
 سورة الماعون 

 أرأيت الذي يكذب بالدين 

 

يني  : عن ابن عباس، في قوله]  - ِبي ك بيالَّيبي ََّ ِي  يَك قَّا:  الَِّ   ﴿أََرأَْيَت الَّذ

 تفسير الطبر  [ . – . يَِب  بحَم هللا عز وجلب 

قََّّا: عن أبَّي عبَّي هللا فَّي قولَّه ت َّالأ تأرأيَّت الَِّ  يََِّ  بالَّيين ت  ]

لقمََّّي تفسََّّير زنََّّز الََّّيقا  ل  –بالوالية ي ني أن اليين هََّّو الواليََّّة  

 [ . 454ص  14المشهي  ج 

 

ينِ  (1) ُب بِالد ِ  (1) أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

 وهنا قوله ت الأ 

 )أرأيت( -

َوا ك   أََرأَْيتَ   }    وأرأيت ورد هِا اللفظ في قوله ت الأ هك هَََّّ هَََّّ
َمني اتذَخَِ إيلََٰ

يًلا   َكونك َعلَْيهي َوزي إيْن ْزثََرهكْم يَْسَم كوَن أَْو يَْ قيلكوَن  أَْم تَْحَسبك أَنذ أَ   أَفَأَنَت تَ

 . { 44 - 43الفرقان  –بَْل هكْم أََضلُّ َسبييًلا    هكْم إيالذ َزاْْلَْن َامي 

أ  أن قوله ت الأ أرأيت الِ  يَِ  بالََّّيين هََّّم قََّّوم عملََّّوا بََّّرأيهم 

وبأهوائهم في مقابل النص القرآني وهؤالء وصََّّفهم هللا ت ََّّالأ أنهََّّم 

ل هم أضل وهؤالء عملهم بالهوى و ترزهم ال مََّّل بَبََّّا  زاْلن ام ب

تَ }  ربهم من يهييهم من ب ي هللا زما في قوله ت الأ   َِ   أَفََرأَيْْ ني اتذخَََّّ مَََّّ

أَٰ  َل َعلَََّّ هي َوَج َََّّ هي َوقَْلبََّّي ْم ي ْلٍم َوَخبََم َعلَأَٰ سَََّّ ك َعلَأَٰ عي َههك َهَوا ك َوأََضلذهك َّللاذ
إيلََٰ

َشاَوةا فََمن يَهْ  ي  بََصري ي غي ن بَْ يي َّللاذ يهي مي وَن    يي {   23الجاثيََّّة    –أَفًََل تََََِّّزذرك

ا بأن المَِبين باليين هم المَِبين  وهنا يَون قو: ابن عباس صحيحا

ا المَِبين بالوالية وهة والية هللا ت ََّّالأ ثََّّم  بحَم هللا ت الأ وهم أيضا

والية رسوله وأهل بيبه عليهم السًلم الوارد ذزرها في قوله ت الأ } 

إنما وليَم هللا ورسوله والِين آمنوا الََِّّين يقيمََّّون الصًََّّلة ويؤتََّّون 

وهََّّؤالء هََّّم الََِّّذين ينهََّّون عََّّن المائََّّية{  –الززََّّاة وهََّّم راز ََّّون 

الصًلة بأحَامها من أمربالم روف ونهي عن منَر لقولََّّه ت ََّّالأ } 

الِ  ينهأ عبياا إذا صلأ أرأيت إن زان علََّّأ الهََّّيى أو أمََّّر   أرأيت

 ال لق { . –هللا يرى  بالبقوى ألم ي لم بأن



ا قََّّام إسًََّّلمهم علََّّأ مََّّير وتززيََّّةرجالهم  حبأ ب ي إسًلم هؤالء نفاقا

محولين اليين إلأ ميائح لرجا: وقبائل لورود لفظ الرؤيََّّة فََّّي قولََّّه 

يَن يكَززُّوَن أَنفكَسهكم  تَرَ أَلَْم  ت الأ }   ِي اءك َواَل  إيلَأ الذ ن يَشَََّّ ي مَََّّ ك يكَززََّّبي بَلي َّللاذ

وَن فَبي  ِي َ   يًلا  يكْظلَمك ََ ي اْل وَن َعلَأ َّللاذ بييناا   انظكْر َزْيَف يَْفبَرك ا مُّ َوَزفَأَٰ بيهي إيثْما

 .{  50 -49النساء  -

 وأما  

 ) الذي يكذب( -

البَِيب في زبا  هللا ال ي ني القو: بأنه زِ  بل جاء في مواضع 

من زبا  هللا ت ََّّالأ أن تََّّرع ال مََّّل بَبََّّا  هللا ت ََّّالأ تَََِّّيب بََّّه 

ْم لأ في بني إسرائيل }  لقوله ت ا مذ لَََّّ ْوَراةَ ثََّّك وا البََّّذ لََّّك مبي يَن حك ِي َمثَََّّلك الََّّذ

ا لك أَْسفَارا َماري يَْحمي لكوَها َزَمثَلي اْلحي يَن    يَْحمي ِي ْومي الََّّذ ذَّبُوابيئَْس َمثَلك اْلقَََّّ  كَْ

يَن  ك اَل يَْهيي  اْلقَْوَم الظذاليمي ي َوَّللاذ  { .5الجم ة  –بيآيَاتي َّللاذ

زهم ال مل بآيات هللا ت الأ أضََّّلهم هللا عََّّز وجََّّل فلمََّّا وبالبالي تر

أضلهم أصبحوا يخبارون ما يضرهم وال ينف هم ولِلك قا: ت الأ 

ي }      قب ري اْلحَََّّ ِي بيرَيََّّْ ي اْْلَْر وَن فََّّي رك ََبََّّذ يَن يَبَ ِي فك َعْن آيَاتيَي الذ َسأَْصري

نكوا بيَها َوإين يََرْوا سَََّّ  ِكو ك َوإين يََرْوا زكلذ آيٍَة الذ يكْؤمي يي اَل يَبذخََّّي شََّّْ بييَل الرُّ

ِكو ك َسبييًلا  ي يَبذخي أَنذ َسبييًلا َوإين يََرْوا َسبييَل اْلرَيب ليَك بََّّي
ْم ذََٰ ذَّبُواهك ا  كَْ بيآيَاتينَََّّ

 { .146اْلعراف  –َوَزانكوا َعْنَها َغافيلييَن 

ِذبَتْ والبَِيب هو البرع زما في قوله ت الأ }   بكوَع فَقَْي زَََّّ ََِبي  َوإين يك

وٍ    ْومك لََّّك يَم َوقَََّّ َراهي ودك َوقَْومك إيبََّّْ ْم قَْومك نكورٍ َوَعادٌ َوثَمك َحا ك   قَْبلَهك َوأَصََّّْ

يََّّري َمْييََن   َي ََْيَف َزاَن نَ ْم فَ ِْتكهك يَن ثكمذ أََخ ََافيري ْل وَسأَٰ فَأَْملَْيتك لي َ  مك  –َوزكِبي

{ فإن زان البَََِّّيب تََّّرع فهََّّو زفََّّر إعََّّراِ وإن   44-42الحج  

 .هو جحود وإن زانوا مسبَبرين فهو زفر اسبَبار زان علأ علم ف

ا ثََّّم  وهؤالء منهم الِين   افبََّّروا علََّّأ هللا الَََِّّ  وهََّّم أسلموا نفاقََّّا

يزعمون اإلسًلم زما في قولََّّه ت ََّّالأ } ومََّّن أنلََّّم ممََّّن افبََّّرى 

 { . 7الصف  –وهو ييعأ إلأ اإلسًلم  الكذبعلأ هللا 

 في قوله ت الأ ومما زِبو  ميحهم لرجالهم وقبائلهم زما بينا وذلك

هكم تَرَ أَلَْم }      يَن يكَززُّوَن أَنفكسَََّّ ِي اءك َواَل  إيلَأ الذ ن يَشَََّّ ي مَََّّ ك يكَززََّّبي لي َّللاذ بَََّّ

وَن فَبييًلا   ي    يكْظلَمك وَن َعلَأ َّللاذ ا   اْلَكِذبَ انظكْر َزْيَف يَْفبَرك هي إيثْمََّّا أَٰ بََّّي َوَزفَََّّ

بييناا   { . 50 -49النساء  -مُّ



علأ هللا غير الحََّّق ونسََّّبوا إليََّّه مََّّاليس وزِلك مما زِبو  تقولوا  

فيه ت الأ من شرع لم يقبلو  ْلنفسهم وعملوا بََّّالهوى فََّّي مقابََّّل 

النص القرآني وزِلك  البجسيم وييخل فيه نسببهم اإلناث إلََّّأ هللا 

ت الأ عما يشرزون ولِلك قا: ت الأ في زل مََّّن ج ََّّل ا ت ََّّالأ 

ا يَرهََّّه علََّّأ نفسََّّه  ي }   شََّّيئا ذ وَن لي فك َويَْج َلََّّك وَن َوتَصََّّي َرهََّّك َْ ا يَ  مَََّّ

نَبكهكمك  ِذبَ أَْلسََّّي َْْ نَأَٰ  اْلك سََّّْ مك اْلحك اَر َوأَنذ أَنذ لَهََّّك مك النََّّذ َرَم أَنذ لَهََّّك م اَل جَََّّ هََّّك

ْفَر كوَن   { . 62النحل  –مُّ

 وأما  

 ) بالدين ( -

] الََّّيين بَسََّّر اليََّّاء يََّّأتي لم ََّّاني   اإلنقيََّّاد والطاعََّّة والجََّّزاء 

 .با  اليا: فصل الياء والنون [ م جم ألفان القرآن  –والشري ة 

واليين هنا ماييين به ال بي من شري ة إما حق وإما با ل فإن زان 

لرير هللا  عمًلا بالهوى أو شرائع أخرى أرضية أو غير زبا  هللا 

ا أنه دين ولَن لََّّيس ديََّّن  ت الأ فهو دين با ل قا: ت الأ فيه مبينا

يسف عليه السًلم    اإلسًلم لقوله ت الأ في عقائي مصر زمن سيينا

َِ أََخا ك فيي }   ك  ِدينِ َما َزاَن لييَأْخك اٍت  اْلَمليكي إيالذ أَن يََشاَء َّللاذ عك دََرجَََّّ نَْرفَََّّ

ْلٍم َعلييٌم  ن نذَشاءك َوفَْوَ  زكلبي ذي  عي  {  76يوسف  –مذ

وأما إن زان عمًلا بَبا  هللا ت الأ وسنة رسوله ووالية أهل بيبه 

د المصََّّطفين اْلخيََّّار مََّّن النبيََّّين والمرسََّّلين عليهم السًلم امبيا

ينَ إينذ  فهو دين اإلسًلم الحق لقوله ت الأ  }   ًَلمك   الْد ِ سََّّْ ي اإْلي نََّّيَ َّللاذ عي

ا  مك بَْريََّّا لََّّْ اَءهكمك اْل ي ا جَََّّ يي مَََّّ ن بَ ََّّْ بَاَ  إيالذ مََّّي َي يَن أكوتكوا اْل ِي َوَما اْخبَلََف الذ

ي  اتي َّللاذ فكْر بيآيَََّّ َْ ْم َوَمن يَ ا ي بَْينَهك سَََّّ يعك اْلحي ري َ سَََّّ إينذ َّللاذ آ: عمََّّران  –فَََّّ

{ . وهِا اإلسًلم يقون علََّّأ واليََّّة المصََّّطفين اْلخيََّّار مََّّن   19

َ أنبياء هللا ت الأ لقو: سيينا إبََّّراهيم لبنيََّّه علََّّيهم السًََّّلم }   إينذ َّللاذ

َكمك   ينَ اْصَطفَأَٰ لَ ونَ   الد ِ ليمك سََّّْ وتكنذ إيالذ َوأَنََّّبكم مُّ ًَل تَمََّّك  آ: عمََّّران  –   فَََّّ

{ ثم ب ي خاتم النبيين صلأ هللا عليه وآله فقي اصطفأ الََّّيين 132

لََِّّريبهم منأهََّّل بيََّّت النبََّّي وقََّّا: فََّّيهم سََّّبحانه وت ََّّالأ } ذريََّّة 

ا َوآَ: ب ضها من ب ض { قا: ت الأ }   َطفَأَٰ آدََم َونكوحََّّا َ اصََّّْ إينذ َّللاذ

هَ  ةا بَْ ضََّّك يََّّذ يَن ذكربي ْمَراَن َعلَأ اْل َالَمي يَم َوآَ: عي ٍض  إيْبَراهي ن بَ ََّّْ ك ا مََّّي َوَّللاذ

يٌع َعلييٌم   {  34-33آ: عمران  – َسمي



وهِ  هأ الوصية البي أوصأ بها زََّّل أنبيََّّاء هللا ت ََّّالأ مََّّن قبََّّل 

وْلن رسو: هللا خاتم النبيََّّي صََّّلأ هللا عليََّّه وآلََّّه فالوصََّّية مََّّن 

ب ي  باإلمامة وليست النبوة وهنا جََّّاء اإلخََّّبًلف بََّّين مََّّن أرادوا 

ة وال مََّّل بَبََّّا  هللا ت ََّّالأ وبََّّين الََِّّين هللا ت ََّّالأ والََّّيرا ا خََّّر

عملوا للينيا وبالشورى في مقابل النص قا: ت الأ لََِّّلك فََّّي هََِّّ  

َن  الوصية } َكم مبي ينِ َشَرَع لَ ا   الد ِ ِي  أَْوَحْينَََّّ ا َوالََّّذ هي نكوحََّّا أَٰ بََّّي َما َوصََّّذ

وا   يَسأَٰ أَْن أَقييمََّّك وَسأَٰ َوعي يَم َومك ْينَا بيهي إيْبَراهي يَن َواَل إيلَْيَك َوَما َوصذ الََّّيبي

يَن َما تَْيعكوهكْم إيلَ  زي ْشري قكوا فييهي َزبكَر َعلَأ اْلمك ك يَْجبَبيي إيلَْيهي َمن ْيهي تَبَفَرذ َّللاذ

 {  13الشورة  –يََشاءك َويَْهيي  إيلَْيهي َمن يكنييبك 

وبهِ  الوصية ْلمير المؤمنين علي عليه السًلم يَبمل اليين ويبم 

 لقوله ت الأ 

ْم  اْليَوْ   } مك   ِديََُْك ْ َم أَْزَمْلتك لََََّّك يتك لََََّّك ي َوَرضََّّي َكْم نيْ َمبََّّي ْي تك َعلَََّّ َوأَتَْممََّّْ

يناا  ْسًَلَم دي  { . 3المائية  –اإْلي

 :وفي الحديث 
دعلل   رسول هللا صلى هللا عليه وسللل  إن  أبي سعيد الخدري عن

، وأمللر املل ت احللر النلل ر  مللن غللدير خلل  الن س إلى علللي فللي
فللدع  عليلل  وأخللذ ب للبعيه  -  الخملليس وذلللف يللو -النللوف ف لل  

رسول هللا صلللى هللا عليلله  فرفعهم  حاى نظر االن ست إلى إبطي
اليللو  ألملللر لللل  ) :، ث  ل  يافرقوا حاى نزلر هذه اآليلل روسل 

 ( ديللنل  وأاممللر عللليل  نعماللي ور للير لللل  ا سلل   دينلل 
ن هللا ألبر علللى إلملل ل الللدي:رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ف  ل

نفح ر األزه ر  –  وإام   النعمة ور ى الرب برس لاي والوالية
  ت . 357ص 16للسيد علي المي ني ج 

  

 َبب الحييث  ]حييث الريير في

قا: النبي)صلأ هللا عليه وآله( يوم غيير خم   »ألست أولأ بالمؤمنين  ] َّ  1

ت موال   من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا بلأ يارسو: هللا . قا:   فمن زن

مسني أحمي ، رقم الحييث    - ف ليب موال  اللهم وا:ي من واال  وعادي من عادا «

915    ] 

 



ا في الرحبة ، وهو ينشي الناس  ]  َّ  2 وعن زاذان أبي عمر قا:   سم ت عليبا

 .   من شهي رسو: هللا)صلأ هللا عليه وآله( يوم غيير خم وهو يقو: ما قا:

أنهم سم وا رسو: هللا)صلأ هللا عليه  فقام ثًلثة عشر رجًل فشهيوا

مسني أحمي ، رقم - وآله(وهو يقو:   من زنت موال  ف لي موال  «

 [    906الحييث 

»إنب النبي)صلأ هللا عليه وآله( قا: يوم غيير خم   »من زنتك موال «   ]   َّ 3

ف لي موال  قا: )ربما الراو  وهو أبو مريم أو غير ( فزاد الناس ب ي   وا:ي  

 [ .  1242مسني أحمي ، رقم الحييث  - واال  وعادي من عادا « من

وفيه   أنب هِ  الزيادة ليست من الناس ، بل هي رواية عن النبي)صلأ هللا  

 . في مسني أحمي 18522عليه وآله(عن زيي عن رسو: هللا في حييث رقم 

  ثم إن هِ  اإلضافة موجودة في مصادر الحييث اْلخرى عني الطائفبين ، فًل

إشَا: في ثبوت صيورها عن النبي)صلأ هللا عليه وآله( ، ثم إن مورد  

االسبشهاد إنما بصير الحييث أ  قوله)صلأ هللا عليه وآله(   »من زنتك  

 . ). . . موال  ف لي موال « . وليس بِيله ، أ    )اللهم وا:ي من واال  

آله(   »من  وعن أبي سرحة أو زيي بن علي عن النبي)صلأ هللا عليه و  ]   َّ 4

سني البرمِ  ، زبا  المناقب َّ رقم الحييث     - زنت موال  ف لي موال «

3646 . ] 

 

َّ  ] وقا: س ي بن أبي وقاص لم اوية بن أبي سفيان ب ي أن نا: اْلخير من   5

)عليه السًلم(   »تقو: هِا لرجل سم ت رسو: هللا)صلأ هللا عليه   عليب

نن بن ماجة ، رقم الحييث     -«   وآله(يقو:   من زنت موال  ف لي موال  

118    . ] 

 

»وعن عامر بن س ي عن س ي ، أنب رسو: هللا)صلأ هللا عليه   ]   َّ 6

وآله(خطب فقا:   أما ب ي ، أيبها الناس فإني وليَم قالوا   صيقت ، ثم أخِ بيي  

عليب فرف ها ثم قا:   هِا ولييب والمؤد  عني ، وا:ي اللهم من واال  ، وعادي  

 . من عادا  اللهم



وعن عائشة بنت س ي عن س ي قا:   أخِ رسو: هللا)صلأ هللا عليه  ]  َّ  7

وآله( بيي علي فخطب فحمي هللا وأثنأ عليه ثم قا:   ألم ت لموا أني أولأ بَم  

 من أنفسَم؟ 

قالوا   ن م ، صيقت يارسو: هللا . ثم أخِ بيي علي فرف ها   فقا:   من زنت  

خصائص    - ليوا: من واال  وي اد  من عادا « وليه فهِا وليه ، وإن هللا

 [   95و  94حييث رقم  176اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي  الب    

 

»وعن عائشة بنت س ي عن س ي أنه قا:   زنا مع رسو: هللا بطريق  ] َّ  8

َبة ، وهو مبوجه إليها ، فلما بلغ غيير خم الِ  بخم وقف الناس ثم ردب من   م

تخلف فلما اجبمع الناس قا:   أيبها الناس هل بلرت؟ قالوا     مضأ ولحقه من

ن م . قا:   اللهم اشهي . ثم قا:   أيها الناس هل بلرت؟ قالوا   ن م . قا:    

ا )ثم قا:( أيها الناس من وليَم؟   اللهم اشهي ثًلثا

ا َّ ثم أخِ بيي علي بن أبي  الب فأقامه فقا:   من   قالوا   هللا ورسوله َّ ثًلثا

  - ان هللا ورسوله وليه فإن هِا وليه ، اللهم وا:ي من واال  وعادي من عادا «ز

 [ . 53   2رجمة اإلمام علي من تاريخ دمشق 

 

»روى عثمان بن س يي عن شريك بن عبي هللا ، قا:   لما بلغ عليباا)عليه  ] َّ  9

له(  السًلم( أنب الناس يبهمونه فيما يِزر  من تقييم النبي)صلأ هللا عليه وآ

ن لقأ  وتفضيله إيا  علأ الناس ، قا:)عليه السًلم(   أنشي هللا من بقي ممب

رسو: هللا)صلأ هللا عليه وآله( وسمع مقاله في يوم غيير خم إالب قام فشهي بما  

 سمع؟ 

فقام سبة ممن عن يمينه من أصحا  رسو: هللا)صلأ هللا عليه وآله(وسبة  

ا فشهيوا   أنهم سم وا رسو: هللا)صلأ هللا  ممن علأ شماله من الصحابة أيضا

عليه وآله( يقو: ذلك اليوم وهو رافع بيي  علي   من زنتك موال  فهِا علي  

موال  ، اللهم وا:ي من واال  وعادي من عادا  وانصر من نصر  وأخِ: من  

    2شرر ابن أبي الحييي   - خِله ، وأحبذ من أحبذه وأبرض من أبرضه «

287 . ] 

 



زبا  النهج ينقل ابن أبي الحييي هِ  القط ة اإلضافية  وفي مَان آخر من»

»وأنس بن مالك في القوم لم يقم   فقا: له يا أنس! ما يمن ك أن تقوم فبشهي  

 ولقي حضرتها؟

ا فارمه بها  فقا:   ياأمير المؤمنين زبرت ونسيت . فقا:   اللهم إن زان زاذبا

 . بيضاء ال تواريها ال مامة

   - وهللا لقي رأيت الوضح به ب ي ذلك أبيض من عينيه« قا:  لحة بن عمير   ف

 [  4    4شرر نهج البًلغة  

 

َّ ]» قا:)صلأ هللا عليه وآله( يوم غيير خم   من زنت موال  ف لي موال    10

 [  122الصواعق المحرقة      -، اللهم وا:ي من واال  وعادي من عادا « 

 

ا وأخِ بيي علي بن أبي  الب  َّ  ] »وقام النبيب)صلأ هللا عليه وآله( خط 11 يبا

 فقا:   ألست أولأ بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

 . )قالوا   بلأ يا رسو: هللا)صلأ هللا عليه وآله

 -  قا:   فمن زنت موال  ف لي موال  ، اللهم وا:ي من واال  وعادي من عادا «

 [   . 112   2تاريخ الي قوبي 

 

ة الوداع  َّ ]  وقا: النبي)صلأ هللا عليه وآله( لل  12 مسلمين في عودته من حجب

 ا  -    »من زنت موال  ف لي موال  ، اللهم وا:ي من واال  وعادي من عادا «

لمجموعة الَاملة لمؤلفات اليزبور  ه حسين ، المجلي الرابع   الخلفاء  

 . [  443الراشيون   
 

 
وهنا يببين لنا أن الََّّيين دينََّّان ديََّّن حََّّق وديََّّن با ََّّل يقََّّوم علََّّأ 

ئع السماوية وأما المنافقون الِين وض وا في دين هللا مخالفة الشرا

الَِ  وزعموا اإلسًلم فهم داخلون في ذلك لقوله ت الأ زما بينََّّا 

} ومن أنلم ممن افبرى علأ هللا الَِ  وهو ييعأ إلََّّأ اإلسًََّّلم 

ولِلك اخبلفوا لشيع وأحزا  بََّّرزت مََّّن ب ََّّي مََّّوت   الصف {  –

ة لشََّّيع وصََّّفها هللا ت ََّّالأ النبي صلأ هللا عليه وآله فاخبلفت اْلم



الهوى في مقابل النص القرآني زما ال مل ببالشرع ْلنهم أشرزوا  

وا في  قوله ت الأ }   َكونََّّك ًَلةَ َواَل تَ وا الصََّّذ نييبييَن إيلَْيهي َواتذقكو ك َوأَقييمََّّك مك

قكوا   يَن فَرذ ِي َن الذ يَن مي زي ْشري َن اْلمك يَ اا    ِديََُه ْ مي ْز ٍ َوَزانكوا شي لُّ حََّّي ا   زََّّك بيمَََّّ

وَن  حك ْم فَري  {32-31الروم – لَيَْيهي

 

ولِلك قا: صلأ هللا عليه وآله لقريش لما رفضوا القرآن الَََّّريم  

وال مل بأحَامه واإليمان بما فيه وبرسََّّالة النبََّّي صََّّلأ هللا عليََّّه 

 دينولأ    ديَك } لَم  وآله قا: لهم هللا ت الأ في سورة الَافرون   

 الَافرون{ -

 

بين ت الأ في اسبفهام اسََّّبنَار  زيََّّف يبرََّّون وهِا اليين الحق ي

غير دين هللا  وهم يرون السماوات واْلرِ أسلما ا ت الأ } ال 

الشمس ينبري لها أن تيرع القمر وال الليل سابق النهار وزََّّل فََّّي 

َر } { ولََِّّلك قََّّا: ت ََّّالأ هنََّّا   يََّّس    –فلك يسبحون   ي  ِديْنِ أَفَرَيََّّْ َّللاذ

هي يَْبركوَن َولَهك أَْسلََم َمن في  ا َوإيلَيََّّْ ا َوَزْرهََّّا ِي َ ْوعََّّا ي السذَماَواتي َواْْلَْر

 . { 83آ: عمران  – يكْرَج كوَن 

 

الََّّوالء ْلهََّّل بيََّّت النبََّّي وهِا الََّّيين يقََّّوم علََّّأ الََّّوالء والبََّّراء  

ومودتهم زما في قوله ت الأ } قل ال أسألَم عليه أجراا إال المََّّودة 

يََّّه ت ََّّالأ عََّّن وهِا الوالء والبراء قا: فالشورى {  –في القربأ  

ي } سََّّيينا إبََّّراهيم عليََّّه السًََّّلم    نَةٌ فََّّي َوةٌ َحسَََّّ ْم أكسََّّْ ْت لََََّّك ْي َزانَََّّ قَََّّ

يكوَن  ا تَْ بََّّك مََّّذ َكْم َومي ن َرآءك مََّّي ْم إينذا بََّّك هي يَن َم َهك إيْذ قَالكوا ليقَْومي ِي يَم َوالذ إيْبَراهي

َكمك اْل َََّّ  نَ ا َوبَيََّّْ يَا بَْينَنَََّّ َكْم َوبَََّّ ي َزفَْرنَا بي ن دكوني َّللاذ ياا مي اءك أَبَََّّ يَاَوةك َواْلبَْرضَََّّ

ا  َك َومَََّّ بَْرفيَرنذ لَََّّ َبييََّّهي َْلَسََّّْ يَم ْلي ي َوْحيَ ك إيالذ قَْوَ: إيْبَراهي نكوا بيالذ َحبذأَٰ تكْؤمي

ْيٍء   ن شَََّّ ي مي َن َّللاذ َك أَنَْبنَََّّ أَْمليكك لََك مي ا َوإيلَيََّّْ َك تََوزذْلنَََّّ ا َعلَيََّّْ بذنَََّّ َك رذ ا َوإيلَيََّّْ

يرك   . { 4حنة الممب –اْلَمصي

وبالبََّّالي قََّّو: اإلمََّّام الصََّّاد  أن الََّّيين هََّّو الواليََّّة ا ت ََّّالأ 

ا و يََّّأذن بََّّه هللا  ولرسوله  وإمامة أهل بيبه عليهم السًََّّلم صََّّحيحا

واليبهم خارج لوالية الشرزاء الِين شرعوا للناس من اليين مََّّالم 

مََّّالم   الدينيأذن به هللا قا: ت الأ } أم لهم شرزاء شرعوا لهم من  



الشورى { وهؤالء هم الِين فرقوا ديََّّنهم بََّّاْلهواء   –هللا    يأذن به

ا لقوله ت ََّّالأ }   وا  وزانوا شي ا قََّّك يَن فَرذ ِي يَ اا   ِديََُْه ْ إينذ الََّّذ انكوا شََّّي َوزَََّّ

ْم فيي َشْيٍء   ْنهك ي ثكمذ يكنَببيئكهكم بيَما َزانكوا يَْف َلكوَن لذْسَت مي هكْم إيلَأ َّللاذ  إينذَما أَْمرك

 {  . 159اْلن ام  -

وهِا اليين الحق سيظل يحََّّار  مََّّن أهََّّل الَبََّّا  زمََّّا فََّّي قولََّّه 

ن } ت ََّّالأ  دُّوزكْم عَََّّ رك أَٰ يَََّّ َكْم َحبََّّذ اتيلكونَ وَن يكقَََّّ إيني  ِديَُِْْك ْ َواَل يََزالََّّك

ن  اْسبََطاعكوا   َكْم عَََّّ ن ْد مََّّي َك   ِديَِْ ِ َوَمن يَْرتَيي ئََّّي كولََٰ افيٌر فَأ َو زَََّّ ْت َوهََّّك فَيَمََّّك

ْم فيي ا َرةي  َحبيَطْت أَْعَمالكهك ئيَك أَْصَحا ك النذاري هكمْ   ليُّْنيَا َواْ خي فييَها   َوأكولََٰ

البيََّّار   وتظل هِ  الحر  مسبمرة بحمق  {  217البقرة    –َخالييكونَ 

حبأ ي اقبهم هللا ت الأ بيََّّأجوج ومََّّأجوج إن اليميني المبشيد فيهم  

لم يبوبوا ويسلموا ويبولوا أهل بيت النبي وينصرونهم وي ََّّاونون 

نصرون المظلومين من أهََّّل بيََّّت النبََّّي  وهََِّّ  هََّّأ الض يف وي

مقومََّّات نصََّّر وفََّّبح لََّّي أمََّّة فََّّي ال ََّّالم إن أرادت خيََّّر الََّّيينا 

 وا خرة .

 

وهِا اليين له يوم وهََّّو يََّّوم الحسََّّا  إذا مََّّات هََّّؤالء الظََّّالمون 

 قالوا يوم القيامة 

وهِا اليوم زِ  به   .  {  20الصافات    –  الدين} قالوا ياويلنا هِا يوم  

رمين ولم ي ملوا لََّّه ْلعمََّّا: الصََّّالحة ولََِّّ  قََّّالوا يََّّوم هؤالء المج 

ََِبي ك بييَْومي    }  القيامة عني دخولهم سقر وال ياذ باا   ينِ َوزكنذا نك َحبذأ   الد ِ

يَن  ْم َشفَاَعةك الشذافي ي  . { 48-46الميثر  -أَتَانَا اْليَقيينك  فََما تَنفَ كهك

 

 ليين هنا  ثم يقو: ت الأ في وصف هؤالء المَِبين با 

 

 ( 2الذي يدع اليتي  )فذلك  (2)

 

   (  الِ )فذلك 

وردت هِ  ا يات ونقو: آيات ْلن زل حرف في زبا  هللا آيه قا:  

ت الَبا  المبين { وهِ  ا يات وردت في قوله    ت الأ } الم تلك آيا

 ت الأ  



فَإيذَا نكقيَر فيي } فِلك يومئِ يوم عسير علأ الَافرين غير يسير 

ِلكَ  النذاقكوري  يٍر  ذَْرنيي َوَمْن    فَذََٰ يَن َغْيرك يَسي ََافيري يٌر َعلَأ اْل ٍِ يَْوٌم َعسي يَْوَمئي

ْميكوداا  َوبَنييَن شكهكوداا  َوَمهذيتُّ لَهك   يياا َوَج َْلتك لَهك َماالا مذ َخلَْقتك َوحي

ييَ  َزًلذ   يياا  ثكمذ يَْطَمعك أَْن أَزي يَاتينَا عَ  تَْمهي قكهك َص كوداا نييياا إينذهك َزاَن  ي كْرهي   َسأ

 .   { 17-8الميثر   –

وهنا يببين لنا أن هِا اليوم ال سير للِ  يَِ  باليين وييع اليبيم وال  

يحض علأ   ام المسَين قا: ت الأ هنا } أرأيت الِ  يَِ  

  –باليين فِلك الِ  ييع اليبيم وال يحض علأ   ام المسَين  

وليي بن المريرة زان من هؤالء الِين  الماعون {  وهنا يببين لنا أن ال

زانوا يمن ون الماعون وا ية عامة في زل من ف ل ذلك إلأ يوم  

 اليين . 

 وأما   

 ) الذي (  

جمع ماال    الذيويل لَل همزة لمزة }  ورد هِا اللفظ في قوله ت الأ

ينهأ عبياا إذا صلأ   الذيالهمزة { وقوله ت الأ } أرأيت   –وعيد  

ن الِ  زِ  باليين هو الِ  ييع اليبيم وهو ال لق { أ  أ   -

الحريص علأ الينيا وجمع الما: فيها برير حق وهو الِ  يمنع  

 الناس من عبادة هللا والصًلة . 

 وأما    

 اليبيم(   يدع) 

ا في إرها  وإزعاج   ا عنيفا ا   دف ه دف ا م جم ألفان   –] وييعه دعا

 القرآن با  اليا: فصل ال ين وال ين [ 

هِ  النار البي زنبم بها    َدعًّاإيلَأَٰ نَاري َجَهنذَم   يَُدعُّونَ يَْوَم لأ } قا: ت ا

{ أ  أن صفة من صفات المَِ  بيوم   14-13الطور    –تَِبون  

اليين تجبر  علأ الفقراء والمسازين وردف هم دون شفقة أو رحمة  

  اليبيم {  يدعيت الِ  يَِ  باليين فِلك الِ  أرأزما في ا ية هنا }  

. 

 وأما   

 )اليتي ( 



واليبيم هوالِ  فقي اْل  دون البلوغ لقوله ت الأ في الوصاية علأ  

إيالذ   اْليَتِي ِ َواَل تَْقَربكوا َماَ: ترزاتهم وميراثهم إذا بلروا سن النَار } 

َي أَْحَسنك َحبذأَٰ يَْبلكَغ أَشكيذ ك  يَزاَن بياْلقيْسطي بيالذبيي هي ََْيَل َواْلمي   –  َوأَْوفكوا اْل

ثم يبين ت الأ أن أهل النار هم الِين ال يَرمون   { .152اْلن ام  

اليبيم وذلك تحِير للمؤمنين من أن يق وا في تلك الَبيرة في قوله  

وال تحاضون علأ   ام المسَين   اليتي ت الأ } زًل بل ال تَرمون 

 الفجر {   –

 

عنه   واإلعراِبالف ل تم دعه واإلسبهزاء به في اإلسًلم   وأو: يبيم

في محضر من بني هاشم وبني عبي المطلب حضرة وعن دعوته  

ا لك الهِا جم بنا    النبي صلأ هللا عليه وآله لما قا: له أبو لهب تبا

اْلَْقَربييَن{   عن ابن عباس    ] يَرتََك  ْر َعشي ِي ِي  ا يَةك  }َوأَْن نََزلَْت ه ا  لَمذ

يَن، َخرَ 214]الش راء    ْخلَصي َج َرسو:ك هللاي َصلذأ  [ وَرْهَطَك منهمك المك

فا، فََهبََف  يا َصباحاْ ، فقالوا  َمن هِا   يَ الصذ ك عليه وسلذَم حبذأ َص ي َّللاذ

، فقاَ:  يا بَنيي فكًلٍن، يا بَنيي   يٌ، فاْجبََم كوا إلَْيهي َحمذ ؟ قالوا  مك الِ  يَْهبيفك

طذليبي، فاْجبََم كوا  فكًلٍن، يا بَنيي فكًلٍن، يا بَنيي عبيي َمناٍف، يا بَنيي عبيي ال مك

  ، الَجبَلي هِا  بَسْفحي  جك  تَْخرك َخْيًلا  أنذ  َكْم  أْخبَْرتك لو  َكْم  أَرأَْيبَ فقاَ:    ، إلَْيهي

بْيَن   َكْم  لَ يٌر  ِي نَ فإنبيي  قاَ:   باا،  ِي َز َعلَْيَك  ْبنا  َجرذ ؟ قالوا  ما  قييذ َصيبي مك أزكْنبكْم 

يٍي، قاَ:  فقاَ: أبو لََهبٍ    تَبًّا لَك أما َجَمْ بَنا إالذ ليهِا، ثكمذ  يَيَْ  َعِاٍ  َشيي

ِي  السُّوَرةك  )تَبذْت يَيا أبيي لََهٍب وقْي تَبذ    –روا  مسلم    –(    قاَم فَنََزلَْت ه

 حييث صحيح [  

تفسيرة     في  البرو   فيه  قا:  اليبيم  ع  حقه،  ]  عن  وييف ه  يقهر  

 [    واليع  اليفع بال نف والجفوة

 ثم يقو: ت الأ   

 ( 3( وال يحض على طعام المسكين )3)

 وأما   



 ) وال يحض(  

م جم ألفان القرآن با  الحاء فصل   –] وحض عليه   حثه عليه 

 الصاد والضاد [  

وَن اْليَبييَم َزًلذ ت الأ } قا:  مك ري َْ َعلَأَٰ َ  َامي  تََحاضُّونَ َواَل بَل الذ تك

يني َوتَأْزكلكوَن البَُّراَث أَْزًلا لذ  َي ْس ا   اْلمي بًّا َجمًّ بُّوَن اْلَماَ: حك ا  َوتكحي الفجر   –مًّ

وهِ  الجريمة أو الَبيرة عني هللا ت الأ تسبوجب النار   {  17-20

  َهلََك َعنبيي سكْلَطانييَْه    َما أَْغنَأَٰ َعنبيي َمالييَْه لقوله ت الأ في أهلها } 

ِكو ك فَركلُّو ك   يَم َصلُّو ك  خك َراعاا  ثكمذ فيي سي  ثكمذ اْلَجحي لٍَة ذَْرعكَها َسْب كوَن ذي ْلسي

َكو ك  يمي   فَاْسلك ي اْل َظي نك بيالذ َعلَأَٰ َ  َامي  يَُحضُّ َواَل  إينذهك َزاَن اَل يكْؤمي

يني  َي ْس يٌم   اْلمي  { .  35 – 28الحاقة   –  فَلَْيَس لَهك اْليَْوَم َهاهكنَا َحمي

 وأما   

 )طعام المسكين ( 

ة والفقر وهِا دائما يجبنبه أولي الطو:  والمسَين الِ  اسَنبه الحاج 

والحو: من اْلغنبياء والمسبَبرين قا: ت الأ فيما ف له اْلغنياء  

إينذا بَلَْونَاهكْم َزَما بَلَْونَا أَْصَحاَ  بالفقراء ودمر هللا ت الأ زراعاتهم }  

يَن  ْصبيحي نذَها مك مك وا لَيَْصري فََطاَف َعلَْيَها    َن َواَل يَْسبَثْنكو   اْلَجنذةي إيْذ أَْقَسمك

وَن  ببيَك َوهكْم نَائيمك ن رذ يمي   َ ائيٌف مبي ري يَن  فَأَْصبََحْت َزالصذ ْصبيحي   فَبَنَادَْوا مك

يَن  مي َكْم إين زكنبكْم َصاري أَن    فَانَطلَقكوا َوهكْم يَبََخافَبكوَن  أَني اْغيكوا َعلَأَٰ َحْرثي

َكم  لَنذَها اْليَْوَم َعلَْي سْ الذ يَْيخك يَن   ِكين  م ِ ري ا َرأَْوَها    َوَغيَْوا َعلَأَٰ َحْرٍد قَادي فَلَمذ

وَن  قَالكوا إينذا لََضالُّوَن  ومك َكْم لَْواَل    بَْل نَْحنك َمْحرك ْم أَلَْم أَقكل لذ قَاَ: أَْوَسطكهك

وَن   يَن  تكَسببيحك ْم َعلَ  قَالكوا سكْبَحاَن َرببينَا إينذا زكنذا َناليمي هك أَٰ بَْ ٍض  فَأَْقبََل بَْ ضك

وَن   يَن  يَبًََلَومك ا    قَالكوا يَا َوْيلَنَا إينذا زكنذا َ اغي لَنَا َخْيرا َعَسأَٰ َربُّنَا أَن يكْبيي

بكوَن   ْنَها إينذا إيلَأَٰ َرببينَا َراغي  { . 32-17القلم   – مبي

وهنا يبين ت الأ أن خير مثا: ضربه ْلهل الجنة هم أهل بيت النبي  

م علي والسيية فا مة الزهراء لما نز: فيهم  عليهم السًلم أو اإلما

ببيهي  َويُْطِعُموَن الطَّعَامَ من قوله ت الأ }  ا  ِمْسِكيًَاَعلَأَٰ حك يرا ا َوأَسي   َويَبييما

ا  نُْطِعُمُك ْ إينذَما  َكورا َكْم َجَزاءا َواَل شك ن ييك مي ي اَل نكري -8اإلنسان    -  ليَوْجهي َّللاذ

9   } 

ا    يط مونو)    :  قوله ت الأ  ]   قا: عطََّّاء ،  (الط ام علأ حبه مسَينا

( نوبََّّة عليََّّه السًََّّلمأن علي بن أبََّّي  الََّّب ) وذلك     عن إبن عباس



أجر نفسه يسقي نخًلا ، بشيء مََّّن شََّّ ير ليلََّّة حبََّّأ أصََّّبح وقََّّبض 

ا ليأزلوا يقا: له   الخزيرة ، فلمََّّا  الش ير و حن ثلثه فج لوا منه شيئا

ثم عمل الثلََّّث الثََّّاني ،   تم إنضاجه أتأ مسَين فأخرجوا إليه الط ام

فلما تم إنضاجه أتأ يبيم فسأ: فأ  مو  ثم عمل الثلث البََّّاقي ، فلمََّّا 

تم إنضاجه أتأ أسير مََّّن المشََّّرزين فََّّأ  مو  و ََّّووا يََّّومهم ذلََّّك 

 [  296سبا  النزو: للواحي  ص أ –فأنزلت فيه هِ  ا ية 

 مصادر وردت فيها أسبا  النزو:   

المصادر]  : 
  

 رقم الصفحة - ( 2 ) : الجزء  -شواهي البنزيل   - يالحازم الحسَان -

 : رقََََََََّّّّّّّّم الحََََََََّّّّّّّّييث - ( 298 ) :

( 1042 / 1046 / 1047 / 1048 / 1051 / 1053 / 1054 / 1

055 / 1056 / 1057 / 1058 / 1059 / 1061 ). 

 : رقََّّم الصََّّفحة -المناقََّّب  - الموفََّّق الخََّّوارزمي الحنفََّّي -

( 188 / 194 ). 

 ( 348 / 345 ) : الطالب   رقم الصفحة زفاية - الَنجي الشاف ي -

 . ب ة الرر  ( 345 ) : رقم الصفحة الطب ة الحييرية ،

 : رقََّّم الصََّّفحة -تََِّّزرة الخََّّواص  - السبط إبن الجوز  الحنفََّّي -

( 312 / 317 ). 

 ( 272 ) : رقم الصفحة  -مناقب علي )ع(   - إبن مرازلي الشاف ي -

 .( 302 ) : رقم الحييث -

 - ( 104 / 102 ) : رقََّّم الصََّّفحة -نََّّور اْلبصََّّار  - الشََّّبلنجي -

الطب ََّّة  - ( 102 / 101 ) : رقم الصََّّفحة الطب ة الس ييية بمصر ،

 .ال ثمانية بمصر

 رقم الصفحة - ( 19 ) : الجزء  -الجامع  حَام القرآن   - القر بي -

: ( 130 ). 

 ( 670 ) : رقم الصفحة - ( 4 ) : الجزء -الَشاف   - الزمخشر  -

 ب ََّّة  - ( 197 ) : رقم الصََّّفحة - ( 4 ) : الجزء ة بيروت ، ب  -

 .محمي بمصر



 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 29 ) : الجََّّزء - رور الم ََّّاني - ا لوسََّّي -

( 157 ). 

 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 5 ) : الجََّّزء - أسََّّي الرابََّّة - إبََّّن اْلثيََّّر -

( 530 / 531 ). 

 .( 251 ) : رقم الصفحة -أسبا  النزو:  - الواحي  النيسابور  -

رقََّّم  - ( 13 ) : الجََّّزء - تفسََّّير الفخََّّر الََّّراز  - الفخر الََّّراز  -

رقََّّم  - ( 8 ) : الجََّّزء  ب ََّّة البهيََّّة بمصََّّر ، ( 243 ) : الصََّّفحة

 . ب ة اليار ال امرة بمصر ( 392 ) : الصفحة

 : رقم الصََّّفحة - ( 4 ) : الجزء - البسهيل ل لوم البنزيل - الَلبي -

( 167 ). 

 ( 249 ) : رقم الصفحة - ( 5 ) : الجزء - ييرفبح الق - الشوزاني -

الطب ََّّة  ( 338 ) : رقََّّم الصََّّفحة - ( 5 ) : الجََّّزء الطب ة الثانيََّّة ،

 .اْلولأ / الحلبي بمصر

 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 6 ) : الجََّّزء - الََّّير المنثََّّور - السََّّيو ي -

( 299 ). 

 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 1 ) : الجََّّزء -الآللي المصنوعة  - السيو ي -

( 370 ). 

 .( 102 / 88 ) : رقم الصفحة - ذخائر ال قبأ - الطبر  -

رقََّّم  - ( 2 ) : الجََّّزء -الريََّّاِ النظََّّرة  - محب الََّّيين الطبََّّر  -

 .( 302 / 274 ) : الصفحة

رقََّّم  - ( 1 ) : الجََّّزء - مطالََّّب السََّّؤو: - إبََّّن  لحََّّة الشََّّاف ي -

 .( 88 ) : الصفحة

 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 5 ) : الجََّّزء - ال قََّّي الفريََّّي - إبن عبََّّي ربََّّه -

رقََّّم  - ( 3 ) : والجََّّزء - لجنََّّة البََّّأليف والنشََّّر بمصََّّر ( 96 )

 .  أخرى ( 45 ) : الصفحة

 .( 159 ) : رقم الصفحة - ( 7 ) : الجزء - تفسير الخازن -

 .( 318 ) : رقم الصفحة - ( 4 ) : الجزء - تفسير النسفي -

   ( 165 ) : رقََّّم الصََّّفحة - ( 5 ) : الجََّّزء - تفسير البيضََّّاو  -

  مصََّّطفأ  ( 235 ) : رقََّّم الصََّّفحة - ( 4 ) : بيََّّروت ، الجََّّزء

 .محمي



 - ( 7 ) : الجزء - م الم البنزيل بهامش الخازن - البرو  الشاف ي -

 .( 159 ) : رقم الصفحة

   ( 387 ) : رقم الصفحة - ( 4 ) : الجزء - اإلصابة - إبن حجر -

  مصََّّطفأ  ( 376 ) : رقََّّم الصََّّفحة - ( 4 ) : الجََّّزء السََّّ ادة ،

 .محمي بمصر

 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 3 ) : الجََّّزء - إحقََّّا  الحََّّق - البسََّّبر  -

 .( 123 / 110 ) : رقم الصفحة - ( 9 ) : الجزء ، ( 169 / 158 )

 ( 212 / 93 ) : رقم الصََّّفحة - ينابيع المودة - القنيوز  الحنفي -

 .  الحييرية ( 251 / 108 / 107 ) :   إسطنبو: ، رقم الصفحة

 .( 64 ) : رقم الصفحة - نوادر اْلصو: - البرمِ  -

رقََّّم  - ( 13 / 1 ) : الجََّّزء - شرر نهج البًلغة - إبن أبي الحييي -

 .  مصر ببحقيق محمي أبو الفضل ( 276 /  21 ) : الصفحة

 رقم الصفحة - ( 1 ) : الجزء - فضائل الخمسة في الصحار السبة -

: ( 254 ). 

 : رقََّّم الصََّّفحة - ( 1 ) : الجََّّزء - نفرائََّّي السََّّمطي - الحمََّّويني -

 [ . ( 383   : رقم الحييث - ( 56 / 53 )

ثم يبين ت الأ اسََّّبخيام أعََّّياء هللا خطََّّة حصََّّار المََّّؤمنين بإفقََّّارهم 

مََّّن لََّّو يشََّّاء هللا  أنطعْ ومنع حقوقهم من   ام فََّّي قولََّّه ت ََّّالأ }  

ا زكلُّ نَفْ  } وهؤالء مأواهم سقر زما في قوله ت ََّّالأ   {  47يس    –  أطعَ  ٍس بيمَََّّ

ني  اءلكوَن  عَََّّ اٍت يَبَسَََّّ ي َجنََّّذ يني  فََّّي َحاَ  اْليَمََّّي ةٌ  إيالذ أَصََّّْ ينَََّّ بَْت َرهي َزسَََّّ

َصلبييَن  َولَْم نَكك  َن اْلمك َكْم فيي َسقََر قَالكوا لَْم نَكك مي ََ يَن  َما َسلَ مي ْجري نُْطِعُ  اْلمك

ََ    اْلِمْسِكينَ  يَن  َوزكنذا نك ِك َمَع اْلَخائيضي و أ َوزكنذا نَخك يني  َحبََّّذ ِبي ك بييَْومي الََّّيبي

يَن  ْم َشفَاَعةك الشذافي ي  . {48-38الميثر  - أَتَانَا اْليَقيينك  فََما تَنفَ كهك
 

 (5الذين ه  عن صالته  ساهون )( 4( فويل للمصلين )4)
 

 وأما   

 )فويل( 

م جم    –الويل زلمة عِا  ودعاء شر لمن يسبحق الهلَة لسوء ف له 

 وويلالواو فصل الياء والًلم [ قا: ت الأ } ألفان القرآن با  



للمَِبين    ويل{  وقا: ت الأ } 2إبراهيم  –للَافرين من عِا  شييي 

فيهم  { وهؤالء المَِبين منهم تارزي الصًلة الِ  قا:   11الطور   –

صلأ هللا عليه وآله ]  ال هي الِ  بيننا وبينهم الصًلة فمن ترزها فقي  

 .  يح [ حييث صح   –البرمِ    - زفر  

ومن هؤالء البارزين الِين توعيهم هللا ت الأ بال ِا  هم الساهون  

عن الصًلة وذلك ل ظم مَانبها عني هللا ت الأ وال عِر ْلاحي في  

ترزها وليصلها ولو ب ينه أو علأ جنبه أو قاعياا أو قائما لِلك قا:  

  –للمصلين الِين هم عن صًلتهم ساهون   فويلت الأ هنا } 

 . الماعون {  

 وأما   

 )للمصلين الذين ه  عن صالته (  

وآتوا الززاة وارز وا   الصالة} وأقيموا قا: ت الأ فيها هنا والصًلة 

{ وهِ  الصًلة لها مواقيت قا: ت الأ فيها   43البقرة   –مع الراز ين  

ا من الليل    الصالة} اقم  { وقا:   114هود   -  - رفأ النهاز وزلفا

ا } اقم  ع الشمس إلأ غسق الليل وقرآن  ليلو الصالةت الأ أيضا

وهِ  اْلوقات  {  78اإلسراء    –الفجر إن قرآن الفجر زان مشهودا  

محيدة بالخيط اْلبيض واْلسود من الفجر والظهرين وال شائين قا:  

 ت الأ  

ا موقوتا   الصالة} إن   {  107النساء    –زانت علأ المؤمنين زبابا

وأمر من هللا ت الأ   وهِ  الصًلة أوصأ بها أنبياء هللا ت الأ بوحي

نَا َوأَْوَحْينَا و}( عليهم السًلم )  قا: فيهم ةا يَْهيكوَن بيأَْمري َج َْلنَاهكْم أَئيمذ

ْم فيْ َل اْلَخْيَراتي َوإيقَاَم  اَلةِ إيلَْيهي َزاةي  الصَّ ينَ  َوإييبَاَء الزذ   – َوَزانكوا لَنَا َعابييي

 {  73النبياء  

والمرسلين وأئمة أهل بيت النبي   والمؤمنون تاب ون لهؤالء اْلنبياء

َِْزَر فييَها  عليهم السًلم لقوله ت الأ }   ك أَن تكْرفََع َويك َن َّللاذ فيي بكيكوٍت أَذي

ي َواْ َصا:ي  هك يكَسببيحك لَهك فييَها بياْلركيكوب ْم تيَجاَرةٌ َواَل بَْيٌع    اْسمك يهي َجاٌ: الذ تكْلهي ري

ي َوإيقَامي  ْزري َّللاذ اَل َعن ذي َزاةي   ةِ الصَّ ا تَبَقَلذبك فييهي   َوإييبَاءي الزذ يََخافكوَن يَْوما

 {  37-36النور   –  اْلقكلكو ك َواْْلَْبَصارك 



ا  فضلهوهِ  البيوت هأ بيوت رسو: هللا صلأ هللا عليه وآله وعلي أ

رسو: هللا   وبريية قا:  قرأ أنس بن مالك  عن]زما في الحييث 

في بيوت أذن هللا أن ترفع( فقام  هِ  ا ية )( )صلأ هللا عليه وسلم

قا:  ت بيوت اْلنبياء ت،   إليه رجل فقا:  أ  بيوت هِ  يا رسو: هللا؟

لبيت علي  - فقام إليه أبو بَر فقا:  يا رسو: هللا، هِا البيت منها؟ 

، ص  ٥الير المنثور، ج   - ." قا:  ت ن م من أفاضلها  -وفا مة  

( ورور  ١٦٢ئل )ص  وروا  ابن مردويه زما في توضيح اليال  .٥٠

وزشف  ( ٧٥( وأرجح المطالب )ص ١٥٧، ص ١٨الم اني )ج 

وروا  الحازم  ( ٣٨٠ص  )اليقين  ( وزشف٣١٩، ص  ١ج   )الرمة

(، قا:   ٥٦٧، ر ٤١٠، ص ١ج   )نزيلشواهي الب  الحسَاني في 

حيثني أبو الحسن الصييالني وأبو القاسم بن أبي الوفاء ال يناني، 

قاال  حيثنا أبو محمي بن أبي الشيباني، حيثنا أبو بَر بن أبي 

المنِر بن س يي بن أبي   بن  المنِر بن محمي ، حيثنا بالَوفة دارم

بن الحرث،   بقيع  ، عنأبان بن ترلب ، حيثنا أبي، حيثنا عميالجهم

رسو: هللا )صلأ هللا عليه   ، وعن بريية قاال  قرأ أنس بن مالك عن

واْلصا:(   -إلأ قوله  -هِ  ا ية  )في بيوت أذن هللا ( وآله وسلم

فقام إليه رجل فقا:  يا رسو: هللا، أ  بيوت هِ ؟ قا:  ت بيوت 

  -منها؟  اْلنبياء ت. فقام إليه أبو بَر فقا:  يا رسو: هللا هِا البيت 

 . [     ."قا:  ت ن م من أفضلها -لبيت علي وفا مة 

 

رسو: هللا صلأ هللا عليه   مسجي قا:  زنت في  ابن عباس عن ]

وقي قرأ القار  ت في بيوت أذن هللا أن ترفع ويِزر فيها اسمه ت   وآله 

ا ية، فقلت  يا رسو: هللا ما البيوت؟ فقا:  بيوت اْلنبياء، وأومأ  

  326ص   23بحار اْلنوار ج  – مة عليها السًلمفا   بيي  إلأ منز:

 . ] 

زي تقبل عني هللا ت الأ فًلبي ,ان تَون  ها شرو  وهِ  الصًلة ل

صحيحة وخالصة ا ت الأ دون رياء قا: صلأ هللا عليه وآله ] إن  

هللا يقبل من ال مل ما صح وخلص .. الحييث  [ وأهم شر  لقبل  

 ت الأ بالنبية فالنية تسبق  الصًلة ب ي ذلك من الصحة والخلوص ا
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ف ل الخيرات وترع هو  ال مل زما في الحييث وهِا الشر  

َن  الفواحش والمنَرات زما في قوله ت الأ }  َي إيلَْيَك مي اتْلك َما أكوحي

ًَلةَ   بَا ي َوأَقيمي الصذ َي ْزرك   اْل ِي ََري َولَ ن ًَلةَ تَْنَهأَٰ َعني اْلفَْحَشاءي َواْلمك إينذ الصذ

ي  ك يَْ لَمك َما تَْصنَ كوَن  َّللاذ  {  45ال نَبوت   -  أَْزبَرك  َوَّللاذ

ومن لم تنهه صًلته عن الفحشاء والمنَر  فًل صًلة له وا ية    

تقو: هنا الويل لمن سهأ عنها وترع أدائها في  أوقاتها  قل ت الأ  

 .   الماعون {  –الِين هم عن صًلتهم ساهون   للمصلينهنا } فويل 

 وأما   

 )ساهون( 

] وسهأ عن الشيئ يسهو سهواا   ترزه غافًلا عني ذازراا له فهو سا   

  –وهم ساهون وقي يسب مل في ترع الشيئ عن إغفا: وعيم ازبراث  

 م جم ألفان القرآن با  السين فصل الهاء والواو [ . 

قا: ت الأ في سهو البراع لصًلته وعيم ازبراثه بها انشراالا بينيا }  

هم الِين  الخراصون  غمرة    قبل  يوم   ساهون  في  أيان  يسألون 

يفبنون  اليين  النار  علأ  هم  به   يوم  زنبم  الِ   هِا  فبنبَم  ذوقوا 

الَِابون الِين  ] وقبل الخراصون هم  {  41-10الِاريات    –  تسب جلون

إن فيقولون     ; ي لمون  بما ال  مجنون زِا  ساحر شاعر ; وهِا   محميا  يبخرصون 

وقبل هنا دعاء عليهم    المقبو: الهالك  دعاء عليهم ; ْلن من ل نه هللا فهو بمنزلة

وهؤالء هم ساهون    ما سبر الشيء وغطا ْلنهم في غمرة  غمر الشيئ  

ا خرة   أمر  }  عن  هنا  ت الأ  لقوله  الصًلة  عن  سهوهم  ذلك  ومن 

{ . ثم يقو: ت الأ في    ساهونفويل للمصلين الِين هم عن صًلتهم  

 وصف  ءالء المَِبين بيوم اليين أنهم   

 (  6ن ه  يراؤون )( الذي6)

 وأما   
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 )الذين ه  يراؤون(   -

عليه   ماهو  الناس خًلف  ارى  ومراء    رئاء  يراء   رأءى  وهنا   [

م جم ألفان القرآن با  الراء فصل الهمزة والياء [ قا:    –ليخيعهم  

َكم بياْلَمنبي َواْْلَذَىَٰ َزا ت الأ }   لكوا َصيَقَاتي يَن آَمنكوا اَل تكْبطي ِي أَيَُّها الذ ِي   يَا  لذ

َمالَهك   ري    ِرئَاءَ يكنفيقك  اْ خي َواْليَْومي  ي  بيالذ نك  يكْؤمي َواَل  َزَمثَلي  النذاسي  فََمثَلكهك 

وَن َعلَأَٰ َشْيٍء  هك َصْلياا  َصْفَواٍن َعلَْيهي تكَراٌ  فَأََصابَهك َوابيٌل فَبََرزَ  رك الذ يَْقيي

 ََ اْل اْلقَْوَم  يَْهيي   اَل  ك  َوَّللاذ َزَسبكوا  ا  مذ يَن   مبي .  264البقرة  -افيري وقا:    { 

  { ا  أيضا ا  ت الأ  بََطرا م  هي يَاري دي ن  مي وا  َخَرجك يَن  ِي َزالذ َكونكوا  تَ   َوِرئَاءَ َواَل 

ي   يُّوَن َعن َسبييلي َّللاذ يٌط  النذاسي َويَصك حي ك بيَما يَْ َملكوَن مك   47اْلنفا:    –َوَّللاذ

 . } 

بالي  وينشرلون  اليين  بيوم  يَِبون  الِين  الصًلة  وهؤالء  عن  نيا 

ويمن ون الصيقات وإ  ام الفقراء والمسازين وييعون اليبيم أهم ما  

ا   يبصفون به وهو المراء والبظاهر باْلعما: الصالحة رئاءاا وخياعا

للناس ليَونوا دائما في الصيارة ويميحون بمالم يف لوا زما في قوله  

وَن بيَما أَ ت الأ }   يَن يَْفَرحك ِي بُّوَن أَن يكْحَميكوا بيَما لَْم  اَل تَْحَسبَنذ الذ يكحي تَوا وذ

َن اْل ََِا ي   ْم َعَِاٌ  أَلييٌم     يَْف َلكوا فًََل تَْحَسبَنذهكم بيَمفَاَزةٍ مبي آ: عمران    -َولَهك

{ وهِا البظاهر بالرياء هنا زي يسبح الناس بحميهم في الينيا    188

 آله  زما ففي قوله صلأ هللا عليه ووهِا مما يحبط اْلعما: 

فَهك    كتيَي به فَ َرذ يَ، فَأ ٌل اْسبكْشهي َ: النذاسي يكْقَضأ يَوَم القيياَمةي عليه َرجك إنذ أوذ

  ، ْيتك ْلَت فيها؟ قاَ:  قاتَْلتك فييَك حبذأ اْسبكْشهي ني ََمهك فَ ََرفَها، قاَ:  فَما َعمي

فقَْي   َجري ٌء،  يكقاَ:   ْلَْن  قاتَْلَت  نذَك  َي ولَ َزَِْبَت،  به  قاَ:   َر  أكمي ثكمذ  قيَل، 

وَعلذَمهك   ْلَم،  ال ي تَ َلذَم  ٌل  وَرجك  ، النذاري في  أكْلقيَي  حبذأ  هي  وْجهي علَأ  َب  فَسكحي

ْلَت فيها؟ قاَ:    فَهك ني ََمهك فَ ََرفَها، قاَ:  فَما َعمي كتيَي به فَ َرذ وقََرأَ القكْرآَن، فَأ

ْلَم، وَعلذْمبكهك وقََرأْتك فييكَ  نذَك تَ َلذْمَت  تَ َلذْمتك ال ي َي  القكْرآَن، قاَ:  َزَِْبَت، ولَ



َر به   ٌئ، فقَْي قيَل، ثكمذ أكمي ْلَم لييكقاَ:  عاليٌم، وقََرأَْت القكْرآَن لييكقاَ:  هو قاري ال ي

عليه،   ك  َّللاذ وسذَع  ٌل  وَرجك  ، النذاري في  أكْلقيَي  حبذأ  هي  وْجهي علَأ  َب  فَسكحي

ن أْصنافي الما:ي   فَهك ني ََمهك فَ ََرفَها، قاَ:  فَما  وأَْعطا ك مي كتيَي به فَ َرذ ، فَأ زكلبيهي

أْنفَْقتك   إالذ  فيها  يكْنفََق  أْن  بُّ  تكحي َسبييٍل  ن  مي تََرْزتك  ما  قاَ:   فيها؟  ْلَت  َعمي

َر   نذَك فَ َْلَت لييكقاَ:  هو َجوادٌ، فقَْي قيَل، ثكمذ أكمي َي فيها لََك، قاَ:  َزَِْبَت، ولَ

بَ  فَسكحي النذاري   به  في  أكْلقيَي  ثكمذ   ، هي وْجهي مسلم    -.علَأ  حييث    –روا  

 صحيح [ . 

وهؤالء هنا في ا ية هم الِين يمن ون الماعون والويل لهم من هللا   

 ثم يقو: ت الأ  ت الأ عني الحسا  وفي بياية الممات 

 (  7( ويمَعون الماعون )7)

 وهنا  

 ) يمَعون(  

ْلن احبَاراا  خير  زل  يحبسون  }  أ   ت الأ  قوله  في  زما  إينذ  فسهم 

ليَق َهلكوعاا   نَساَن خك وعاا  َوإيذَا َمسذهك اْلَخْيرك    اإْلي    َمَُوًعاإيذَا َمسذهك الشذرُّ َجزك

َصلبييَن   ْم َحقٌّ    إيالذ اْلمك يَن فيي أَْمَواليهي ِي وَن َوالذ ْم دَائيمك يَن هكْم َعلَأَٰ َصًَلتيهي ِي الذ

ْ لكوٌم   ْن    لبيلسذائيلي   مذ يَن هكم مبي ِي يني َوالذ قكوَن بييَْومي اليبي يَن يكَصيبي ِي ومي َوالذ َواْلَمْحرك

ْشفيقكوَن   م مُّ المنوع هنا هو اإلنسان    {  27-19الم ارج    –  َعَِا ي َرببيهي

إذا خرج علأ دين هللا وعمل للينيا فقط وهِا هو الِ  يمنع حق هللا  

ْلهل بيت النبي  ت الأ في الما: من ززاة وصيقات وخمس مسبحق  

ن َشْيٍء فَأَنذ  أمر به هللا ت الأ في قوله ت الأ }   وا أَنذَما َغنيْمبكم مبي َواْعلَمك

السذبييلي   َواْبني  يني  َواْلَمَسازي َواْليَبَاَمأَٰ  اْلقكْربَأَٰ  ِي   َولي سكو:ي  َوليلرذ َسهك  مك خك ي  ذ لي

عَ  َعلَأَٰ  أَنَزْلنَا  َوَما  ي  بيالذ آَمنبكم  زكنبكْم  اْلبَقَأ  إين  يَْوَم  اْلفكْرقَاني  يَْوَم  نَا  ْبيي

يٌر  اْلَجْم َاني   ك َعلَأَٰ زكلبي َشْيٍء قَيي و قي وصف هللا    {  41اْلنفا:    –َوَّللاذ

الراء والمسازين   لحقو   المان ين  اليين  بيوم  المَِبين  ت الأ هؤالء 



  { ت الأ  قوله  في  زما  الَاذ   للحلف  يلجئون  ا  دائما عي  أنهم  تكطي فًََل 

اٍز  الْ  َهمذ يٍن  هي مذ ٍف  َحًلذ زكلذ  ْع  تكطي َواَل  نكوَن  فَيكْيهي نك  تكْيهي لَْو  َودُّوا  بييَن  ََِبي مك

يٍم   شذاٍء بينَمي ََّاع    مذ ليَك َزنييٍم أَن َزاَن ذَا َماٍ:    مَّ ْ بٍَي أَثييٍم  عكبكلبٍ بَْ يَ ذََٰ لبيْلَخْيري مك

ْر كومي   َوبَنييَن إيذَا تكبْلَأَٰ َعلَْيهي آيَاتكنَا قَا:َ  هك َعلَأ اْلخك مك لييَن َسنَسي يرك اْْلَوذ   أََسا ي

 { .  16-10القلم  -

وهؤالء منهم المنافقون الِين بين ت الأ أنهم حبأ لو أفقوا فًل ينفقون  

  { ت الأ  قا:  زارهون  وهم  يكبَقَبذَل  إال  لذن  َزْرهاا  أَْو  َ ْوعاا  أَنفيقكوا  قكْل 

َكْم   ن ا فَ مي َكْم زكنبكْم قَْوما قييَن  إينذ ْم    َمََعَُه ْ َوَما  اسي ْم نَفَقَاتكهكْم إيالذ أَنذهك ْنهك أَن تكْقبََل مي

ًَلةَ إيالذ َوهكْم زكَسالَأَٰ َواَل يكنفيقكوَن إيالذ   ي َوبيَرسكوليهي َواَل يَأْتكوَن الصذ وا بيالذ َزفَرك

هكوَن   َزاري يمن ون  54-53البوبة    –َوهكْم  الِين  من  وهؤالء   .  }

 ًل ينفقون إال وهم زارهون . الماعون ف

 وأما   

 )الماعون(

مجرا    في  وجرى  سا:  ا    م ونا يم ن  الماء  م ن  وم ين     [

م جم ألفان القرآن با  الميم فصل ال ين والنون    –والوصف م ين  

 . ] 

  50المؤمنون    –  ومعينقا: ت الأ } وآويناهما إلأ ربوة ذات قرار  

 الأ } ويمن ون الماعون{  في قوله توهِا الم ين هنا لمن ملَه      {

للفقراء   بحق  ت الأ  هللا  وامر  نصا   لها  ززاة  له  الماعون  هِا 

هللا   عِا   من  اقبر   فقي  من ه  ومن  الماعون  هِا  في  والمسازين 

البي وصفت   هنا  ا ية  في  زما  باليين  البَِ   مرار  في  وبيأ  ت الأ 

 { . الماعونالمَِبين باليين أن من صفاتهم أنهم } ويمن ون 

و الناس  ]  يبياوله  ما  والماعون  اليسير  الهين  الشيئ  الماعون   

ويب اونون بينهم بال ارية زالفأس والحبل والوتي والقير ويرى ب ض  



عنها   وعوِ  الباء  فحيفت  الم ونة  أصله  الماعون  أن  اللرويين 

ماعون   لفظ  فسر  الم اني  هِ   وبَل  القرآن    –باْللف  ألفان  م جم 

 { الماعون[ قا: ت الأ } ويمن ون  با  الميم فصل ال ين والنون 

أ    ال أحسنوا عبادة ربهم ، وال أحسنوا إلأ  وفي تفسير بن زثير ]  

عينه   بقاء  مع   ، به  ويسب ان  به  ينبفع  ما  بإعارة  وال  حبأ  خلقه 

..  ورجوعه إليهم . فهؤالء لمنع الززاة وأنواع القربات أولأ وأولأ .

قا: وع  ) الماعون  ويمن ون   ( عباس    ابن  ب ي    ن  أهلها  يجئ  لم    

.وقا: ال وفي عن ابن عباس   ) ويمن ون الماعون ( قا:   اخبلف  

الززاة . ومنهم من قا:     الناس في ذلك ، فمنهم من قا:   يمن ون 

تفسير بن زثير    –  يمن ون الطاعة . ومنهم من قا:   يمن ون ال ارية

  ] 

وإليه أنيب وسًلم  هِا وباا البوفيق وما توفيقي إال باا عليه توزلت  

 علأ المرسلين والحمي ا ر  ال المين  

 انبهأ ال مل في هِ  السورة الَريمة 

 في الرابع من شوا: 

الساعة اْلولأ من ليل الثًلثاء )ليلة اْلرب اء( عام عشرون ب ي   

 الرب مائة واْللف 

 خالي محيي اليين الحليبي  


