ َ اِّيُعواْنَأننتََْعدُِّلواْنبََْ َ

؛نالنتيلوان لنا يلنإىناليتنحتبو   نيفنالق م نن﴾َلالَنتِّيُلواْنُ لاناْلَمْيلِّن﴿؛نعلىنذلك نن﴾َوَلْونَحَ ْصُ مْن﴿
؛ناليتنالنه ن   و ة نوالنه نُرين   و ة نن﴾َ  ْلُمَعلاَقةِّن﴿؛نأي:نترت واناألخ هللا ن﴾لَََ َذُروَه ﴿ة نوالنفق

؛نابلعدل نوالق م نن﴾َوإِّننُتْصلُِّحواْن﴿:ن-سبح نهنوتع ىن-ن؛نيقولنهللان﴾َوإِّننُتْصلُِّحواْن﴿أي:ن    لونة ن
يم  ﴿؛ن  نيفنقلوبكمن سنا يل ن﴾َُُفور الَنِّناناَّلل َنَ  َنن﴿؛ناجلور ن﴾َوتََ َاُقواْن﴿ ن؛نبكمنيفنذلك ﴾راحِّ

نتكلمن نعسنالعدل نول قن نب نالعدلنوا   واب نوالعدلنيفنالق آننلهن ع نن نه :نن
َه نَعْدلٌن﴿:نالعدُلنأي:نالفَِّدا  نق لنتع ى:نامل ىن األول نَْ َْْخُذن ِّ ؛نأي:نلِّدا  نن]48]البق ب:﴾نَواَلنيَُ

َه َوإِّن﴿أي:نُ ق بل ن نَْ َْْخْذن ِّ ن؛نالعدلنأي:نالفدا  ]70]األنع م:﴾نننتََْعدِّْلنُ لانَعْدٍلنالانيَُ



 اخلامساجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

71 

نامل ىن الثا  نا ع وف  نهو نوهذا ناإلنص ف  ن عىن: نالعدل َدب ن﴿: نلَََواحِّ نتََْعدُِّلوْا نَأالا ْفُ ْم نخِّ ﴾نلَنِّْن
؛ننقولنهوناإلنص ف نوالننقولنهونا   واب نبعضهمنيقولناإلسالم:نديسنا   واب نوهذانن]3]الن   :

نخا  ناإلسالم:نديُسنالعدل نن
َي    ﴿:نالعدلن عىن:نالقيمة نق لنتع ى:نامل ىن الثالث نَذلَِّكنصِّ نَعْدُل ؛نأي:نن]95]ا   دب:﴾نأَو
نقيمةنذلكنصي م نن
؛نأي:نأننيش  ون نن]1]األنع م:﴾نننالاذِّيَسنَ َفُ واْنبَِّ هب ِِّّمنيََْعدُِّلونمُثان﴿:نللعدلن عىن:الش ك ننامل ىن السافع

نسبح نهنوتع ى نن-مثنق لنهللان
َ  ماا﴿ اَن اَلُ َواس  اا َح  [.130]النساء:﴾ َوَ ن يََاَََفسمََا يَُْغن  اَلُ َُ ًّ مَ ن َسَ ا آ  َوََ
ُنُ الًّن﴿أي:نال و  ننابلاالن نن؛نن﴾َوإِّننيََ َََف اقَ ﴿ أي:نن؛نن﴾ُ الًّن  ِّسنَسَع ِّهِّن﴿عسنص حبه نن؛نن﴾يَُْغسِّناَّلل 

نُريا نوي زننهللان نوتع ىن-ن سنلضله نِبنني زننا  أبنزو    ُن﴿ال وجنا  أب نُريه  نن-سبح نه ناَّلل  وََ  َن
ع    ن  نذ  نأننهللانن-نهنوتع ىسبح ن-ن؛نليم ندب نهلم نمثنيقولنهللان﴾َحكِّيم  ﴿،لقهنيفنالفضل ن؛ن﴾َواسِّ

نيغ ن الن سنسع ه نق ل نن
﴿ َْ َُ َْ َوَ َيم َُ ْب   َََ َِ م ن  َ َاا َنا الم  يَن ُنوُتوْا اْل  َنن   َولَ  َما ِف  السمَماَوام  َوَما ِف  اأَلْرض  َوَلَقْد َوصم َْ

َ  َما ِف    َإ نم ل  ُفُسوْاَ  َْ ااتَمُقوْا اَلَ َوَ ن َت اَن اَلُ َرن  ًّا ْحَ  دا  [. 131]النساء:﴾  السمَماَوام  َوَما ِف  اأَلْرض  َوََ
ناأَلْرضِّن﴿ نَوَ  نيفِّ نال اَم َوااِّ ؛نل َلبوانا،رين سنالذينلهن  نيفنال م واا نو  نيفن﴾َوَّلل ِّنَ  نيفِّ
َن نالاذِّيَسنأُوُتوْاناْلكَِّ  َبن ِّسن﴿األرض ن ُ مْن﴿؛ن سناليهودنوالنص رهللا ن ن﴾قََْبلُِّكمْنَوَلَقْدنَوصايَْ ؛نن ذلكن﴾َوإِّ ا

نالوصيةنلكمن نأصح بنالق آن 
ناتَاُقواْناَّلل َن﴿لكسن  نه نالوصية!نن َوإِّننن﴿؛نه :نأننت قوانهللا نَت لوانعق بنهللا نوذلكنبا ع ه نن﴾َأنِّ

ناأَلْرضِّنلَن﴿؛ن  نوصي منبه نن﴾َوإِّننَتْكُفُ واْن﴿؛نقلن نهلم نوقلن نلكمنن﴾َتْكُفُ واْن نَوَ  نيفِّ نال اَم َوااِّ ؛ن﴾نِّنانَّللِّ ِّنَ  نيفِّ
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َُنِّيًّ ﴿خلق   نو لك   نوعبيدا  نوا عىن:نالنيض ان ف  م نن ُن ؛نن﴾محِّيد ا﴿؛نعسنخلقه نوعسنعب د م نن﴾وََ  َنناَّلل 
ن -سبح نهنوتع ىن-نأي:نُمموٌدنيفنصنعه نوحيمُِّدن سنأَ عه نمثنق لنهللان

َ  َما ِف  السم ﴿ لَ  َوَ    َول  َفا ِب   [. 132]النساء:﴾ َماَوام  َوَما ِف  اأَلْرض  َوََ
ناأَلْرضِّن﴿ نَوَ  نيفِّ نال اَم َوااِّ َّلل ِّنوَ ِّيالن﴿؛ن  را؛نليق رنال قوهللا نن﴾َوَّللِّ ِّنَ  نيفِّ ؛نأي:نشهيدا  نن﴾وََ َفىنابِّ

ن -سبح نهنوتع ىن-ِبنن  نيفنال م واانواألرضنهللن
ٍَْأ ﴿ ََد يسااَ ن َي  َِ اَن اَلُ َكَ ا َذل  َخس يَن َوََ َْ نَيَََُّّا النماُس َوَيَْم  ِب  َُ ْب  [. 133]النساء:﴾ يُْ   
ْبُكْمنأَيََُّه نالنا سُن﴿ َخ ِّيسَن﴿؛نأي:ن نأيه نالن س نن﴾إِّننَيَشْ نيُْذهِّ نميِّ ُنَعَلىنن﴿؛نبدلكم نن﴾َوََيْاِّ وََ  َنناَّلل 

قولنإننيش نيهلككم ن م نأهلكن سنقبلكم نإذن ف وانابهلل نو ذبوان؛نهذان ديدنللكف ر ني﴾َذلَِّكنَقدِّي  ا
نرسله نمثنق ل ن

رياا﴿ اَن اَلُ اَ   اا َفص  َسة  َوََ ُِ الدُّ ََْ ا َواآلخ  ََ  نَد الَ  ثَََوا َِ الدُّ ََْ ا  اَن يُس يُد ثَََوا ََ ﴾ ممن 
 [. 134]النساء:
نََْي ن﴿ َ بِّن﴿ نني يدنبعمله نن؛أي:ن سن ﴾ اسنَ  َننيُ ِّيُدنثَََواَبنالدُّ نََْي نَواآلخِّ ؛نلعندنهللانثوابنن﴾ثَََواُبنالدُّ

الدني نواآلخ ب ن سنالني يدنإالنثوابنالدني نلقه نل لوا  نعليكنأننتال نهذان سنهللا؛نألننعندانن
ثوابنالدني نواآلخ ب ن  ننا ش  وننالع بني ق بوننإىنهللا نليعايهمن سنخرينالدني نلقه نويص فنعنهمنن

ْ نوننابلبعث نل علمهمنهللانن أننخريينالدني نواآلخ ب نعندنننن-سبح نهنوتع ىنن-ش نالدني نلقه؛نأل منالني
ري ا﴿ن ن-سبح نهنوتع ىن-هللان ُنَسِّيع  نَبصِّ ن؛نبكلنش   ﴾وََ  َنناَّلل 
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 140- 135( من اآلية 100تفسري سورة النساء )ص: 
َ  َوَلْو َكَ ا نَ فُ ﴿ ْلق ْسط  ُشَََّداء ل  َََومام َي ِب  ََْسف َي  ََي نَيَََُّّا الم  يَن آَمُنوْا َُو ُوْا  َْ َنو  اْلَوال َدْين  َواألََ َُ س 

ََ َ تََامب ُ وْا اْ ََوَ َنن تََْ د ُلوْا َوَ ن تََْ ُووْا َنْو تَُ  ََََقرياا ََاَلُ َنْوََل م  َما  َُْن َرن  ًّا َنْو  اَن  َ ن َي ْ س ُضوْا ََإ نم اَلَ ََ
َا تََْ َمُ وَن َخب رياا  [. 135]النساء:﴾ ل 

ْلقِّْ هِّن﴿ن؛نأينق  م  ن﴾الاذِّيَسنآَ ُنواْنُ ونُوْانقََواا ِّ َننَ نأَيََُّه ﴿ ؛نأي:نن﴾ُشَهَدا ﴿؛نأينابلعدل ن﴾ابِّ
ن نابحلق  ُكمْن﴿شهدا  نَعَلىنأَنُف ِّ نَوَلْو نعلىن﴾ُشَهَدا نَّللِّ ِّ نل شهدوا نعلىنأنف كم  نولون  نتنالشه دب ؛
نواق وا ننأنف كم  ناحلق  نتك موا نوال ناْلَوالَِّدْيسِّن﴿ابحلق  نالوالديس نن﴾أَوِّ نعلى نالشه دب نأون  نت ؛

؛نأي:نا شهودنن﴾إِّننَيُكسْن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-؛نأون  نتنالشه دبنعلىناألق ب  نق لنهللانن﴾َواألَقََْ بِّ َن﴿
نعليه ن

َلاَلنتََ ابُِّعوْاناهْلََوهللانن﴿أعلمن ص حلهم  نلق ل:ن؛نأوىنهبم نن نكم نون﴾َُنِّيًّ نأَْونلَََقري انلَ َّلل ُنأَْوَىنهبَِِّّم ﴿
نبه نق لنهللان﴾َأننتََْعدُِّلواْن  ً سبح نهننن-؛نالنجيوزنلكمنأننحت بوانالغ نإلرض  ه نوالنأننحت بوانالفقري؛نرمحة 

ناهْلََوهللانَأننتََْعدُِّلواْن﴿:ن-وتع ى أننتعدلوا ن؛نأي:نأننتعدلوانعسناحلقنإىنالب َل نهذان عىنن﴾َلاَلنتََ ابُِّعوْا
نالشه دب ن﴾َوإِّننتََْلُوواْن﴿ نتَُْع ُِّضواْن﴿؛نأينحت لوا َ نن﴿؛أي:نتع ضوانعسنأدا نالشه دب ن﴾أَْو ناَّلل َنَ  َنن ِّ لَنِّنا

نَخبِّري ا نتَُْع ُِّضواْن﴿بهنيومنالقي  ة نن-سبح نهنوتع ىن-؛نليل زيكمنهللان﴾تََْعَمُلوَن ؛نأي:نتع ضنعسنن﴾أَْو
يمنهن كنإالنأنتنل شهد نحيثنأنكنإذانَلنتشهدنسيضيوناحلق نالشه دب نيُال ن نكنأننتشهد نول

نن-نهذاناإلع اضنا نه نعنه نأ  نإذان  ننهن كنآخ ني  ايونأننيشهد نلالنجي نعليك نمثنق لنهللان
ن ن-سبح نهنوتع ى
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ُنواْ ﴿ ِ  الم  َ  نَ َزَل    ََي نَيَََُّّا الم  يَن آَمُنوْا آم  َ َاا ِ  الم     ََزمَل َكَ ا َرُسول آ  َواْل َ َاا لَ  َوَرُسول آ  َواْل ِب 
ََََقْد َضلم َضَ  ا فَ   داا س   اُب آ  َوُرُس  آ  َواْل ََْوم  اآلخ  ا آ  َوَُ ََ لَ  َوَم َ   ُفْس ِب  َْ َََْبُل َوَمن َي ﴾ م ن 

 [. 136]النساء:
ُنواْنَ نأَيََُّه نالاذِّن﴿ نن﴿؛نأي:نداو وانعلىناإلْي ن نوازدادوانإْي ان  نن﴾يَسنآَ ُنواْنآ ِّ َّلل ِّنَوَرُسولِّهِّنَواْلكَِّ  بِّ ُنواْنابِّ آ ِّ

نالاذَِّينأَنَ َلن ِّسنقََْبلُن﴿ن؛نأي:نُممد نوهونالق آن ن﴾الاذِّيننََ اَلنَعَلىنَرُسولِّهِّن ؛نأي:نعلىنال سل نن﴾َواْلكَِّ  بِّ
َّلل ِّنَوَ الَن﴿ ناآلخِّ ِّنَوَ سنَيْكُفْ نابِّ نَواْليََْومِّ نَوُرُسلِّهِّ نوَُ  ُبِّهِّ لَََقْدنَضلانَضاَلال نن﴿؛نأي:نحكمهنيفناآلخ ب ن﴾ َِّك ِّهِّ

ا ؛نأي:نعسناحلق نتنبيهنبعضهمنيف ننب ن"نََ ال نوأن ل"نوقدنذ  اننأننالصوابنعدمنال ف يق نوقدن﴾بَعِّيد 
نذ  انناحللةنيفنهذاناأل   نواإلن النيفنالق آننلهن ع نن نه :ن

ْكَلنَ  نأَنَ َلناَّلل ُن﴿:ناإلن الن عىن:نالقول نق لنتع ى:ن ىن األولامل ؛ن]93]األنع م:﴾نقَ َلنَس ُن ُِّلن ِّ
نأي:نس قولن كلن  نق لنهللا 

نَ َ نَِّيَةنأَْزَواجٍن﴿:نن-سبح نهنوتع ىنن-:نلإلن ال:نا،لق نق لنهللاننامل ىن الثا  ﴾ننَوأَنَ َلنَلُكمن  ِّْسناألَنََْع مِّ
ن؛نأينخلقن  نن]25]احلديد:﴾نَوأَن َْلَن ناحْلَدِّيدَن﴿؛نأن لن عىن:نَخَلق ن]6]ال   :

ن؛أي:نيَبُ ه ن]27]الشورهللا:﴾ننَوَلكِّسنيَُنََ  ُِّلنبَِّقَدٍرن ا نَيَش  ﴿:ناإلن الن عىن:نالب ْ ه ننامل ىن الثالث
نامل ىن السافع  نوهون كري  ناإلن ال ننَفُم نهو: نالْن﴿: نيَُنََ  ُِّل نالاذِّي نقَََنُاواَوُهَو نَ   نبََْعدِّ ن ِّس ﴾نَغْيَث

ن ن-سبح نهنوتع ىن-؛نمثنيقولنهللان]28]الشورهللا:
َُن  اَلُ ل  ََْغف  ﴿ َفُسوْا ُثُم اْ َ اُ وْا َُْفساا َلمْ َي َفُسوْا ُثُم آَمُنوْا ُثُم ََ َْ  َ نم الم  يَن آَمُنوْا ُثُم ََ َس َ َُْ َو َ ل  َََّْد يَََُّ
 [. 137]النساء:﴾ َسب    

نمُثانَ َفُ واْن﴿ نالاذِّيَسنآَ ُنوْا نمُثانَ َفُ واْن﴿؛نهذانيفنحقنيفنا ن لق  نمج عةن سنا ن لق  ن﴾إِّنا ؛نن﴾آَ ُنوْا
ن-؛نمثن  توانعلىن ف هم نق لنهللان﴾مُثاناْزَداُدواْنُ ْف  ا﴿نارتدوا نمثنر عوانإىناإلْي ن نمثنبعدنذلكنارتدوا ن
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ُنلِّيََْغفَِّ نهَلُمْن﴿:ن-سبح نهنوتع ى نَيُكسِّناَّلل  ؛نأي:نَ يق  نن﴾َوالَنلِّيََْهدِّيََُهْمنَسبِّيال﴿؛نأل من  توانعلىن ف  ن﴾َلْا
نعلمنأ منسيموتوننعلىنالكف ؛نلذلكنذ  نا ن لق  نق ل ننن-سبح نهنوتع ىن-إىناحلق؛نألننهللان

نم َ َُْ َكَ اِبا نَل  ماا﴿ َ ق َي ِبَ  س  اْلُمَنا  ٍَ  [. 138نساء:]ال﴾ َف
؛نإش ربنإىنالذينآ س نمثن ف  نمثنأ س نهذانيفنش ننا ن لق  نلذلكنيقول:ن﴾َبش ِّ ِّناْلُمَن لِّقِّ َن﴿

نأَلِّيم  ﴿؛نبش ن نُممد نن﴾َبش ِّ ِّناْلُمَن لِّقِّ َن﴿ نانهَلُْمنَعَذااب   نيفناآلخ ب نوهونعذابنالن ر نن﴾اْلُمَن لِّقَِّ نِبَِّ
 
 ْ ؛ن 

نو سنصف  م 
َإ نم ال  زمةَ ﴿ َُ اْل  زمَةَ  اََُغوَن ك نَدُ  َ س يَن َنْول َ اء م ن ُ ون  اْلُمْ م ن َي نَيََبَْ ا ََ ُ وَن اْل َ  َجَ   اا  الم  يَن يََام   ﴾ ل 
 [. 139]النساء:
ْْ ِّنِّ َن﴿ ناْلُم ُذوَنناْلَك لِّ ِّيَسنَأْولَِّي  ن ِّسنُدونِّ سبح نهنننن- نق لنهللانن؛ني ومهوننيفنالكف رنالقوب﴾الاذِّيَسنيََ اخِّ
؛نأيالبوننعندنالكف رنالع ب نوالع ب:نا نونوشدبنالغلبة نهذان سناببنن﴾أَيََبَْ ََُغوَننعِّنَدُهُمناْلعِّ ابَن﴿:ن-وتع ى

نالعِّ اَبنَّللِّ ِّنمجِّيع  ﴿االس فه مناإلنك ري نينك نعليهم نأي:نا عىن:نالنجيدوننعندهمنالع ب ن  ذا!ن ؛ن﴾لَنِّنا
ن ن-سبح نهنوتع ىنن- نمثنق لنهللان-سبح نهنوتع ىن- نواآلخ بنالنين هل نإالنأولي  نهللانالع بنيفنالدني 

ََ َ تََْق ُ ﴿ َا  َا َوُيْساََََّْزنُ م  َفُس م  ََ َْ آََيم  الَ  ُي ْ ُا ِ  َنْن َ َذا اَ  َ َاا َْ ِف  اْل َُ َْ  َوََْد  ََزمَل َكَ ْ  ُدوْا َمَ َُّ
ََ َجَ   ااَح م َُيُوُضوْا ِف   َ س يَن ِف  َ ََّنم ا ََ َ ق َي َواْل ُع اْلُمَنا َْ َ نم اَلَ َ ام  ثَُْ َُّ َْ َ ذاا مَ  َُ ﴾ َحد يث  َررْي ه  َ  م

 [. 140]النساء:
ناْلكَِّ  بِّن﴿ ناَّلل ِّن﴿؛نأي:نيفنالق آن نيفنسوربناألنع م ن﴾َوَقْدننََ اَلنَعَلْيُكْمنيفِّ ؛نن﴾َأْننإَِّذانَسِّْعُ ْمنآَ اِّ

َ نَلالَنتََْقُعُدواْنَ َعُهمْن﴿ق آن ننأينال َ نَوُيْ  ََْه َأُنهبِّ نن﴿؛نأي:نالنتقعدوان ونالك ل يس نوا   ه    نن﴾ُيَكَفُ نهبِّ َح ا
َُرْيِّاِّن نَحدِّيٍثن ؛نأي:نإننقعدمتن عهمن﴾إِّناُكْمنإِّذ ا﴿؛نإذانخ ضوانالنجيوزنلكمنأننُتل وان عهم نن﴾خَيُوُضواْنيفِّ
كَُْلُهمْن﴿ وناس ه ا همنل ن م:ن نَ َهناَمنمجِّيع  ﴿؛نأي:نيفناإلمث ن﴾  ِّ ُوناْلُمَن لِّقَِّ نَواْلَك لِّ ِّيَسنيفِّ ناَّلل َنَ   ِّ ؛نن﴾إِّنا
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يفناآلخ ب نيفن هنم ننن-سبح نهنوتع ىن-نلكم نا  معوانيفنالدني نعلىنالكف نواالس ه ا  نجيمعهمنهللان
نخع :ن"إننال  لنليللم نوي كلمنابلكلمة نلرُيضَ نهللانهب ؛نل صيَبهنال محة نل عمن سنحوله ننق لنإب اهيمنال

نوإننال  لنليللمنيفناجمللم نلي كلمنابلكلمة نلُي خَهنهللانهب ؛نليصيبهنال خه نليعمن سنحوله" ن
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 147- 141( من اآلية 101تفسري سورة النساء )ص: 
﴿ ََ َْ َُ َ س يَن  الم  يَن يََاَََسفمُصوَن ف  ا ََ اَن ل ْ  ََ َْ َوَ ن  َُ َُن ممَ  َن الَ  ََاُلوْا َنَلَْ َ  َََْاح  مَ   َْ َُ اَن َل ََ إ ن 

َْ يََْوَم اْلق  َ  َُ َن َُ فََ َْ َُ َِْ َن اْلُمْ م ن َي ََاَلُ  ََُ مَ  َْ َوََّنْنََْ  َُ اَمة  َوَلن ََيَْ َل اَلُ  َ ص  ِم  ََاُلوْا َنََلْ َ ْسَاْحو ْذ َكَ ْ 
 ََ َ س يَن َكَ ا اْلُمْ م ن َي َسب    ل ْ   [. 141]النساء:﴾ ا

نبُِّكمْن﴿ نيََ َََ باُصوَن نللمن لق  نن﴾الاذِّيَس ٌَ نوص نوهذا نبكم  نيرتبصون نالذيس نهم نا ن لقون نأي: ؛
لَنِّننَ  َننَلُكْمنن﴿؛نالدوا   نأي:ناهل ا م نيرتبصوننبكمنا ص    ن﴾بُِّكمْن﴿؛نأينين ظ ون ن﴾يََ َََ باُصونَن﴿

؛نأي:نأَلننكسن عكمنيفنالديس ن﴾قَ ُلواْنأَلَْنَنُكسن اَعُكمْن﴿؛نق لوانلكم نن﴾لََْ ٌ ن  َِّسناَّلل ِّن﴿؛نأي:نُنيمة نن﴾لََْ  ٌن
نواجله د نأي:نأعاوانن سنالغنيمة نن

ي ٌن﴿ نَنصِّ نلِّْلَك لِّ ِّيَس ن﴾َوإِّننَ  َن نأي: ن؛ نللك ل يس  نق لوا ْ ن ؛ نا  نعل  نالظف  نَنْ َ ْحوِّْذن﴿ س أَلَْ
ان ن ِّ نيفننا  لم ن﴾َعَلْيُكمْن ًِّ  ً ؛نأي:نأَلنن  ولنعليكم نونقَدرنعلىنأخذ م نوق لكم نل بقين  م؛نألن 
ْْ ِّنِّ َن﴿ظ ه ا  ن ناْلُم نبكم؛نألنن نخذلن هم ن﴾َومَنْنََْعُكمن  َِّس ْ ن نأننيظف وا وراسلن  مننن؛نأَلنمننعكمن سنا 

نق لنهللان نقولنا ن لق نللك ل يس  نهذا نا نة  نعليكم نللن  نوتع ىن-نِبخب رهم  لَ َّلل ُنحَيُْكُمن﴿:ن-سبح نه
َنُكمْن ن﴾بََيَْ نوبينهم  نأي: ناْلقَِّي َ ةِّن﴿ن؛ نِبننيدخلنهللان﴾يََْوَم نوتع ىن-؛ نويدخلننن-سبح نه ا ن لق نالن ر 

ْ ن ناجلنة نن ُنلِّن﴿ا  نَِّ نَسبِّيالَوَلسنجَيَْعَلناَّلل  ِّ ْْ لسننن-سبح نهنوتع ىنن-؛نأينَ يق   نوهللانن﴾ْلَك لِّ ِّيَسنَعَلىناْلُم
ْ ن نسبيال  نأي:نِبنني   صلو م نِبننيق لو م نِبننيهلكو من لهم نهللان نن-نجيعلنللك ل يسنعلىنا 

ن؛نوالف  نيفنالق آننلهن ع نن نه :ن﴾نلَنِّننَ  َننَلُكْمنلََْ  ٌن﴿ق ل:نن-سبح نهنوتع ى
نإَِّذانَ  ُؤوَه نن﴿:نالف  :نالذينهونضدناإلُالن نل  نالب بن كال  نق لنتع ى:نامل ىن األول َح ا

ن ن]73]ال   :﴾نَولُ َِّحْتنأَبََْوابََُه 
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نامل ىن الثا  نتع ى: نق ل نالقض    ن عىن: نللف  : حلَْق ِّن﴿: نابِّ َن  نقََْو ِّ نَوبََْ َ نَََن  نبََيَْ نالََْ ْ  ﴾ننَربَاَن 
نَوُهَوناْلَف ا ُحناْلَعلِّيم﴿؛نوق لنتع ى:نن]89]األع اف: حلَْق ِّ نَََن نابِّ نَََن نَربََُّن نمُثانيََْفَ ُ نبََيَْ ن ن]26]سب :﴾ننُقْلنجَيَْمُونبََيَْ

نامل ىن الثالث نتع ى: نق ل ناإلرس ل  ن عىن: نالف   نَوَ ْ ُ وجُن﴿: نََيُْ وُج نلُ َِّحْت نإَِّذا ﴾نَح ا
نأُرسلت]96]األنبي  : نأي: نن؛ نو   وج  نَشدِّيدٍن﴿َي وج نَعَذاٍب نَذا ناَباب  نَعَلْيهِّم نلَََ ْحَن  نإَِّذا ﴾نَح ا
ْ نون: ناَّللاُنلِّلنا سِّن﴿؛ن]77]ا  ن ِّسنرامْحٍَةنَلالَنن﴿؛نأي:ن  ني سل ن]2]ل َ :﴾نَ  نيََْفَ  ِّ ناَّللاُنلِّلنا سِّ َ  نيََْفَ  ِّ
َكنهَلَ  ن نن]2]ل َ :﴾نتُْ ِّ

نامل ىن السافع ن عن   ناليت ناآلية نيف نالنص  ن م  ن عىن: نالف   ناَّلل ِّن﴿: ن  َِّس نلََْ ٌ  نَلُكْم ﴾ننلَنِّننَ  َن
نأَْونأَْ ٍ ن  ِّْسنعِّندِّاِّن﴿؛نوق لنتع ى:نن]141]الن   : ْلَفْ  ِّ َنابِّ ُنَأننََيْ ِّ ؛نمثنيقولنهللانن]52]ا   دب:﴾ننلَََعَ ىناَّلل 

نيفنوصَنا ن لق  نن-سبح نهنوتع ىن-
َْ َوَ َذا ََاُموْا َ ََل الصمَ ة  ََاُموْا ََُساََل يََُسآُؤوَن النماَس  َ نم اْلُمنَ ﴿ َ ق َي ُُيَا  ُكوَن اَلَ َوُ َو َخا  ُكَُّ ا

 [. 142]النساء:﴾ َو َ َيْ َُُسوَن اَلَ َ  م ََ     
ناْلُمَن لِّقَِّ نخُيَ دُِّعوَنناَّلل َن﴿ :نيظه وننخالفن  نيبانونن سنالكف  نليدلعوانعنهمنأحك من؛أي﴾إِّنا

نن-ن؛نأي:نجي زيهمنعلىنخداعهم نليفضحهمنيفنالدني  نِبَالعنهللان﴾َوُهَونَخ دُِّعُهمْن﴿الدني  نواحلقيقة ن
ت  همننن-سبح نهنوتع ىن-نبيهنعلىن  نأبانوا نويع قبهمنيفناآلخ ب نل حلقيقةنأننهللانن-سبح نهنوتع ى

ْ ن  نن﴾َوإَِّذانقَ ُ واْنإَِّىنالصااَلبِّن﴿م نليقيمناحللةنعليهم نليع قبهمنيومنالقي  ة ننوهونع َلنهب قَ ُ واْنن﴿؛ن ونا 
؛ننق ل:نقليال ؛نألنهنُرين﴾َواَلنيَْذُ ُ وَنناَّلل َنإِّالانَقلِّيال﴿؛نبصال م ن﴾يََُ آُؤوَننالنا سَن﴿؛ن  ك قل  ن﴾ُ َ  َىن

ن ن-سبح نهنوتع ىنن-ليال  نق لنهللان قبول نوالعملنُرينا قبول نيكوننق
ََََ ن ِتَ َد َلُآ َسب    ﴿ َِ َ  َ ََل َ َُ  ء َوَ  َ ََل َ َُ  ء َوَمن ُيْض  ل  اَلُ  ﴾ مَُّ ْفَ ف َي فََْيَ َذل 
 [. 143]النساء:
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الَنإَِّىنن﴿ ن نن؛نأي:نب نالكف نواإلْي﴾بََْ َنَذلِّكَن﴿؛ن ذبذب نأي:ن رتدديس نن﴾ َُّذْبَذبَِّ نبََْ َنَذلِّكَن﴿
ُْال  ُْال ﴿؛نالن ن وب نإىنالكف ر ن﴾َهَ ْ ن  ن﴾َواَلنإَِّىنَهَ ناَّلل ُن﴿؛نوالن ن وب نإىنا  ؛ن﴾َوَ سنُيْضلِّلِّ

ن؛نأينَ يق   نإىناهلداية ﴾لَََلسنُتَِّدنَلُهنَسبِّيال﴿ ن-سبح نهنوتع ىن- سنيضللهنهللان
َ   ََي نَيَََُّّا الم  يَن آَمُنوْا َ  ﴿ َ س يَن َنْول َ اء م ن ُ ون  اْلُمْ م ن َي نَتُس يُدوَن َنن َِتَْ ُ وْا ل  ا ََ ُ وْا اْل تََام  

ُا مُّب  ناا َْ ُسْ َْا َُ  [. 144]النساء:﴾ َكَ ْ 
ُذواْناْلَك لِّ ِّيَسنأَْولَِّي  ﴿ ننعليهمن سن؛أي:نالنُتعلوان نهمنبا نة  نوتع مدون﴾َ نأَيََُّه نالاذِّيَسنآَ ُنواْنالَنتََ اخِّ

ن ْ ن   نا  نأَْولَِّي  ﴿ن﴿ندون ناْلَك لِّ ِّيَس ُذوْا نتََ اخِّ ن﴾اَل ن واالب  نتوالو م  نال نأي: نَّللِّ ِّن﴿؛ نَُتَْعُلوْا نَأن أَتُ ِّيُدوَن
ن ُّبِّين  ﴿؛ن واال م ن﴾َعَلْيُكمْن ن؛نبََي ِّن   نعلىننف قكم ن﴾ُسْلاَ ان 

َ ق َي ِف  الدمْرك  اأَلْسَفل  م نَ ﴿ ريااَ نم اْلُمَنا  [. 145]النساء:﴾  النمار  َوَلن ِتَ َد َ َُْ َ ص 
نن ندر  ا  نهل  نواجلنة ندر  ا  نهل  نالداْركِّن﴿الن ُر نيفِّ ناْلُمَن لِّقَِّ  ن﴾إِّنا نيفنا ك ن  ن َِّسن﴿؛ اأَلْسَفلِّ

ري ا﴿؛نوهونقع ه  ن﴾النا رِّن ن نمثناس ك  نن-سبح نهنوتع ىن-؛نأين  نع  ن سنعذابنهللان﴾َوَلسنُتَِّدنهَلُْمنَنصِّ
َِ َمَع اْلُمْ م ن  ﴿  ْ َ  ََُأْولََ َْ ل  لَ  َوَنْخَ ُصوْا   ينَََُّ َي َوَسْوَف  َ  م الم  يَن ََتفُوْا َوَنْصَ ُحوْا َواْكَاَصُموْا ِب 

 [. 146]النساء:﴾ يَُْ م  اَلُ اْلُمْ م ن َي َنْ ساا َك   ماا
نََتبُواْن﴿ نالاذِّيَس ن﴾إِّالا نالنف ن  ن س ن﴾َوَأْصَلُحواْن﴿؛ نعملهم  نوأصلحوا نابهلل نن﴾َواْعَ َصُمواْن﴿؛ نوثقوا ؛

ندِّينََُهْمنَّللِّ ِّن﴿ لَُ ْولََئَِّكنَ َونن﴿ ن-سبح نهنوتع ىن-ن؛ن سنال    نَلنيقصدوانيفنأعم هلمنإالنهللان﴾َوَأْخَلُصوْا
ْْ ِّنِّ َن ْ ن  ن﴾اْلُم نَعظِّيم  ﴿؛نأي:نل ولئكن سنا  نَِّ نَأْ   ا ِّ ْْ ناَّلل ُناْلُم ْْاِّ ؛نيفناآلخ ب نوهونن﴾َوَسْوَفنيَُ

ندخولناجلنة نوالنل بن سنعذابنالن ر ن
َ ساا َك   ماا﴿ن اَن اَلُ َشا َْ َوََ ْسُُتْ َوآَمنُا ََ َْ َ ن َش َُ  [. 147]النساء: ﴾  مما يََْفَ ُل اَلُ ف َ َ اف 
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ُنبَِّعَذابُِّكْمنإِّن﴿ ْ سنابهللنن﴾ننَشَكْ متُْن ا نيََْفَعُلناَّلل  ن-سبح نهنوتع ىنن- نيوحدنهللانن-سبح نهنوتع ىنن-ن؛ني
؛نهذاناالس فه م ن عىننالنف  نأي:نالنيعذبكمنهللانِبْي نكم نأي:نو ودنن﴾ ا نيََْفَعُلناَّلل ُنبَِّعَذابُِّكمْن﴿أي:ن

ن نوال وحيد  نَوآَ ن﴿اإلْي ن  نَشَكْ مُتْ نإِّن نبَِّعَذابُِّكْم ناَّلل ُ نيََْفَعُل نَش  ِّ  ا ا  ناَّلل ُ نوََ  َن ْ ن  نن﴾ُ ْم نا  نألعم ل ؛
ن؛نخبلقهنوتدبريا ن﴾َعلِّيم  ن﴿ليشك همنيكيبهم ن

ن
ن

 


