
 سورة النجم
 معنى اللمم

 
 ؟}الَِّذیَن َ�ْجَتِنُبوَن َ�َباِئَر اِإلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ : {-تعالى-المقصود �اللمم في قوله ما  :السؤال

َماَواِت َوَما ِفي {مما یوضح المراد:  -جل وعال-هللا قبل ذلك �قول  :الجواب ِ َما ِفي السَّ َوهللَِّ
فالحدیث  ،]٣١النجم: [ }ِلَیْجِزَي الَِّذیَن َأَساُؤوا ِ�َما َعِمُلوا َوَ�ْجِزَي الَِّذیَن َأْحَسُنوا ِ�اْلُحْسَنىاَألْرِض 

الَِّذیَن { ، ثم قال تعالى:�الحسنى التي هي الجنة -جل وعال-عن الذین أحسنوا �جز�هم هللا 
ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ  وصف هؤالء الذین  -جل وعال-ذ�ر هللا  ]٣٢النجم: [=}اللََّممَ َ�ْجَتِنُبوَن َ�َباِئَر اِإل

أنهم  :أي ،ذ�ر في وصفهم أنهم �جتنبون �بائر اإلثم والفواحشو هم �الحسنى ؤ أحسنوا و�ان جزا
إذ ال یتصور أن من یترك الواجبات یدخل في مثل هذا  ،�فعلون ما أمرهم هللا �ه من الواجبات

هللا �ه من  ، �فعلون ما أمرهمن �فعل الواجبات و�ترك المحرماتإنما ال بد أن �كون مم ،الوعد
محرمات أو بترك ؛ ألن الكبائر إما أن تكون �فعل الواجبات التي �كون تر�ها من �بائر الذنوب
یتر�ون المحرمات الكبائر التي �شملها الحد عند ف ،واجبات التي �كون تر�ها من �بائر الذنوب

بنار أو لعن أو غضب أو نفي إ�مان أو ما أشبه ذلك مما هو معروف أهل العلم مما توعد علیه 
�الزنا وشرب الخمر وأكل الر�ا والقتل ونحو ذلك من  ،عند أهل العلم في دخوله في حد الكبیرة

ألنه إذا أصر ؛ صر صاحبها علیهاالذنوب الصغار التي ال �ُ  يوه }ِإالَّ اللََّممَ { ،الذنوب العظیمة
ا بها أحیانً م لِ یُ  ،م بها العبد �سیًرا ثم یتر�هالِ أو التي یُ  ،�الكبائر عند أهل العلمعلى الصغیرة لحقت 
من الصغائر هذه لیس مجرد اإلقدام علیها مخرًجا للعبد من أن �كون ممن  على وجه الندرة وهي
رك المحرمات من �بائر الذنوب ولم یبق علیه إال عل الواجبات وتَ فإذا فَ  ،وصف �أنه أحسن

ألنه  ؛فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر مع عدم اإلصرار ،ئر فإنها تكفر �اجتناب الكبائرالصغا
 إذا أصر على هذه الصغائر التحقت �الكبائر عند أهل العلم.
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