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 لخصامل
 ونظائره، يعرض هذا البحث موضوع الفرار يف كتاب اهلل الكريم، مفهومه،

وأنواعه، فمنه الفرار املحمود وهو الفرار إىل اهلل تعاىل، وفرار العبد من الشيطان، 

ومنه الفرار املذموم ا يف سبيل اهلل، والفرار بالدين من الفتن والظلم، والفرار جهاد  

زهم عن فقني من اإليامن والدعوة، ومن عذاب اهلل وعجوهو فرار الكفار واملنا

 وهيومن املوت. ويعرض هذا البحث أسباب الفرار ذلك، وفرارهم من الزحف، 

الفرار خشية األذية يف الدين أو البدن، والفرار بسبب الرعب واهللع، والفرار 

اهلجرة لعالمات الفرار املحمود كبسبب الوباء، والفرار هلول املوقف. كام يعرض 

والنكوص  ية، وعالمات الفرار املذموم كتولية األدبار والركضومفارقة حمل املعص

 عىل األعقاب وانزالق األقدام، كام يعرض آلثار الفرار املحمود واملذموم.

بحث املنهج االستنتاجي االستقرائي، وختمت البحث هذا الوقد هنجت يف 

 بخامتة بينت فيها أبرز نتائج البحث. 

 .أنواعه –نظائره  –مفهومه  -الفرار -القرآن الكريم  تاحية:ت املفالكلما
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 مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد: 

ة فلقد احتوى كتاب اهلل الكريم عىل موضوعات مجة، بالغة األمهية يف حيا

 منهالبرشية، والتي عكف طلبة العلم عىل 
ٍ
ات آليات ذا، فجمعوا ادراسة يشء

خرجوا ما فيها من دالالت وهدايات، فظهرت لنا ا واستودرسوهضوع الواحد املو

خدم كتاب اهلل الكريم وتكشف شيئ ا من أرساره وكنوزه، ـدراسات موضوعية ت

ج العرص العاتية خضم أمواسيام يف حلاجة ملحة ملثل هذه الدراسات الوأصبحت ا

ا من  ثي هذا يتناولومشكالته، وبح وهو هلل الكريم كتاب ا تموضوعاموضوع 

، دراسة موضوعية الفرار يف ضوء القرآن الكرمي()لفرار( وعنونت له بـضوع )امو

 وقد اخرتت هذا املوضوع لعدة أسباب منها:

، كدراسة علمية، عىل1 حسب علمي  . جدة املوضوع، وعدم بحثه استقالال 

 بعد البحث والسؤال. 

و من حد ينجه ال أعاىل؛ ألنومواله ت إىل ربهعة بالفرار ة العبد للمسار. حاج2

 الوقوع يف الذنوب واملعايص وكلنا ذوو خطأ.

 . غفلة الكثري من الناس عن قدر الفرار إىل اهلل وحقيقته.3

كتاب اهلل يلزم . ورود نظائر، وأسباب، وأنواع، وعالمات، وآثار للفرار يف 4

 بياهنا والتعرف عليها.

 مشكلة البحث: 
حممود من أنواع الفرار فرار حديث القرآن عن نوعني  يفالبحث  تكمن مشكلة

وهو فرار السعداء إىل اهلل، وفرار مذموم وهو فرار األشقياء من اهلل، وتعدد أسباب 

، مما يستدعي ملّ كل فرار منهام، وعالماته، وآثاره، وتفرقها وتنوعها يف كتاب اهلل

 ياته.املوضوع وبيان دالالته وهداشتات 
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 : بقةالسسات االدرا
لمية، وسؤال املختصني مل أجد دراسة تبات واملراكز العبعد البحث يف املك

مطابقة للموضوع، سوى بعض الكتب الصغرية واملقاالت يف الوعظ واإلرشاد 

 ك الذنوب ومن ذلك:التي تتحدث عن موضوع التوبة والرجوع إىل اهلل وتر

ة بموضوعنا إذ أي عالق ليس لهالقلموين. و )ففروا إىل اهلل( أليب ذر كتاب .1

املؤلف يف آفاق الروح واجلسد وما يؤدي إليها وطريق العالج من هذه  حثيب

اآلفاق بالعودة إىل اهلل تعاىل قلب ا وقالب ا وبالتوبة النصوح. وقد تناول هذه املسألة 

الدعاء، ة، الدنيا، املوت، الصالة،  عدة مواضيع منها: التوبعىل ضوء البحث يف

 .(1)لخيف الغناء، ...ااإلسالم  كر، حكمالذ

كتاب )حياة السعداء يف الفرار إىل اهلل( أليب إسالم صالح طه عبد الواحد،   .2

جمموعة من اخلطب )خطب وليس له أي عالقة بموضوعنا إذ هو يف األصل 

ة و بني فيها حيا -بعامن -سن يف مسجد إبراهيم احلاج ح اجلمعة( ألقاها املؤلف

 .(2)م تعاىل لنتأسى هبإىل اهلل م فرارهالسعداء يف

. املقاالت واخلطب، احتوت الشبكة العنكبوتية عىل مجلة من املقاالت 3

، والتي (4)أو )ففروا إىل اهلل( (3)واخلطب التي عنون هلا كاتبوها بـ )الفرار إىل اهلل(

وعظي بعيد  لرجوع إىل اهلل وترك الذنوب، بأسلوبموضوع التوبة وا تتحدث عن

  خصصة.   اسة العلمية املتعن الدر دكل البع
                                       

 هـ.1424ا، )ففروا إىل اهلل( تأليف: أيب ذر القلموين، ط مكتبة الصف راجع كتاب (1)

عامن، األردن، د، لواحصالح طه عبد ا المتأليف: أيب إسار إىل اهلل( داء يف الفرراجع كتاب )حياة السع (2)

 هـ.1429

يس، وأبو مالعزيز بن نارص اجلليل، والشيخ صالح املغا بليس، وعبدكمقال الدكتور: حممد راتب النا (3)

 الكايف وغريها. إسحاق احلويني، وعمر عبد

  وغريها.، املعلم، ود. رواء حممود حسنيمحد بن حسن مقال: عصام بن هاشم اجلفري، والشيخ أك (4)
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 أهداف البحث:
 .الوقوف عىل النظائر القرآنية للفرار يف كتاب اهلل. 1

 .بيان أسباب الفرار يف القرآن الكريم.2

 والتفريق بينها..بيان أنواع الفرار 3

 اآلثار املرتتبة عليه.المات الفرار و.التعرف عىل ع4

 خطة البحث:
 ة وفهرس:وثالثة فصول وخامت ومتهيد  مقدمةالبحث عىلوي حيت

:   املقدمة: أوًلا
وتتضمن: أسباب اختيار املوضوع، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، 

 وأهداف البحث، وخطته.

 لبان: مط وفيهالتمهيد  اثنياا:
 قرآن.اللغة وال الفرار يف :األول املطلب

 ية.نظائر الفرار القرآن :الثاين املطلب

 ي ثالثة:رسالة وهلفصول ا :اثلثاا
 أنواع الفرار وفيه مبحثان: :ألولالفصل ا

 الفرار املحمود وفيه أربعة مطالب: املبحث األول:

 الفرار إىل اهلل. املطلب األول:

 الفرار من الشيطان. املطلب الثاين:

 لدين من الفتن والظلم.ار باالفر املطلب الثالث:

 لجهاد.الفرار ل املطلب الرابع:
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 أربعة مطالب: الفرار املذموم. وفيه :ينالثا بحثامل

 الفرار من اإليامن والدعوة. املطلب األول:

 حماولة الكفار الفرار من عذاب اهلل وعجزهم عن ذلك. املطلب الثاين:

 الفرار من الزحف. املطلب الثالث:

 الفرار من املوت. :املطلب الرابع

 ه:وفي أسباب الفرار. الفصل الثاين:

:  دين أو البدن.يف الية األذية شالفرار خ أوًلا

 الفرار بسبب الرعب واهللع. اثنياا:

 الفرار بسبب الوباء. اثلثاا:

 الفرار هلول املوقف.  رابعاا:

 عالمات وآثار الفرار وفيه مبحثان: :الفصل الثالث

 وفيه مطلبان: الفرار عالمات :املبحث األول

 حمود.ملعالمات الفرار ا املطلب األول:

 ار املذموم.عالمات الفر ين:ااملطلب الث

 آثار الفرار وفيه مطلبان: :املبحث الثاين

 آثار الفرار املحمود. املطلب األول: 

 املذموم.آثار الفرار  املطلب الثاين:

 اخلامتة. رابعاا:

 فهرس املصادر. خامساا:
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 التمهيد
 وهو يف مفهوم الفرار ويتضمن مطلبان:

 قرآن.فرار يف اللغة واللا :ألولاملطلب ا
: الفرار لغة.و أ  ًلا

ا: هرب َفرَّ يِفرُّ فِرار 
وا أي (2)عن اليشء خافه وعن األمر كشف (1) . وتفارُّ

اقة بن (4)والِفّر والِفرار: الروغان واهلرب. (3)هتاربوا . ويف حديث اهلجرة: قال رسر

ال: مرا فقف نةيملدمهاجرين إىل ا وإىل أيب بكر  × نظر إىل النبيمالك حني 

ها؟ش أفال أرد عىل قريرُّ قريهذان فِ  ش فِرَّ
 . (6)يريد الفارين من قريش (5)

القوم عزم قلوهبم ... فهن هواء ويف حديث عاتكة بنت عبداملطلب: أَفرَّ صباح 

 .(7)واحللوم عوازب

 .(8)ة بعيدة غائبة العقولأي: محلها عىل الفرار وجعلها خالي

اه غري إرادية جتكة ل وحردة فعأن اهلروب ر: اررالفوالفرق بني اهلروب و

موقف ما وغالب ا يكون لوجهة غري معلومة أو معروفة. أما الفرار فهو إرساع يف أمر 

ا.ما   لقصد وجهة معلومة ومرتب هلا مسبق 

                                       
 ( مادة: )فرر(.2/780لجوهري )ح للصحاا (1)

 (.2/479األفعال البن القطاع ) (2)

 ( مادة: )فرر(.2/780الصحاح ) (3)

 رر(.( مادة: )ف5/50(، لسان العرب البن منظور )3/358بن سيده )املخصص ال (4)

 رقم 324 /6ق مرسال  )سحامة عن ابن عون عن عمري بن إعن أيب أسا أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (5)

31777). 

 (.3/427)النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  (6)

(: رواه 72 /6( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )186رقم  24/348)أخرجه الطرباين يف الكبري  (7)

 له ثقات.، وبقية رجاوفيه ابن هليعة وفيه ضعف وحديثه حسن الطرباين،

 (.742 /3ر )احلديث واألثيب النهاية يف غر( 8)
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 اثنياا: الفرار يف القرآن.
عرش مرات فكانت عىل  هتا يف كتاب اهلل الكريموردت لفظة الفرار ومشتقا

  :عانم

 [50الذاريات:]  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴿ ىل:تعا قال ،التوبة األول:

 .(1)أي: توبوا إىل اهلل من ذنوبكم

  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿تعاىل:الكراهة، قال  الثاين:

 .(2)أي: تكرهونه   [8اجلمعة: ]

ا من  [6نوح: ]  ﴾ٴۇ ۋ ۆ ۈ ۈ ﴿  التباعد، قال تعاىل: الثالث: أي: تباعد 

 .(3)اإليامن

ترك ، [34عبس:]  ﴾جئ حئ  ىئ ی ی ی ی ىئ﴿ الرتك، قال تعاىل: رابع:لا

 .(4)مواالهتم ونرصهتم والسؤال عنهم

ڱ ڱ ں ں ڻ   ﴿ بقية اآليات كقوله تعاىل:اهلروب عند  اخلامس:

ا .[18الكهف: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ  .(5) أي: ألدبرت عنهم هارب ا منهم فار 

ى: عنملوا ،[21الشعراء: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ وله:قو

 .(6)منكم إىل مدينت بره
                                       

(، اجلامع ألحكام القرآن 4/173اجلوزي )(، زاد املسري البن 3/347بحر العلوم للسمرقندي ) (1)

 .(17/53لقرطبي )ل

 (.3/447(، بحر العلوم )23/379تفسري الطربي ) (2)

 (.18/300)(، اجلامع ألحكام القرآن 4/423املسري )(، زاد 22/251تفسري البسيط للواحدي )ال (3)

 (.31/61(، مفاتيح الغيب )23/238لبسيط للواحدي ) التفسريا (4)

 (.17/626 الطربي )تفسري (5)

 (.2/552العلوم )بحر  (6)
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 .[13 :األحزاب]   ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ وقوله:
 .[16األحزاب: ]   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ وقوله:
 .  [51-84: املدثر] ﴾ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ وقوله:
 .[10]القيامة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ وقوله:

جلهاد، وا رة،هلجات ب اهلل تتحدث عن الفرار كآياأخرى يف كتاوجاءت آيات 

 عة للطاعات ونحوها. الشيطان، واملسار ذة منواالستعا

دفات عدة للفرار كاملحيص، واملناص، واملحيد، والنفاذ، اكام جاءت مر

ا وهذه والتويل، والركض واهلروب، واإلباق، ايأيت بياهنا  مجيع    .بإذن اهلل الحق 

 ظائر الفرار القرآنية.لثاين: ناملطلب ا
فاذ، يص، والنوص، واحليد، والنكاحل القرآن الكريم يف رافرال رائتعددت نظ

 وبياهنا كالتايل: .واهلروب، واإلباق

:  احمليص:  أوًلا
ا: رجع ،  وهرب (1)حيص: احلَْيص: احليد عن اليشء، حاص عنه حييص حيص 

، (2)مرب، نكصوا عىل أعقاهبيطلبون الفرار واملهوحاص القوم: جالوا جولة 

. ويف (3)عىل الفرار منهحرص  : حايص املوت:الويقه، البغو وحايصه راوغه

ف: أنه خرج من الطاعون فقيل له يف ذلك، فقال: هو املوت نحايصه  طرِّ حديث مر

 .(5)، أي: نحرص عىل الفرار منه(4)والبد منه

                                       
 (.17/540( مادة حيص، تاج العروس للزبيدي )7/19العرب )لسان ( 1)

 (.1/459خمتار )معجم اللغة العربية املعارصة ألمحد  (2)

 (.1/211ة )اللغة العربيمع جم –املعجم الوسيط  (3)

 (.231الزهد الكبري )ص:  أخرجه البيهقي يف (4)

 (.468 /1واألثر )هاية يف غريب احلديث الن (5)
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، (1)الوا: قتل حممداص املسلمون حيصة، قويف حديث أنس: ملا كان يوم أحد ح

 .(2)رارالف ونأي: جالوا جولة يطلب

)فحاصوا حيصة محر الوحش  يف وصف جملس هرقل: سفيانويف حديث أيب 

 .(3)إىل األبواب فوجدوها قد غلقت(

 .(4)واملحيص: مصدر ميمي من حاص، حاص عن مهرب ومفر

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ومن ذلك قوله تعاىل:

چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڦ ڦ ڦ 

: أي [12:مهي]إبرا ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .(5)يص: وهو العدول عىل جهة الفرار، من احلبعذاال من ومهرب ىجنم

 .[121]النساء: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿وقوله تعاىل:

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿وقوله تعاىل:
 .[48]فصلت:

 .[35]الشورى: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وقوله تعاىل:

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ :تعاىل وقوله

 .[36]ق: ﴾ٺٺ ٺ 

                                       
، ومن حديث املفضل ( وقال: هذا حديث غريب من حديث ثابت2/332نعيم يف احللية )أخرجه أبو  (1)

 بن مغراء عنه . محندالره أبو زهري عبد بضالة برصي عزيز احلديث، تفرمبارك بن ف بن فضالة، وهو أخو

 ( .684 /1النهاية يف غريب احلديث واألثر ) (2)

 (.7رقم 1/8اري )أخرجه البخ (3)

 (.1/594العربية املعارصة )معجم اللغة  (4)

 (.197 /3للبيضاوي )ويل أنوار التنزيل وأرسار التأ (5)
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 اص.املن ا:اثنيا 
وناص عن قرنه ينوص ، (2)، واملناص: املهرب، وامللجأ واملفر(1)النّوص: الفرار

ا: أي فرَّ وراغ  ا ومناص  نوص 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ﴿ . ومنه قوله تعاىل:(3)

 .(4)عذابأي: ومل يكن ذلك الوقت وقت فرار من ال [3]ص: ﴾ٿ ٹ ٹ 
 احليد.  اثلثاا:

ايوح حيدةيد حي ءاليش حاد عن ود 
املفر، مصدر ميمي من حاد  :يدح. وامل(5)

 . ومنه قوله تعاىل:(7). يقال: مالك حميد عن هذا: مالك مفر منه(6)عن، حاد من
أي: ما كنت تقدر عىل  [19]ق:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

 .(8)الفرار منه

 النفاذ. رابعاا:
، (9)وهنحو يف أمر ءعىل مضا ء والذال: أصل صحيح يدلون والفانفذ: الن

، (11)، والنفاذ اجلواز واخللوص من اليشء(10)أمره وهو املايض فيه يف فذناورجل 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ومنه قوله تعاىل:

، واملعنى: إن استطعتم الفرار [33]الرمحن: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

                                       
 مادة: )نوص(. (7/102عرب )لسان ال( 1)

 بق.سااملصدر ال( 2)

 .ابقالس املصدر( 3)

 (.26/366مفاتيح الغيب للرازي ) (4)

 ( مادة: )حيد(.2/123بن فارس ) مقاييس اللغة ال( 5)

 (.1/593ة املعارصة )معجم اللغة العربي( 6)

 (.1/211املعجم الوسيط )( 7)

 (.7/400 ابن كثري )تفسري( 8)

 مادة: )نفذ(.( 5/458غة )مقاييس الل( 9)

 ( مادة: )نفذ(.41/314) زهريأليب منصور األة هتذيب اللغ (10)

 (.( مادة: )نفذ8/189العني للخليل ) (11)
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 .(1)لئال تقعوا يف العذاب ففروا

 اهلروب. مساا:اخ
ال ل: ماله هارب وقاويب هيرب، هر وقد. ارالفر نواهلربا اهلروب، واهلرب

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿. ومن ذلك قوله تعاىل: (2)قارب أي: صادر وال وارد

[12]اجلن:  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ 
 .(3)عذابه لن نعجزه أن يعذبناأي: لو فررنا من  

 اإلابق. سادساا:
ا و ا إَأبَِق الغالم َيأبِق َأبِق  ا، وأبِق يأَبق أَبق  وفرَّ  (4)ذا هربأْبق 

ق سم اإلباالوا ،(5)

ا لسوء خلقه(6)و آبقفه ا وعناد  . واآلبق: مملوك فّر من مالكه مترد 
. واإلباق: (7)

ژ ڑ ڑ ﴿ :ذلك قوله تعاىل. ومن (8)الفرار بحيث ال هيتدي إليه طالب

. واآلبق (9)أبق: فرّ . [140-139:الصافات] ﴾ک کک ک گ گ گ 

وهنا سيده، فر عن دما يعن لعبدبَِق لل: أَ اويق».(10)يث ال يعلم بهلفار إىل حا

ثيلية شبهت حالة خروج يونس عليه السالم من البلد الذي كلفه ربه فيه استعارة مت

 .(11) «بالرسالة بإباق العبد عن سيده الذي كلفه عمال  

                                       
 (.29/362مفاتيح الغيب )( 1)

 (.5/320يف لطائف الكتاب العزيز ) بصائر ذوي التمييز( 2)

 (.10/252للامتريدي )تأويالت أهل السنة  (3)

 دة: أبق.ما( 4/1445(، الصحاح )2/1026) ة البن دريدمجهرة اللغ( 4)

 (.55أليب حيان )ص:ريب بام يف القرآن من الغريب األفة حت( 5)

 ( مادة: أبق.2/1026) اللغة مجهرة( 6)

 (. 1/81نوي )كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتها (،68ألمري القونوي )ص:أنيس الفقهاء البن ا (7)

 (.7/284يض( )رااوي )عناية القايض وكفاية التفسري البيضحاشية الشهاب عىل  (8)

 (.3/66السالم )  العز بن عبدفسريت (9)

 (.5/66) النكت والعيون للاموردي( 10)

 (.23/173التحرير والتنوير البن عاشور )( 11)
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 الفصل األول

  أنواع الفرار 

 وفيه مبحثان:

 رار احملموداملبحث األول: الف

 لب:مطاوفيه أربعة 

 .اىل تعىل هللاإ ارر الفول: ب األلاملط
الفرار إىل اهلل تعاىل صورة من صور انطالق الفار بكل ما أويت من قوة طلب ا 

ومن »للنجاة وهو الفرار املأمور به، فرار السعداء، فرار أهل اإليامن قال ابن القيم : 

 ﴾ىئ يئ جب﴿ :الفرار. قال اهلل تعاىل منازل إياك نعبد وإياك نستعني: منزلة

من يشء إىل يشء، وهو نوعان: فرار  رباهل رار:قة الفقيوح .[05ذاريات:لا]

، وفرار األشقياء: السعداء، وفرار األشقياء. ففرار السعداء: الفرار إىل اهلل 

 .(1) «الفرار منه ال إليه

    ىب يب جت حتىئ يئ جب حب خب مب ﴿وهو الفرار الذي أمر اهلل به يف قوله تعاىل:

 .[15-05ت:الذاريا] ﴾مج جح مح يث حج مث ىث خت مت ىت يت جث
 عدة معان متقاربة: ﴾ىئ يئ جب﴿ :تعاىلوله يف قد ور
. اهربوا أهيا الناس من عقاب اهلل إىل رمحته باإليامن به، واتباع أمره، والعمل 1

 .(2)بطاعته

خت مت ﴿ . ففروا إىل توحيد اهلل من الرشك به ودليله قوله تعاىل عىل إثره:2

                                       
 (.466 /1القيم ) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن (1)

 (.22/440)تفسري الطربي ( 2)
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[51الذاريات:] ﴾ جث مث ىث يث حج مج جح محىت يت 
(1). 

 .(2)عليه يف أموركما اعتمدوو ليها إؤاجل. 3

 .(3). توبوا إىل اهلل من ذنوبكم4

واإلنسان بإحدى حالتني إما حالة رغبة يف يشء أو حالة رهبة »قال القشريي: 

من يشء، أو حال رجاء، أو حال خوف أو حال جلب نفع أو دفع رض ويف احلالتني 

 فراره إىلمن صح يقال: . واهلل ر هووالضاع فاهلل فإن النفراره إىل ابغي أن يكون ين

 .(4) «اهلل صح قراره مع اهلل

 :الفرار إىل اهلل ومن صور

، أي الفرار من أنواع الرشك كله (5). الفرار من عبادة األوثان إىل عبادة الرمحن1

 .(6)ىل التوحيدإ

 .(7)األعامل الصاحلة. الفرار من األعامل القبيحة إىل 2

 .(8)تهرمحىل إب اهلل ار من عذلفرا. ا3

 .(9)ر من طاعة الشيطان إىل طاعة الرمحنلفرا. ا4

                                       
 .(5/85معاين القرآن للزجاج ) (1)

 (.7/424)ري بن كثتفسري ا( 2)

(، اجلامع ألحكام القرآن 4/173بن اجلوزي )ال(، زاد املسري 3/347بحر العلوم للسمرقندي ) (3)

 (.71/53للقرطبي )

 (.3/469لطائف اإلشارات )( 4)

 (.6/94ث التفسري للنارصي )التيسري يف أحادي( 5)

 (.3/379لنسفي )ك التنزيل لمدار( 6)

 (.9/139ل السنة )أهتأويالت  (7)

 (.3/347بحر العلوم ) (8)

 (.17/53اجلامع ألحكام القرآن ) (،9/119)الكشف والبيان للثعلبي ( 9)
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 .(1). الفرار من الكفر إىل الشكر5

 .(2). الفرار من اجلهل إىل العلم6

 .(3). الفرار من الشك إىل اليقني7

 .(4). الفرار من الغفلة إىل اليقظة بدوام الذكر8

 :يهاعل ةابجإلامع ريمة لكا ةحول اآلي ونتناول هنا بعض األسئلة        

 ؟)ففروا(األول: ما نوع الفاء يف قوله تعاىل:  السؤال       

الفاء يف قوله تعاىل: )ففروا( للرتتيب، معناه إذا ثبت أن خالق "أن  :اجلواب

ا ا مؤبد   .(5)"الزوجني فرد )ففروا( إليه واتركوا غريه ترك 

 غريه؟دون  الفرارفظ بل رمعل األجروا( ملاذا حني قال تعاىل: )ففين: ثاالالسؤال 

ا  ا وأمر  اجلواب: عرب بلفظ الفرار دون غريه لينبه عىل أن وراء الناس عقاب ا وعذاب 

حقه أن يفر منه؛ فجمعت لفظة )ففروا( بني التحذير واالستدعاء، وينظر إىل هذا 

 .(7) (6) «يكى منك إًل إلملجأ وًل منجًل »:  ×املعنى قول النبي 

اإلهالك والعذاب  :الك؛ كأنه يقولهاإلعن رسعة  ئنبي ا()ففرو ه:أن قول كام

 .(8) أرسع وأقرب من أن حيتمل احلال اإلبطاء يف الرجوع؛ فافزعوا إىل اهلل رسيع ا وفروا

                                       
 .املصدرين السابقني (1)

 املصدرين السابقني. (2)

 (.3/469لطائف اإلشارات ) (3)

 (.5/480يبة )جيد البن عجالبحر املديد يف تفسري القرآن امل( 4)

 (.28/189) يبمفاتيح الغ (5)

 (.2710رقم  4/2081( ومسلم )247رقم   58 /1البخاري )جه أخر( 6)

(، اجلواهر احلسان للثعالبي 9/560يان )(، البحر املحيط أليب ح5/181املحرر الوجيز البن عطية ) (7)

(5/305.) 

 (.28/189ح الغيب )مفاتي (8)
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ا. وهو يوحي باألثقال»وقال صاحب الظالل:   والتعبري بلفظ الفرار عجيب حق 

ا هلرض، وتثقألا ه هذية إىلبرشلنفس الاألوهاق، التي تشد ااألغالل ووالقيود و

ن االنطالق، وحتارصها وتأرسها وتدعها يف عقال. وبخاصة أوهاق الرزق ع

واحلرص واالنشغال باألسباب الظاهرة للنصيب املوعود. ومن ثم جييء اهلتاف 

ا لالنطالق والتملص والفرار إىل اهلل من هذه األ رار إىل اهلل قيود! الفثقال والقوي 

ا عوحده م  .(1) «ع احلجة وسقوط العذرقطاناالناس ب ريذكتك. ول رشين كنزه 

يف قوله تعاىل: )إىل اهلل( ذكر اجلهة املطلوبة التي نفر هلا، ملاذا  الثالث:السؤال 

 وهذا فيه وجهان: ؟لكنه مل يذكر اجلهة التي نفر منها

ا وهو هول ال ڦ ﴿يه: عذاب، أو الشيطان الذي قال فاألول: إما لكونه معلوم 

 .[6: طراف] ﴾ڄڄ ڄ  ڦڦ 

ا كأنه يقولاينالث كل ما عدا اهلل عدوكم ففروا إليه من كل ما  :: وإما ليكون عام 

عداه، وبيانه وهو أن كل ما عداه فإنه يتلف عليك رأس مالك الذي هو العمر، 

كامل عدو، وأما إذا حلق واخلري، ومتلف رأس املال مفوت الويفوت عليك ما هو ا

ال  ولكن يرفع أمرك ويعطيك بقاءك مريأخذ عهو  فاهلل لت عىلأقباهلل و فررت إىل

 .(2)"فناء معه

ا؟الرابع: السؤال   مِلَ سَم اهلل الرجوع إليه فرار 

ا، ألن يف الرجوع لغريه، أنواع » املخاوف واملكاره، سمى اهلل الرجوع إليه، فرار 

من بد الع ، فيفرفوزادة والملحاب واألمن، والرسور والسعويف الرجوع إليه، أنواع ا

ه فررت منه إال اهلل تعاىل، فإنه فت منه، إىل قضائه وقدره، وكل من خدروققضائه 

                                       
 (.6/3386) آن لسيد قطبيف ظالل القر( 1)

 (.28/189) مفاتيح الغيب( 2)
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 .  (1) «بحسب اخلوف منه، يكون الفرار إليه

يف اآلية  عداه احلكيم بـ)إىل( مَ الفعل )فّر( يتعدى بـ)من( فلِ السؤال اخلامس: 

 ؟الكريمة

به، اذع اة منمنجهو  ته ورمحاهلل ىل كنفضمنه معنى )جلأ( واللجوء إ نهأل»

والفرار صورة حسية عجيبة ال يقوم مقامها يف هذا السياق أي لفظ آخر، فهي 

 .(2) «تستحثنا عىل وجه الرسعة إىل البدار ما دمنا يف هذه الدار

لوجوب  تعليل لألمر بالفرار إليه تعاىل أو ﴾ىب يب جت خب مب ﴿ وقوله تعاىل:»

ا منه تنمم لسالة واصالعليه الاالمتثال به؛ فإن كونه  عليه  -موجب عليه  ىلعاذر 

أن يأمرهم بالفرار إليه، وعليهم أن يمتثلوا به أي: إين لكم من  -الصالة والسالم

ا أو مظهر   ملا جيب إظهاره من العذاب املنذر به، ويف  اجهته تعاىل منذر بني كونه منذر 

عليه أنه ب لهيوتعلابه عق اىل منبأن يأمرهم باهلرب إليه تع × ولأمره تعاىل للرس

من تلقاء نفسه، وعد كريم بنجاهتم من  والسالم ينذرهم من جهته تعاىل الالة صلا

 .(3) «املهروب وفوزهم باملطلوب

هذا من الفرار إىل اهلل، بل هذا  ﴾خت مت ىت يت جث مث ﴿ وقوله تعاىل:» 

ر، قبووال نداداألان، ون اختاذ آهلة غري اهلل، من األوثأصل الفرار إليه أن يفر العبد م

لربه العبادة واخلوف، والرجاء ا عبد من دون اهلل، وخيلص العبد مموغريها، 

 .(4) «والدعاء، واإلنابة
                                       

 (.812كريم الرمحن للسعدي )صال تيسري( 1)

 (.2/127ن الكريم ملحمد نديم فاضل )وي يف القرآالتضمني النح (2)

 (.8/143سليم أليب السعود )إرشاد العقل ال (3)

 (.281تيسري الكريم الرمحن )ص( 4)
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 املطلب الثاين: الفرار من الشيطان.
 أمر اهلل سبحانه وتعاىل العبد بالفرار من الشيطان يف سائر أحواله فقال تعاىل:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

 .  [99-89ل:النح] «ۓے  ھ ے ھ
الشيطان الرجيم، يف هذا املوقف الذي يقف فيه إىل االستعاذة باهلل من عوة دلاف»

اإلنسان بني يدي كلامت اهلل، هي يف الواقع دعوة إىل إعالن احلرب من داخل 

له بكل سبيل. وهبذا اإلنسان عىل هذا الشيطان، الذي يرتبص باإلنسان، ويقعد 

ا هلا من كل وسواس. وهبذا أيض   هلب قد أخالبق هللت اآيا عىلرآن يقبل قارئ الق

 .(1) «تؤثر كلامت اهلل أثرها الطيب فيه، فينال ما شاء اهلل أن ينال من ثمرها املبارك

االستعاذة: االستجارة. وتأويل » ﴾ڻ﴿ وقوله تعاىل يف اآلية الكريمة:

من سائر  هغرين دو - باهللباهلل من الشيطان الرجيم( أستجري  قول القائل: )أعوذ

 .(2)«، أو يصدين عن حق يلزمني لريبمن الشيطان أن يرضين يف ديني -ه خلق
إقرار بأمرين: أحدمها: بأن احلق قادر عىل حتصيل كل اخلريات  ﴾ڻ ﴿»و

اجات ودفع كل اآلفات، والثاين: أن غريه غري موصوف هبذه الصفة فال دافع للح

لعبد من نفسه ر ايفذه احلالة هدة مشاه فعند، هوإال هو، وال معطي للخريات إال 

 ﴾ىئ يئ جب حب﴿ سوى احلق فيشاهد يف هذا الفرار رس قوله:ومن كل يشء 

  . (3)«وهذه احلالة حتصل عند قوله: )أعوذ( [50الذاريات: ]
مبالغة  الشيطان مبالغة يف الشيطنة، كام أن الرمحن ﴾ڻ ڻ ﴿»وقوله تعاىل: 

يم يف ن الرحأ امفعول، كم نىعل بمان فعيشيطاليف حق  ﴾ۀ  ﴿يف الرمحة، و

                                       
 (.360 /7التفسري القرآين للقرآن )( 1)

 (.111 /1تفسري الطربي ) (2)

 .(91 /1اتيح الغيب )مف( 3)
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فعيل بمعنى فاعل، إذا عرفت هذا فهذه الكلمة تقتيض الفرار من حق اهلل تعاىل 

 .(1) «الشيطان الرجيم إىل الرمحن الرحيم

ال واالستعاذة احلقيقية من الشيطان هي: الغيبة عنه يف ذكر اهلل أو شهوده، ف»

 ﴾ىئ يئ جب حب﴿ :قال تعاىل. نلرمحإىل امنه ر ينجح يف دفع الشيطان إال الفرا

فإن الشيطان كالكلب، كلام اشتغلت بدفعه قوي نبحه عليك، فإما ، [50الذاريات: ]

 .(2) «أن خيرق الثياب، أو يقطع اإلهاب، فإذا رفعت أمره إىل مواله كفه عنك

 ﴾ۓہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ قوله:وأما 

 عنديم ن الرجطاشيلمن اعاذة االست تعليل لتلك الدعوة إىل»هو ف [99: النحل]

القرآن الكريم. وذلك أن اإلنسان إذا ذكر اهلل، واستشعر جالله بتالوة فتاح االست

ا به من وساوس الشيطان، وكيده، ومكره إنه إذا فعل  -وعظمته، وجلأ إليه، مستعيذ 

، وملاإلنسان ذلك فّر الشيطان من بني يديه، ونك ا ذليال  يكن  ص عىل عقبيه مستخزي 

باد اهلل الذين يقول اهلل سبحانه بح بذلك من عنه أص، ألئذٍ يه حينعلن اسلط ه ثمةل

 .(3) « [42احلجر: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ وتعاىل فيهم:

الباب الثالث يف اللطائف املستنبطة من قولنا: )أعوذ »قال الرازي عند قوله: 

 بعد إال رسيتي ات الالطاع ، النكتة الثالثة: أن اإلقدام عىلباهلل من الشيطان الرجيم(

طان، وذلك هو االستعاذة باهلل،...النكتة اخلامسة: الشيطان عدو شيالمن  رارالف

والرمحن ، [6فاطر: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ اإلنسان كام قال تعاىل:

موىل اإلنسان وخالقه ومصلح مهامته ثم إن اإلنسان عند رشوعه يف الطاعات 

زمحة ذلك من يخلصه ل كهلة مامرضا يتحرىن والعبادات خاف العدو فاجتهد يف أ

                                       
 املصدر السابق. (1)

 (.163 /3يد )تفسري القرآن املجالبحر املديد يف  (2)

 (.7/360التفسري القرآين للقرآن )( 3)



 (ه1440)مجادى اآلخرة       العشرون  و  سابعالعدد ال  نية    لقرآد اإلمام الشاطيب للدراسات اجملة معه

127 

ام وصل احلرضة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نيس العدو وأقبل بالكلية العدو، فل

عىل خدمة احلبيب، فاملقام األول: هو الفرار وهو قوله: )أعوذ باهلل من الشيطان 

 ٱ ٻ ﴿ ه:ار يف حرضة امللك اجلبار فهو قولالرجيم(، واملقام الثاين: وهو االستقر

[1حتة:فاال] ﴾  ٻٻ 
 »(1). 

   [50الذاريات :] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ قوله تعاىل: ار يفوالفر

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ يشمل الفرار من الشيطان الذي قال اهلل عنه:

ىل . وقيل: الشيطان داع إ(2)أي: فروا من طاعة الشيطان إىل طاعة الرمحن [6فاطر: ]

  .  (3)منه كماهلل يمنعالباطل، ففروا إىل 

 :لعمر × منه الشيطان كام قال الرسول فرّ  امن العبديإي قوإذا  إنهثم 

ا غري ا إًل سلك فجا ا فجا والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا »
 ،(5)«إين ألحسب الشيطان يفر منك اي عمر» :األخرىويف الرواية  ، (4)«فجك

 ، فرّ × اهللل رسود عن ارلوبالذكر او تسلح بكتاب اهلل،امن العبد، وفإذا قوي إي

 .ا وال سبيال  ، ومل جيد إليه منفذ  منه الشيطان

 املطلب الثالث: الفرار ابلدين من الفنت والظلم.
كان الفرار بالدين سنة األنبياء والصاحلني، فقد هجروا أوطاهنم وديارهم رجاء 

 فهأصحاب الكر ونزول الظلم هبم، ومن ذلك فراالسالمة بالدين وخشية الفتنة 

                                       
 (.92-1/91مفاتيح الغيب ) (1)

 (.9/119الكشف والبيان )( 2)

 املصدر السابق. (3)

 (.6392رقم 4/1863( ومسلم )3294قم ر 126 /4ي )أخرجه البخار (4)

(، وابن حبان 9036رقم 62 /6سننه ) (، والرتمذي يف22989رقم  93 /38مسنده ) يف محدأخرجه أ (5)

 (.1609رقم  142 /4أللباين يف السلسلة الصحيحة )( وصححه ا6892رقم  315 /15يف صحيحه )
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک گ گ گ گ ڳک ک  ک﴿ :اىلعتقال 

فهذه اآلية رصحية يف الفرار بالدين وهجرة األهل والبنني  [10الكهف:] ﴾ڱ 

والقرابات واألصدقاء واألوطان واألموال خوف الفتنة وما يلقاه اإلنسان من 

ا بدي × املحنة. وقد خرج النبي طاهنم أوهجروا  أصحابه،، وكذلك (1)نهفار 

السالمة دهم وقراباهتم وإخواهنم، رجاء ليهم وأوالأهام وهيارود وا أرضهمركوت

 .(2)بالدين والنجاة من فتنة الكافرين

مسألة الفرار من الظامل: املسألة الثالثة: فيه جواز »قال ابن العريب عند هذه اآلية: 

 .(3) «ليقةخلا اء واألولياء، وحكمة اهلل يفالفرار من الظامل: وهي سنة األنبي

فيه  ﴾ک ک ک ک گ ﴿ وقوله:»: وهابعبد البن مد حمخ لشيقال ا

مسائل: األوىل: كوهنم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن، 

 .(4) «الفرار منها
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ وقال تعاىل يف معرض قصة أصحاب الكهف:

  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 . [16الكهف:]
متهم عزي حني صممتعض البهم بعضخطاب من  ﴾ٱ ٻ ﴿ له:قوف 

 .(5)عىل الفرار بدينهم
                                       

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ال تعاىل:كام ق (1)

ې  ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[40التوبة:]  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئوئ  ەئ وئې ى ى ائ ائ ەئ 

 (.603 /10اجلامع ألحكام القرآن )( 2)

 (.232 /3أحكام القرآن البن العريب )( 3)

 (.242سري آيات من القرآن الكريم )ص: تف (4)

 (.2/707) الكشاف للزخمرشي( 5)
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الذي أنتم بصدده  ﴾ٺ ٿ ﴿ يسهل وييرس لكم :أي ﴾ٺ ٺ  ﴿ وقوله:

 .(1)من الفرار بالدين

تقرير التوحيد ضمن قصة »: ةوقال أبو بكر اجلزائري ضمن هدايات السور

      .(2) «لكفرواالرشك روا بدينهم خوف ا من أصحاب الكهف إذ ف

فّضلها زلة عن اخللق واالنفراد باخلالق الغريان والع خولود بالاجلنى فسك

أن  يوشك»: ×سيام عند ظهور الفتن وفساد الناس قال الرسول ال × رسول اهلل
يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من 

 .(3)«الفنت

 لجهاد.ار لفر الاملطلب الرابع: 
رك ــل اهلل وتـيـبـي سـف رارـفـوة للـي دعـرآن هــقـي الـف ادـهـجـال اتـل آيـك

ٱ ٻ ﴿ ى:ـالـعـول اهلل تــك قـن ذلـس ومــفـواء النـــالدنيا وأهملذات 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

   .[41التوبة: ] ﴾ٺ

.. ولكن  أي، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ املراد بقوله تعاىل: وا خفاف ا وثقاال  فرُّ

 ن؟أي وإىلفرار من أين؟ ال

األهل هوى إىل املال وإلنسان فيها من  لتعلق باماة، والالفرار من حب احلي

والولد.. ثم اللجوء إىل اهلل، وإىل اجلهاد يف سبيل اهلل!! وهذا ما يشري إليه قوله 

 .  [50الذاريات: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿تعاىل: 
                                       

 (.2/426جامع البيان لإلجيي )( 1)

 (.3/241أيرس التفاسري ) (2)

 (.19م رق 1/13خرجه البخاري )أ (3)
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دعوة إىل ي ه (رالفرا) مةكلالذي حتمله  اد يف سبيل اهلل،ــى اجلهـوة إلـدعالـف

ام أمرين  : ع 

وذلك ال يكون إال دنيا، املستويل عىل النفوس، ل: االنخالع من سلطان الواأل

بمغالبة أهواء النفس، والوقوف منها موقف العدو الذي يرتبص لإلنسان عىل 

اة الدنيا، ل إليه، فيفر املؤمن من دواعي احليطريق اخلري، ليحول بينه وبني الوصو

تامس السبل ل، هلك!! والثاين: ارار منهيف الف فرتلذي إن تلبث أو ا و،دن العمه رافر

هذا العدو، الذي حيول بينه وبني اخلري املدعو  بيدالتي ختلص اإلنسان من الوقوع 

ال بالفرار من وجه هذا إليه من قبل ربه، وهو اجلهاد يف سبيل اهلل.. وذلك ال يكون إ

هة ك هي وجوتلئمة عىل سمته.. قاال لوجهةا ريغاذ وجهة أخرى العدو، واخت

 .(1)اد يف سبيل اهللاجله

 

 

 
 

                                       
 (.770 /5القرآين للقرآن )التفسري  (1)
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 املبحث الثاني
 الفرار املذموم

 وفيه أربعة مطالب: 

 الفرار من اإلميان والدعوة. املطلب األول:
لدعوة وا املنافقني يف فرارهم من اإليامنحتدث القرآن الكريم عن الكفار و

پ پ پ پ ﴿ :تعاىله ولومن ذلك ق × النبيكل ما جاء به  عن وإعراضهم

 .  [15-49املدثر : ] ﴾ٺ ٺ ٿ  ٺ ڀ ڀ ٺ ڀ ڀ
 .(1) × القرآن وغريه من املواعظ التي جاء هبا النبي ﴾پ  ﴿قوله: 

 .(2)احلمر الوحشية و)احلمر( املراد هبا

 تان:ة( قراء)مستنفروجاء يف 

 .(3)ءة اجلمهورقرابكرس الفاء وهي  ﴾ٺ ﴿القراءة األوىل: 

 الفراء: نشد وأ، (4)وتعني: نافرة

ّربـدن لـمْ ـة عَ رـمـر أحـي إثـف      ِفر ـمستنه ـإنامرك ـك حـأمس  .(5)غر

، وتعني: (6)بفتح الفاء وهي قراءة نافع وابن عامر ﴾مستنَفرة﴿القراء الثانية: 

 .(7)منفرة مذعورة

                                       
 (.4/656الكشاف ) (1)

 (.19/88اجلامع ألحكام القرآن ) (2)

، احلجة يف القراءات السبع البن (1/660(، السبعة يف القراءات البن جماهد )24/38 الطربي )تفسري (3)

 .(1/355ويه )خال

 (.3/951) حر العلومب (،24/38تفسري الطربي ) (4)

 (.206 /3ء )معاين القرآن للفرا (5)

لقراءات السبع البن (، احلجة يف ا1/660، السبعة يف القراءات البن جماهد )(24/38تفسري الطربي ) (6)

 (.1/355خالويه )

 (.19/89لقرآن )مع ألحكام ا(، اجلا5/180(، معامل التنزيل )01/78الكشف والبيان ) (7)
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 .(1)ماةعدة معان أشهرها األسد أو الر ﴾ٿ  ﴿ وجاء يف

ني، ضعوهم إليه وتذكرهم به معرتدا الكفرة الذين قبلك ممام هلؤالء : فواملعنى

محر الوحش إذا فرت ممن يريد راضهم عنه محر من كأهنم يف نفارهم عن احلق، وإع

 .(2)صيدها من أسد أو رام

حلاهلم بنّي، كام يف  مذمة ظاهرة وهتجني يف تشبيههم باحلمر:»قال الزخمرشي: 

قل. لعا وشهادة عليهم بالبله وقلة [5: معةاجل] ﴾ک گ گ گ  ﴿ قوله:

 .   (3) «رائبوحش واطرادها يف العدو إذا راهبا ال وال ترى مثل نفار محري

شبههم يف إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت األسد أو » قال ابن القيم:

لهم بام بعث وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم يف جه الرماة ففرت منه.

ي املرفإذا سمعت صوت األسد أو ا ا.ئ  ه كاحلمر وهي ال تعقل شيه رسول باهلل

ا عن اهلدى الذي فيه الذم هلؤالء. فإهنم نفرو نفرت منه أشد النفور. وهذا غاية

 .(4) «سعادهتم وحياهتم. كنفور احلمر عام هيلكها ويعقرها

 :دعوة قال تعاىلالو اإليامنوقوم نوح صورة أخرى من صور اإلعراض عن 

ۉ ۅ ۅ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۓ ڭ ڭ﴿

   ﴾  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې ې   ۉ

 .[7-5ح: ون]
ه، ــادتـد اهلل وعبـيـحوـى تـه، وإلــة ربـالـه لرســما قوـالم دعـه السـوح عليـن

ك ـي ذلـذوا فـخـوات هـوا لـبـم يستجيـم لـهـكنه، لـوتـطـه وســأسـم بـذرهـوح

 ي: ـوهض راـد واإلعـصللال  ـل وسبـائـوس

                                       
 (.5/250رآن للزجاج )القاين (، مع24/40ي )طربتفسري ال (1)

 (.8/273تفسري ابن كثري )( 2)

 (.4/656شاف )الك (3)

 (.557التفسري القيم )ص:  (4)
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ا من اإليامن ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ الفرار. 1  .(1)أي: تباعد 
 .   (2)دعائيمعوا : سدوا مسامعهم حتى ال يسيأ﴾ى ې ې ې ﴿و. 2
  .(3)لئال يروينا وجوههم أي: غطوا هب ﴾ى ائ ﴿. 3
 .(4)م يتوبواكفرهم فل أرصوا عىل ﴾ائ  ﴿. 4
ا ـول مـبـوق قـحـان للـن اإلذعـوا عـتعاظمأي:  ﴾ەئ ەئ ﴿. 5

  .(5)هــإلي همـوتـدع
ا عن اإل ن والتصديق اميكل هذه الوسائل اختذها كفار قوم نوح عليه السالم فرار 

 الم.    عليه الس بام جاء به نوح

يضاف  أضاف الفرار إىل الدعاء، وقد، ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ ويف قوله:» 

 وأصل». (6) «أي: يبرص به [67يونس: ] ﴾ۉ ۉ﴿:اليشء إىل سببه؛ كقوله

السالم، وكانوا قد استثقلوه وأبغضوا نت قد اشتدت لنوح عليه أن عداوهتم كا هذا

لهم عىل الفرار؛ فنسب اه معنى محبغضهم كالمه واستثقاهلم إيب مكالمه، فحدث هل

وجود الدعاء؛ فنسب إىل الدعاء  عندعاء، ألن حدوث ذلك املعنى كان ذلك إىل الد

ة سبب ا لزيادة الفرار؛ وهو ن الدعاء يف احلقيقويك أن اورة والقرب، العىل معنى املج

التوبة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ كقوله تعاىل:

ا عندما يادة الرجسوالقرآن مل جيعل سبب ا لز ،[251  تال، ولكنهم ملا أحدثوا بغض 

، فأضيفت تلك لك معنى محلهم عىل ذلك الوجهعليهم القرآن، فحدث هلم بذ

لزائد يف الرجس، فنسب إليه لك حدث ذلك السبب اذند ذ عالزيادة إىل القرآن؛ إ

                                       
 (.18/300حكام القرآن )(، اجلامع أل4/342(، زاد املسري )22/251 البسيط للواحدي )التفسري (1)

 (.8/232بن كثري )تفسري ا( 2)

 (.3/500بحر العلوم ) (3)

 (.18/300)قرآن ال حكاماجلامع أل (4)

 (.23/632تفسري الطربي ) (5)

 (.436 /4هل السنة )تأويالت أ (6)
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 ﴾ڌ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ قال اهلل تعاىل:عىل معنى املجاورة، و

ة بعد مرة، رين يذكروهنم مريني، بل كانوا مذكسكونوا منوهم مل ي ، [110املؤمنون:]

ا أوبغضهم إياهم واختلكن  هم اإلنساء، فعىل قع هلم النسيان، فنسب إلياذهم سخري 

ودعاءه، أحدث هلم ذلك البغض زيادة نفار  وه واستثقلوا كالمهضأبغا ذلك مل

ء يف كون الدعاالوجه الذي ذكرنا ال أن ي ىلع م نسب النفار إىل الدعاءوجحود، ث

ا  .(1) «احلقيقة منفر 

ا للفرار من لون يف اللجاج، التامس  ر يف كل زمان ومكان يدخم الكفاهكذا ه 

نذرهم بأس اهلل ليكونن م لئن جاءهم منذر يامهنأي اإليامن؛ فأقسم املرشكون جهد

 قال تعاىل عنهم:ك ذلأسلك لطريق احلق وأشد قبوال  فلام جاءهم حدث خالف 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ﴿

 .  [42فاطر: ] ﴾ ۆ ۈۆ 
ا أي: ذهاب ا عن احلق،  × مدفلام جاءهم النذير وهو حم مل يزدهم ذلك إال نفور 

ا منه  ب اوهروبعد 
(2). 

 .فرار من عذاب هللا وعجزهم عن ذلكار ال: حماولة الكفاملطلب الثاين
يف اآلخرة، ويف ، وقد يكون قد يكون يف احلياة الدنيا عاىلعذاب اهلل سبحانه وت

كن هيهات هيهات قال تعاىل ول ل الكفار الفرار من عذاب اهللكال احلالتني حياو

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ﴿ي: عن حماولتهم الفرار من عذابه الدنيو

ا أهلكنا من قبل يقول تعاىل » [3ص:] ﴾ٹ  يش هؤالء املرشكني من قرذكره: كثري 

اال يعني:  ﴾ٿ ٿ ﴿ احلق ه من عندنا منفيام جاءهم ب × ذين كذبوا رسولنا حممد 

كذيب رسلهم فيام أتوهم به من فسلكوا سبيلهم يف ت الذين كانوا قبلهم، ن األممم

                                       
 (.242-223 /10تأويالت أهل السنة ) (1)

 (.453 /17تفسري الطربي ) (2)
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ليه، حني نزل جوا واستغاثوا بالتوبة إا إىل رهبم وضفعجو ل:يقو ﴾ٿ ﴿ عند اهلل

ا من أليم منا نوا به عذابه فرار  هبم بأس اهلل وعاي ٿ ٹ ﴿ به،ذاع عقابه، وهرب 

العذاب بالتوبة، وقد حقت  وليس ذلك حني فرار وال هرب منول: يق ﴾ٹ

قت وري  غة العذاب عليهم، وتابوا حني ال تنفعهم التوبة، واستقالوا يفـلمـك

  .(1) «ةـالـاإلق
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ وطلبوا املفر عند قوله تعاىل:

 .[36ق:] ﴾ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ
ذلك عن أنفسهم، وال ن، مل يملكوا دفع كم أهلكنا قبلهم من قرل: وقي»

 .(2) «هبم لو أرصوا عىل التكذيب ع ما ينزلك قومك دف، فكيف يمللكاالنتصار من ذ

اهلل وقدره؟ م من قضاء ر كان هلمفمن هل »أي:  ﴾ڀ ٺ ٺ﴿وقوله: 

ا  ل؟لرسجاءهم ملا كذبوا اعوه ورد عنهم عذاب اهلل إذ وهل نفعهم ما مج فأنتم أيض 

 .(3) «وال حميص حميد وال مناص والم ال مفر لك

ی ﴿ رار فقال تعاىل: الفم عىلوآيسهم من قدرهتأعجزهم سبحانه قد و

ٱ ٻ ٻ  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀپ  ٻ ٻ پ پ پ

 .[20-18هود:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وقال سبحانه 

: النحل] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇچ چ چ 

 ه تعاىل؛ ألنه ال يعجزهيعون اإلفالت والفرار من عذابيستطفال »أي:   [45-46

                                       
 (.142 /21تفسري الطربي ) (1)

 (.536 /9تأويالت أهل السنة ) (2)

 (.409 /7ري ابن كثري )تفس( 3)
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 .(1) «ريده، فهو القوي العزيزيشء ي

فقون للفرار من عذاب اهلل يسعى الكفار واملناث حي يوم القيامة هو يوم الفرارو

 [33 ر:غاف رةسو] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿ قال تعاىل:ولن يتمكنوا 

 .(2)يقذفوا فيها نار حتىفرارهم من ال أي: مدبرين يف
ھ ھ ھ ﴿ بقوله: األخرويعذابه  فرار منيعوا الأن يستطوحتداهم 

  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 [.33الرمحن:]
 دنيا أم يف اآلخرة عىل قولني:هذا اخلطاب يف ال اختلف املفرسون هل

فذوا من املوت بأن تنفرار . واملعنى: إن استطعتم اليالدناألول: اآلية خماطبة يف ا

 .(3)فذوامن أقطار السموات واألرض فان

ال لئ اآلخرة )يوم القيامة( واملعنى: إن استطعتم الفرارخماطبة هلم يف الثاين: اآلية 

ففروا، ثم إذا تبني لكم أن ال فرار لكم والبد من الوقوع فيه، فإذا  تقعوا يف العذاب

لكم إذن، ألن  م ال تنرصون فال خالصوأرسل عليكم؛ فاعلموا أنكه في وقعتم

 .(4)إليهامبعده وال سبيل ع وإما بالرفع قبل الوقواخلالص إما بالدفع 

ك، ملا يرون ر األرض، واجلن كذلقطاوذلك أنه يفر الناس يف أ»قال الضحاك: 

ض، رباألصفوف من املالئكة قد أحاطت من هول يوم القيامة، فيجدون سبعة 

 .(5)«ا معرش اجلن واإلنس(فحينئذ يقال هلم: )ي فريجعون من حيث جاؤوا،

                                       
 (.5/625) -حوثالبمع جم–فسري الوسيط لتا (1)

 (.5/155النكت والعيون ) (2)

(، اجلواهر احلسان 10/64(، البحر املحيط )29/361(، مفاتيح الغيب )5/230جيز)املحرر الو (3)

(5/352.) 

 املصادر السابقة. ( 4)

 (.5/230جيز)(، املحرر الو23/42تفسري الطربي )  (5)



 (ه1440)مجادى اآلخرة       العشرون  و  سابعالعدد ال  نية    لقرآد اإلمام الشاطيب للدراسات اجملة معه

137 

، (2)، وأيب حيان(1)لرازي وهو اختيار الم القول الثاينأعواهلل  والصواب

 .(3)والثعالبي

  [10]القيامة: ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ل اهلل عنهم: يامة فقاوم القي فروطلبوا امل

 من هول املََْفرُّ أين  يعاين أهوال يوم القيامة:م يو وتأويل الكالم: يقول اإلنسان»

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿فرّد اهلل تعاىل عليهم:  .(4) «ذي قد نزل؟ وال فرارهذا ال

لجأ إليه ، وال مكان تارفر مليس هناك يا ابن آد»أي: ، [12-11]القيامة:  ﴾ې 

فعىل  ؟املََْفرُّ  نيأ  :لالكافر كان يفر من اهلل إىل غريه حني قاوفيه أن  .(5)«وتفر إليه

 .(6)موره إال بهأاهلل إىل اهلل وال يستعني يف كل  ه ويفر من غريمن أن يضاداملؤ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ السابقة لقوله: اآلياتت كام حذر

اوس اهلل تعاىل، ومن إتباع وسمن اإلرشاك ب رذيتحأشد ال [121النساء:] ﴾ېئ

وهددت كل من هيجر طريق  عةادالشيطان وخداعه ووعوده الباطلة، وأمانيه اخل

نها ال مفر م :أي ﴾ېئ ېئ ۈئ ﴿هنم التي ال لرشد ويسلك طريق الغي بجا

 .(7)ملجأ وال

م هترغم حماوال-واملرشكني لقرآن الكريم عن اعرتاف الكفار يات يف اوحتدثت آ

ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ بعجزهم عن ذلك كام يف قوله تعاىل: -اهلل فرار من عذابلا

ڃ ڃ  ڃ ڄ ڃڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

                                       
 (29/361)مفاتيح الغيب  (1)

 (.11/64) البحر املحيط (2)

 (.5/352اجلواهر احلسان ) (3)

 .(24/57تفسري الطربي ) (4)

 (.12/7868اهلداية إىل بلوغ النهاية )( 5)

 (.6/403القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ) غرائب (6)

 .(240 /2وم )بحر العل (7)
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 .(1)ن العذابوال َمْعِدل ع ما لنا من مهربأي:  [21إبراهيم:] ﴾ژ

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ اىل:وقال تع

نوا يدعون من قبل يف هم ما كانل ع: بطنييع ﴾ڦ ڄ﴿ [48-47فصلت: ]

ا علمو ي:يعن ، ﴾ڃ چ چ چ چ ﴿ -وهي اآلهلة التي يعبدوهنا-الدنيا 

 .(2)لنارن ملجأ وال مفر من اواستيقنوا ماهلم م

أي:   [35الشورى: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وقال سبحانه:

 الب ومهرفر وال اهلل مكذبني هبا أنه ال ملذين ينازعون يف آيات حينئٍذ ا ويعلم

 مأهن . قال مكي: أيقنوا(3)وسلطانهجأ من عذاب اهلل، فإهنم مقهورون بقدرة اهلل مل

 .(4)ال ينفعهم الفرار

م إشعار بقصده [167البقرة :] ﴾ې ېۉ  ۅ ۉ ﴿ قوله تعاىل: ندوع

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ حانه وتعاىل:ها واخلروج، كام قال سبالفرار من

 .(5)هم تنفعال روجتهم للخفأنبأ أن وجه [20السجدة: ] ﴾ۆئ
 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ وقال تعاىل عىل لسان اجلن:

منا أن لن نعجز اهلل يف : )وأنا علتقرأ هذه اآلية حفصة  نتكا» ،[12اجلن: ]

 .(6)ا(ة ولن نسبقه هرب  األرض فرر

 نفوته، وال يتهيأ لنا أن نعجز اهلل بأهلن : لأي ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ فقوله:

 إلينا. وعذابه همتإيصال نقاألرض عن 

                                       
 .(158 /3)ابه للزجاج معاين القرآن وإعر (1)

 (.3/322بحر العلوم ) (2)

 (.25/74ري للزحييل )ملنري االتفس( 3)

 (.10/4465اهلداية إىل بلوغ النهاية ) (4)

 (.310تراث أيب احلسن احلرايل املراكيش )ص: (5)

 ها يف كتب القراءات. ذكر هذه القراءة غري املاتريدي، ومل أقف علي مل أجد من( 6)
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 ذبنا.يعال وخيرج قوله: )فررة( عىل ذلك، أي: لو فررنا من عذابه، لن نعجزه أ

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿ :  ن الطلب؛ قال اهللودوالفرار قد يكون ب

نه ال يكون إال ، وأما اهلرب فإالفرار من الطلبومل يرد به  ،[50الذاريات:  ] ﴾جت

عن عذاب اهلل تعاىل؛ لكثرة األعوان  ارفرال لنا يتهيأ عن طلب؛ فكأهنم قالوا: ال

 .(1)« بواألنصار، وال يعجزه هربنا عن طل

جزنا، وأن قدرة اهلل وكامل عن تبنّي لنا كامل اآلوقتنا نا يف وأ»قال السعدي: 

ا وسعينا بأسباب الفرار لن نعجزه إن هربننعجزه يف األرض ونواصينا بيد اهلل فلن 

 .(2) « إليهإاله من لجأته، ال مواخلروج عن قدر

 املطلب الثالث: الفرار من الزحف.
فرار وذلك لقوله يم الوحتر ب الثبات يف اجلهاد،جو وال خالف بني العلامء يف

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :تعاىل

ۉېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 .[16-15األنفال: ]  ﴾ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۇئ
ۇئ ۇئ ۆئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ وقوله تعاىل:

 . [45 فال:األن] ﴾ ۆئ ۈئ
 .(3)«حفلز وم ااجتبوا السبع املوبقات وذكر منها والتويل ي»:× وقول النبي

 :(4)ثة مواضعذلك ثالمن نى إال إنه يستث

                                       
 (.252 /01هل السنة )تأويالت أ (1)

 (.891محن )صلرتيسري الكريم ا( 2)

 (. 145رقم  1/92( ومسلم )2766رقم 10 /4البخاري ) رجهأخ( 3)

(، املغني البن 7/99ين )صنائع للكاسا(، بدائع ال2/322ر هذه املواضع يف: املهذب للشريازي )انظ (4)

(، حاشية الدسوقي 3/45للبهويت ) ( كشاف القناع2/65املحتاج للرميل ) (، هناية8/484قدامة )

 (.3/242ين )حاشية ابن عابد، (2/178)
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ا لقتال.أن يك األول: ينرصف من ضيق إىل سعة، ويعني: أن  ون الفرار حترف 

 يفله كن مما هو أم كان منكشف إىل مسترت ونحو ذلكمن سفل إىل علو، أو من مو

 .﴾ائ ائ ى﴿لقوله:  القتال.

ا إىل فئة من  م ينضأن ني ولو بعدت. ويعني: لماملسالثاين: أن يكون الفرار حتيز 

ليشد أزرهم ا؛ ني يف جهة غري اجلهة التي كان فيهإىل مجاعة أخرى من املسلم

 .﴾ەئ ەئ وئ وئ    ﴿لقوله:  كاثر مجعه عليهم. وينرصهم عىل عدو ت

حينئٍذ وذلك  ضعف املسلمني، فيجوز الفرار عىل اركفليزيد عدد االثالث: أن 

ۀ ہ ہ ہ  ۀ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ لقوله تعاىل:

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۓھ ے ے ہ ھ ھ ھ 

 .[66األنفال: ]

من فّر من و ر،ـفـلم يـة فـالثـن ثـّر مـن فـم»ال: ـق اس ـبـن عـن ابـوع

 .(1) «اثنني فقد فرّ 

ې ې ې ى ى ائ ﴿ : واختلف املفرسون يف حكم قول اهلل

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .  [16األنفال: ] ﴾ىئ

 :(2)قوالن يهف ؤمنني مجيعا؟ م يف املأ بدر هل هو خاص يف أهل

 × هو ألهل بدر خاصة، ألنه مل يكن هلم أن يرتكوا رسول اهلل األول:ول الق
 عدوه وينهزموا عنه، فأما اليوم فلهم االهنزام.ع م

                                       
 (.2/869تفسري الشافعي )( 1)

(، 2/510الوجيز ) (، املحرر2/253(، تفسري السمعاين )13/435سري الطربي )انظر القولني يف: تف (2)

 (.4/29ن كثري )(، تفسري اب7/380اجلامع ألحكام القرآن )
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ا. ا عام يف كل من وىلاآلية حكمه هذهأن  القول الثاين:  الدبر منهزم 

 أدلة القول األول:
 ھ ھ ﴿ قال تعاىل: ك وفّر املسلموند بعد ذلأحيوم أنه ملا كان .1

ثم كان يوم حنني ،  [155آل عمران:] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿،  [25التوبة:] ﴾ۇ ڭ ڭ ﴿ فقال:

هلل يف غزوة أحد وحنني ثم تاب اة بعد بدر ابصحال ، فقد فرّ  [27التوبة: ] ﴾پ 

 .(1)وص ببدرصار خمعليهم؛ فهذا يدل عىل أن النهي عن الفر

 ما أصاهبم وصربوا حتى قتلوا، اجلرس  يومنيملا أصاب املسلم . أن عمر2

ا بعد ذلك يقول: أنا فئة كل مسلما إذقال: هال رجعوا إيل، وكان   .(2)بعث جيش 

رسول  ا فحصنا حيصة، فقلنا: ياغزو   غزونا»قال:  نهأ  . وعن ابن عمر3

 .(3) «العكارون، وأنا فئتكمم أنت اهلل، نحن الفرارون؟ فقال: ال، بل

 .(4)ىل يوم بدرإإشارة  (يومئذٍ ) ﴾ې ې ې ى﴿ :ه تعاىل. قول4

 أدلة القول الثاين: 
 .(5)«التويل يوم الزحف: اجتبوا السبع املوبقات وذكر منها»:× رسولال قول

                                       
 (.4/29سري ابن كثري )(، تف10/66)التفسري البسيط  (1)

رقم  541 /6) (، وابن أيب شيبة يف مصنفه9524رقم 252 /5يف مصنفه ) اينلصنعه عبد الرزاق ارجأخ( 2)

( وقال 18084رقم  131 /9بيهقي يف الكربى  )وال( 5744رقم  33 /10( وأمحد يف مسنده )33688

 ( : ضعيف.1204رقم  28 /5واء الغليل)األلباين يف إر

( وقال: هذا 1716رقم  267 /3)نه  سن(، والرتمذي يف4385رقم  282 /9أمحد يف مسنده )أخرجه ( 3)

رتمذي )ص: ال ديث يزيد بن أيب زياد. وضعفه األلباين يف ضعيف سننحديث حسن، ال نعرفه إال من ح

 (.36رقم  197

 (.2/336فتح القدير ) (4)

 (.145رقم  1/92( ومسلم )2766رقم 10 /4ه البخاري )أخرج (5)
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 موم األلفاظ وهو الذي عليه اجلمهور.ن العربة بعوهو الراجح أل

ن فوا لكوذلك عن معناس من أكثر من ضعفهم، والفّر وأما يوم أحد فإنام 

أمام فيهم وفرارهم عنه، وأما يوم حنني فكذلك من فّر إنام انكشف  × الرسول

 . (1)افوعن كلذلالكثرة، وحيتمل أن عفو اهلل عمن فّر كان عفو عن كبرية 

 ابع: الفرار من املوت.ب الر املطل
ڱ ﴿ وت فقال تعاىل عنهم:ملا خشيةسعى الكفار واملنافقون للفرار من القتال 

ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  ٻ پ پ پ پ ڀٻ  ٻ ٻ ٱ جب

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٿ

 .[17 -12ب احزاأل]  ﴾ڃ 
 منازلكم، أمرهم باهلرب من عسكر وا إىلفارجعأي:  ﴾ڭ ﴿ ومعنى:

 .(2) × والفرار منه، وترك رسول اهلل × رسول اهلل

يستأذن  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ وقوله:

 منزله، ولكنه يريد الفرار نرصاف عنه إىليف اإلذن باال ×اهللبعضهم رسول 

 .(3)×واهلرب من عسكر رسول اهلل

ا  العدو، وإنا نخشى عليهييل ة، وهي مماخالية ضائع ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿ ه:ولوق

                                       
 (.2/510) املحرر الوجيز ( 1)

 (.02/224) لطربيتفسري ا  (2)

 املصدر السابق.(  3)
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بل اهلل  ﴾ۋ ۅ ۅ﴿هذا، فقال:  ؛ فأكذهبم اهلل تعاىل يف قوهلم(1)العدو والرّساق

 .(2)حيفظها عىل ما وعد
ا من القتل واملوت. ني: أحدمهحيتمل وجه ﴾ې ېې ۉ  ﴿ وقوله: ا: فرار 

ا من الدين والثاين: فرار 
(3). 

هؤالء من  دينة عىللت املولو دخ»أي:  ﴾ەئائ ائ ى ى ﴿ :ولهقو

ثم سئلوا الرجوع من اإليامن إىل  ﴾وئ وئ ەئ﴿ واحيها...جوانبها ون

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ لفعلوا ورجعوا عن اإلسالم وأرشكوا، ﴾ۇئ﴿ لرشك،ا

   . (4) «قليال  وألرسعوا إىل ذلك ﴾ۈئ ۈئ﴿ م الرشكا عن إجابتهسوتبحا وما ﴾ۈئ
ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ وقوله:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

نرصاف عنك قل يا حممد، هلؤالء الذين يستأذنوك يف اال» ﴾ڃڄ ڃ ڃ ڃ 

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ويقولون: إن بيوتنا عورة: 
صل إليكم بكل حال، كرهتم أو أحببتم ا كتب اهلل منهام وان ذلك، أو مأل ول:قي

كم ذلك مل يزد فرار قتلال تم من املوت أوذا فرروإ: وليق ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

ب لكم، ثم تِ كر  نام متتعون يف هذه الدنيا إىل الوقت الذيوآجالكم، بل إيف أعامركم 

 .(5) «ب لكم وعليكمتَ يأتيكم ما كَ 
م أهنا ليست كام ذكروه وأن قصدهم عاىل عن بيوهتخرب اهلل تأف» طية:قال ابن ع

كذلك، خاصة نفوسهم ليس ن محاية بيوهتم وم يريدوهنمن أالفرار، وأن ما أظهروه 

                                       
 (.3/452زاد املسري ) (،8/19الكشف والبيان )  (1)

 (.3/51بحر العلوم ) (،8/236تأويالت أهل السنة ) ( 2)

 (.8/460يط )(، البحر املح14/149ألحكام القرآن )(، اجلامع 4/382النكت والعيون ) ( 3)

 (. 722-20/226تفسري الطربي ) ( 4)

 (.228 /20بق )لساصدر اامل  (5)
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لت ويريدون حربه وأن يغلب، ولو دخ × رسول اهللوأهنم إنام يكرهون نرص 

ملحمد  بحلرة واوف احلقيقي، ثم سئلوا الفتناملدينة من أقطارها واشتد اخل

 ۈئ﴿حابه لطاروا إليها وأتوها حمبني فيها، ومل يتلبثوا يف بيوهتم حلفظها وأص

 .(1) «سالحهمما يأخذون قدر  ل:قي ﴾ۈئ

 ﴾پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ وقوله:»: قال الرازي
اهلل كائن  لفرار مما وقع عليه القرار، وما قدرهإشارة إىل أن األمور مقدرة ال يمكن ا

 .(2)«آجال  وال ينتفع باملخالفة عاجال   ورطة العقاب لفه يبقى يفاا خء إذفمن أمر بيش

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: ملوت فقال تعاىلود من اهي فراروحتدث القرآن عن 

ۆ  ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ھ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

. [8-6اجلمعة: ] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ى ائ ائ ەئ ەئ
 ﴾ھ ھ﴿نكم يهود إن زعمتم أحممد لليا قل : × دقال تعاىل ذكره لنبيه حمم

ۓ ﴿ ،(4)سواكم ﴾ے ے ھ﴿ ،(3)وكانوا يقولون نحن أبناء اهلل وأحباؤه

 ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ ،(5)افقولوا: اللهم أمتنني: سلوا املوت، عي ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ

يعذب أولياءه، بل يكرمهم  اس، فإن اهلل اليف قيلكم: أنكم أولياء هلل من دون الن

ن فتمنوا املوت لتسرتحيوا من كرب الدنيا ام تقولوفيني م حمقوينعمهم، وإن كنت

 .(6)مها باملوتنان ونعيجلوح اصريوا إىل رومهومها وغمومها، وت

                                       
 (.374 /4املحرر الوجيز ) (1)

 (.161 /25لغيب )مفاتيح ا (2)

 (.5/170)معاين القران للزجاج  (3)

 (.23/379تفسري الطربي ) (4)

 (.3/447بحر العلوم ) (5)

 (.23/379ري الطربي )تفس (6)
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فيهم،  × اآلية معجزة ملحمد  جعل هذهرسين أن اهلل تعاىلوروى كثري من املف

 يا،الدن منهم املوت يف أيام معدودة مات وفارقعلمه أنه إن متنى أحد وآية باهرة، وأ

عىل جهة التعجيز، وإظهار اآلية، فام متناه  «متنوا املوت»: × رسول اهللقال هلم ف

 .(1)× حممدوت وثقة بصدق املا من ف  خو حد  أ

، وقد قال اهلل (2)االيهود املوت أبد  وال يتمنى أي:  ﴾ۇ ۆ ۇ﴿ وقوله:

 وعن ابن عباس ،[69البقرة: ]﴾ڦ ڦ ڦ ڄ  ڦ﴿ عنهم:

اللهم أمتنا »فقولوا: التكم صادقني م يف مقكنتإن »: ×قال: قال: رسول اهلل

 .(3)«فامت مكانه غص بريقه الكم إفوالذي نفيس يف يده ال يقوهلا رجل من

ولو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم »قال: وعن ابن عباس

 .(4)«من النار

 بسبب ما عملوا من الكفر واملعايص والتحريف ﴾ۆ ۈ ۈ﴿ وله:قو

 .(5)يلوالتبد
ذو علم بمن ظلم من خلقه، فأوبقها بكفره  ﴾ۋ ۋ ۅ﴿ ه:وقول

وهؤالء  مومالع، وهي عىل (7)وتال يتمنون امل م بأهنمهلحا بوقيل: عليام   ،(6)باهلل

 .(8)ا أولي  اليهود داخلون فيهم دخوال  
                                       

 (.5/308) جيزاملحرر الو( 1)

 (.23/379تفسري الطربي )( 2)

(: إسناده 872صسفار )( وقال العراقي يف املغني عن محل األ274 /6الئل النبوة ) ديهقي يفأخرجه الب( 3)

 ضعيف. 

 صحيح. إسناده (:2963رقم  871 /7( وقال األلباين يف الصحيحة )2225رقم  99 /4) محد يف مسندهأخرجه أ  )4 (

 (.5/269للشوكاين )فتح القدير  )5(

 (.23/793تفسري الطربي ) )6(

 (.3/447وم )لعلر ابح )7(

 (.5/269فتح القدير للشوكاين )( 8)
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أي: إن املوت  ﴾ى ىۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ وقوله:

ۈ ٴۇ ﴿: ظريه، ون(1)ةالكم ال حمالذي تكرهونه وتأبون أن تتمنوه نازل ب

 .[78النساء: ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
اتكم إىل ن بعد ممم كمم ربثم يردك ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ وقوله:

فيخربكم حينئٍذ ما كنتم  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿.(2)السموات واألرضغيب  عامل

؛ ألنه حميط بجميعها ثم جيازيكم عىل ذلك تعملون من األعامل سيئها وحسنها

 .(3)هأهل و هبام وامليسء املحسن بإحسانه
 :تعاىل وحتدث القرآن الكريم عن فرار املرشكني من املوت وكراهيتهم له فقال

 .[19ق: ] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ ڃ ڄ ڄ  ﴿
 .(4)فيه أي: كشفت لك عن اليقني الذي مترتي ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :قوله

وهو مستعار لكراهية أو  ،(5)تفر وهترب :أي ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ وقوله:

 .(6)املوتجتنب أسباب 
وهم املرشكون ألهنم أشد كراهية للموت، ألن حياهتم مادية »عاشور: ل ابن اق

چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :تعاىلحلياة قال طول ا نودم يريحمضة فه

 إذ ال أمل هلم يف حياة أخرى وال أمل هلم يف حتصيل  [96البقرة: ] ﴾چ چ 

 . (7) «نعيمها

                                       
 (.3/447)(، بحر العلوم 23/379لطربي )تفسري ا (1)

 (.23/380تفسري الطربي ) (2)

 املصدر السابق.( 3)

 (.7/399تفسري ابن كثري ) (4)

 (.7/399) ري(، تفسري ابن كث2/302تنزيل )يل لعلوم ال(، التسه5/241تفسري السمعاين )( 5)

 (.26/306حرير والتنوير )الت (6)

 (.26/306التحرير والتنوير ) (7)
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 الفصل الثاني

 أسباب الفرار 
هلل الكريم بني سبب مرشوع )مرخص فيه( اب اكت يف باب الفرارت أستعدد

 ور ومن هذه األسباب:وآخر حمظ

: ال  الدين أو البدن.ذية يف خشية األ ارفر أوًلا
ومنه فرار نبي اهلل إبراهيم عليه ل قد يصل حد الوجوب، مرشوع ب وهو فرار

 تعاىل:وقوله  ،[26وت:نكبالع] ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿ ند قوله تعاىل:السالم ع
 .[99الصافات:] ﴾ەئەئ  ى ى ائ ائ﴿

ا إىل راق ـثى من أرض العن كوـم مـيـراهـرج إبـخ»اق: ـحـن إستال ابـق مهاجر 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ وسارة كام قال اهلل سبحانه:لوط خرج معه و ه،رب

ى نزل  حته واألمان عىل عبادة اهللفخرج يلتمس الفرار بدين [26العنكبوت:] ﴾ڑ 

 .(1)« حّران ...

أقسام السفر يف األرض ... الرابع: الفرار من األذية يف » :ريبوقال ابن الع

املرء عىل نفسه يف موضع  خيشفإذا ، يهأرخص ف دن؛ وذلك فضل من اهلل الب

املحذور. الفرار بنفسه؛ ليخلصها من ذلك اهلل سبحانه له يف اخلروج منه، وفقد أذن 

ژ ژ ڑ ﴿ :قالملا خاف من قومه  ه اخلليل إبراهيم وأول من حفظناه في

وموسى  [99الصافات: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ وقال:، [26العنكبوت:] ﴾ڑ

القصص: ] ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ﴿ ه:فيانه بحس قال اهلل

 .(2) «وذلك يكثر تعداده ،[21
                                       

 (.6/283الكشف والبيان ) (1)

 (1/612أحكام القرآن ) (2)
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 .[71األنبياء:] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿وقال تعاىل:
أرض  من لوطرة إبراهيم ومعه يمة تشري إىل هجوهذه اآلية الكر»: قال الشنقيطي

ا بدينهام... ويفالعرا ين الدفرار بلا أن هذه اآلية الكريمة دليل عىل ق إىل الشام فرار 

واجب. وهذا النوع من  -ة دينه ه الفار بدينه من إقاملكفر إىل بلد يتمكن فيمن دار ا

 .(1) «امء يف ذلكالف بني العلاهلجرة وجوبه باق بال خ

پ ﴿ يه السالم فقد قال لقومه:عل وسىلحق هبذا النوع فرار نبي اهلل ميو

ا ن ملىل مديم إكنم واملعنى: هربت ،[21الشعراء: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

: يس أن تقتلونني فوخفتكم عىل نف . قال القشريي: (2)أي النبوةهب يل ريب حكام 

الطاقة غري عدم نفسه والفرار عند  خاف منهم عىلجيوز محله عىل ظاهره وأنه »

 .(3) «مذموم عند كل أحد

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ تعاىل:وسبب فراره عليه السالم بينه اهلل يف قوله 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ عاىل:ه توقول ،[14 :اءالشعر] ﴾ۅ 

وهو  [20القصص:] ﴾مئ ىئ يئ جب حب ی ی ی جئ حئ

مت ىت يت جث مب ىب يب جت حت خت ﴿، (4)حتريض قوي ملوسى عىل الفرار

الك، ـهـال ل قوي عىل جواز الفرار من مواطندلي وفيه  [21القصص:] ﴾مث

ر اـغـار بـفـن الكـم × ىـفـتـد اخـل، وقـكوـتـي الـافـنـى اهلل، وال يـن اهلل إلـر مـفـي

 .(5)ورــث

                                       
 (.4/164أضواء البيان ) (1)

 (.2/552بحر العلوم ) (2)

 (.3/9ف االشارات )لطائ( 3)

 (.10/330)آين للقرآن التفسري القر (4)

 (.4/240جيد )املآن تفسري القر يفالبحر املديد ( 5)
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 ب الرعب واهللع.لفرار بسب: ااثنياا
ل فرار من أهومن ذلك الجبيل ناتج عن الطبيعة البرشية، ر طبعي وهو فرا

االكه ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿حاهلم:  ف قال تعاىل واصف 

ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  گ ڳگ گ 

 .[18الكهف: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

لو اطلعت عليهم يف رقدهتم  :أي ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ قوله:

افهمدوها يف كهتي رقال ؛ ألدبرت عنهم هارب ا منهم فار 
(1). 

 .(2)منهممنصوب عىل املصدر؛ ألن معنى )وليت( فررت  ﴾ڻ﴿و

ا وخوف  أي:  ﴾ۀ ڻ ڻ﴿ ، وهو اخلوف الذي يرعب (3)افزع 

 .(4)يملؤه  أي:در الص

 وسبب الفرار رعب ا:

ن اهليبة، سهم ملبملا كان اهلل أ»، (5)يراهم أحدتعاىل منعهم بالرعب لئال  أن.1

مس حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله، ال ال يصل إليهم واصل، وال تلمسهم يدكي 

راد أن جيعلهم عربة ملن شاء نه يف الوقت الذي أم قدرته وسلطاوتوقظهم من رقدهت

 حق، عباده، ليعلموا أن وعد اهلل هبم عليه من وآية ملن أراد االحتجاج قه،خل من

 .(6)«يهاف ريب وأن الساعة آتية ال

                                       
 (.17/626تفسري الطربي ) (1)

 (.3/275للزجاج ) معاين القرآن (2)

 (.13/563التفسري البسيط للواحدي )( 3)

 .(2/709الكشاف ) (4)

 (.6/161الكشف والبيان )( 5)

 (.17/626 الطربي )تفسري( 6)
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 .(1)يريد أن يتكلم وهم نيامم مفتحة كاملستيقظ الذي ألن أعينهل: . وقي2

 .(2)الذي هم فيه . وقيل: لوحشة املكان3

. (3)تيقظارهم، وتقلبهم من غري حس املس. وقيل: لكثرة شعورهم وطول أظف4

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿كانت حاهلم هكذا مل يقولوا: وهو قول بعيد، فلو 

 .(4) [11الكهف:]

 ار بسبب الوابء. لثاا: الفر اث
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ وهو فرار مذموم )حمظور( ومن هذا قوله تعاىل:

ۓ  ے ےہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .[243البقرة: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ويف اآلية قوالن:

ا من  عون، فأماهتم اهلل، فمر عليهم نبي من الطااألول: أهنم قوم خرجوا فرار 

 ن حيييهم فأحياهم.أاألنبياء فدعا ربه 

ا من اجلهاد يف سبيل اهلل فأماهتم اهلل، ثم أحياهم الثاين: أهن م قوم خرجوا فرار 

ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ هم فذلك قوله:عدوهم أن جياهدوا وأمر

 . (5) [244البقرة:] ﴾ۅ
                                       

ع ألحكام القرآن اماجل (،3/503جيز)لو(، املحرر ا6/4366اهلداية ) (،6/161ان )الكشف والبي (1)

(10/373.) 

 املصادر السابقة.( 2)

 در السابقة.املصا (3)

 (.3/504ر الوجيز)املحر( 4)

(، تفسري ابن 1/290ف )(، الكشا1/328(، معامل التنزيل )5/266يف: تفسري الطربي ) انظر القولني (5)

 (.1/661) ثرين ك، تفسري اب(6/549(، مفاتيح الغيب )1/219)زاد املسري (، 1/327) عطية



 (ه1440)مجادى اآلخرة       العشرون  و  سابعالعدد ال  نية    لقرآد اإلمام الشاطيب للدراسات اجملة معه

151 

ا من الوباء وأبينها وأشهرهوأصح هذه األقوال  ا أهنم خرجوا فرار 

يف تلك الرشيعة كام  عىل أن الفرار من الطاعون حرام ، واآلية تدل(1))الطاعون(

 ويدل عليه: حرم يف رشعنا

خرج إىل الشام،   اخلطاببن ربيعة: أن عمر .حديث عبداهلل بن عامر بن 1

عوف: أن رسول  عبدالرمحن بن اء برسغ، بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخربهفلام ج

فال  ليه، وإذا وقع  بأرض وأنتم هباع اإذا سمعتم به بأرض فال تقدمو»قال:  × اهلل

ا منه  .(2)«خترجوا فرار 

غدة ة كغد»اعون؟ قال: قالت يا رسول اهلل ما الط . حديث عائشة 2
 .(3)«الزحفوالفار منه كالفار من  البعري، املقيم فيه كالشهيد

ًل عدوى، وًل طرية، ويعجبين الفأل: »قال:  ×. حديث أنس، أن نبي اهلل3
 .(4) «، الكلمة الطيبةنةسلكلمة احلا

ًل يورد ممرض »وقوله:  ،(5) «فّر من اجملذوم كما تفرُّ من األسد» وأما قوله:
عة، لئال يقال إذا أصاب مول عىل حسم املادة، وسد الذريو حمفه ،(6) «ى مصحعل

 .(7)يه: إنام أعداه ما ورد عليهالصحيح عاهة بعد إيراد ذي عاهة عل

                                       
(، تيسري الكريم 3/232القرآن )امع ألحكام (، اجل1/304انظر: أحكام القرآن البن العريب ) (1)

 (.951الرمحن)ص

 (.2219 رقم 1742 /4(، ومسلم )6973رقم  26 /9أخرجه البخاري ) (2)

 .حيح(: ص1638م رق 6/72األلباين يف اإلرواء ) ( وقال25118رقم  53 /42أخرجه أمحد ) (3)

 (.2422رقم  4/1746(، ومسلم )5756رقم  135 /7أخرجه البخاري )( 4)

 (.5707رقم  126 /7أخرجه البخاري ) (5)

 (.2221رقم  1743 /4(، ومسلم )5771رقم  138 /7بخاري )أخرجه ال (6)

 (.2/164أحكام القرآن للجصاص )( 7)
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 من الطاعون: ار ر ي عن الفواحلكمة من النه
نه لو رخص لألصحاء يف اخلروج ملا بقي يف البلد إال املرىض الذين أقعدهم . أ1

ويطعمهم الطعام، يبق يف البلد من يسقيهم املاء  وملالطاعون، وانكرست قلوهبم 

ازون عن مبارشهتام بأنفسهم فيكون ذوهم يعج لك سعي ا يف إهالكهم حتقيق 
(1). 

 . (2)أقضيته والرضا هباوالصرب عىل هلل والتوكل عليه با ةعىل الثق. محل النفوس 2

لها وهبا دخ أما احلكمة من النهي عن القدوم عىل أرض هبا الطاعون؛ ألنه إذا

اه ل: لو مل يدخلها ما مات، فإنام هنه منيته وأجله، فيقول قائالطاعون فجائز أن تدرك

 .(3)عن دخوهلا لئال يقال هذا

 وقف.هلول املرابعاا: الفرار 
لقيامة من املعارف وأصحاب العالئق؛ ألن اهلول عظيم اوهو الفرار يوم 

جئ  ی ی یىئ ىئ ی ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ واخلطب جليل وهو قوله تعاىل:

 .  [37-33: عبس] ﴾حئمئىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت 
ظة يف حقيقتها إنام هي لنفخة ، واللف(4): اسم من أسامء القيامةهنا الصاخة

 .(5)اتصمه ان، أي:الصور التي تصخ اآلذ

 .(6)زوجته التي كانت زوجته يف الدنيا :نيصاحبته: يعو

 قوالن: فيه هل الفرار هنا حقيقي أم جمازي؟ و

                                       
 (.4/291دين للغزايل )ياء علوم الإح (1)

 (.4/39م )لقين ااملعاد البد زا (2)

 (.166-2/165أحكام القرآن للجصاص ) (3)

 (.24/232الطربي ) تفسري( 4)

 (.5/440املحرر الوجيز) (5)

 (.24/232الطربي )تفسري ( 6)
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ويفر منهم، ويبتعد أي: يراهم،  ،(1)حقيقي وهو التباعد واالحرتازار األول: فر

 . (2)طب جليلعنهم؛ ألن اهلول عظيم واخل

ں  ﴿ تعاىل: ته ويدل عليه قولهواالمرار من الثاين: فرار جمازي، واملقصود: الف

 أو الفرار من نرصته ويدل عليه: ،[166البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
أو ترك السؤال  ،[41خان:الد] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

 .(3) [10املعارج:] ﴾يئ جب حب خب ﴿ تعاىل:ه قوله ويدل علي
 نرصهتموهتم  أعلم أن املرء يفر من معارفه حقيقة ويفر من مواالوالراجح واهلل

 ا لشغله بنفسه.يض  والسؤال عنهم أ

 ا؟ هل هذا الفرار خاص بالكفار أم هو عام يف املسلمني والكفرة مجيع  و

جيوز أن تبقى بينهم حقوق إنه الكفرة خاصة، وأما أهل اإلسالم فيف قيل: هو 

ڱ ڱ ں ں ﴿ ام بني األخالء بقوله:القرابة كام بقيت املودة في

 .[67الزخرف: ] ﴾ڻ ڻ ڻ

ا. فجائز أن يكون الفرار من املسلمني وا ام يف املسلمنيل: هو عيوق لكفرة مجيع 

ن شغل نفسه، فأما إذا أمن غ عيف بعض األحوال، وذلك يف الوقت الذي مل يتفر

 . (4)ارة فهو يقوم بشفاعته، ويسأل عن أحواله وال يفر منهالبش وجاءته

 خص هؤالء بالذكر؟ ثم ملاذا

رار منهم ال يكون إال هلول الفنو والرأفة، فهم باحلالوأو ألهنم أخص القرابة،

 .(5)يعظعظيم وخطب ف

                                       
 (.31/61مفاتيح الغيب ) (1)

 (.8/325ن كثري )تفسري اب( 2)

 .(31/61(، مفاتيح الغيب )23/238للواحدي )التفسري البسيط  (3)

 (.10/428السنة )هل ت أتأويال (4)

 (.15/88)جي (، فتح البيان للقنو5/466فتح القدير ) (5)
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 عىل أقوال: ن( اختلف املفرسون يف سبب الفرار يف هذا املوطو) 

ا من   .(1)مطالبتهم إياه بام بينه وبينهم من التبعات واملظاملفقيل: فّر حذر 

 .(2)ئ ااهلل شي ه منوقيل: فّر منهم لعلمه بأهنم ال ينفعونه وال يغنون عن

 .(3) يروا ما هو فيه من الشدةلئالوقيل: 

 .(4)ويبتعد عنهم، ألن اهلول عظيم واخلطب جليلوقيل: يفر منهم 
نام ذلك لشدة اهلول عىل نحو ما روي أن وقال مجهور الناس إ"ل ابن عطية: قا 

 .(6()5)": )نفيس نفيس(الرسل تقول يومئذٍ 

خب مب ىب يب  حب ﴿  تعاىل بعده:قال اهلل كام وقيل: إنام هو الشتغاله بنفسه

 لداللة السياق عليه.وهو أقواها . (7) [37عبس: ] ﴾جت

هؤالء املذكورين )شأن( من لكل واحد  ﴾حب خب مب ىب يب جت ﴿ وقوله:

 .(8)يكفيه ويشغله ويرصفه عن غريهأمر عظيم 

ة حفاة الناس يوم القيام يبعث هللا  »قال:  × أن النبي وعن عائشة 
حب خب  ﴿ ل اهلل، فكيف بالعورات؟ قال:ئشة: يا رسو، فقالت عا« عراة غرًلا 

 .(9) ﴾مب ىب يب جت
                                       

 (.24/232تفسري الطربي )( 1)

 (.10/134ان )الكشف والبي( 2)

 (.19/225اجلامع ألحكام القرآن )( 3)

 (.8/325ري ابن كثري )تفس( 4)

ديث الشفاعة ن حء م( وهو جز941 رقم 1/184( ومسلم )3340رقم  134 /4اري )أخرجه البخ( 5)

 الطويل املروي عن أيب هريرة.

 (.5/440ز)املحرر الوجي( 6)

 (.6/209النكت والعيون )( 7)

 (.6/162 )تفسري السمعاين (8)

انظر  ( وقال األلباين: صحيح2083رقم  4/114( والنسائي )24588رقم  41/136أخرجه أمحد )( 9)

 (.2083رقم  5/228سنن النسائي )صحيح 
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 الفصل الثالث

 عالمات الفرار وآثاره

 ان:وفيه مبحث

 املبحث األول
 عالمات الفرار

 ه مطلبان:وفي

 احملمود.مات الفرار املطلب األول: عال
: اهلجرة.  أوًلا

إىل مكان لسبب  كانر املحمود وهي: الفرار من مفرالاهلجرة من عالمات ا

 .(1)لدينكا

ا بدينهم، ومن ذلك هجرة نبينا إبراهيم  وقد هاجر األنبياء والصاحلون فرار 

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ م قال تعاىل:لسالولوط عليهام ا

 .[71األنبياء:]  ﴾ەئ 
من وط لوهذه اآلية الكريمة تشري إىل هجرة إبراهيم ومعه »نقيطي: الشقال 

ذه اآلية الكريمة دليل عىل أن الفرار ا بدينهام... ويف هار  أرض العراق إىل الشام فر

واجب. وهذا  -دينه  امةبالدين من دار الكفر إىل بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إق

 .(2) «العلامء يف ذلك بنيرة وجوبه باق بال خالف النوع من اهلج

 وقوله: [26العنكبوت:]  ﴾ڑ ک ڑڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ ومنه قوله تعاىل:
 .[99ات: الصاف]  ﴾ائ ائ ەئ ەئ ى  ى﴿

ا بدينهم فقال تعاىل عنهم: ک ک ک ک ﴿ وهاجر أصحاب الكهف فرار 

                                       
 (.200ما يف الصحيحني البخاري ومسلم للحميدي )صيب غر تفسري (1)

 (.4/164لبيان )اأضواء  (2)
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ال ـق [10الكهف:]  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ر ــيـد غـلـرة إىل بــجـ، واهلاألرضذه ـر هــيـى أرض غـرار إلـالفه ــب: إنـطيـخـال

 .(1)دـلـبـذا الـه

ا بديمن مك × وهاجر النبي حممد ۀ ﴿ ال تعاىل:فق نهة إىل املدينة فرار 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[40التوبة: ]  ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ ائ
چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ عند قوله: اإليامنوصف أهل و

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڍ  ڇ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[72ل:نفااأل]  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ں ڻ  ں
ا بدينهم من الفتن وباملجاهدة باملال  وصفهم باإليامن الصادق وباملهاجرة فرار 

 .(2)س يف سبيل إعالء كلمة اهلللنفوا

. وسبق (3)دهاموضع رسهلجرة يف القرآن الكريم كثرية ليس هذا وآيات ا

 من اهلجرة إىل اهلل.  و نوعهاحلديث عن الفرار بالدين يف أنواع الفرار و

 مفارقة حمل املعصية. ا:اثنيا 
د حمل لعبمفارقة حمل املعصية عالمة من عالمات الفرار املحمود؛ فإذا فارق ا

أة السالم من امرمن ذلك فرار نبي اهلل يوسف عليه املعصية دل عىل فراره إىل ربه، و

                                       
 (.8/599التفسري القرآين للقرآن )( 1)

 (.6/3308التفسري الوسيط لطنطاوي ) (2)

ة اإلمام حممد بن سعود جزويل. جامعالة اهلجرة يف القرآن ألحزمي سامعون لالستزادة راجع رس (3)

 ية. ماإلسال
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ڎ  ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ العزيز حني دعته إىل فعل الفاحشة قال تعاىل:

 .[25يوسف: ] ﴾ڈ
ّر يوسف من أمامها هارب ا إىل باب الدار يريد ف :أي ﴾ڍ ڌ﴿ قوله:

ا للفرار   .(1)الدفاع الذي ال يعرف مداه عىلاخلروج منه للنجاة منها، ترجيح 

 .(2) لداعية إىل الفرار إىل اهللالسالم بقوة الرجولية وقوة اسبقها يوسف عليه  وكان قد

لوقوع يف حمل فيه با أنه ينبغي للعبد إذا ابتيل"ورة: سوذكر السعدي من فوائد ال

ك ذل من التخلصفتنة وأسباب معصية أن يفر وهيرب غاية ما يمكنه، ليتمكن من 

 .(3)"، وهي متسك بثوبه وهو مدبر عنهاالرش، كام فّر يوسف هارب ا إىل الباب

ة لصاحلاإىل فعل الطاعات وترك املنكرات، واملداومة عىل األعامل  واملسارعة

 ه من عالمات الفرار إىل اهلل )الفرار املحمود(.كل اخلريوترك املعايص، وفعل 

 .املطلب الثاين: عالمات الفرار املذموم
: تولية األدابرأ  .وًلا

 املسلمني املذموم تولية الدبر: وهو الفرار من القتال بني من عالمات الفرار

 .(4)والكفار إذا حرض املعركة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۆ﴿ قال تعاىل:

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ەئ ى ى ائېې ې ې 

 .[16-15األنفال: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
لذي استأذنوا ألجله يف غزوة اخلندق ن اوتولية األدبار كناية عن الفرار؛ فإ

والفرار مما  [13اب:األحز]{ۉ ې ې ې ﴿ ال ترى قوله:أوا منه الفرار أراد

                                       
 (.12/132(، تفسري املراغي )12/236ملنار ملحمد رشيد رضا ) افسريت( 1)

 (.10/66نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي )( 2)

 (.1/278تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن ) (3)

 (.1/350للفوزان ) إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد( 4)
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 .(1)عاهدوا اهلل عىل تركه

 ار.لفرعند أنواع الفرار من الزحف عن ا ثوسبق احلدي

 . اثنياا: الركض
ا من عذاب اهلل قال تعاىل: ڀ ﴿ من عالمات الفرار املذموم الركض فرار 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ  ڤ ڤ ڦ

 .[16-12األنبياء:]  ﴾چ چ 
إن  ، قيل:(3)تفروا ال: ﴾ٿ ٿ﴿و .(2)يفرون ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ قوله:

 .(4)همنادهتم بذلك عند فرارالئكة امل
وصف حال كل قرية من القرى املعذبة، وأن أهل كل قرية كانوا إذا  واآلية»

 .(5)«الفرارمن أي نوع كان أخذوا يف  ذابأحسوا الع

د، إذ أهنم يقيسون أخذ اهلل ذا الفرار منهم أبلغ يف اجلهل وأبعد عن السداوه»

هم حقفهربوا فال رب منجي ا،ـهـوا الــفظناس ناس للـذ النـأخـر بـاهـادر القـالق

 .(6) «ذاب اهللـع

 اثلثاا: النكوص على األعقاب. 
 :ألعقاب قال تعاىل عن الشيطان امن عالمات الفرار املذموم النكوص عىل

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

                                       
 (.21/289) ويرنالتحرير والت( 1)

 .(8/2446ري ابن أيب حاتم )تفس( 2)

 املصدر السابق. (3)

 (.3/473دير )القفتح  (4)

 (.4/76املحرر الوجيز)( 5)

 (.6/1096يط. جممع البحوث)التفسري الوس( 6)
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ک ک ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .[48األنفال:]  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڎ ڈ  ﴿ ى:ومعن .(1)اريث أتى وهو الفرع من حوالرجالنكوص: 

  ،(2)ىرجع من حيث جاء، وأصل النكوص يف اللغة: الرجوع القهقر ﴾ڈ

 قال زهري: 

 (3)ال ينكصون إذا ما استلحموا ومحوا      بون حبيك البيض إذ حلقوا   يرضهم 

يبني  ﴾ڈ ڈ﴿ بل هو فرار،...وقوله: ىفليس هنا قهقر»قال ابن عطية : 

هو  ﴾ژ ڑ ڑ﴿ له، وقوله:قباوع يف ضد إد االهنزام والرج أراامأنه إن

 وهويريد املالئكة،  ﴾ک ک ک ک گ﴿ خذالنه هلم وانفصاله عنهم، وقوله:

ادة ـرق العـكة وخـمالئـا رأى الـاس فلمـن النـب مـالـرط أن ال غـا شـيث إنمـاخلب

 .(4) «رّ ــاف وفــخ

بن  اقةرس ةر أن إبليس جاء كفار قريش يوم بدر يف صورـالسياهر يف ـوتظ»

ولن ختافوا من « إين جار لكم»اداهتم، فقال هلم: ن سمالك بن جعشم وهو سيد م

وا عند ذلك ومضوا لبكم أحد، يغ قومي، وهم لكم أعوان عىل مقصدكم، ولن فرسُّ

الطيتهم، وقال هلم: أنتم تقاتلون عن دين اآلباء ولن ت . فروي أنه ملا عدموا نرص 

كص، فقال له ة نبن هشام، فلام رأى املالئك ارثاحل التقى اجلمعان كانت يده يف يد

 اقةاحلارث: أتفر يا رساقة؟! فلم يلو عليه، فذهب ووقعت اهلزيمة، فتحدث أن رس

س، فبلغ ذلك رساقة بن مالك، فأتى مكة فقال هلم: واهلل ما علمت بيشء فّر بالنا

                                       
 (.18/85التحرير والتنوير ) (1)

 (.2/538املحرر الوجيز)( 2)

 (.117 سلمى )صزهري بن أيب ديوان( 3)

 .(2/538جيز)لواملحرر ا( 4)
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 .(1) «ي هزيمتكم وال رأيتكم وال كنت معكمم حتى بلغتنمن أمرك

 ًلق األقدام.انز  ا:عا راب
 ية عن عدم الفرار، وانزالقها كناية عن الفرار قال تعاىل:كناثبات األقدام 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿

 .[250رة: البق]  ﴾ڻ ں ںڱ ڱ 
 .(2)أي: يف لقاء األعداء وجنبنا الفرار والعجز( ڱ ڱ﴿قوله:

تثبيت األقدام استعارة لعدم الفرار،  ﴾ڱ ڱ﴿»عاشور: ابن قال 

 .(3)«مه بثبات القدم يف املأزقعد ار واخلوف بزلق القدم، فشبهره الفبش

م ، وهذا كناية عن أن يمنحه﴾ڱ ڱ﴿قوهلم: "قال أبو زهرة: 

ڱ ﴿الثبات يف الزحف وعدم الفرار يف النزال، فمعنى:  بحانه وتعاىلس

من عدونا، وال متكن عدونا منا، وال جتعل للفرار ، أي ثبتنا، ومكنا ﴾ڱ

ري باجلزء وإرادة الكل؛ تعب ﴾ڱ ڱ﴿نا، فالتعبري بقوله: ب قلوىلسبيال  إ

دم بات أداته وعبث ر، فتثبيتها إبعاد للفرارألن األقدام هي التي يكون هبا الفرا

 .(4)«حتركها إال إىل األمام، وأن الثبات مظهر الصرب، وذريعة النرص

 

 

 
 

                                       
(، سرية ابن 1/31ي الواقدي )غاز(، م1/305( وانظر: سرية ابن إسحاق )2/538املحرر الوجيز) (1)

 (.1/663(، )1/612هشام )

 (.669 /1تفسري ابن كثري ) (2)

 (.499 /2التحرير والتنوير )( 3)

 (.906 /2زهرة التفاسري ) (4)
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 بحث الثانيامل
  آثار الفرار 

 :وفيه مطلبان

 ر احملمود.ر الفرااثاملطلب األول: آ
يق الفالح، واحلياة الطيبة، وسعة الرزق، ورغد العيش، طر الفرار إىل اهلل

ونور البصرية، وانرشاح الصدر، وصقل  ات،ن اخلطيئوتكفري السيئات وغفرا

رمحة اهلل الواسعة، وحفظ اهلل القلب وطهارته ووضاءته، وحمبة اهلل وسبيل للظفر ب

 النفس.نة حة القلب، وقرة العني، وسكيطان، ورايللعبد، وإغاظة الشورعايته 

فروا من كل  [50الذاريات: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿ قال تعاىل:

توجه واملحبة واالستغراق وامتثال األوامر، وكسب السعادات حتى بالىل اهلل يشء إ

قرب ور، وتفوزوا باخلريات وتصعدوا مصاعد الختلصوا من النقائص والرش

 .(2)تفوزوا بثوابهه ويه بالطاعة كي تنجو من عقابهربوا إلا. ف(1)والكامل

ا؛ ألن يف الرجوع لغريه أنووسمى اهلل الرجوع إليه ف واملكاره، وف اع املخارار 

 .(3)ويف الرجوع إليه، أنواع املحاب واألمن والرسور والسعادة والفوز

ا يف سبيل اهلل وجد يف األومن فر   :قال تعاىل (سعة ومتكين ارض )بدينه مهاجر 
أ  ، [100النساء: ]    ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ أي:  ملج 

ا للدينين  . ومتك(4)وحموال  من الكفر إىل اإليامن وسعة من الرزق ا وإظهار 
(5). 

                                       
 (. 9/89ري )تفسري املظهال (1)

 (.2/454جيد للجاوي )امل رآنف معنى القكشمراح لبيد ل (2)

 (.812)صتيسري الكريم الرمحن  (3)

 (.1/332بحر العلوم ) (4)

 (.1/457زاد املسري ) (5)
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ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ قال تعاىل: نال أجر فرارهومن فر بدينه فامت فقد 

 [100لنساء: ا]    ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ەئ

املنية إياه قبل بلوغه ار هجرته باخرتام غ دتوجب ثواب هجرته، إن مل يبلفقد اس أي:

 .(1)إياها

والذي نفسي »لعمر:  × كام قال الرسولان نه الشيطوإذا قوي إيامن العبد فّر م
ا إًل سلك ف ، ويف (2) «جاا غري فجكبيده ما لقيك الشيطان قط سالكاا فجا

 امنفإذا قوي إي (3)«نك اي عمرن يفر ماإين ألحسب الشيط»الرواية األخرى: 

مل ، فّر الشيطان منه، و× العبد، وتسلح بكتاب اهلل، وبالذكر الوارد عن رسول اهلل

. ليهجيد إ ا وال سبيال   منفذ 

ووفقه ومل يرتكه  ومن رمحة اهلل بنا أنه إذا علم من عبده صدق الفرار إليه أعانه،

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ﴿ :وحده قال تعاىل

 .[128النحل: ]  ﴾جب حب ىئ يئی جئ حئ مئ ﴿:ويقول ،[69كبوت:العن]

ديث احل ففيوكلام ازدادت رسعة فرار العبد إىل مواله كان له ربه أقرب  

يقول هللا تعاىل: أان عند ظن : »× ، قال: قال النبي القديس: عن أيب هريرة
رين سي، وإن ذككرته يف نفيب، وأان معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذ  عبدي

نهم، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذراعاا، وإن  ممإل ذكرته يف مإل خرييف 
 .(4) «أاتين ميشي أتيته هرولة وإنا، تقرب إيل ذراعاا تقربت إليه ابعا 

 هلل له أرسع.فاهلل تعاىل أكرم من عبده فإذا فّر العبد إليه كان ا

                                       
 (.113 /9الطربي ) تفسري( 1)

 (.2396رقم 4/1863مسلم )( و3294رقم  126 /4أخرجه البخاري )( 2)

(، وابن حبان 3690رقم 62 /6يف سننه ) ذي(، والرتم22989رقم  93 /38) د يف مسندهأخرجه أمح( 3)

 (.1609رقم  142 /4لباين يف السلسلة الصحيحة )( وصححه األ6892رقم  315 /15يف صحيحه )

 (.2675رقم  4/2061( ومسلم )7405رقم  121 /9البخاري ) أخرجه (4)
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 .موماملطلب الثاين: آاثر الفرار املذ
اخلري كله فحصل له العذاب يف  حرماهلل وفّر إىل غريه ار إىل جم عن الفرمن أح

حرم الطاعة، ش ولعياآلخرة، وضنك العيش يف الدنيا، وحرم الرزق، وسعة ا

متأل وحمقت بركة عمره، ووهن قلبه وبدنه، وتعرست أموره، وزالت النعمة عنه، وا

قال  ارهنفعه فراملوت مل يمن فّر من قلبه رعب ا وخوف ا، وعوقب بخالف مقصوده ف

 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ  ٱ ٻ﴿ :تعاىل

ٺ ٺ ﴿ :قال تعاىل ارهرومن فّر من العذاب وقع فيه ومل ينفعه ف. [16األحزاب: ]

 .[3ص:]  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
اهلل تعاىل أصحاهبا سوء العاقبة يف والفرار من الزحف من الكبائر التي وعد 

ن والشهداء اخلزي هديقبة املتخلفني عن ركب املجاالدنيا عارة، ففي الدنيا واآلخ

مر اهلل ا أووالعار والفضيحة، ويف اآلخرة الغضب من اهلل ونار جهنم، ألهنم خالف

ې  ې﴿نية والشهوات الزائلة قال تعاىل: ورسوله وركنوا إىل ملذات الدنيا الفا

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ہ ﴿ هلل هلم ولفرارهم:ومقت ا ،[16ل:األنفا] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ  ھ ھ ھ

 .[46التوبة:] ﴾ۇۇ 
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 اخلامتة

 ه أبرز نتائج البحث: هذاف يف هناية املط

ائر قرآنية الفرار تبني أن للفرار معان ونظمن خالل الوقوف عىل معنى  .1

 متعددة.

ومن طاعة ع الرشك كلها، ومن املعايص، واالفرار من عبادة األوثان ومن أن .2

 الفرار إىل اهلل تعاىل. صورجلهل والشك والغفلة كلها من وا الشيطان ومن الكفر

تعاىل: )ففروا  وعجيبة يف التعبري بلفظ )الفرار( عن غريه يف قوله لةمجيأرسار  .3

آخر،  فظار صورة حسية عجيبة ال يقوم مقامها يف هذا السياق أي لإىل اهلل( فالفر

 ذه الدار.  هلرسعة إىل البدار ما دمنا يففهي تستحثنا عىل وجه ا

اهلل ورمحته هو  نف كالفعل يف )ففروا إىل اهلل( ضمن معنى جلأ واللجوء إىل .4

 منجاة من عذابه.

 الرحيم. الشيطان هي فرار منه إىل الرمحناالستعاذة من  .5

جروا أوطاهنم وديارهم، رجاء ه الفرار بالدين سنة األنبياء والصاحلني فقد .6

 ونزول الظلم هبم.نة السالمة بالدين، وخشية الفت

 ، وترك الدنيا وملذاهتا.هللل اآيات اجلهاد يف القرآن هي دعوة للفرار يف سبي .7

ق صورها لنا القرآن ة للفرار عن اإليامن والدعوة احلاختذ الكفار وسائل عد .8

 الكريم يف عدة مواطن.

نيوي واألخروي وعجزهم عن فار الفرار من عذاب اهلل الدلكحماولة ا .9

 ك. ذل

ا لقتال ف  حترالفرار من الزحف كبرية من كبائر الذنوب، إال إذا كان الفرار . 10

ا إىل فئة أو يكون عدد الكفار ضعف  املسلمني. أو حتيز 
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 بب: الفرار خشية األذية يف الدين أو البدن، أو الفرار بسمن أسباب الفرار .11

اء، أو هلول املوقف لوبنفس، أو الفرار بسبب نزول االرعب واهللع الواقع عىل ال

 وشدته.

ىل الطاعات وسائر العبادات من ع واماهلجرة، ومفارقة حمل املعصية، والد .12

 ود.عالمات الفرار املحم

والنكوص عىل األعقاب من عالمات الفرار تولية األدبار، والركض  .13

 املذموم.

ار آث ري السيئات وحصول اجلنات منح والسعادة وسعة الرزق وتكففالال .14

 الفرار املحمود.

 ر الفرار املذموم.ثان آضنك العيش يف الدنيا، والعذاب يف اآلخرة م .15
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 واملراجعفهرس املصادر 
 –العريب ث اجلصاص، املحقق: حممد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتا أحكام القرآن، .1

 هـ. 1405بريوت، 

 –عطا، دار الكتب العلمية، بريوت در القا لعريب، حتقيق: حممد عبد، البن اأحكام القرآن .2
 هـ.1424،ثةثال: الطلبنان، 

 د.ت. بريوت. –، الغزايل، دار املعرفة إحياء علوم الدين .3

 بريوت. –ث العريب رتا، أبو السعود، دار إحياء الم إىل مزااي الكتاب الكرميإرشاد العقل السلي .4

 د.ت.

ملكتب اإلسالمي، بريوت، ط: ، ا، األلبايناديث منار السبيلء الغليل يف ختريج أحإروا .5

 هـ.1405الثانية.

 هـ .1415، الشنقيطي، دار الفكر، بريوت، البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن واءأض .6

 هـ.1423ثالثة، ال ، الفوزان، مؤسسة الرسالة، ط:ستفيد بشرح كتاب التوحيدإعانة امل .7

دار إحياء  ،ن املرعشيللرمحلبيضاوي، حتقيق: حممد عبد ا، ايل وأسرار التأويلأنوار التنز  .8

 هـ. 1418 -وىل أل، ابريوت –الرتاث العريب 

املحقق: حييى حسن مراد،  ، القونوي،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء .9

 هـ.1424دار الكتب العلمية، 

نة ديي، مكتبة العلوم واحلكم، امل، أبو بكر اجلزائرر التفاسري لكالم العلي الكبريأيس .10

 هـ.1424املنورة، ط: اخلامسة.

 د.ت. بريوت.–ود مطرجي، دار الفكر قندي، حتقيق: حممرلسم، احبر العلوم .11

 هـ. 1420، بريوت –يان، حتقيق: صدقي مجيل، دار الفكر أليب ح، البحر احمليط يف التفسري .12

ن نرش: حس املحقق: أمحد رسالن،، البن عجيبة، حر املديد يف تفسري القرآن اجمليدالب .13

 هـ. 1419القاهرة، ط:  –باس زكي ع

 هـ.1406لكاساين، دار الكتب العلمية، ط: الثانية.، اترتيب الشرائع يف بدائع الصنائع .14

لنجار، املجلس مد ا، الفريوزآبادى، املحقق: حمز يف لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي التميي .15

 هـ.1416.األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة
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، العلميةكتب لا بو منصور املاتريدي، املحقق: جمدي باسلوم، دار، أأتويالت أهل السنة .16

 هـ.1426بريوت، ط: األوىل.

 قق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.، الزبيدي، املحاتج العروس من جواهر القاموس .17

 د.ت.

 هـ.1984 تونس، –، البن عاشور، الدار التونسية للنرش نويروالت التحرير .18

وب، املكتب جذامل، أليب حيان، املحقق: سمري القرآن من الغريبيف حتفة األريب مبا  .19

 هـ.1403اإلسالمي، ط: األوىل.

، حتقيق: حمامدي اخلياطي، املركز اجلامعي تراث أيب احلسن احلرايل املراكشي يف التفسري .20

 هـ.1418 الرباط، ط: األوىل. –لمي للبحث الع

اهلل اخلالدي، رشكة دار  ، املحقق: عبداطي، ابن جزي الكلبي الغرننزيلالتسهيل لعلوم الت .21

 هـ.1416 وت، ط: األوىل.بري –األرقم

ان، املدينة املنورة، ط: ، حممد نديم فاضل، دار الزمالتضمني النحوي يف القرآن الكرمي .22

 هـ.1426 األوىل.

السعودية،  -ى الباز ، املحقق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفحامتأيب  تفسري ابن .23

 هـ.1419 ة.الثط: الث

املحقق: سامي سالمة، دار طيبة للنرش  العظيم(، آنقر تفسري ابن كثري املسمى )تفسري ال .24

 هـ.1420والتوزيع، ط: الثانية.

 ودية، ط: األوىل.السع -. حتقيق: أمحد الفران، دار التدمرية إلمام الشافعيتفسري ا .25

 هـ.1427

ام حممد بن سعود اإلسالمية. إلمدي، رسائل دكتوراه، جامعة ا، الواحالتفسري البسيط .26

 .هـ1430 ط: األوىل.

 هـ. 1383القاهرة،  –، دروزة حممد عزت، دار إحياء الكتب العربية لتفسري احلديثا .27

الوطن، الرياض، ط: دار  ، املحقق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس،السمعاين تفسري .28

 هـ.1418األوىل.

حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة،  ،آن()جامع البيان يف أتويل القر تفسري الطربي  .29

 هـ.1420ىل.وألا ط:
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ط:  بريوت، –اهلل الوهبي، دار ابن حزم  املحقق: عبد السالم، تفسري العز بن عبد .30

 هـ.1416األوىل.

 ط، د:ت. د: القاهرة. –الفكر العريب  يب، داراخلط التفسري القرآين للقرآن، .31

لدراسات والبحوث العربية واإلسالمية ب ا، املحقق: مكتيم ًلبن القيمالتفسري الق .32

 هـ.1410 بريوت، ط: األوىل. –إبراهيم رمضان، دار ومكتبة اهلالل  شيخلبإرشاف ا

، ط: ة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده بمرصرشك تفسري املراغي، .33

 هـ.1365وىل.األ

 هـ.1412كستان، ط: لباا –التونيس، مكتبة الرشدية : غالم نبي حتقيق التفسري املظهري، .34

 م.1990يد رضا، اهليئة املرصية العامة للكتاب، رش د، املؤلف: حممتفسري املنار .35

 هـ.1422 دمشق، ط: األوىل. –، دار الفكر التفسري الوسيط للزحيلي .36

 ألوىل.فجالة، ط: ا، طنطاوي، النارش: دار هنضة مرص، الن الكرميالتفسري الوسيط للقرآ .37

 م.1997

ن املطابع األمريية، ط: شئو، علامء األزهر، اهليئة العامة لللقرآن الكرمييط التفسري الوس .38

 هـ.1393األوىل.

وهاب، املحقق: الدكتور حممد بلتاجي، ال ، حممد بن عبدتفسري آايت من القرآن الكرمي .39

 ط، د:ت.  د: ن سعود، الرياض.م حممد بجامعة اإلما

، املحقق: زبيدة حممد سعيد، يدي، احلمصحيحني البخاري ومسلمتفسري غريب ما يف ال .40

 .ـه1415مرص، ط: األوىل،  –القاهرة  -نة لسالنارش: مكتبة ا

بريوت، ط:  –إحياء الرتاث العريب األزهري، املحقق: حممد مرعب، دار  ،هتذيب اللغة .41

 م.2001 األوىل.

ة ؤسسالرمحن اللوحيق، م حقق: عبدامل، السعدي، تفسري كالم املنان لكرمي الرمحن يفتيسري ا .42

 هـ.1420 الرسالة، ط: األوىل.

اإلسالمية،  السعدي، النارش: وزارة الشئون ،ان يف خالصة تفسري القرآنملنف اتيسري اللطي .43

 هـ.1422، وىلالسعودية، ط: األ

ب اإلسالمي، بريوت، ط: نارصي، دار الغرمد املكي ال، حمالتيسري يف أحاديث التفسري .44

 هـ.4051األوىل. 
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 هـ.1424، وىلاأل ، ط:بريوت –، دار الكتب العلمية ، اإلجييلقرآن اجامع البيان يف تفسري .45

القاهرة،  –رصية ، القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين، دار الكتب املاجلامع ألحكام القرآن .46

 هـ.1384، ط: الثانية

بريوت، ط:  –يني دريد، املحقق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للمال، البن للغةمجهرة ا .47

 م.9871، األوىل

مد عيل معوض والشيخ حقق: الشيخ حمامل لبي،، الثعااجلواهر احلسان يف تفسري القرآن .48

 هـ.1418، بريوت، ط: األوىل –املوجود، دار إحياء الرتاث العريب  عادل أمحد عبد

 ، د:ت.دار الفكر، د:ط ،بريى الشرح الكلحاشية الدسوقي ع .49

 د:ط، د:ت. ر، بريوت.صاد، دار ي على تفسري البيضاويحاشية الشهاب اخلفاج .50

 –بن خالويه، املحقق: د. عبدالعال سامل مكرم، دار الرشوق ، السبعاحلجة يف القراءات ال .51
 .هـ1401، بريوت، ط: الرابعة

لدين قهوجي وآخرون، دار حقق: بدر ا، أليب عيل الفاريس، املاحلجة للقراء السبعة .52

 هـ.1414، ط: الثانيةدمشق،  -أمون للرتاث امل

 هـ.1394بجوار حمافظة مرص،  -ة عاد، أليب نعيم، دار السلياء وطبقات األصفياءألو حلية ا .53

بريوت، ط:  –لكتب العلمية ، البيهقي، دار ادًلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .54

 هـ. 1405 -األوىل 

الكتب العلمية، ، رشحه وقدم له: عيل حسن فاعور، دار بن أيب سلمىديوان زهري  .55

 هـ.1408، ىلألوبريوت، ط: ا

 هـ.1412، بريوت، ط: الثانية-ين، دار الفكرابدن عاب ،ار على الدر املختاررد احملت .56

 ط، د:ت. د: ريوت.، إسامعيل حقي، دار الفكر، بروح البيان .57

الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب  املحقق: عبد ابن اجلوزي، ،زاد املسري يف علم التفسري .58

 هـ.1422، بريوت، ط: األوىل –

لرسالة، بريوت، ط: السابعة ة امؤسس ، ابن القيم،د املعاد يف هدي خري العبادزا .59

 هـ.1415 ،والعرشون

بريوت، ط:  –الثقافية  يدر، مؤسسة الكتب، البيهقي، املحقق: عامر حالزهد الكبري .60

 م.1996، الثةالث
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 ط، د:ت. د: ،، أليب زهرة، دار الفكر العريبزهرة التفاسري .61

، ط: مرص –ارف بن جماهد، املحقق: شوقي ضيف، دار املعال ،السبعة يف القراءات .62

 هـ.1400، الثانية

املعارف، نارش: مكتبة ، األلباين، السلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .63

 هـ.1415، اض، ط: األوىلالري

 م.1998بريوت،  -المي، املحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسرتمذيسنن ال .64

لكتب العلمية، بريوت، ط: ا دارعطا،  البيهقي، املحقق: حممد عبد القادر لكربى،ن االسن .65

 هـ.1424، الثالثة

مية أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسال : عبد الفتاححتقيق سنن النسائي )اجملتىب من السنن( .66

 هـ. 1406ط: الثانية، حلب،  –

بريوت، ط:  –، دار الفكر كارحتقيق: سهيل ز  واملغازي(،سرية ابن إسحاق )كتاب السري .67

 هـ.1398، األوىل

، حتقيق: مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البايب احللبي لنبوية ًلبن هشامة االسري  .68

 هـ.1375الثانية، بمرص، ط: وأوالده 

 –يني ، للجوهري، حتقيق: أمحد عطار، دار العلم للماليةوصحاح العرب الصحاح اتج اللغة .69
 هـ.4071، بريوت، ط: الرابعة

 –األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  عيبحقق: شامل صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، .70
 هـ.1414، بريوت، ط: الثانية

  هـ.1422، ار طوق النجاة، ط: األوىلزهري، دد املحقق: حمم صحيح البخاري، .71

 .ـه1419وىل، ، األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط: األلنسائيصحيح سنن ا .72
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