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 هللا حفظه– الربَّاك انصر بن الرمحن عبد الشيخ لفضيلة_ النساء سورة من تدبرية أتمالت_
 هــ1438 رمضان 28 بتاريخ -تعاىل

 
وصحبه، نتدبَّر اليوم بعض اآلايت من إحدى  ورسوله وعلى آله عبده على وابرك وسلَّم هللا وصلَّى هلل، احلمد

 النَّاُس{ أَي َُّها }ايَ  السور الطوال، وهي السورة الثالثة سورة النساء، وأوَّل آيٍة فيها خطاب جلميع الناس
، هذه [1:النساء] َربَُّكُم{ ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها }ايَ  [، هذا خطاب من رب ِّ العاملني جلميع الناس،1]النساء:

 ايَ }صيٌَّة، وصية من هللا لكل ِّ الناس األوَّلني واآلخرين، وهللا تعاىل يوصي هبا العباد مجيعًا عموماً وخصوصاً و 
ُّ  أَي َُّها }ايَ [، 18]احلشر: اَّللََّ{ ات َُّقوا َآَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َُّها }ايَ  ،{َربَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها  [1]األحزاب: اَّللََّ{ اتَّقِّ  النَّبِّ

اذ ما  {اَّللََّ  ات َُّقواوصية، فالبدَّ من فهم هذا املعىن الذي ُيسمَّى يف القرآن: } يعين: راقبوا هللا، وخافوا هللا، ابّت ِّ
يقيكم عذاب هللا، وهلذا قال العلماء: تقوى هللا هي امتثال األوامر، أي: فعل املأمورات وترك املنهيات، هذه 

العبد من عذاب هللا ومن سخط هللا ومن أسباب الشقاء؟ إنَّ ما يقيه هو طاعة هللا  هي الوقاية، ما الذي يقي
ربَّكم، مثَّ قوله:  ات َُّقوا، {اَّللََّ  ات َُّقوا}وطاعة رسوله، بفعل ما أمر هللا به ورسوله، وترك ما هنى هللا عنه ورسوله، 

الذي يُوجب، يوجب تقواه فإنَّه الربُّ سبحانه  -عقالً –}ربَّكم{، }ربَّكم{ هذا فيه تذكري ابلسبب الذي 
، فتقوى العبد لرب ِّه، تقوى العبد لرب ِّه يقتضيها ربَّكم ات َُّقواوتعاىل املالك املدب ِّر املتصر ِّف القادر على كل ِّ شيٍء، 

العقابِّ وسريع العقاب أمران: النعم، فيتقي العبد ربَّه شكراً لنعمه، ويقتضيها أيضاً خوف عذابه فإنَّ هللا شديُد 
يمُ  ال َغُفورُ  َأنَ  َأن ِّ  عَِّبادِّي }نَ ب ِّئ   وأليم العذاب َلِّيُم{ ال َعَذابُ  ُهوَ  َعَذابِّ  َوَأنَّ ( 49) الرَّحِّ  [.50-49]احلجر:األ 

 [26-25]الفجر: َأَحٌد{ َوََثَقهُ  يُوثِّقُ  َوَل ( 25) َأَحدٌ  َعَذابَهُ  يُ َعذ ِّبُ  َل  }فَ يَ و َمئِّذٍ 
هللا هذا شأنه وهذه صفته، فإنَّه جيب له أن يراقبه وأن خيافه، أن خياف هللا أن يراقبه، أن  العبد أبنَّ إذا آمن 

 .{َربَُّكمُ  ات َُّقوا} أيخذ ابألسباب الواقية من عذاب هللا ومن سخط هللا
ة، أصل البشرية هو آدم، مثَّ يُذك ُِّر سبحانه وتعاىل مبناسبة أن اخلطاب عامٌّ جبميع الناس، يُذك ُِّر أبصل البشريَّ 

َدٍة{ نَ ف سٍ  مِّن   َخَلَقُكم   الَّذِّي َربَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها }ايَ وهو نفٌس واحدٌة واحدة،   [1]النساء: َواحِّ
مجيع الناس األولني واآلخرين كل هم أصلهم واحد، مثل النبتة اليت تفرََّعت  وتوسَّعت وانتشرت من نفس واحدة، 

َدةٍ يقول: }يعين هللا  َدةٍ  نَ ف سٍ  }مِّن  {، َواحِّ َها َوَخَلقَ  َواحِّ ن    [1]النساء: {َزو َجَها مِّ
املرأة خملوقة من الرجل، من آدم، أمُّنا األوىل، واملرأة األوىل املخلوقة من أصله، وهللا تعاىل أنعم على آدم أبن 

َها َوَخَلقَ خلق له زوجاً منه } ن    ته كذلك أبن خلق للعباد أزواجاً من أنفسهم،وهكذا أنعم على ذريَّ  {َزو َجَها مِّ

ُكم   مِّن   َلُكم   َخَلقَ  َأن   َآاَيتِّهِّ  }َومِّن   ُكُنوا أَز َواًجا أَن  ُفسِّ َها لَِّتس  َنُكم   َوَجَعلَ  إِّلَي    [21]الروم: َوَرْح ًَة{ َمَودَّةً  بَ ي  
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َها َوَخَلقَ } ن   إذاً صاروا اثنني بس، اثنني نفس األول مث زوجه فصارا اثنني، ومن هذين النفسني أو  {َزو َجَها مِّ
ُهَما{ }َوَبثَّ الثنني انتشرت البشريَّة  ن    [1]النساء: مِّ

ُهَما َوَبثَّ } ن   : هذا معناه نشَر نشرَ مِّ ُهَما }َوَبثَّ  {، بثَّ ن    [1]النساء: َونَِّساًء{ َكثِّريًا  رَِّجاًل  مِّ
يعين: ونساًء كثريًة، ومل تزل البشريَّة هكذا تتنامى وتتناسل جياًل وجياًل وجيالً، وتنتشر وتتَّسع، اآلن البشريَّة 
يف هذا العصر أكثر منها يف العصر السابق، يعين وهلذا يسمُّونه اخلرباء "النمو السكَّان " ويعمل الكفَّار على 

ب اليت يتَّخذوهنا ويوصون هبا يعين اليت تؤد ِّي إىل حتديد النسل، احلد ِّ من النمو البشري ، ومن ذلك األسبا
وهذا ضدُّ مقتضى الشريعة، فشريعة اإلسالم وشرائع األنبياء كلُّها تدعو إىل النمو، منو البشر، وأهل اجلاهلية 

الفقر قال كان من تسويل الشيطان هلم، كانوا يقتلون أولدهم خوفاً من ضائقة الرزق، يقتلون أولدهم خشية 
تُ ُلوا }َوَل هللا: وهللا يرزقهم،  َيةَ  َأو َلدَُكم   تَ ق  ُكم   نَ ر زُقُ ُهم   ََن نُ  إِّم اَلقٍ  َخش  َلُهم   إِّنَّ  َوإِّايَّ ط ًئا َكانَ   قَ ت    َكبِّريًا{  خِّ

 [31]اإلسراء:
فالذين ينزعون إىل هذا التوجُّه وهو حتديد النسل خوفاً من الضائقة وخوفاً من املتاعب، وخوفاً من كذا، هؤلء 

عليه –هم أهل اجلاهليَّة احلديثة، يدعون إىل حتديد النسل، يعين يكتفي الواحد ابثنني وثالثة، ل، الرسول 
صلوات هللا وسالمه عليه،   ُمكاثٌِّر بكم األمَم يوَم القيامةِّ""تزوَّجوا الودوَد الولوَد، فإن ِّ يقول:  -الصالة والسالم

ُهَما }َوَبثَّ  املقصود قوله تعاىل: ن    [1]النساء: اَّللََّ{ َوات َُّقوا َونَِّساءً  َكثِّريًا  رَِّجاًل  مِّ
، {َربَُّكمُ  ات َُّقوايف األوىل علََّق التقوى ابمسه بصفة الربوبيَّة } {اَّللََّ  َوات َُّقوا} يعين: أتكيد، الوصية مؤك ِّدة لليت قبلها

 {َربَُّكمُ  ات َُّقوا}ويف الثانية ربطها وعلَّقها بصفة اإلهليَّة، فاعبدوه، اعبدوا هللا؛ ألنَّه ربُّكم، وألنَّه إهلكم، اعبدوه، 
جبميع النعم، اتقوا هللا اإلله احلق الذي ل  الذي خلقكم، اتَّقوا القادر على كل ِّ شيٍء، املنعم عليكم ات َُّقوا

َر َحامَ  بِّهِّ  َتَساَءُلونَ  الَّذِّي اَّللََّ  }َوات َُّقوا يستحق العبادة إله، اتقوا هللا  [1]النساء: َرقِّيًبا{ َعَلي ُكم   َكانَ   اَّللََّ  إِّنَّ  َواأل 
وكلُّ آيٍة يعين ُّتَتم، أو كثري من اآلايت ُّتَتم وُتذيَّل بذكر بعض أمسائه وتعاىل، إنَّ هللا كان مسيعًا بصرياً، إنَّ 
هللاَ عزيٌز حكيٌم، وهو عزيٌز حكيٌم، إنَّ هللاَ كان على كل ِّ شيٍء شهيداً، إنَّ هللاَ كاَن عليماً قديراً، هكذا، وهبذه 

، ذكر يعين ما جيب من َرقِّيًبا َعَلى كل ِّ شيءٍ  َكانَ   اَّللََّ  إِّنَّ اآلية قال:  ، مثَّ ذكر أحكامًا تتعلَُّق ابجلنس البشري ِّ
حفظ أموال اليتامى وما جيب من العدل بني النساء، وما جيب كذلك من رعاية اليتامى يف دفع أمواهلم إليهم، 

 آايت كثرية يف مطلع هذه السورة.
ببها القرابة، سببها القرابة، مرياث األولد ومرياث الوالدين، وكذلك وذكر كذلك أحكام املواريث اليت س

 َوَلٌد{ هَلُنَّ  َيُكن   ملَ   إِّن   أَز َواُجُكم   تَ َركَ  َما نِّص فُ  }َوَلُكم  للمرياث أسباب من أه ِّها القرابة والزواج والنكاح 
 [، اآلية12]النساء:
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، حقوق بني الناس، حقوٌق بني الناس، بني األقارب وبني فذكر هذه األحكام املتعل ِّقة بشأن اجلنس البشري ِّ 
األصهار، األصهار اليت الصلة بينهم املصاهرة والنكاح، وهللا جعل اإلنسان، يعين الرابطة بني اجلنس البشري  

رًا{ َنَسًبا َفَجَعَلهُ  َبَشرًا ال َماءِّ  مِّنَ  َخَلقَ  الَّذِّي }َوُهوَ الطبعي  النسب والصهر،  ه   [54قان:]الفر  َوصِّ
النسب: القرابة، والصهر: النكاح أو احلاصل ابلنكاح ولزواج، مث ذكر مجلًة من أحكام النكاح، فذكر سبحانه 
حرَّمات ابلرضاع، ذكر هذا يف اآلايت، من هذه 

ُ
حرَّمات ابملصاهرة وامل

ُ
حرَّمات من النساء ابلنسب وامل

ُ
وتعاىل امل
 السورة.

 َوَل  اَّللََّ  }َواع ُبُدوا، وهي قوله تعاىل: "العشر احلقوق آية"قوق العشر"، ويف هذه السورة آية ُتسمَّى "آية احل
رُِّكوا ًئا بِّهِّ  ُتش  ل َوالَِّدي نِّ  َشي   َسانً  َوابِّ َارِّ  َوال َمَساكِّنيِّ  َوال يَ َتاَمى ال ُقر َب  َوبِّذِّي إِّح  َارِّ  ال ُقر َب  ذِّي َواجل  ُُنبِّ  َواجل  بِّ  اجل   َوالصَّاحِّ

َن بِّ  جل  َاُنُكم { َمَلَكت   َوَما السَّبِّيلِّ  َواب نِّ  ابِّ  [36]النساء: أْي 
 َوَل  اَّللََّ  َواع ُبُدوا}فاحلقُّ األول: هو حقُّ هللا على عباده وهو عبادته وحده ل شريك له، هذا هو احلق األعظم 

رُِّكوا ًئا بِّهِّ  ُتش  { واحلقوق التسعة الباقية هي حقوٌق للناس بعضهم على بعض، حق الوالدين، وحق األقارب، َشي  
وحق اليتامى، واملساكني، واجلريان، وذلك ابإلحسان، اإلحسان الذي يقتضيه العرف وتقتضيه القرب 

ل َوالَِّدي نِّ } َسانً  َوابِّ َارِّ  ال ُقر َب  ذِّي ارِّ َواجل َ  َوال َمَساكِّنيِّ  َوال يَ َتاَمى ال ُقر َب  َوبِّذِّي إِّح  ُُنبِّ  َواجل  { فينبغي للمسلم أن اجل 
ٌر؟ األغلب على النفوس التقصري، حقُّ الوالدين أعظُم  يتدبَّر مثل هذه اآلية، هل قام هبذه احلقوق أم هو مقص ِّ

، فإنَّ طاعة الرسول ؛ ألنَّ حقَّ الرسول اتبٌع حلق ِّ هللا-عليه الصالة والسالم–احلقوق بعد حق ِّ هللاِّ، وحق ِّ رسوله 
 [80]النساء: اَّللََّ{ َأطَاعَ  فَ َقد   الرَُّسولَ  يُطِّعِّ  }َمن  هي طاعٌة هلل، ويف هذه السورة: 

َارِّ  َوال َمَساكِّنيِّ  َوال يَ َتاَمى ال ُقر َب  َوبِّذِّي} َارِّ  ال ُقر َب  ذِّي َواجل  ُُنبِّ  َواجل   عظيٌم، اجلوار حقُّ حقُّ اجلوار عظيٌم،  {اجل 
، ولكن الرسول  يعين عظََّم شأن  -عليه الصالة والسالم–ولكن يغلب على أكثر الناس التقصري يف هذا احلق ِّ

رب ِّيلُ  ما زالَ »اجلار وحقَّ اجلار، حَّتَّ قال:  َارِّ  جِّ جل  ، وقال يف احلديث «َسيُ َور ِّثُهُ  أَنَّهُ  ظَنَ ن تُ  َحَّتَّ  يوصيين ابِّ
هللِّ  يُ ؤ مِّنُ  َكانَ   "َمن  الصحيح:  رِّ  َوال يَ و مِّ  ابِّ خِّ ويف لفٍظ َثلٍث:  "فلُيكرِّم  جاَرُه"ويف اللفظ اآلخر:  َجاَرُه" يُ ؤ ذِّ  َفاَل  اآل 

 ."فليحسن  إىل جارِّهِّ"
فاإلنسان يتدبَّر القرآن والسُّنَّة، ويتدبَّر نفسه، يعين هل قام مب عليه من حقوٍق؟ هل قام مبا أوجب هللا عليه؟ 

عليه من األقوال واألعمال؟ والوصيَُّة الَّيت افتُتَِّحت  هبا السورُة، ذكرها هللا يف آيٍة ونوََّه هل اجتنب ما حرَّم هللا 
َنا }َوَلَقد  بعمومها كذلك  ُكم   قَ ب لُِّكم   مِّن   ال كَِّتابَ  أُوُتوا الَّذِّينَ  َوصَّي    [131]النساء: اَّللََّ{ ات َُّقوا َأنِّ  َوإِّايَّ

َنا َوَلَقد  }فهي وصيَّة هللا لألوَّلني واآلخرين،  ُكم   قَ ب لُِّكم   مِّن   ال كَِّتابَ  أُوُتوا الَّذِّينَ  َوصَّي   مثَّ  {اَّللََّ  ات َُّقوا َأنِّ  َوإِّايَّ
 [174]النساء: النَّاُس{ أَي َُّها }ايَ  ُختَِّمت  السورة أيضاً خبطاٍب عامٍ :
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 أَي َُّها }ايَ  فيه امتناٌن من هللا -صلَّى هللا عليه وسلَّم–فيه امتنان من هللا على العامل على البشريَّة ببعثة الرسول 
 [174:النساء] ُمبِّيًنا{ نُورًا إِّلَي ُكم   َوأَن  زَل َنا َرب ُِّكم   مِّن   بُ ر َهانٌ  َجاءَُكم   َقد   النَّاسُ 

، أرسله هللا رْحًة للعاملني، -صلَّى هللا عليه وسلَّم–وهو القرآن، فهذه أعظم نعمٍة على البشريَّة إرسال حممٍَّد 
فمن آمن به واتَّبعه نل هذه الرْحة، ومن كذَّبه وأعرض عنه خسر الرْحة خسر الرْحة وابَء ابلشقوة وابء 

 ابلشقوة.
ابه، وأن يعيننا ويوف ِّقنا لتدبُّره، وأن جيعله حجًَّة لنا ل حجًَّة علينا، وعلى كل ِّ حاٍل فنسأُل هللا أن ينفعنا بكت

 وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على عبده ورسوله.
 


