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ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدُىما َهْرُىما َأْو ِكالُىما َفال تَػُقْل َلُهما ُأؼٍّ َوال  َوَقضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ِإمَّا يَػبػْ تَػنػْ
 (32( َواْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربّْ اْرَحْمُهما َكما رَبَّياِني َصِغيراً )32َوُقْل َلُهما قَػْوالً َكرِيماً )

 شرح الكلمات:
 وقضى ربك: أي أمر وأوصى.

 .وبالوالدين إحساناً: أي وأف تحسنوا بالوالدين إحساناً وذلك ببرورىما
 فال تقل لهما أؼ: أي تباً أو قبحاً أو خسراناً.
 وال تنهرىما: أي وال تزجرىما بالكلمة القاسية.

 قوالً كريما: جميالً ليناً.
 جناح الذؿ: أي ألن لهما جانبك وتواضع لهما.

ضى رَبَُّك َأْي: َأَمَر أمرا جزما، وحكما َلمَّا ذََكَر َما ُىَو الرُّْكُن اْْلَْعَظُم َوُىَو التػَّْوِحيُد َأتْػبَػَعُو َسائَِر الشََّعائِِر َوالشََّراِئِع فَػَقاَؿ: َوقَ 
َوَيُجوُز َأْف َتُكوَف ُمَفسَّْرًة َواَل نَػْهَي. َوُقِرَئ َوَوصَّى رَبَُّك  قطعا، وحتما مبرما َأالَّ تَػْعُبُدوا َأْي: بَِأْف اَل تَػْعُبُدوا، فَػَتُكوُف َأْف نَاِصَبًة،

ْيِن ِإْحساناً َأْي: َوَقَضى بَِأْف ُتْحِسُنوا بِاْلَواِلدَ  َأْي: َوصَّى ِعَباَدُه بِِعَباَدتِِو َوْحَدُه، ثُمَّ َأْرَدَفُو بِاْْلَْمِر بِِبرّْ اْلَواِلَدْيِن فَػَقاَؿ: َوبِاْلواِلَدْينِ 
 ـُ َعَلْيِو َما ُىَو ُمتَػَعلٌّْق بِِو.ِإْحَسانًا، َأْو َوَأْحِسُنوا ِبِهَما ِإْحَسانًا، َواَل َيُجوُز أف يتعّلق بالوالدين بإحسانا، ِْلَفَّ اْلَمْصَدَر اَل يَػتَػَقدَّ 

ْحَساِف ِإَلى اْلَواِلَدْيِن بَػْعَد ِعَباَدِة اللَِّو ُسبْ  نَػُهَما، َوِفي َجْعِل ِقيَل: َوَوْجُو ِذْكِر اْْلِ َحانَُو َأنػَُّهَما السََّبُب الظَّاِىُر ِفي ُوُجوِد اْلُمتَػَولِّْد بَػيػْ
ْعاَلِف بَِتَأكُِّد َحقِّْهَما َواْلِعنَ  ْحَساِف ِإَلى اْْلَبَػَوْيِن َقرِيًنا لِتَػْوِحيِد اللَِّو َوِعَباَدتِِو ِمَن اْْلِ َفى، اْْلِ ْْ َوَىَكَذا َجَعَل ايَِة ِبَشْأِنِهَما َما اَل َي

، ثُمَّ َخصَّ ُسْبَحانَُو َحاَلَة اْلِكَبِر بِالذّْْكِر « 1»ُسْبَحانَُو ِفي آيٍَة ُأْخَرى ُشْكَرُىَما ُمْقَترِنًا ِبُشْكرِِه فَػَقاَؿ: َأِف اْشُكْر ِلي َوِلواِلَدْيَك 
ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدُىما َأْو ِكالُىما ِإمَّا ُمرَكََّبٌة ِمْن ِإِف الشَّْرِطيَِّة َوَما ِلَكْونَِها ِإَلى اْلِبرّْ ِمَن اْلَوَلِد َأْحَوَج ِمْن َغْيرَِىا فَػَقاؿَ  : ِإمَّا يَػبػْ

بْػَهاِميَِّة لَِتْأِكيِد َمْعَنى الشَّْرِط، ثُمَّ ُأْدِخَلْت نُوُف التػَّوِْكيِد ِفي اْلِفْعِل ِلزِيَاَدِة التػَّْقرِيِر كَ  ِإفَّ َىَذا الشَّْرَط ِممَّا َسيَػَقُع اْلَبتََّة أَنَُّو ِقيَل: اْْلِ
 « .3»َعاَدًة 

ْشَعاِر بَِأفَّ ُكلَّ فَػرْ  ٍد ِمَن اْْلَفْػَراِد َمْنِهيّّ ِبَما َوَمْعَنى ِعْنَدَؾ ِفي َكَنِفَك وكفالتك، وتوحيد الضمير في عندؾ َواَل تَػُقْل َوَما بَػْعَدُىَما ِلْْلِ
ُهَما ِفي َحالََتِي ااِلْجِتَماِع َوااِلْنفِ ِفيِو النػَّْهُي، َوَمْأُموٌر بِ  َراِد، َولَْيَس اْلُمَراُد َما ِفيِو اْْلَْمُر، َوَمْعَنى َفال تَػُقْل َلُهما ُأؼٍّ اَل تَػُقْل ِلَواِحٍد ِمنػْ

َفاِء، َوبِالتػَّْنِويِن َوَعَدِمِو، َوِبَكْسِر الهمز والفاء بال َحاَلَة ااِلْجِتَماِع فَػَقْط َوِفي ُأؼٍّ لَُغاٌت: َضمُّ اْلَهْمَزِة َمَع اْلَحرََكاِت الثَّاَلِث ِفي الْ 
. َوقَاَؿ ، َوأُفَّْو بِاْلَهاِء. قَاَؿ اْلَفرَّاُء: تَػُقوُؿ اْلَعَرُب: ُفاَلٌف يَػَتَأفَُّف ِمْن رِيٍح َوَجَدَىا، َأْي: يَػُقوُؿ ُأؼّّ أُ « 1»تنوين، وأّفي ُمَمااًل  ؼّّ
 : : اْْلُؼُّ ُه ِفي ُكلّْ َما َوَسُخ اْْلُُذِف، والّتف: َوَسُخ اْْلَْظَفاِر، يُػَقاُؿ َذِلَك ِعْنَد اْسِتْقَذاِر الشَّْيِء، ثُمَّ َكثُػَر َحتَّى اْستَػْعَمُلو اْْلَْصَمِعيُّ

 يَػَتَأذَّْوَف بِِو.
ْنِبُئ َعْن َذِلَك، فَػُنِهَي اْلَوَلُد َعْن َأْف َيْظَهَر ِمْنُو َما يَُدؿُّ َعَلى َواْلَحاِصُل َأنَُّو اْسُم ِفْعٍل يُػْنِبُئ َعِن التََّضجُِّر َوااِلْسِتثْػَقاِؿ، َأْو َصْوٌت يػُ 

طَاِب َأْو بَِلْحِنِو َكَما ىُ التََّضجُِّر ِمْن َأبَػَوْيِو َأِو ااِلْسِتثْػَقاِؿ َلُهَما، َوِبَهَذا النػَّْهِي يُػْفَهُم النػَّْهُي َعْن َسائِِر َما يُػْؤِذيِهمَ  ِْ َو ا ِبَفْحَوى اْل
َهْرُىما النػَّْهُر: الزَّْجُر َواْلِغْلَظُة، يُػَقاُؿ: نَػَهَرُه َوانْػتَػَهَرُه ِإَذا اْستَػقْ  بَػَلُو ِبَكاَلـٍ يَػْزُجُرُه، قَاَؿ الزَّجَّاُج: َمْعَناُه اَل ُمتَػَقرٌّْر ِفي اْْلُُصوِؿ َوال تَػنػْ



ْعِبيُر َعْنُو ُتَكلّْْمُهَما َضِجًرا َصاِئًحا ِفي ُوُجوِىِهَما َوُقْل َلُهما بَ  ًنا َلِطيًفا َأْحَسَن َما يُْمِكُن التػَّ َدَؿ التَّْأِفيِف َوالنػَّْهِر قَػْواًل َكرِيماً َأْي: لَيػّْ
َقفَّاُؿ ِفي َمْعَنى َخْفِض ْحَمِة ذََكَر الْ ِمْن ُلْطِف اْلَقْوِؿ وََكَراَمِتِو َمَع التََّأدُِّب َواْلَحَياِء َوااِلْحِتَشاـِ َواْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّ 

 اْلَجَناِح َوْجَهْيِن: اْْلَوَُّؿ:
اِح ِكَنايًَة َعْن ُحْسِن التَّْدبِيِر، َفَكَأنَُّو قَاَؿ َأفَّ الطَّائَِر ِإَذا َأرَاَد َضمَّ ِفَراَخُو ِإلَْيِو ِللتػَّْربَِيِة َخَفَض َلَها َجَناَحُو، َفِلَهَذا َصاَر َخْفُض اْلَجنَ 

ائَِر ِإَذا َأرَاَد الطَّيَػَراَف : اْكُفْل َواِلَدْيَك بَِأْف َتُضمَُّهَما ِإَلى نَػْفِسَك َكَما فَػَعاَل َذِلَك ِبَك ِفي َحاِؿ ِصَغِرَؾ. َوالثَّاِني: َأفَّ الطَّ لِْلَوَلدِ 
َجَناِح ِكَنايًَة َعِن التػََّواُضِع َوتَػْرِؾ ااِلْرتَِفاِع. َوِفي ِإَضاَفِة َوااِلْرتَِفاَع َنَشَر َجَناَحُو، َوِإَذا َأرَاَد النػُُّزوَؿ َخَفَض َجَناَحُو، َفَصاَر َخْفُض الْ 

لِيلُ ا اْلَجَناِح ِإَلى الذُّؿّْ َوْجَهاِف: ، َوالثَّاِني: ْْلَوَُّؿ: َأنػََّها َكِإَضاَفِة َحاتٍِم ِإَلى اْلُجوِد ِفي قَػْوِلَك َحاتُِم اْلُجوِد، فَاْْلَْصُل ِفيِو اْلَجَناُح الذَّ
يََّل ِللذُّؿّْ َجَناًحا، ثُمَّ َأثْػَبَت ِلَذِلَك اْلَجَناِح َخْفًضا. َوقَػَرَأ اسُ  َْ اِؿ ِمْن َذؿَّ ُلوُؾ َسِبيِل ااِلْسِتَعارَِة، َكأَنَُّو َت ْلُجْمُهوُر الذُّؿّْ ِبَضمّْ الذَّ

ٍر َوُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػْيِر ِبَكْسِر الذَّاِؿ، َوُرِوَي َذِلَك َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَعاِصٍم، ِمْن يَِذؿُّ ُذالِّ َوِذلًَّة َوَمَذلًَّة فَػُهَو َذلِيٌل. َوقَػَرَأ َسِعيُد ْبُن ُجبَػيْ 
َقاَدٌة َسْهَلٌة اَل ُصُعوبََة ِفيَها، ومن الرَّْحَمِة ِفيِو َمْعَنى التػَّْعِلي فقة ِل، َأْي: ِمْن َأْجِل فرط الشقَػْوِلِهْم دابة ذلوؿ بّينة الذُّؿّْ َأْي: ُمنػْ

نَُّو قَاَؿ َلُو ُسْبَحانَُو َواَل َتْكَتِف َعَلْيِهَما ِلِكَبرِِىَما َواْفِتَقارِِىَما اْليَػْوـَ ِلَمْن َكاَف َأفْػَقَر َخْلِق اللَِّو ِإلَْيِهَما بِاْْلَْمِس، ثُمَّ َكأَ  والعطف
ِني َصِغيراً َواْلَكاُؼ ِفي َمَحلّْ َنْصٍب َعَلى َأنَُّو ِصَفٌة ِلَمْصَدٍر ِبَرْحَمِتَك الَِّتي اَل دواـ لها َولكن ُقْل َربّْ اْرَحْمُهما َكما رَبَّيا

الرَّْحَمِة َبِل اْلَكاَؼ اِلْقِتَرانِِهَما ِفي  َمْحُذوٍؼ، َأْي: َرْحَمًة ِمْثَل تَػْربَِيِتِهَما ِلي َأْو ِمْثَل َرْحَمِتِهَما ِلي َوِقيَل: لَْيَس اْلُمَراُد رَْحَمًة ِمْثلَ 
 ْي:وِد فَػْلتَػَقْع َىِذِه َكَما َوقَػَعْت تِْلَك. َوالتػَّْربَِيُة: التػَّْنِمَيُة، َوَيُجوُز َأْف َيُكوَف اْلَكاُؼ لِلتػَّْعِليِل، أَ اْلُوجُ 

بِاْلَواِلَدْيِن ُمَباَلَغًة تَػْقَشِعرُّ َلَها ُجُلوُد َأْىِل َوَلَقْد بَاَلَغ ُسْبَحانَُو ِفي التػَّْوِصَيِة « 1»ِْلَْجِل تَػْربَِيِتِهَما ِلي َكَقْوِلِو: َواذُْكُروُه َكما َىداُكْم 
 اْلُعُقوِؽ، َوَتِقُف ِعْنَدَىا ُشُعورُُىْم.

ُهَما ِمَن ْل َلُهما ُأؼٍّ فيما ُتمِ َأْخَرَج اْبُن َأِبي َشْيَبَة َواْبُن َجرِيٍر َواْبُن اْلُمْنِذِر َواْبُن َأِبي َحاِتٍم َعْن ُمَجاِىٍد ِفي قَػْوِلِو: َفال تَػقُ  يُط َعنػْ
اَلِء َواْلبَػْوِؿ، َكَما َكانَا اَل يَػُقواَلنِِو ِفيَما َكانَا يُِميطَاِف َعْنَك من الْالء والبوؿ. وأخرج الديل َْ مي عن الحسن ْبِن َعِليٍّ اْْلََذى: اْل

َوَأْخَرَج اْبُن َأِبي َحاتٍِم َعْن زَُىْيِر ْبِن ُمَحمٍَّد ِفي قَػْوِلِو: َوُقْل « . َلْو َعِلَم اللَُّو َشْيًئا ِمَن اْلُعُقوِؽ َأْدَنى ِمْن ُأؼٍّ َلَحرََّموُ »َمْرُفوًعا: 
اًل اتٍِم َعْن قَػَتاَدَة ِفي اْْليَِة قَاَؿ: قَػوْ َلُهما قَػْواًل َكرِيماً قَاَؿ: ِإَذا َدَعَواَؾ فَػُقْل لَبػَّْيُكَما َوَسْعَدْيُكَما. َوَأْخَرَج اْبُن َجرِيٍر َواْبُن َأِبي حَ 
اِريُّ ِفي اْْلََدِب، َواْبُن َجرِيٍر َواْبُن اْلُمْنِذِر َواْبُن َأِبي َحاتٍِم َعْن ُعرْ  َْ  َوَة ِفي قَػْوِلِو:لَيػًّْنا َسْهاًل. َوَأْخَرَج اْلُب

َرَج اْبُن َأِبي َحاتٍِم َعْن َسِعيِد اْبِن ُجبَػْيٍر ِفي اْْليَِة َواْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّؿّْ قَاَؿ: يَِليُن َلُهَما َحتَّى اَل يَْمَتِنَع ِمْن َشْيٍء َأَحبَّاُه. َوَأخْ 
َضُع اْلَعْبُد لِلسَّيِّْد اْلَفظّْ اْلَغِليِظ. ْْ  قَاَؿ: اْخَضْع ِلَواِلَدْيَك َكَما َي

( َوآِت َذا اْلُقْربى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل 32) رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبما ِفي نُػُفوِسُكْم ِإْف َتُكونُوا صاِلِحيَن فَِإنَُّو كاَف ِلْْلَوَّابِيَن َغُفوراً 
ْر تَػْبِذيراً ) ُهُم ابِْتغاَء رَْحَمٍة 32( ِإفَّ اْلُمَبذّْرِيَن كانُوا ِإْخواَف الشَّياِطيِن وَكاَف الشَّْيطاُف ِلَربِّْو َكُفوراً )32َوال تُػَبذّْ ( َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ

( َوال َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإلى ُعُنِقَك َوال تَػْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوماً 32تَػْرُجوىا فَػُقْل َلُهْم قَػْوالً َمْيُسوراً )ِمْن رَبَّْك 
 (23ِصيراً )ِإفَّ رَبََّك يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشاُء َويَػْقِدُر ِإنَُّو كاَف ِبِعباِدِه َخِبيراً بَ  (32َمْحُسوراً )

 شرح الكلمات:
 كاف لْلوابين: أي الرجاعين إلى الطاعة بعد المعصية.

 وآت ذا القربى: أي أعط أصحاب القرابات حقوقهم من البر والصلة.
 وال تبذر تبذيرا: أي وال تنفق الماؿ في غير طاعة اهلل ورسولو.



 المبذر أخوهلربو كفورا: أي كثير الكفر َكِبيَرُه لنعم ربو تعالى، فكذلك 
 وإما تعرضن عنهم: أي عن المذكورين من ذي القربى والمساكين وابن السبيل فلم تعطهم شيئًا.

 ابتغاء رحمة من ربك ترجوىا: أي طلباً لرزؽ ترجو من اهلل تعالى.

 قوال ميسوراً: أي ليناً سهاًل بأف تعدىم بالعطاء عند وجود الرزؽ.
 قة كأف يدؾ مربوطة إلى عنقك فال تستطيع أف تعطي شيئًا.مغلولة إلى عنقك: أي ال تمسك عن النف

 وال تبسطها كل البسط: أي وال تنفق كل ما بيدؾ ولم تبق شيئًا.
 فتقعد ملوما: أي يلومك من حرمتهم من اْلنفاؽ.

 محسورا: أي منقطعا عن سيرؾ في الحياة إذ لم تبق لك شيئًا.
 امتحانا وابتالء.ويبسط الرزؽ ويقدر: أي يوسعو، ويقدر أي يضيقو 

ْخاَلِص َوَعَدِمِو ِفي ُكلّْ الطَّا ْنِب قَػْولُُو: رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبما ِفي نُػُفوِسُكْم َأْي: ِبَما ِفي َضَمائِرُِكْم ِمَن اْْلِ َعاِت، َوِمَن التػَّْوبَِة ِمَن الذَّ
ْصَراِر َعَلْيِو، َويَػْنَدرُِج َتْحَت ىَ  َذا اْلُعُموـِ َما ِفي النػَّْفِس ِمَن اْلِبرّْ َواْلُعُقوِؽ اْنِدرَاًجا َأوَّلِيِّا َوِقيَل: ِإفَّ اْْليََة الَِّذي فَػُرَط ِمْنُكْم َأِو اْْلِ

، َوَيْحُرـُ َعَلى اْْلَْواَلِد ِمَن اْلُعُقوِؽ، َواْْلَوَُّؿ َأْوَلى اْعتِ  َْصُّْصُو َداَلَلُة َبارًا ِبُعُموـِ اللَّ َخاصٌَّة ِبَما َيِجُب ِلْْلَبَػَوْيِن ِمَن اْلِبرّْ ْفِظ، َفاَل ُت
ْخاَلَص لِلطَّ  ْنِب َواْْلِ اَعِة َفاَل َيُضرُُّكْم َما َوَقَع ِمَن السَّْياِؽ َواَل تُػَقيُّْدُه ِإْف َتُكونُوا صاِلِحيَن قَاِصِديَن الصَّاَلَح، َوالتػَّْوبََة ِمَن الذَّ

ْنِب الَِّذي تُػْبُتْم َعْنُو فَِإنَُّو كاَف ِلْْلَ  ْخاَلِص ِإَلى َمْحِض الذَّ نُوِب ِإَلى التػَّْوبَِة، َوَعْن َعَدـِ اْْلِ وَّابِيَن َغُفوراً َأِي: الرَّجَّاِعيَن َعِن الذُّ
ُهْم من قوؿ ْخاَلِص َغُفورًا ِلَما فَػُرَط ِمنػْ اللَُّو َعَلْيِو، َوَمْن رََجَع ِإَلى اللَِّو رََجَع اللَُّو ِإلَْيِو، ثُمَّ  َأْو ِفْعٍل َأِو اْعِتَقاٍد، َفَمْن تَاَب تَابَ  اْْلِ

طَاُب ِإمَّا ِلَرُسوِؿ اللَّوِ ذََكَر ُسْبَحانَُو التػَّْوِصَيَة ِبَغْيِر اْلَواِلَدْيِن ِمَن اْْلَقَاِرِب بَػْعَد التػَّْوِصَيِة ِبِهَما فَػَقاَؿ: َوآِت َذا الْ  ِْ  ُقْربى َحقَُّو َواْل
ِمَن اْلُمَكلَِّفيَن، َكَما ِفي قَػْوِلِو: َوَقضى رَبَُّك  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم تَػْهِييًجا َوِإْلَهابًا ِلغَْيرِِه ِمَن اْْلُمَِّة، َأْو ِلُكلّْ َمْن ُىَو َصاِلٌح ِلَذِلكَ 

اَلُؼ بَػْيَن َأْىِل اْلِعْلِم ِفي َواْلُمَراُد ِبِذي اْلُقْرَبى ُذو اْلَقَرابَِة، َوَحقُُّهْم ُىَو ِصَلُة  ِْ الرَِّحِم الَِّتي َأَمَر اللَُّو ِبَها، وََكرََّر التػَّْوِصَيَة ِفيَها، َواْل
ِذي يَػْنَبِغي ااِلْعِتَماُد َعَلْيِو َمْعُروٌؼ، َوالَّ  ُوُجوِب النػََّفَقِة ِلْلَقَرابَِة، َأْو لِبَػْعِضِهْم َكاْلَواِلَدْيِن َعَلى اْْلَْواَلِد، َواْْلَْواَلُد َعَلى اْلَواِلَدْينِ 

ُلُغ ِإلَْيِو اْلُقْدرَُة َوَحْسَبَما يَػْقَتِضيِو اْلَحاُؿ َواْلِمْسِكيَن َمْعطُوٌؼ َعَلى  َوِفي َىَذا اْلَعْطِف َدلِيٌل « َذا اْلُقْرَبى»ُوُجوُب ِصَلِتِهْم ِبَما تَػبػْ
َواْبَن السَِّبيِل َمْعطُوٌؼ َعَلى اْلِمْسِكيَن، َواْلَمْعَنى: َوآِت َمِن اتََّصَف بِاْلَمْسَكَنِة، َأْو ِبَكْونِِو  َعَلى َأفَّ اْلُمَراَد بِاْلَحقّْ اْلَحقُّ اْلَماِليُّ 

 ِمْن َأبْػَناِء السَِّبيِل َحقَُّو.
َقِة النػَّْفِل، َأْو ِممَّا فَػَرَضُو اللَُّو َلُهَما ِمْن َصَدَقِة اْلَفْرِض، َواْلُمَراُد ِفي َىِذِه اْْليَِة التََّصدُُّؽ َعَلْيِهَما ِبَما بَػَلَغْت ِإلَْيِو اْلُقْدرَُة ِمْن َصدَ 

ْر بِِو َىاُىَنا نَػَهى َعِن التَّْبِذيِر فَػَقاَؿ: َوال تػُ فَِإنػَُّهَما ِمَن اْْلَْصَناِؼ الثََّمانَِيِة الَِّتي ِىَي َمْصِرُؼ الزََّكاِة. ثُمَّ َلمَّا َأَمَر ُسْبَحانَُو ِبَما َأَمَر  َبذّْ
َفَما َكاَف ِمْن َغْيِر تَػَعمٍُّد ِلَمَواِقِعِو، وَ  ْسَراُؼ اْلَمْذُموـُ ِلُمَجاَوزَتِِو ِلْلَحدّْ تَػْبِذيراً التَّْبِذيُر: تَػْفرِيُق اْلَماِؿ، َكَما يُػَفرَُّؽ اْلِبْذُر َكيػْ ُىَو اْْلِ

نْػَفاؽُ  نْػَفاِؽ، َأْو ُىَو اْْلِ ِفي َغْيِر اْلَحقّْ، َوِإْف َكاَف َيِسيًرا. قَاَؿ الشَّاِفِعيُّ: التَّْبِذيُر: ِإنْػَفاُؽ اْلَماِؿ ِفي َغْيِر  اْلُمْسَتْحَسِن َشْرًعا ِفي اْْلِ
ْيِر. َْ  َحقِّْو، َواَل تَػْبِذيَر ِفي َعَمِل اْل

ِة اْلُمَماثَػَلُة التَّامَُّة، َوَتَجنُُّب ُمَماثَػَلِة الشَّْيطَاِف َوَلوْ  ِفي َخْصَلٍة َواِحَدٍة ِمْن ِخَصاِلِو َواِجٌب، َفَكْيَف ِفيَما ُىَو َأَعمُّ ِمْن  َواْلُمَراُد بِاْْلُُخوَّ
نْػَفاِؽ ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف، فَِإَذا فَػعَ  ْسَراُؼ ِفي اْْلِ ـَ فَػَقْد َأطَاَع َذِلَك َكَما يَُدؿُّ َعَلْيِو ِإْطاَلُؽ اْلُمَماثَػَلِة، َواْْلِ َلُو َأَحٌد ِمْن بَِني آَد

ِْلَنَُّو َمَع ُكْفرِِه اَل يَػْعَمُل ِإالَّ َشرِّا، َواَل ْيطَاَف َواقْػَتَدى ِبِو وَكاَف الشَّْيطاُف ِلَربِّْو َكُفوراً َأْي: َكِثيَر اْلُكْفَراِف، َعِظيَم التََّمرُِّد َعِن اْلَحقّْ الشَّ 
، َواَل يُػَوْسِوُس ِإالَّ ِبَما اَل َخيػْ  َر ِفيِو. َوِفي َىِذِه اْْليَِة َتْسِجيٌل َعَلى اْلُمَبذّْرِيَن ِبُمَماثَػَلِة الشََّياِطيِن، ثُمَّ التَّْسِجيُل يَْأُمُر ِإالَّ بَِعَمِل الشَّرّْ



َر ُمَماِثٌل ِللشَّْيطَاِف، وَُكلُّ ُمَماِثٍل  ُحْكُم الشَّْيطَاِف، وَُكلُّ  لِلشَّْيطَاِف َلوُ َعَلى ِجْنِس الشَّْيطَاِف بِأَنَُّو َكُفوٌر، فَاقْػَتَضى َذِلَك َأفَّ اْلُمَبذّْ
ـَ َقرِيًبا َأفَّ َأْصَل ِإمَّا َىِذِه مُ  ُهُم َقْد تَػَقدَّ ُر َكُفوٌر َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ بْػَهاِميَِّة، َوَأفَّ َشْيطَاٍف َكُفوٌر، فَاْلُمَبذّْ رَكٌَّب ِمْن ِإْف الشَّْرِطيَِّة وما اْْلِ

َؾ ْرِط ِلُمَشابَػَهِتِو لِلنػَّْهِي، َأْي: ِإْف َأْعَرْضَت َعْن ِذي اْلُقْرَبى َواْلِمْسِكيِن َواْبِن السَِّبيِل ِْلَْمٍر اْضَطرَّ ُدُخوَؿ نُوِف التَّْأِكيِد َعَلى الشَّ 
ـَ اْلُمَسبَّبَ  ْعَراِض ابِْتغاَء َرْحَمٍة ِمْن رَبَّْك َأْي: ِلَفْقِد ِرْزٍؽ ِمْن رَبَّْك َوَلِكنَُّو َأقَا ـَ  ِإَلى َذِلَك اْْلِ الَِّذي ُىَو ابِْتَغاُء َرْحَمِة اللَِّو َمَقا
ُهْم ِلفَ  ْقِد ِرْزٍؽ ِمْن رَبَّْك تَػْرُجو َأْف يَػْفَتَح اللَُّو ِبِو السََّبِب الَِّذي ُىَو فَػْقُد الرّْْزِؽ ِْلَفَّ فَاِقَد الرّْْزِؽ ُمْبَتٍغ َلُو َواْلَمْعَنى: َوِإْف َأْعَرْضَت َعنػْ

: َيسَّْرُت َلُو اْلَقْوَؿ َأْي قَػْواًل َمْيُسوراً َأْي: قَػْواًل َسْهاًل لَيػًّْنا َكاْلَوْعِد اْلَجِميِل َأِو ااِلْعِتَذاِر اْلَمْقُبوِؿ. قَاَؿ اْلِكَساِئيُّ  َعَلْيَك فَػُقْل َلُهمْ 
رًا فَػُقْل َلُهْم قَػْواًل َمْيُسورًا ِعْدُىْم ِعَدًة َحَسَنًة. َوَيُجوُز َأْف لَيػَّْنُتُو. قَاَؿ اْلَفرَّاُء: َمْعَنى اْْليَِة ِإْف تُػْعِرْض َعِن السَّاِئِل ِإَضاَقًة َوِإْعَسا

َفْعُهْم ِلَعَدـِ اْسِتطَاَعِتَك فَػُقْل َلُهْم قَػْواًل َمْيُسورًا، وَ  ُهْم َوَلْم تَػنػْ بِاْلَوْجِو.  لَْيَس اْلُمَراُد ىنا اْلعراضَيُكوَف اْلَمْعَنى: َوِإْف تُػْعِرْض َعنػْ
 .ِبَما يَػُردُّوفَ ِه اْْليَِة تَْأِديٌب ِمَن اللَِّو ُسْبَحانَُو ِلِعَباِدِه ِإَذا َسأََلُهْم َساِئٌل َما لَْيَس ِعْنَدُىْم َكْيَف يَػُقوُلوَف وَ َوِفي َىذِ 

نْػَفاِؽ فَػَقاَؿ: َوال َتْجَعْل يََدَؾ َمْغُلوَلًة ِإلى ُعُنِقَك َوال تَػْبُسْطها   َلمَّا ذََكَر ُسْبَحانَُو َأَدَب اْلَمْنِع بَػْعَد النػَّْهِي عن التذيير بَػيََّن َأَدَب اْْلِ
طَاُب ِللنَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وَ  ِْ َسلََّم تَػْعرِيًضا ِْلُمَِّتِو َوتَػْعِليًما َلُهْم، َأِو ُكلَّ اْلَبْسِط َوَىَذا النػَّْهُي يَػتَػَناَوُؿ ُكلَّ ُمَكلٍَّف، َسَواٌء َكاَف اْل

طَاُب ِلكُ  ِْ ْنَساِف بَِأْف يُْمِسَك ِإْمَساًكا َيِصيُر بِِو ُمضَ اْل يػًّْقا َعَلى نَػْفِسِو َوَعَلى لّْ َمْن َيْصُلُح َلُو ِمَن اْلُمَكلَِّفيَن، َواْلُمَراُد النػَّْهُي ِلْْلِ
نْػَفاِؽ تَػْوِسيًعا اَل َحاَجَة ِإلَْيِو ِبَحْيُث َيُكوُف بِِو مُ  فْػَراِط َوالتػَّْفرِيِط. َويَػَتَحصَُّل َأْىِلِو، َواَل يُػَوسُّْع ِفي اْْلِ ْسرِفًا، فَػُهَو نَػْهٌي َعْن َجانَِبِي اْْلِ

 .ِمْن َذِلَك َمْشُروِعيَُّة التػََّوسُِّط، َوُىَو اْلَعْدُؿ الَِّذي نََدَب اللَُّو ِإلَْيوِ 
َكاَنْت يَُدُه َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقِو ِبَحْيُث اَل َيْسَتِطيُع التََّصرَُّؼ ِبَها،   َوَقْد َمثََّل اللَُّو ُسْبَحانَُو ِفي َىِذِه اْْليَِة َحاَؿ الشَِّحيِح ِبَحاِؿ َمنْ 

ِو، ا َشْيٌء ِممَّا تَػْقِبُض اْْلَْيِدَي َعَليْ َوَمثََّل َحاَؿ َمْن ُيَجاِوُز اْلَحدَّ ِفي التََّصرُِّؼ ِبَحاِؿ َمْن يَػْبُسُط يََدُه َبْسطًا اَل يَػتَػَعلَُّق ِبَسَبِبِو ِفيهَ 
ُهَما فَػقَ  اَؿ: فَػتَػْقُعَد َمُلوماً ِعْنَد النَّاِس ِبَسَبِب َما َأْنَت َوِفي َىَذا التَّْصِويِر ُمَباِلَغٌة بَِليَغٌة، ثُمَّ بَػيََّن ُسْبَحانَُو َغائَِلَة الطََّرفَػْيِن اْلَمْنِهيّْ َعنػْ

َقِطًعا َعِن اْلَمَقاِصِد ِبَسَبِب اْلَفْقِر، َواْلَمْحُسوُر ِفي اْْلَْصِل: َعَلْيِو ِمَن الشُّحّْ َمْحُسوراً ِبَسَبِب َما فَػَعْلَتُو ِمَن اْْلِ  ْسَراِؼ، َأْي: ُمنػْ
َقِطُع َعِن السَّْيِر، ِمْن َحَسَرُه السََّفُر ِإَذا بَػَلَغ ِمْنُو، َواْلَبِعيُر اْلَحِسيُر: ُىَو الَِّذي َذَىَبْت قُػوَّ  ْنُو قَػْولُُو تَػَعاَلى: تُُو َفاَل انِْبَعاَث ِبِو، َومِ اْلُمنػْ

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئاً َوُىَو َحِسيٌر  َقِطٌع، َوِقيَل: َمْعَناُه نَاِدًما َعَلى َما َسَلَف، َفَجَعَلُو َىَذا اْلَقاِئُل ِمَن « 1»يَػنػْ ، َأْي: َكَلْيٌل ُمنػْ
منين بأف الذين يرىقهم من اْلضافة لَْيَس ِلَهَوانِِهْم َعَلى اللَِّو ُسْبَحانَُو، َوَلِكْن اْلَحْسَرِة الَِّتي ِىَي النََّداَمُة،ثُمَّ َسلَّى َرُسوَلُو والمؤ 

اِلِق الرَّاِزِؽ فَػَقاَؿ: ِإفَّ رَبََّك يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشاُء َويَػْقِدُر َأْي: يُػَوسُّْعُو َعَلى  َْ ُقُو َعَلى بَػْعٍض ِلِحْكمَ ِلَمِشيَئِة اْل ٍة بَػْعٍض َوُيَضيػّْ
َيُجوُز َأْف يُػَراَد َأفَّ اْلَبْسَط َواْلَقْبَض ِإنََّما ُىَما بَاِلَغٍة، اَل ِلَكْوِف َمْن َوسََّع َلُو ِرْزقُُو ُمَكرًَّما ِعْنَدُه، َوَمْن َضيػََّقُو َعَلْيِو َىائًِنا َلَدْيِو. ِقيَل: وَ 

ِعَباُدُه فَػَعَلْيِهْم َأْف يَػْقَتِصُدوا، ثُمَّ َعلََّل َما ذََكَرُه ِمَن اْلَبْسِط لِْلبَػْعِض َوالتَّْضِييِق َعَلى ِمْن َأْمِر اللَِّو الَِّذي اَل تَػْفَنى َخَزائُِنُو، فََأمَّا 
 اْلبَػْعِض بَِقْوِلِو:

َفى َعَلْيِو ِمْن  ْْ ِبيُر بَِأْحَواِلِهُم، اْلَبِصيُر ِإنَُّو كاَف بِِعباِدِه َخِبيراً َبِصيراً َأْي: يَػْعَلُم َما ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوَف، اَل َي َْ َذِلَك َخاِفَيٌة، فَػُهَو اْل
 .هِ ِبَكْيِفيَِّة َتْدبِيرِِىْم ِفي َأْرزَاِقِهْم. َوِفي َىِذِه اْْليَِة َدلِيٌل َعَلى َأنَُّو اْلُمَتَكفُّْل بَِأْرزَاِؽ ِعَبادِ 

َحاتٍِم َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػْيٍر ِفي قَػْوِلِو: ِإْف َتُكونُوا صاِلِحيَن قَاَؿ: َتُكوُف اْلَباِدرَُة ِمَن  َوَقْد َأْخَرَج اْبُن َجرِيٍر َواْبُن اْلُمْنِذِر َواْبُن َأِبي
 اِدرَِة الَِّتي بََدَرْت ِمْنُو.ابِيَن َغُفوراً ِلْلبَ اْلَوَلِد ِإَلى اْلَواِلِد، فَػَقاَؿ اللَُّو: ِإْف َتُكونُوا صاِلِحيَن ِإْف َتُكِن النػّْيَُّة َصاِدَقًة فَِإنَُّو كاَف ِلْْلَوَّ 

ِو، َواْبُن اْلُمْنِذِر َواْبُن َأِبي َحاتٍِم َعْنُو َأْيًضا ِفي قَػْوِلِو: َوآِت َذا الْ  ِْ اِريُّ ِفي تَارِي َْ ُقْربى َحقَُّو قَاَؿ: َأَمَرُه بَِأَحقّْ اْلُحُقوِؽ، َوَأْخَرَج اْلُب
ُهُم ابِْتغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَّْك تَػرْ َوَعلََّمُو َكْيَف َيْصَنُع ِإَذا َكاَف ِعنْ  ُجوىا َدُه، وََكْيَف َيْصَنُع ِإَذا َلْم َيُكْن ِعْنَدُه فَػَقاَؿ: َوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ



ْبَو اْلِعَدِة. قَاَؿ قاؿ: إذا سألوؾ وليس عندؾ شيء انتظرت ِرْزقًا ِمَن اللَِّو فَػُقْل َلُهْم قَػْواًل َمْيُسوراً يقوؿ: ِإْف َشاَء اللَُّو َيُكوُف شِ 
 ُسْفَياُف: َواْلِعَدُة ِمَن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِديٌن.

الَِّة َعَلى ُوُجوِب ِصَلِة الرَِّحِم َأَحاِديُث َكِثيَرٌة. َوَأْخَرَج َأْحَمُد، َواْلَحاكِ  َأفَّ رَُجاًل » ُم َوَصحََّحُو، َعْن َأَنسٍ َوِفي َمْعَنى َىِذِه اْْليَِة الدَّ
ِرُج الزََّكاَة  قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإنّْي ُذو َماٍؿ َكِثيٍر َوُذو َأْىٍل َوَوَلٍد َوَحاِضَرٍة، فََأْخِبْرِني َكْيَف أُْنِفُق وََكْيفَ  ْْ َأْصَنُع؟ قَاَؿ: ُت

ِرُؼ َحقَّ السَّاِئِل َواْلَجاِر َواْلِمْسِكيِن، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو َأْقِلْل ِلي؟ قَاَؿ: اْلَمْفُروَضَة، فَِإنػََّها طُْهَرٌة ُتَطهُّْرَؾ، َوَتِصُل َأقَارَِبَك، َوتَػعْ 
ْر تَػْبِذيًرا. قَاَؿ: َحْسِبي يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  و يَػْعَلى َواْبُن َوَأْخَرَج اْلبَػزَّاُر َوَأبُ « . فَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل تُػَبذّْ
ْدِريّْ قَاَؿ: َلمَّا نَػَزَلْت َىِذِه اْْليَُة َوآِت َذا اْلُقْربى ُْ َحقَُّو َدَعا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  َأِبي َحاتٍِم َواْبُن َمْرَدَوْيِو َعْن َأِبي َسِعيٍد اْل

 َوَسلََّم فَاِطَمَة فََأْعطَاَىا َفَدَؾ.
َهِقيُّ ِفي الشَُّعِب َعْن َعِليٍّ قَاَؿ: َما َأنْػَفْقَت َعَلى نَػْفِسَك َوَأْىِل بَػْيِتَك ِفي َغْيِر َسَرٍؼ َواَل تَػْبِذيرٍ َوَأْخَرَج اْلبػَ  ْقَت فَػَلَك،  يػْ َوَما َتَصدَّ

 َوَما َأنْػَفْقَت رِيَاًء َوُسْمَعًة َفَذِلَك َحظُّ الشَّْيطَاِف.
َل. َوَأْخَرَجا َعنْ َوَأْخَرَج اْبُن َجرِيٍر َواْبُن َأِبي  ْْ ُو ِفي َحاتٍِم َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفي قَػْوِلِو: َوال َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة قَاَؿ: يَػْعِني ِبَذِلَك اْلُب

ْيٍر، َوال تَػْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط،  َْ يَػْعِني التَّْبِذيَر فَػتَػْقُعَد َمُلوماً، اْْليَِة قَاَؿ: َىَذا ِفي النػََّفَقِة يَػُقوُؿ: اَل َتْجَعْلَها مغلولة ال تبسطها ِب
 يَػُلوـُ نَػْفَسُو َعَلى َما فَاَتُو ِمْن َماِلِو َمْحُسوراً َذَىَب َمالُُو ُكلُُّو.

 المحاضرة الثالثة

 {22ػػػػػػػػػػػ  21سورة اْلسراء } 

َلُهْم كاَف ِخْطأً َكِبيراً )  ( َوال تَػْقَربُوا الزّْنى ِإنَُّو كاَف فاِحَشًة َوساَء 21َوال تَػْقتُػُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍؽ َنْحُن نَػْرزُقُػُهْم َوِإيَّاُكْم ِإفَّ قَػتػْ
ـَ اللَُّو ِإالَّ بِاْلَحقّْ 23َسِبياًل ) َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماً فَػَقْد َجَعْلنا ِلَولِيِّْو ُسْلطاناً َفال ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّو   ( َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ

ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعهْ  (22كاَف َمْنُصوراً ) ُلَغ َأُشدَّ  ( 22َمْسُؤاًل )َد كاَف َوال تَػْقَربُوا ماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ
 شرح الكلمات:

 خشية إمالؽ: أي خوؼ الفقر وشدتو.
 خطئاً كبيرًا: أي إثماً عظيمًا.

 فاحشة وساء سبياًل: أي خصلة قبيحة شديدة القبح،، وسبيال بئس السبيل.
 لوليو سلطاف: أي لوارثو تسلطاً على القاتل.

 فال يسرؼ في القتل: أي ال يقتل غير القاتل.
 حسن: أي أال بالْصلة التي ىي أحسن من غيرىا وىي تنميتو واْلنفاؽ عليو منو بالمعروؼ.إال بالتي ىي أ

 حتى يبلغ أشده: أي بلوغو سن التكليف وىو عاقل رشيد.
 وأوفوا بالعهد: أي إذا عاىدتم اهلل أو العباد فأوفوا بما عاىدتم عليو.

 مة لم نكثت عهدؾ؟إف العهد كاف مسئوال: أي عنو وذلك بأف يسأؿ العبد يـو القيا
ـُ اْلُمْلُس. َويُػَقاُؿ: َأْمَلَق ِإَذا افْػتَػَقَر َوال تَػْقتُػُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍؽ َأْمَلَق الرَُّجُل: َلْم يَػْبَق َلُو ِإالَّ اْلَمَلَقاُت َوِىَي اْلِحَجارَُة ا ْلِعظَا

ْىُر َما بَِيِدِه. نَػَهاُىُم اللَُّو ُسْبحَ  انَُو َعْن َأْف يَػْقتُػُلوا َأْواَلَدُىْم َخْشَيَة اْلَفْقِر، َوَقْد َكانُوا يَػْفَعُلوَف َذِلَك، ثُمَّ بَػيََّن َلُهْم َأفَّ َوَسَلَب الدَّ



ُلُغوا ِبَسَبِب َذِلَك ِإَلى قَػْتِل اْْلَْواَلِد اَل َوْجَو َلُو، فَِإفَّ اللََّو ُسْبحَ  َو الرَّاِزُؽ ِلِعَباِدِه، يَػْرُزُؽ اْْلَبْػَناَء َكَما انَُو ىُ َخْوفَػُهْم ِمَن اْلَفْقِر َحتَّى يَػبػْ
، يَػْرُزُؽ اْْلبَاَء فَػَقاَؿ َنْحُن نَػْرزُقُػُهْم َوِإيَّاُكْم َوَلْسُتْم َلُهْم ِبَرازِِقيَن َحتَّى َتْصنَػُعوا ِبِهْم َىَذا الصُّ  ْنَع، َوَقْد َمرَّ ِمْثُل َىِذِه اْْليَِة ِفي اْْلَنْػَعاـِ

َلُهْم كاَف ِخْطأً َكِبيراً قَػَرَأ اْلُجْمُهورُ ثُمَّ َعلََّل  اِء َوُسُكوِف الطَّاِء  ُسْبَحانَُو النػَّْهَي َعْن قَػْتِل اْْلَْواَلِد ِلَذِلَك بَِقْوِلِو: ِإفَّ قَػتػْ َْ ِبَكْسِر اْل
لهمز، يقاؿ: خطىء في ذنبو خطأ إدا َأِثَم، َوَأْخطََأ: َوبِاْلَهْمِز اْلَمْقُصوِر. َوقَػَرَأ اْبُن َعاِمٍر، َخطًَأ، بَِفْتِح الْاء والطاء والقصر في ا

 ِإَذا َسَلَك َسِبيَل َخطٍَأ َعاِمًدا أو غير عامد. 
فْػَناِء النَّْسِل ذََكَر النػَّْهَي َعِن الزّْنَا اْلمُ  يِو ِمِن اْخِتاَلِط ْفِضي ِإَلى َذِلَك ِلَما فِ َوَلمَّا نَػَهى ُسْبَحانَُو َعْن قَػْتِل اْْلَْواَلِد اْلُمْسَتْدِعي ِْلِ
َماتِِو نَػْهٌي َعْنُو بِا ْْلَْوَلى، فَِإفَّ اْلَوِسيَلَة ِإَلى الشَّْيِء ِإَذا َكاَنْت اْْلَْنَساِب فَػَقاَؿ: َوال تَػْقَربُوا الزّْنى َوِفي النػَّْهِي َعْن قُػْربَانِِو ِبُمَباَشَرِة ُمَقدَّ

 الزنى ِفيِو لُغََتاِف: اْلَمدُّ، َواْلَقْصُر.َحَراًما َكاَف المتوسل إليو حراما بفحوى الْطاب، و 

ِلْلَحدّْ َوساَء َسِبياًل َأْي: بِْئَس َطرِيًقا َطرِيُقُو، ثُمَّ َعلََّل النػَّْهَي َعِن الزّْنَا بَِقْوِلِو: ِإنَُّو كاَف فاِحَشًة َأْي: قَِبيًحا ُمَتَباِلًغا ِفي اْلُقْبِح ُمَجاِوزًا 
 ي ِإَلى النَّاِر، َواَل ِخاَلَؼ ِفي َكْونِِو ِمْن َكَباِئِر الذُّنُوِب.َوَذِلَك ِْلَنَُّو يُػَؤدّْ 

ُُْصوِص اْْلَْواَلِد َوَعِن النػَّْهِي َوَقْد َوَرَد ِفي تَػْقِبيِحِو َوالتػَّْنِفيِر َعْنُو ِمَن اْْلَِدلَِّة َما ُىَو َمْعُلوـٌ، َوَلمَّا فَػَرَغ ِمْن ِذْكِر النػَّهْ  ِي َعِن اْلَقْتِل ِل
َىا، نَػَهى َعْن قَػْتِل اْْلَنْػُفِس ِن الزّْنَا الَِّذي يُػْفِضي ِإَلى َما يُػْفِضي ِإلَْيِو قَػْتُل اْْلَْواَلِد ِمِن اْخِتاَلِط اْْلَْنَساِب َوَعَدـِ اْسِتْقَرارِ عَ 

ـَ اللَُّو ِإالَّ  ـَ اللَُّو الَِّتي َجَعَلَها َمْعُصوَمًة بِِعْصَمِة   بِاْلَحقّْ والمراد بالتياْلَمْعُصوَمِة َعَلى اْلُعُموـِ فَػَقاَؿ: َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ َحرَّ
يِن َأْو ِعْصَمِة اْلَعْهِد، َواْلُمَراُد بِاْلَحقّْ الَِّذي اْسَتثْػَناُه ُىَو َما يُػَباُح ِبِو قَػْتُل اْْلَنْػُفِس اْلمَ  َوالزّْنَا  ْعُصوَمِة ِفي اْْلَْصِل، َوَذِلَك َكالرّْدَّةِ الدّْ

ثُمَّ بَػيََّن ُحْكَم بَػْعِض اْلَمْقُتولِيَن ِبَغْيِر َحقٍّ فَػَقاَؿ: َوَمْن  ِمَن اْلُمْحَصِن، وََكاْلِقَصاِص ِمَن اْلَقاِتِل َعْمًدا ُعْدَوانًا َوَما يَػْلَتِحُق ِبَذِلَك،
ْتِلِو َشْرًعا فَػَقْد َجَعْلنا ِلَولِيِّْو ُسْلطاناً َأْي: ِلَمْن يَِلي َأْمَرُه َمْن َورَثَِتِو ِإْف َكانُوا قُِتَل َمْظُلوماً َأْي: اَل ِبَسَبٍب ِمَن اْْلَْسَباِب اْلُمَسوَّْغِة ِلقَ 

ْن َلُو ُسْلطَاٌف ِإْف َلْم َيُكونُوا َمْوُجوِديَن، َوالسُّْلطَاُف: التََّسلُُّط َعَلى اْلَقاِتِل ِإفْ  َشاَء َعَفا، َوِإْف َشاَء   َشاَء قَػَتَل، َوِإفْ َمْوُجوِديَن، َأْو ِممَّ
يََة. ثُمَّ َلمَّا بَػيََّن ِإبَاَحَة اْلِقَصاِص ِلَمْن ُىَو ُمْسَتِحقّّ ِلَدـِ اْلَمْقُتوِؿ، َأْو َما ُىَو ِعَوضٌ  َعِن اْلِقَصاِص نَػَهاُه َعْن ُمَجاَوزَِة اْلَحدّْ  َأَخَذ الدّْ

بْ فَػَقاَؿ: َفال ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل َأْي: اَل ُيَجا ُو. قَػَرَأ ِوْز َما َأبَاَحُو اللَُّو َلُو فَػيَػْقُتْل بِاْلَواِحِد اثْػنَػْيِن َأْو َجَماَعًة، َأْو يَُمثّْْل بِاْلَقاِتِل، َأْو يُػَعذّْ
يَِّة، َوُىَو ِخطَاٌب لِْلَقاِتِل اْْلَوَِّؿ، بِاْلَياِء التَّْحِتيَِّة، أي: الولي، وقرأ حمز َواْلِكَساِئيُّ ُتْسِرْؼ بِالتَّاِء اْلَفْوقِ « اَل ُيْسِرؼْ »اْلُجْمُهوُر 

ِطِو َوَلْعَنِتِو. ثُمَّ َونَػْهٌي َلُو َعِن اْلَقْتِل، َأْي: َفاَل ُتْسِرُؼ َأيػَُّها اْلَقاِتُل بِاْلَقْتِل َفِإفَّ َعَلْيَك اْلِقَصاَص َمَع َما َعَليْ  ْْ َك ِمْن ُعُقوبَِة اللَِّو َوُس
 بِِإثْػَباِت اْلِقَصاِص َلُو َرِؼ فَػَقاَؿ: ِإنَُّو كاَف َمْنُصوراً َأْي: ُمَؤيًَّدا ُمَعانًا، يَػْعِني اْلَوِليَّ، فَِإفَّ اللََّو ُسْبَحانَُو َقْد َنَصَرهُ َعلََّل النػَّْهَي َعِن السَّ 

ونَِتِو َواْلِقَياـِ ِبَحقِّْو َحتَّى َيْستَػْوِفَيُو، َوَيُجوُز َأْف َيُكوَف الضَِّميُر ِبَما َأبْػَرزَُه ِمَن اْلُحَجِج، َوَأْوَضَحُو ِمَن اْْلَِدلَِّة، َوَأَمَر َأْىَل اْلِواَليَاِت ِبَمعُ 
يٌَّة. اْلُقْرآِف ِفي َشْأِف اْلَقْتِل ِْلَنػََّهارَاِجًعا ِإَلى اْلَمْقُتوِؿ، َأْي: ِإفَّ اللََّو َنَصَرُه ِبَولِيِّْو، ِقيَل: َوَىِذِه اْْليَُة ِمْن َأوَِّؿ َما نَػَزَؿ ِمَن   َمكّْ

َها بِاْلِحْفِظ َوالرَّْعايَِة َماُؿ اْلَيِتيِم، َلمَّا ذََكَر ُسْبَحانَُو النػَّْهَي َعْن ِإْتاَلِؼ النػُُّفوِس َأتْػبَػَعُو بِالنػَّْهِي َعْن ِإْتاَلِؼ اْْلَْمَواِؿ، وََكاَف َأىَ  مَّ
نِِو ُمَباَلَغٌة ِفي النػَّْهِي َعِن اْلُمَباَشَرِة َلُو َوِإْتاَلِفِو، ثُمَّ بَػيََّن ُسْبَحانَُو َأفَّ النػَّْهَي َعْن فَػَقاَؿ: َوال تَػْقَربُوا ماَؿ اْلَيِتيِم َوالنػَّْهُي َعْن قُػْربَا

يَػْفَعَل ِفي َماِؿ اْلَيِتيِم َما ُيْصِلُحُو، َيِتيِم َأْف قُػْربَانِِو، لَْيَس اْلُمَراُد ِمْنُو النػَّْهَي َعْن ُمَباَشَرتِِو ِفيَما ُيْصِلُحُو َويُػْفِسُدُه، َبْل َيُجوُز ِلَوِليّْ الْ 



ْصَلِة الَِّتي ِىَي َأْحَسنُ  َْ َصاِؿ، َوِىَي ِحْفظُُو َوطََلُب الرّْْبِح  َوَذِلَك َيْستَػْلِزـُ ُمَباَشَرتَُو، فَػَقاَؿ: ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َأْي: ِإالَّ بِاْل ِْ اْل
ُه َأْي: اَل تَػقْ ِفيِو َوالسَّْعُي ِفيَما يَزِيُد بِوِ  ُلَغ َأُشدَّ َربُوُه ِإالَّ بِالَِّتي . ثُمَّ ذََكَر اْلَغايََة الَِّتي لِلنػَّْهِي َعْن قُػْربَاِف َماِؿ اْلَيِتيِم فَػَقاَؿ: َحتَّى يَػبػْ

ُه َكاَف َلُكْم َأْف َتْدفَػُعوهُ  ُلَغ اْلَيِتيُم َأُشدَُّه، فَِإَذا بَػَلَغ َأُشدَّ ـُ َعَلى  ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ ـَ اْلَكاَل ِإلَْيِو، َأْو تَػَتَصرَُّفوا ِفيِو بِِإْذنِِو، َوَقْد تَػَقدَّ
.   َىَذا ُمْستَػْوًفى ِفي اْْلَنْػَعاـِ

ـُ ِفيِو ِفي َغْيِر َمْوِضٍع. قَاَؿ الزَّجَّاُج: ُكلُّ َما َأَمَر اللَُّو بِِو َونػَ  فَػُهَو ِمَن اْلَعْهِد، فَػَيْدُخُل ِفي َهى َعْنُو َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد َقْد َمَضى اْلَكاَل
ـُ   ِبِحْفِظِو َعَلى اْلَوْجِو الشَّْرِعيّْ َواْلَقانُوِف َذِلَك َما بَػْيَن اْلَعْبِد َورَبِّْو، َوَما بَػْيَن اْلِعَباِد بَػْعِضِهُم اْلبَػْعِض. َواْلَوفَاُء بِاْلَعْهِد: ُىَو اْلِقَيا

، ِإالَّ ِإَذا َدؿَّ َدلِ  يٌل َخاصّّ َعَلى َجَواِز النػَّْقِض ِإفَّ اْلَعْهَد كاَف َمْسُؤاًل أي: مسؤوال عنو، فالمسؤوؿ ُىَنا ُىَو َصاِحُبُو، اْلَمْرِضيّْ
 .َوِقيَل: ِإفَّ اْلَعْهَد ُيْسَأُؿ تَػْبِكيًتا لَِناِقِضوِ 

اَفَة اْلَفْقِر َواْلَفاَقِة.َأْخَرَج اْبُن َجرِيٍر َواْبُن اْلُمْنِذِر َواْبُن َأِبي َحاتٍِم َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َْ َوَأْخَرَج اْبُن  ِفي قَػْوِلِو: َخْشَيَة ِإْمالٍؽ َقاَؿ: َم
ي ٌد، َفَجاَءْت بَػْعَد َذِلَك اْلُحُدوُد فِ َأِبي َحاتٍِم َعِن السُّدّْيّْ ِفي قَػْوِلِو: َوال تَػْقَربُوا الزّْنى قَاَؿ: يَػْوـَ نَػَزَلْت َىِذِه اْْليَُة َلْم َيُكْن ُحُدو 

َواَل تَػْقَربُوا الزّْنَا ِإنَُّو كاف فاحشة ومقتا َوَساَء َسِبياًل ِإالَّ »ُسورَِة النُّوِر. َوَأْخَرَج َأبُو يَػْعَلى َواْبُن َمْرَدَوْيِو َعْن أبّي ابن َكْعٍب َأنَُّو قَػَرَأ: 
َفَسأََلُو، فَػَقاَؿ: َأَخْذتُػَها ِمْن ِفي َرُسوِؿ اللَِّو، َولَْيَس َلَك َعَمٌل ِإالَّ الصَّْفَق  َفذُِكَر ِلُعَمَر فَأَتَاهُ « َمْن تَاَب فَِإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًما

قَػْوِلِو: َوال ْلُمْنِذِر َعِن الضَّحَّاِؾ ِفي بِاْلَبِقيِع. َوَقْد َوَرَد ِفي التػَّْرِىيِب َعْن فَاِحَشِة الزّْنَا َأَحاِديُث َكِثيَرٌة. َوَأْخَرَج اْبُن َجرِيٍر َواْبُن ا
 َشْيٍء نَػَزَؿ ِمَن اْلُقْرآِف ِفي َشْأِف اْلَقْتِل، َكاَف تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس اْْليََة قَاَؿ: َىَذا ِبَمكََّة َونَِبيُّ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَها، َوُىَو َأوَّؿُ 

َة يَػْغَتاُلوَف َأْصَحابُ  َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ اللَُّو: َمْن قَػتَػَلُكْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن، َفاَل  اْلُمْشرُِكوَف ِمْن َأْىِل َمكَّ
ُلُو ِإيَّاُكْم َعَلى َأْف تَػْقتُػُلوا َلُو َأبًا َأْو َأًخا َأْو َواِحًدا ِمْن َعِشيَرتِِو َوِإْف َكانُوا تَػْقتُػُلوا ِإالَّ قَاتَِلُكْم، َوَىَذا  ُمْشرِِكيَن، َفاَل  َيْحِمَلنَُّكْم قَػتػْ

َر قَػْبَل َأْف تَػْنِزَؿ براءة، وقبل َأْف يُػْؤَمَر ِبِقَتاِؿ اْلُمْشرِِكيَن َفَذِلَك قَػْولُُو: َفال ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِل ِإنَّوُ   كاَف َمْنُصوراً يَػُقوُؿ: اَل تَػْقُتْل َغيػْ
َوَأْخَرَج اْبُن َجرِيٍر َواْبُن َأِبي َحاتٍِم ِمْن  َمْوِضِع ِمَن اْلُمْسِلِميَن اَل َيِحلُّ َلُهْم َأْف يَػْقتُػُلوا ِإالَّ قَاتَِلُهْم.قَاتِِلَك، َوِىَي اْليَػْوـُ َعَلى َذِلَك الْ 

َنٌة ِمَن اللَِّو َأنْػَزَلَها َيْطُلبُػَها َوِليُّ َطرِيِق اْلَعْوِفيّْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفي قَػْوِلِو: َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماً فَػَقْد َجَعْلنا ِلَولِيِّْو ُسْلطاناً قَ  اَؿ: بَػيػّْ
 اْلَمْقُتوِؿ اْلَقْوُد َأِو اْلَعْقُل، َوَذِلَك السُّْلطَاُف.

 من ىداية اْليات:

 حرمة قتل اْلوالد بعد الوالدة أو إجهاضاً قبلها خوفا من الفقر أو العار. -1
 حرمة مقدمات الزنا كالنظر بشهوة والكالـ مع اْلجنبية ومسها وحرمة الزنا وىو أشد. -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .1حرمة قتل النفس التي حـر اهلل قتلها إال بالحق والحق قتل عمد عدواناً، وزناً بعد إحصاف، وكفر بعد إيماف -2

 حرمة ماؿ اليتيم أكال أو إفساداً أو تضييعاً وإىمااًل. -2



 المحاضرة الرابعة

 {22ػػػػػػػػػػػ  22سورة اْلسراء } 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً ) ( َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع 22َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطاِس اْلُمْسَتِقيِم ذِلَك َخيػْ
ُلَغ اْلِجباَؿ طُواًل ( َوال َتْمِش ِفي اْْلَ 22َواْلَبَصَر َواْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَف َعْنُو َمْسُؤاًل ) ِرَؽ اْْلَْرَض َوَلْن تَػبػْ ْْ ْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن َت

ذِلَك ِممَّا َأْوحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َوال َتْجَعْل َمَع اللَِّو ِإلهاً آَخَر  (22( ُكلُّ ذِلَك كاَف َسيُّْئُو ِعْنَد رَبَّْك َمْكُروىاً )22)
 (22َمُلوماً َمْدُحوراً ) فَػتُػْلقى ِفي َجَهنَّمَ 
 شرح الكلمات:

 إال بالتي ىي أحسن: أي أال بالْصلة التي ىي أحسن من غيرىا وىي تنميتو واْلنفاؽ عليو منو بالمعروؼ.
 حتى يبلغ أشده: أي بلوغو سن التكليف وىو عاقل رشيد.

 وأوفوا بالعهد: أي إذا عاىدتم اهلل أو العباد فأوفوا بما عاىدتم عليو.
 العهد كاف مسئوال: أي عنو وذلك بأف يسأؿ العبد يـو القيامة لم نكثت عهدؾ؟إف 

 أوفوا الكيل: أي اتموه وال تنقصوه.
 بالقسطاس المستقيم: أي الميزاف السوي المعتدؿ.

 وأحسن تأوياًل: أي مآالً وعاقبة.
 وال تقف: أي وال تتبع.

 والفؤاد: أي القلب.
 ىذه الحواس الثالث يـو القيامة. كاف عنو مسئواًل: أي عن كل واحد من

 مرحاً: أي ذا مرح بالكبر والْيالء.
 لن تْرؽ اْلرض: أي لن تثقبها أو تشقها بقدميك.

 من الحكمة: أي التي ىي معرفة المحاب هلل تعالى للتقرب بها إليها ومعرفة المساخط لتتجنبها تقربا إليو تعالى بذلك.
 بربك مبعداً من رحمة اهلل تعالى. ملوما مدحورًا: أي تلـو نفسك على شركك

ِسُروُه َوْقَت َكْيِلُكْم ِللنَّاِس َوزِنُوا بِاْلِقسْ  ْْ  طاِس اْلُمْسَتِقيِم قَاَؿ الزَّجَّاُج:َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َأْي: َأتِمُّوا اْلَكْيَل َواَل ُت
َوِقيَل: ُىَو اْلَعْدُؿ نَػْفُسُو،. َوقَػَرَأ  الدَّرَاِىِم َوَغْيرَِىا، َوِفيِو لُغََتاِف: َضمُّ اْلَقاِؼ، وََكْسُرَىا ُىَو ِميَزاُف اْلَعْدِؿ، َأْي ِميَزاٌف َكاَف ِمْن َمَوازِينِ 

َزُة َواْلِكَساِئيُّ َوَحْفٌص َعْن قَػَرَأ َحمْ اْبُن َكِثيٍر َونَاِفٌع َوَأبُو َعْمٍرو َواْبُن َعاِمٍر َوَعاِصٌم ِفي ِرَوايَِة َأِبي َبْكٍر اْلُقْسطَاِس ِبَضمّْ اْلَقاِؼ. وَ 
َشارَُة بَِقْوِلِو: ذِلَك ِإَلى ِإيَفاِء اْلَكْيِل َواْلَوْزِف، َوُىَو ُمْبَتَدأٌ َوَخبَػُرهُ  ٌر َلُكْم ِعْنَد اللَِّو َوِعْنَد َعاِصٍم ِبَكْسِر اْلَقاِؼ، َواْْلِ ٌر َأْي: َخيػْ  َخيػْ

. َوتَػْرِغيِب النَّاِس ِفي ُمَعاَمَلِة َمْن َكاَف َكَذِلَك َوَأْحَسُن تَْأِوياًل َأْي: َأْحَسُن َعاِقَبًة، ِمْن آَؿ ِإَذا رََجعَ  النَّاِس يَػَتأَثػَُّر َعْنُو ُحْسُن الذّْْكرِ 
ْع َما اَل تَػْعَلُم، ِمْن قَػْوِلَك: قَػَفْوُت ثُمَّ َأَمَر ُسْبَحانَُو بِِإْصاَلِح اللَّْساِف َواْلَقْلِب فَػَقاَؿ: َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َأْي: اَل تَػتَّبِ 

ـِ النَّاِس. َوَحَكى اْلِكَساِئيُّ َعْن بَػْعِض اْلُقرَّاِء َأنَُّو ُفاَلنًا ِإَذا اتػَّبَػْعَت َأثَػَرُه، َوِمْنُو اْلَقِبيَلُة اْلَمْشُهورَُة بِاْلَقاَفِة ِْلَنػَُّهْم يَػتَِّبُعوَف آثَاَر َأْقَدا
ْنَساُف َما اَل يَػْعَلُم َأْو يَػْعَمُل قَػَرَأ: تَػُقْف ِبضَ  ِبَما اَل ِعْلَم َلُو بِِو، مّْ اْلَقاِؼ َوُسُكوِف اْلَفاِء. َوَمْعَنى اْْليَِة: النػَّْهُي َعْن َأْف يَػُقوَؿ اْْلِ

َـّ َأَحًدا ِبَما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم َوِقيَل: ِىَي ِفي َوَىِذِه َقِضيٌَّة ُكلّْيٌَّة، َوَقْد َجَعَلَها َجَماَعٌة ِمَن اْلُمَفسّْرِيَن َخاصًَّة بِأُُموٍر َفِقي َل: اَل َتُذ



اٌب، فَِإفَّ َما َعَدا َذِلَك َشَهاَدِة الزُّوِر، َوِقيَل: ِىَي في القذؼ. وقاؿ القتبي: َمْعَنى اْْليَِة: اَل تَػتَِّبِع اْلَحْدَس َوالظُُّنوَف، َوَىَذا َصوَ 
بُو السُُّعوِد ِفي َراُد بِاْلِعْلِم ُىَنا ُىَو ااِلْعِتَقاُد الرَّاِجُح اْلُمْستَػَفاُد ِمْن ُمْستَػَنٍد َقْطِعيِّا َكاَف َأْو ظَنػّْيِّا، قَاَؿ أَ ُىَو اْلِعْلُم َوِقيَل: اْلمُ 

ْْليََة َقْد َدلَّْت َعَلى َعَدـِ َجَواِز اْلَعَمِل ِبَما ِإفَّ َىِذِه ا :يقوؿ الشوكانيتَػْفِسيرِِه: َواْسِتْعَمالُُو ِبَهَذا اْلَمْعَنى ِممَّا اَل يُػْنَكُر ُشُيوُعُو. وَ 
َْصََّصٌة بِاْْلَِدلَِّة اْلَوارَِدِة ِبَجَواِز اْلَعَمِل بِالظَّنّْ، َكاْلَعَمِل بِ  َبِر اْلَواِحِد، َواْلَعَمِل بِالشََّهاَدِة، لَْيَس بِِعْلٍم، َوَلِكنػََّها َعامٌَّة ُم َْ ْـّ، َوِب اْلَعا

َرُج ِمْن ُعُموِمَها َوِمْن ُعُموـِ ِإفَّ الظَّنَّ اَل َوااِلْجِتهَ  ْْ َلِة، َوِفي َجَزاِء الصَّْيِد، َوَنْحِو َذِلَك، َفاَل ُت  يُػْغِني ِمَن اْلَحقّْ َشْيئاً ِإالَّ اِد ِفي اْلِقبػْ
ـَ َدلِيُل َجَواِز اْلَعَمِل بِِو، فَاْلَعَمُل بِالرَّْأِي ِفي َمَساِئِل الشَّْرِع  لِيِل ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، فَػَقْد رَخََّص َما قَا ِإْف َكاَف ِلَعَدـِ ُوُجوِد الدَّ

للَِّو، ِبَم تَػْقِضي؟ قَاَؿ: ِبِكَتاِب ا»َثُو قَاِضًيا: ِفيِو النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكَما ِفي قَػْوِلِو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِلُمَعاٍذ َلمَّا بَػعَ 
َوُىَو َحِديٌث َصاِلٌح ِلاِلْحِتَجاِج بِِو. َوَأمَّا « قَاَؿ: فَِإْف َلْم َتِجْد؟ قَاَؿ: فَِبُسنَِّة َرُسوِؿ اللَِّو، قَاَؿ: فَِإْف َلْم َتِجْد؟ قَاَؿ: َأْجَتِهُد رَْأِيي

لِيِل ِفي اْلِكَتاِب َأِو السُّ  فَػُهَو َداِخٌل  -َوَلِكنَُّو َقْصُر َصاِحِب الرَّْأِي َعِن اْلَبْحِث َفَجاَء ِبَرْأِيوِ  -نَّةِ التػََّوثُُّب َعَلى الرَّْأِي َمَع ُوُجوِد الدَّ
ِلِو َصلَّى اللَُّو اللَِّو ُسْبَحانَُو َوِبُسنَِّة َرُسو َتْحَت َىَذا النػَّْهِي ُدُخواًل َأوَّلِيِّا، ِْلَنَُّو َمْحُض رَْأٍي ِفي َشْرِع اللَِّو، َوبِالنَّاِس َعْنُو ِغًنى ِبِكَتاِب 
لِيِل إِ  نََّما ُىَو رُْخَصٌة ِلْلُمْجَتِهِد َيُجوُز َلُو َأْف َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَلْم َتْدُع ِإلَْيِو َحاَجٌة، َعَلى َأفَّ التػَّْرِخيَص ِفي الرَّْأِي ِعْنَد َعَدـِ ُوُجوِد الدَّ

َهُر َلَك وُز ِلغَْيرِِه اْلَعَمُل ِبِو َويُػْنزِلُُو َمْنزَِلَة َمَساِئِل الشَّْرِع، َوِبَهَذا يَػتَِّضُح َلَك َأَتمَّ اتَّْضاٍح، َوَيظْ يَػْعَمَل بِِو، َوَلْم يَُدؿَّ َدلِيٌل َعَلى َأنَُّو َيجُ 
َواْلَعاِمُل ِبَها َعَلى َشَفا ُجُرٍؼ َىاٍر، َأْكَمَل ظُُهوٍر َأفَّ َىِذِه اْْلرَاَء اْلُمَدوَّنََة ِفي اْلُكُتِب اْلُفُروِعيَِّة لَْيَسْت ِمَن الشَّْرِع ِفي َشْيٍء، 
ِبَرْأِي َذِلَك اْلُمْجَتِهِد َقْد َعِمَل ِبَما لَْيَس  فَاْلُمْجَتِهُد اْلُمْسَتْكِثُر ِمَن الرَّْأِي َقْد قَػَفا َما لَْيَس َلُو ِبِو ِعْلٌم، َواْلُمَقلُّْد اْلِمْسِكيُن اْلَعاِملُ 

ِلَك َأْصاًل. ثُمَّ قَػلََّدُه ظُُلماٌت بَػْعُضها فَػْوَؽ بَػْعٍض َوَقْد ِقيَل: ِإفَّ َىِذِه اْْليََة َخاصٌَّة بِاْلَعَقائِِد، َواَل َدلِيَل َعَلى ذَ َلُو ِبِو ِعْلٌم َواَل ِلَمْن 
اَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَف َعْنُو َمْسُؤاًل ِإَشارٌَة ِإَلى اْْلَْعَضاِء َعلََّل ُسْبَحانَُو النػَّْهَي َعِن اْلَعَمِل ِبَما لَْيَس بعلم ِبَقْوِلِو: ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤ 

جَّاُج: ِإفَّ اْلَعَرَب تُػَعبػُّْر َعمَّا الثَّاَلثَِة، َوُأْجرَِيْت َمْجَرى اْلُعَقاَلِء لما كانت مسؤولة َعْن َأْحَواِلَها َشاِىَدًة َعَلى َأْصَحاِبَها. َوقَاَؿ الزَّ 
. َوالضَِّميُر ِفي كاف من قولو: كاَف عَ يَػْعِقُل َوَعمِّا اَل  ْنُو َمْسُؤاًل يَػْرِجُع ِإَلى   يَػْعِقُل بُِأولَِئَك، َواْعُتِرَض بَِأفَّ الرَّْوايََة بَػْعَد ُأولَِئَك اْْلَقْػَواـِ

وِؿ َعَلْيِو بَِقْوِلِو: َوال تَػْقُف. َوقَػْولُُو: َعْنُو في محل ُكلُّ، وََكَذا الضَِّميُر ِفي َعْنُو، َوِقيَل: الضَِّميُر ِفي َكاَف يَػُعوُد ِإَلى اْلَقاِفي اْلَمْدلُ 
ْجَماِع َعَلى َعَدـِ َجَواِز تَػْقِديِم اْلَقائِِم َمقَ  ـَ اْلَفاِعِل ِإَذا َكاَف َجارَّا َأْو رفع ْلسناد مسؤوال ِإلَْيِو، َوَرَد ِبَما َحَكاُه النَّحَّاُس ِمَن اْْلِ ا

َوَمْعَنى ُسَؤاِؿ َىِذِه اْلَجَوارِِح َأنَُّو َيْسَأُؿ َصاِحبَػَها َعمَّا اْستَػْعَمَلَها ِفيِو ْلنها آالت، والمستعمل لها ُىَو  َلىَمْجُرورًا. ِقيَل: َواْْلَوْ 
ْيِر اْسَتَحقَّ الثػََّواَب، َوِإِف اْستَػْعَمَلَها ِفي الشَّرّْ اْستَ  َْ ْنَساِنيُّ، فَِإِف اْستَػْعَمَلَها ِفي اْل قَّ اْلِعَقاَب. َوِقيَل: ِإفَّ اللََّو ُسْبَحانَُو حَ الرُّوُح اْْلِ

ِبُر َعمَّا فَػَعَلُو َصاِحبُػَها َوال َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرحاً اْلَمرَ  ْْ ُة اْلَفَرِح، َوِقيَل: يُػْنِطُق اْْلَْعَضاَء َىِذِه ِعْنَد ُسَؤاِلَها فَػُت ُح: ِقيَل ُىَو ِشدَّ
َياَلُء ِفي اْلَمْشِي، َوِقيَل: اْلَبَطُر َواْْلََشُر، َوِقيَل: النََّشاُط. وَ التََّكبػُُّر ِفي اْلَمْشِي، َوِقيلَ  ُْ ْنَساِف َقْدرَُه، َوِقيَل: اْل الظَّاِىُر َأفَّ َ:َجاُوُز اْْلِ

ُر، قَاَؿ الزَّجَّاُج ِفي تَػْفِسيِر اْْليَِة: اَل َتْمِش ِفي اْْلَْرضِ  ْْ َياَلُء َواْلَف ُْ ُْورًا، َوذََكَر اْْلَْرَض َمَع َأفَّ اْلَمْشَي  اْلُمَراَد بِِو ُىَنا اْل َتااًل َف ْْ ُم
َها تَْأِكيًدا َوتَػْقرِيًرا، َوَلَقْد َأْحَسَن َمْن قَاَؿ: َها َأْو َعَلى َما ُىَو ُمْعَتِمٌد َعَليػْ  اَل َيُكوُف ِإالَّ َعَليػْ

 َفَكْم َتْحتَػَها قَػْوـٌ ُىْم ِمْنَك َأْرَفعُ  ...َواَل َتْمِش فَػْوَؽ اْْلَْرِض ِإالَّ تَػَواُضًعا 
 َفَكْم َماَت ِمْن قَػْوـٍ ُىْم ِمْنَك َأْمَنعُ  ...َوِإْف ُكْنَت ِفي ِعزٍّ َوِحْرٍز َوَمنَػَعٍة 

َوقَػَرَأ اْلُجْمُهوُر َمَرحاً بَِفْتِح الرَّاِء َعَلى َواْلَمَرُح َمْصَدٌر َوَقَع َحااًل، َأْي: َذا َمَرٍح، َوِفي َوْضِع اْلَمْصَدِر َمْوِضَع الصَّْفِة نَػْوُع تَْأِكيٍد. 
ِرَؽ اْْلَْرَض اْلَمْصَدِر. َوَحَكى يَػْعُقوُب َعْن َجَماَعٍة َكْسَرَىا َعَلى َأنَُّو اْسُم فَاِعٍل، ثُمَّ َعلََّل ُسْبَحانَُو َىَذا النػَّْهيَ  ْْ  فَػَقاَؿ: ِإنََّك َلْن َت

ِرَؽ اْْلَْرَض بِ يُػَقاُؿ َخَرَؽ الثػَّْوَب، َأْي: شَ  ْْ ْرُؽ: اْلَواِسُع ِمَن اْْلَْرِض، َواْلَمْعَنى: َأنََّك َلْن َت َْ َمْشِيَك قَُّو، َوَخَرَؽ اْْلَْرَض َقَطَعَها، َواْل



لُ  ُلَغ اْلِجباَؿ طُواًل َأْي: َوَلْن تَػبػْ َتاِؿ اْلُمَتَكبِّْر َوَلْن تَػبػْ ْْ َها َتَكبػًُّرا، َوِفيِو تَػَهكٌُّم بِاْلُم َغ ُقْدرَُتَك ِإَلى َأْف ُتطَاِوَؿ اْلِجَباَؿ َحتَّى َيُكوَف َعَليػْ
ِرَؽ اْْلَْرَض بِاْلَمْشِي َعلَ  ْْ َة َلَك َحتَّى َت َها، َواَل ِعَظَم ِفي بََدِنَك َحتَّى َعْظُم ُجثَِّتَك َحاِماًل َلَك َعَلى اْلِكَبِر َوااِلْخِتَياِؿ، َفاَل قُػوَّ يػْ

َحاِمُل َلَك َعَلى َما أنت فيو؟ وطوال َمْصَدٌر ِفي َمْوِضِع اْلَحاِؿ َأْو َتْمِييٌز َأْو َمْفُعوٌؿ َلُو. َوِقيَل: اْلُمَراُد ُتطَاِوَؿ اْلِجَباَؿ، َفَما الْ 
ْرِؽ اْْلَْرِض نَػْقبُػَها اَل َقْطُعَها بِاْلَمَساَفِة. َوقَاَؿ اْْلَْزَىِريُّ: َخَرقَػَها: َقَطَعَها. قَاَؿ النَّحَّاُس: وَ  َْ ْرِؽ، َىذَ ِب َْ ا َأبْػَيُن َكأَنَُّو َمْأُخوٌذ ِمَن اْل

َشارَُة بَِقْوِلِو:   ـَ ِذْكُرُه ِمَن َوُىَو اْلَفْتَحُة اْلَواِسَعُة َويُػَقاُؿ: ُفاَلٌف َأْخَرُؽ ِمْن ُفاَلٍف، َأْي: َأْكثَػُر َسَفًرا، َواْْلِ ُكلُّ ذِلَك ِإَلى َجِميِع َما تَػَقدَّ
َوال َتْمِش قَػَرَأ َعاِصٌم َواْبُن َعاِمٍر َوَحْمَزُة َواْلِكَساِئيُّ َوَمْسُروٌؽ  -ْو ِإَلى َما نَػَهى َعْنُو فَػَقْط ِمْن قَػْوِلِو: َوال تَػْقفُ اْْلََواِمِر َوالنػََّواِىي، أَ 

: َسيُّْئُو َعَلى ِإَضاَفِة َسيٍّْئ ِإَلى الضَِّميِر، َويُػَؤيُّْد َىِذِه اْلِقَراَءَة قَػْولُُو: َمْكُروىاً فَِإفَّ  السَّيَّْئ ُىَو اْلَمْكُروُه، َويُػَؤيُّْدَىا َأْيًضا ِقَراَءُة أَُبيٍّ
َعَلى َأنػََّها َواِحَدُة السَّيَّْئاِت، « َسيَّْئةً »، َواْخَتاَر َىِذِه اْلِقَراَءَة َأبُو ُعبَػْيٍد. َوقَػَرَأ اْبُن َكِثيٍر َونَاِفٌع َوَأبُو َعْمٍرو « َكاَف َسيَّْئاتُوُ »

بََدٌؿ ِمْن َسيَّْئٍة َوِقيَل: ُىَو َخبَػٌر  ا َعَلى َخَبرِيَِّة َكاَف، َوَيُكوُف َمْكُروىاً ِصَفًة ِلَسيَّْئٍة َعَلى اْلَمْعَنى، فَِإنػََّها ِبَمْعَنى َسيًّْئا، َأْو ُىوَ َوانِْتَصابُػهَ 
َفى. قَاَؿ ثَاٍف ِلَكاَف َحْماًل َعَلى َلْفِظ ُكلُّ، َوَرجََّح َأبُو َعِليٍّ اْلَفاِرِسيُّ اْلَبدَ  ْْ َؿ، َوَقْد ِقيَل ِفي تَػْوِجيِهِو ِبغَْيِر َىَذا ِممَّا ِفيِو تَػَعسٌُّف اَل َي

َضاَفُة أحسن ْلف ما تقّدـ من اْليات فيها َسيٌّْئ َوَحَسٌن، َفَسيُّْئُو اْلَمْكُروُه َويُػَقوّْي َذِلَك التَّ  ْذِكيُر ِفي اْلَمْكُروِه قَاَؿ: الزَّجَّاُج: َواْْلِ
َعْنُو َكاَف َسيَّْئًة وََكاَف َمْكُروًىا،  قَػَرَأ بِالتػَّْنِويِن َجَعَل ُكلُّ ذِلَك ِإَحاطًَة بِاْلَمْنِهيّْ َعْنُو ُدوَف اْلَحَسِن، اْلَمْعَنى: ُكلُّ َما نَػَهى اللَّوُ  َوَمنْ 

ْعٍت، َواْلُمَراُد بِاْلَمْكُروِه ِعْنَد اللَِّو ُىَو الَِّذي يُػْبِغُضُو َواَل يَػْرَضاُه، اَل قَاَؿ: َواْلَمْكُروُه َعَلى َىِذِه اْلِقَراَءِة بََدٌؿ ِمَن السَّيَّْئِة َولَْيَس بِنػَ 
ُر ُمَراٍد ُمْطَلًقا ِلِقَياـِ اْْلَِدلَِّة اْلَقاِطَعِة َعَلى َأفَّ اْْلَْشَياَء َواِقَعٌة بِِإرَاَدتِِو ُسْبَحا َمَع َأفَّ ِفي اْْلَْشَياِء نَُو، َوذََكَر ُمْطَلَق اْلَكَراَىِة َأنَُّو َغيػْ

َمِة  َمِة َما ُىَو َحَسٌن َوُىَو اْلَمْأُموُر بِِو، َوَما ُىَو َمْكُروٌه َوُىَو اْلمَ  .اْلُمتَػَقدّْ َصاِؿ اْلُمتَػَقدّْ ِْ ْنِهيُّ َعْنُو، فَػَعَلى ِقَراَءِة َواْلَحاِصُل َأفَّ ِفي اْل
َشارَُة بقولو: َضاَفِة َتُكوُف اْْلِ  اْْلِ

َك إلى جميع الْصاؿ حسنها ومكروىها، ثم اْلخبار بأف ما ىو سيئ من ىذه اْلشياء وىو المنهي عنو مكروه عند ُكلُّ ذلِ 
ْخَباُر َعْن ىذه المنهيات بأنها  َشارَُة ِإَلى اْلَمْنِهيَّاِت، ثُمَّ اْْلِ سيئة مكروىة عند اهلل، وعلى قراءة اْلفراد من دوف إضافة َتُكوُف اْْلِ

ـَ ِذْكُرُه ِمْن قَػْوِلِو:اهلل ذِلَك ِممَّ  َشارَُة ِإَلى َما تَػَقدَّ  ا َأْوحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة اْْلِ
ْنُو، َوُسمَّْي ِمْن ِجْنِسِو َأْو بَػْعٍض مِ  اَل َتْجَعْل ِإَلى َىِذِه اْلَغايَِة، َوتَػْرتَِقي ِإَلى َخْمَسٍة َوِعْشرِيَن َتْكِليًفا، ِممَّا َأْوحى ِإلَْيَك رَبَُّك َأْي:

ـٌ ُمْحَكٌم، َوُىَو َما َعلََّمُو ِمَن الشََّراِئِع َأْو ِمَن اْْلَْحَكاـِ اْلُمْحَكَمِة الَِّتي اَل  َها اْلَفَساُد. َوِعْنَد اْلُحَكَماِء ِحْكَمًة ِْلَنَُّو َكاَل يَػَتَطرَُّؽ ِإلَيػْ
تَػَعلٌّْق ِبَمْحُذوٍؼ َوَقَع َحااًل، َأْي: َكائًِنا ِمَن اْلِحْكَمِة، َأْو َبَدٌؿ ِمَن َأفَّ الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاتو، وِمَن اْلِحْكَمِة مُ 

ْرِؾ تَْأِكيًدا َوتَػْقرِياْلَمْوُصوِؿ بِِإَعاَدِة اْلَجارّْ، َأْو ُمتَػَعلٌّْق بَِأْوَحى َوال َتْجَعْل َمَع اللَِّو ِإلهاً آَخَر َكرََّر ُسْبَحانَُو ال ًرا َوتَػْنِبيًها نػَّْهَي َعِن الشّْ
يِن َوُعْمَدتُُو. ِقيَل: َوَقْد رَاَعى ُسْبَحانَُو ِفي َىَذا التَّْأِكيِد َدِقيَقًة  فَػَرتََّب َعَلى اْْلَوَِّؿ َكْونَُو َمْذُموًما « 1»َعَلى َأنَُّو رََأُس ِخَصاِؿ الدّْ

نْػَيا، وَ  ُذواًل، َوَذِلَك ِإَشارٌَة ِإَلى َحاِؿ الشّْْرِؾ ِفي الدُّ ْْ رَتََّب َعَلى الثَّاِني َأنَُّو يُػْلَقى ِفي َجَهنََّم َمُلوماً َمْدُحوراً َمْدُحوراً َأْي: َمْطُروًدا َم
ْلقَ  َها،َوَذِلَك ِإَشارٌَة ِإَلى َحاِلِو ِفي اْْلِخَرِة، َوِفي اْلُقُعوِد ُىَناَؾ، َواْْلِ َعًدا َعنػْ ْنَساِف ِفي اُء ُىَنا، ِإَشارٌَة ِإَلى ِمْن رَْحَمِة اللَِّو ُمبػْ َأفَّ ِلْْلِ

ـَ تَػْفِسيُر اْلَمُلوـِ َواْلَمْدُحورِ  اَلِؼ اْْلِخَرِة، َوَقْد تَػَقدَّ ِْ نْػَيا ُصورََة اْخِتَياٍر ِب  . الدُّ
والمنهي عنو من قولو تعالى: }وقضى ربك{ إلى قولو }كل ذلك كاف سيئو عند ربك مكروىا{ سيئة كالتبذير والبْل وقتل 

النفس وأكل ماؿ اليتيم، وبْس الكيل والوزف، والقوؿ بال علم كالقذؼ وشهادة الزور، والتكبر كل ىذا  اْلوالد والزنا وقتل
مكروه وما كاف من حسن فيو كعبادة اهلل تعالى وحده وبر الوالدين واْلحساف إلى ذوي القربى والمساكين وابن السبيل 

 .والعدة الحسنة فكل ىذا الحسن ىو عند أهلل



 من ىداية اْليات: 
 وجوب توفية الكيل والوزف وحرمة بْس الكيل والوزف. -1
 حصوؿ البركة لمن يمتثل أمر اهلل في كيلو ووزنو. -3
حرمة القوؿ أو العمل بدوف علم لما يُػْقِضي إليو ذلك من المفاسد وْلف اهلل تعالى سائل كل الجوارح ومستشهدىا على  -2

 صاحبها يـو
 ت المتكبرين.حرمة الكبر ومق -2
انتظاـ ىذا السياؽ لْمس وعشرين حكمة اْلخذ بها خير من الدنيا وما فيها، والتفريط فيها ىو سبب خسراف الدنيا  -2

 واْلخرة.
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


