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 سورة الرعدتفسري 
مكية وقيل  سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة يف القرآن، وعدد آياهتا ثالث وأربعون آية، وهي سورة 

 ( {13"َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْسَت م ْرَسالا  ): }َوََّل يَ زَال  الاِذيَن َكَفر وا"، َوقَ ْول ه  : مدنية وقيل مكية ِإَّلا قَ ْوَله  
 . والعلم عند هللا تعايل

َوي َسبِ ح  الراْعد   }: رد تسمية هذه السورة بإضافتها إىل }الرعد{، لورود ذكر }الرعد{ فيها بقوله تعاىلقد و 
ِل  َوه َو َدِديد  اْلِمَااِِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكة  ِمْن ِخيَفِتِه َوي  ْرِسل  الصاَواِعَق فَ ي ِصيب  ِِبَا َمْن َيَشاء  َوه ْم ُي َاِدل وَن يف اّللاِ 

(31 )} 
 فضائل سورة الرعد 

 صايح ديء علي وجه اخلصوص مل يثبت يف فضائل سورة الرعد
 : تنبيهات هامة

 : وأدهرها الرعد هناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة

صلى -عن النيب : قوله  الطويل يف فضائل السور ومما جاء فيه عن فضل سورة الرعد أيب بن كعبحديث -
  :قال -هللا عليه وآله وسل م

من قرأ سورة الرعد أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كل سااب مضى و كل سااب يكون إىل يوم  "
 .  )3 ("القيامة و كان يوم القيامة من املوفني بعهد هللا تعاىل

 . وهللا أعلم وأحكم ديءالرعد  ل سورة ائيصح يف فض وهناك غريه والصواب َّل
 موقعها يف التفسريوسوف نبينها حسب : أسباب النزول

  

                                                           

(، وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات 7/8822هذا احلديث أخرجه ابن عدي يف الكامل ): قال علمائنا  - 3
)قد فراق هذا احلديث أبو إسااق الثعليب يف تفسريه، فذكر عند كل سورة منه ما خيصها، وتبعه : (، وقال بعده3/842)

أبو احلسن الواحدي يف ذلك، وَّل أعجب منهما ألهنما ليسا من أصااب احلديث، وإمنا عجبت من أيب بكر بن أيب داود  
ال  كيف فراقه على كتابه الذي صنفه يف فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث نفس احلديث -رمحه هللا -وأضاف. . ُم 

يدل على أنه مصنوع؛ فإنه قد استنفد السور، وذكر يف كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكالم ركيك يف هناية الربودة، َّل 
 انتهي. يناسب كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 {(3املر تِْلَك آيَات  اْلِكَتاِب َوالاِذي أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك احلَْقُّ َوَلِكنا َأْكثَ َر النااِس ََّل ي  ْؤِمن وَن )}

 (8)إعراب مفردات اآلية 
)تلك( اسم إدارة مبين  على السكون الظاهر على الياء احملذوفة َّللتقاء  ،«1» )املر( حروف مقط عة َّل ُمل  هلا 

و )الالم( للبعد و )الكاف( ... الساكنني يف ُمل  رفع مبتدأ، واَّلدارة إىل آيات القرآن كل ها أو إىل آيات السورة 
مبين  يف ُمل  رفع للخطاب )آيات( خرب مرفوع )الكتاب( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )الذي( اسم موصول 

مبتدأ )أنزل( فعل ماض مبين  للمجهول، ونائب الفاعل هو )إىل( حرف جر  و )الكاف( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق 
و )الكاف( ضمري مضاف إليه )احلق ( خرب املبتدأ  ،«4»)من رب ك( جار  وجمرور متعل ق ب )أنزل(  ،ب )أنزل(
)أكثر( اسم لكن  منصوب )الن اس(  -ناسخ -ستدراك ونصب)الواو( عاطفة )لكن ( حرف ا « 8» املوصول 

 . و )الواو( فاعل... مضاف إليه جمرور )َّل( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع 
 روائع البيان والتفسري

 {ي  ْؤِمن ونَ املر تِْلَك آيَات  اْلِكَتاِب َوالاِذي أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك احلَْقُّ َوَلِكنا َأْكثَ َر النااِس ََّل }
خيرب تعاىل أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما : يف تفسريها-رمحه هللا -قال السعدي-

حيتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل إىل الرسول من ربه هو احلق املبني، ألن أخباره 
قاطعة، فمن أقبل عليه وعلى علمه، كان من أهل صدق، وأوامره ونواهيه عدل، مؤيدة باألدلة والرباهني ال

 . العلم باحلق، الذي يوجب هلم علمهم العمل مبا أحب هللا
}َوَلِكنا َأْكثَ َر النااِس َّل ي  ْؤِمن وَن{ ِبذا القرآن، إما جهال وإعراضا عنه وعدم اهتمام به، وإما عنادا وظلما، 

 (6) اه . املوجب لالنتفاعفلذلك أكثر الناس غري منتفعني به، لعدم السبب 
الناس }وما أكثر : }ولكن أكثر الناس َّل يؤمنون{ كقوله: وقوله: يف بياهنا -رمحه هللا -ابن كثري وأضاف -

مع هذا البيان واجلالء والوضوح، َّل يؤمن أكثرهم ملا فيهم من : [ أي321: ولو حرصت مبؤمنني{ ]يوسف
 (7)اه . الشقاق والعناد والنفاق

                                                           

 ( 31/28دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(8)
 . وانظر اآلية األوىل من سورة البقرة - 1
 نعت تقد م على املنعوت -ُيوز أن يكون حاَّل من احلق   - 4
( معطوف على آيات الكتاب  . . . وحينئذ يعرب )الذي أنزل  . . . ُيوز أن يكون خربا ملبتدأ ُمذوف تقديره هو  - 8

 . ، ومجلة هو احلق  خرب املبتدأ )تلك( -أو نعت له -الذي هو بدل من تلك
 (  423مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -6
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َر ك لٌّ َُيْرِي أِلََجٍل اّللا  الاِذي َرَفَع الساَماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَ َرْونَ َها ُث ا اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخاَر الشاْمَس َواْلَقمَ  }
 {(8م َسمًّى ي َدبِ ر  اأْلَْمَر ي  َفصِ ل  اآْليَاِت َلَعلاك ْم بِِلَقاِء َربِ ك ْم ت وِقن وَن )

 (2)إعراب مفردات اآلية 
فعل ماض، والفاعل هو )الس موات(  ،)رفع( ،«9» )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ال ذي( موصول خرب 

 مفعول به منصوب، وعالمة النصب الكسرة )بغري( جار  وجمرور حال من السموات أي خالية عن عمد 
 و )الواو( فاعل، و )ها( ضمري مفعول به ..  )عمد( مضاف إليه جمرور )تروهنا( مضارع مرفوع ،«32»
)ُث ( حرف عطف )استوى( مثل رفع والفتح مقد ر على األلف )على العرش( جار  وجمرور متعل ق  ،«33»

)الواو( عاطفة يف املوضعني )سخ ر الش مس( مثل رفع السموات )القمر( معطوف على  ،ب )استوى(
ري( مضارع مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة )ُي ،«38» الشمس بالواو منصوب )كل ( مبتدأ مرفوع

)مسم ى( نعت ألجل جمرور، وعالمة اجلر   ،على الياء، والفاعل هو )ألجل( جار  وجمرور متعل ق ب )ُيري(
الكسرة املقد رة على األلف )يدب ر( مضارع مرفوع، والفاعل هو أي هللا )األمر( مفعول به منصوب )يفص ل 

و )كم(  -ناسخ -األمر، وعالمة نصب املفعول الكسرة )لعل كم( حرف ترج  ونصباآليات( مثل يدب ر 
و ..  )رب كم( مضاف إليه جمرور ،ضمري يف ُمل  نصب اسم لعل  )بلقاء( جار  وجمرور متعل ق ب )توقنون(

 . و )الواو( فاعل... )كم( ضمري مضاف إليه )توقنون( مضارع مرفوع 
 روائع البيان والتفسري

 {الاِذي َرَفَع الساَماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَ َرْونَ َها ُث ا اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ  اّللا  }
ظاهر هذه اآلية الكرمية قد يفهم منه أن السماء مرفوعة : يف تفسريه ما خمتصره-رمحه هللا -قال الشنقيطي-

خلق السماوات بغري } :«انلقم»على عمد، ولكننا َّل نراها، ونظري هذه اآلية قوله أيضا يف أول سورة 
 . [ 32 \ 13] {عمد تروهنا وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم

 : تروهنا على قولني: واختلف العلماء يف قوله

                                                                                                                                                                           

 ( 482/ 4لتوزيع)دار طيبة للنشر وا: النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -7
 (26/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(2)
 . ومجلة يدب ر األمر خربا للفظ اجلاللة . . ُيوز أن يكون نعتا للفظ اجلاللة - 9

 . أو غري معتمدة على ديء - 32
 . وحينئذ خيتلف إعراب مجلة تروهنا ِبسب عودة الضمري . . العمد وهو إم ا أن يعود على السموات أو على- 33
 . النكرة هنا دال ة على عموم، واملضاف إليه مقد ر أي كل  كوكب - 38
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أن هلا عمدا ولكننا َّل نراها، كما يشري إليه ظاهر اآلية، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس، : أحدمها
 . كما قاله ابن كثريوجماهد، واحلسن، وقتادة، وغري واحد،  

وروي عن قتادة أيضا أن املعىن أهنا مرفوعة بال عمد أصال، وهو قول إياس بن معاوية، وهذا القول يدل 
وميسك السماء }: أنه هو الذي ميسكها أن تقع على األرض يف قوله« احلج»عليه تصرحيه تعاىل يف سورة 
 . [ 68 \ 88] {أن تقع على األرض إَّل بإذنه

تروهنا تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغري عمد كما تروهنا  : فعلى هذا يكون قوله: ثريقال ابن ك
 . اه  . كذلك، وهذا هو األكمل يف القدرة

الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة َّل تقتضي وجود املوضوع، واملراد أن : قال مقيده عفا هللا عنه
 : ه، وذلك صادق بصورتنياملقصود نفي اتصاف احملكوم عليه باحملكوم ب

أن يكون احملكوم عليه موجودا، ولكن احملكوم به منتف عنه، كقولك ليس اإلنسان ِبجر، فاإلنسان : األوىل
 . موجود واحلجرية منتفية عنه

أن يكون احملكوم عليه غري موجود فيعلم منه انتفاء احلكم عليه بذلك األمر املوجودي، وهذا النوع : الثانية
ومثاله يف  ،«دفع إيهام اَّلضطراب عن آيات الكتاب»اللغة العربية، كما أوضاناه يف كتابنا  من أساليب

 : (13)اللغة قول امرئ القيس
 إذا سافه العود النباطي جرجرا... على َّلحب َّل يهتدي مبناره 

 : أي َّل منار له أصال حىت يهتدي به، وقوله
 جاروَّل ترى الضب ِبا ين... َّل تفزع األرنب أهواهلا 

 . َّل أرانب فيها وَّل ضباب: يعين

                                                           

 . مياين األصل . أدهر دعراء العرب على اإلطالق: امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي، من بين آكل املرار - 31
ادتهر بلقبه، واختلف املؤرخون يف امسه، فقيل حندج وقيل مليكة وقيل  . السكاسك باليمنمولده بنجد، أو مبخالف 

 . وكان أبوه ملك أسد وغطفان . عدي  
وأمه أخت املهلهل الشاعر، فلقنه املهلهل الشعر، فقاله وهو غالم، وجعل يشبب ويلهو ويعادر صعاليك العرب، فبلغ 

أبعده إىل )دم ون( ِبضرموت، موطن آبائه وعشريته، وهو يف حنو العشرين من ف . ذلك أباه، فنهاه عن سريته فلم ينته
فأقام زهاء مخس سنني، ُث جعل يتنقل مع أصاابه يف أحياء العرب، يشرب ويطرب ويغزو ويلهو، إىل أن ثار بنو  . عمره

 صغريا ومحلين دمه كبريا، َّل رحم هللا أيب! ضيعين: أسد على أبيه وقتلوه، فبلغ ذلك امرأ القيس وهو جالس للشراب فقال
صاو اليوم، وَّل سكر غدا! اليوم مخر، وغدا أمر!، وهنض من غده فلم يزل حىت ثأر ألبيه من بين أسد، وقال يف ذلك 

وكانت حكومة فارس ساخطة على بين آكل املرار )آباء امرئ القيس( فابتعد، وتفرق عنه أنصاره، فطاف  . دعرا كثريا
 نقال عن األعالم للزركلي خمتصراا – . فأقام إىل أن مات يف أنقرة . ن بأنقرة ظهرت يف جسمه قروحقبائل العرب فلما كا
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. قياسمجع عمود على غري : َّل عمد هلا حىت تروها، والعمد: بغري عمد تروهنا، أي: وعلى هذا فقوله
 (34)اه 
 
تقدم تفسري ذلك : فقال }ُث استوى على العرش{ : تعايل قوله: يف تفسري-رمحه هللا -ابن كثريوأضاف -

كما جاء من غري تكييف، وَّل تشبيه، وَّل تعطيل، وَّل متثيل، تعاىل هللا علوا  يف سورة "األعراف" وأنه ميرر   
 (38)اه . كبريا

 ِء َربِ ك ْم ت وِقن وَن {} َوَسخاَر الشاْمَس َواْلَقَمَر ك لٌّ َُيْرِي أِلََجٍل م َسمًّى ي َدبِ ر  اأْلَْمَر ي  َفصِ ل  اآْليَاِت َلَعلاك ْم بِِلَقا
بياهنا إمجاَّلا ما نصهم }َوَسخاَر الشاْمَس َواْلَقَمَر{ ملصاحل العباد ومصاحل مواديهم قال السعدي يف -

ومثارهم، }ك لِ { من الشمس والقمر }َُيْرِي{ بتدبري العزيز العليم، }ألَجٍل م َسمًّى{ بسري منتظم، َّل 
ىل الدار اآلخرة اليت هي دار يفرتان وَّل ينيان، حىت ُييء األجل املسمى وهو طي هللا هذا العامل، ونقلهم إ

فتكور الشمس والقمر، وُيمع  . القرار، فعند ذلك يطوي هللا السماوات ويبدهلا، ويغري األرض ويبدهلا
بينهما فيلقيان يف النار، لريى من عبدمها أهنما غري أهل للعبادة؛ فيتاسر بذلك أدد احلسرة وليعلم الذين  

 . كفروا أهنم كانوا كاذبني
قد استوى هللا العظيم على سرير : بِ ر  األْمَر ي  َفصِ ل  اآليَاِت{ هذا مجع بني اخللق واألمر، أيوقوله }ي دَ 

امللك، يدبر األمور يف العامل العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق، ويغين ويفقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، 
ار يف أوقاهتا اليت سبق ِبا علمه، ويعز ويذل، وخيفض ويرفع، ويقيل العثرات، ويفرج الكربات، وينفذ األقد

 . وجرى ِبا قلمه، ويرسل مالئكته الكرام لتدبري ما جعلهم على تدبريه
وينزل الكتب اإلهلية على رسله ويبني ما حيتاج إليه العباد من الشرائع واألوامر والنواهي، ويفصلها غاية 

رج لكم من اآليات األفقية واآليات القرآنية، التفصيل ببياهنا وإيضاحها ومتييزها، }َلَعلاك ْم{ بسبب ما أخ
}بِِلَقاِء َربِ ك ْم ت وِقن وَن{ فإن كثرة األدلة وبياهنا ووضوحها، من أسباب حصول اليقني يف مجيع األمور اإلهلية، 

 . خصوصا يف العقائد الكبار، كالبعث والنشور واإلخراج من القبور
اخللق سدى، وَّل يرتكهم عبثا، فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه وأيضا فقد علم أن هللا تعاىل حكيم َّل خيلق 

ألمر العباد وهنيهم، فال بد أن ينقلهم إىل دار حيل فيها جزاؤه، فيجازي احملسنني بأحسن اجلزاء، وُيازي 
 (36) اه . املسيئني بإساءهتم

                                                           

 ( 883/  8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 34
 ( 412/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -38
 (  438مؤسسة الرسالة) ص /: النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -36
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}وسخر الشمس والقمر كل ُيري ألجل مسمى{ : يف تفسريه  لقوله تعايل–رمحه هللا  -وزاد ابن كثري-
}والشمس جتري ملستقر هلا : املراد أهنما ُيريان إىل انقطاعهما بقيام الساعة، كما يف قوله تعاىل: قيل: فقال

 . [ 12: ذلك تقدير العزيز العليم{ ]يس
ما وسائر الكواكب املراد إىل مستقرمها، وهو حتت العرش مما يلي بطن األرض من اجلانب اآلخر، فإهن: وقيل

إذا وصلوا هنالك، يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ ألنه على الصايح الذي تقوم عليه األدلة، قبة مما 
وَّل يتصور هذا يف  . يلي العامل من هذا الوجه، وليس مبايط كسائر األفالك؛ ألنه له قوائم ومحلة حيملونه

 . اآليات واألحاديث الصاياة، وهلل احلمد واملنةالفلك املستدير، وهذا واضح ملن تدبر ما وردت به 
 . وذكر الشمس والقمر؛ ألهنما أظهر الكواكب السيارة السبعة، اليت هي أدرف وأعظم

من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه، فألن يدخل يف التسخري سائر الكواكب بطريق األوىل واألحرى، كما 
للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون{ }َّل تسجدوا للشمس وَّل : نبه بقوله تعاىل

[ مع أنه قد صرح بذلك بقوله  }والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أَّل له اخللق 17: ]فصلت
 (37)اه . [ 84: واألمر تبارك هللا رب العاملني{ ]األعراف

  

                                                           

 ( 412/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -37
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َهاراا َوِمْن ك لِ  الثاَمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ ي  ْغِشي اللاْيَل َوه َو الاِذي َمدا اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَن ْ }
 {(1الن اَهاَر ِإنا يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكار وَن )

 (32)إعراب مفردات اآلية 
)جعل( مثل رفع )يف( )الواو( عاطفة ..  واو( عاطفة )هو ال ذي مد  األرض( مثل هللا الذي رفع السموات)ال

)رواسي( مفعول به منصوب )أهنارا( معطوف  ،حرف جر  و )ها( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )جعل(
)الثمرات( مضاف إليه  ،«39»على رواسي بالواو )الواو( عاطفة )من كل ( جار  وجمرور متعل ق ب )جعل( 

)زوجني( مفعول به منصوب، وعالمة النصب  ،جمرور )جعل( مثل رفع )فيها( مثل األول متعل ق ب )جعل(
الياء )اثنني( نعت لزوجني منصوب مثله وهو ملاق باملثىن  )يغشي( مضارع، مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة 

 «  82»املقد رة، والفاعل هو أي هللا )الليل( مفعول به  
م إدارة مبين  يف ُمل  ن )إن ( حرف مشب ه بالفعل )يف( حرف جر  )ذلك( اس منصوب )النهار( مفعول به

و )الالم( للبعد، و )الكاف( للخطاب )الالم( للتوكيد )آيات( اسم إن  ..  جر  متعل ق مباذوف خرب إن  
 . منصوب، وعالمة النصب الكسرة )لقوم( جار  وجمرور متعل ق بنعت آليات )يتفك رون( مثل توقنون

 روائع البيان والتفسري
نْيِ ي  ْغِشي اللاْيَل َوه َو الاِذي َمدا اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ َهاراا َوِمْن ك لِ  الثاَمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثْ ن َ }

 {الن اَهاَر ِإنا يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكار وَن 
جعلها متسعة ممتدة يف الطول : مد األرض{ أي }وهو الذي: يف تفسريه-رمحه هللا-ابن كثريقال -

والعرض، وأرساها جببال راسيات داخمات، وأجرى فيها األهنار واجلداول والعيون لسقي ما جعل فيها من 
 . من كل دكل صنفان: الثمرات املختلفة األلوان واألدكال والطعوم والروائح، من كل زوجني اثنني، أي

كال منهما يطلب اآلخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا جعل  : }يغشي الليل النهار{ أي
 . انقضى هذا جاء اآلخر، فيتصرف أيضا يف الزمان كما تصرف يف املكان والسكان

 (83)اه . ودَّلئله يف آَّلء هللا وحكمته: }إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون{ أي
من صلة  {الثمرات جعل فيها زوجني اثنني( ومن كلتعايل } قولهل يف تفسريه  الطربيوزاد أبو جعفر -

 . )جعل( الثاين َّل األول

                                                           

 (27/ 31دمشق)–اإلميان دار الرديد مؤسسة : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(32)
 . نعت تقد م على املنعوت -ُيوز أن يكون متعل قا ِبال من اثنني- 39
 . أو منصوب على نزع اخلافض والتقدير يغشي النهار بالليل- 82
 (413/  4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -83
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من كل ذكر اثنان، ومن   :وعىن ب  )زوجني اثنني( . وجعل فيها زوجني اثنني من كل الثمرات: ومعىن الكالم
 . كل أنثى اثنان، فذلك أربعة، من الذكور اثنان، ومن اإلناث اثنتان يف قول بعضهم

والواحد من الذكور"زوجا" ألنثاه، وكذلك األنثى  ،)زوجني(: العرب تسمي اَّلثنني وقد بينا فيما مضى أن
 : -رمحه هللا -وأضافالواحدة"زوجا" و"زوجة" لذكرها، 

[ فسمى 48: ]سورة النجم {وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى}: ويزيد ذلك إيضاحا قول هللا عز وجل
 . اَّلثنني الذكر واألنثى )زوجني( 

 . نوعني وضربني  ،)زوجني اثنني(: بقوله وإمنا عىن
 : يقول تعاىل ذكره ،:{ فقال ما نصهإن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون} :لقوله تعايل-رمحه هللا –ُث زاد بياناا 

إن فيما وصفت وذكرت من عجائب خلق هللا وعظيم قدرته اليت خلق ِبا هذه األدياء، لدَّلَّلت وحججا 
وعظات، لقوم يتفكرون فيها، فيستدلون ويعتربون ِبا، فيعلمون أن العبادة َّل تصلح وَّل جتوز إَّل ملن خلقها 

شيء غريها، إَّل ملن أنشأ ذلك ودبرها دون غريه من اآلهلة واألصنام اليت َّل تقدر على ضر وَّل نفع وَّل ل
من فأحدثه من غري ديء تبارك وتعاىل وأن القدرة اليت أبدع ِبا ذلك، هي القدرة اليت َّل يتعذر عليه إحياء 

 (88)اه . هلك من خلقه، وإعادة ما فين منه وابتداع ما داء ابتداعه  ِبا
َواٍن ي ْسَقى مبَاٍء َواِحٍد َويف اأْلَْرِض ِقَطٌع م َتَجاِوَراٌت َوَجنااٌت ِمْن أَْعَنا} َواٌن َوَغي ْر  ِصن ْ ٍب َوَزرٌْع َوَنَِيٌل ِصن ْ

 {(4َون  َفضِ ل  بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يف اأْل ك ِل ِإنا يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقل وَن )
 (81)إعراب مفردات اآلية 

)قطع( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )متجاورات( نعت )الواو( عاطفة )يف األرض( جار  وجمرور متعل ق خبرب ُمذوف 
لقطع مرفوع )الواو( عاطفة يف املواضع األربعة اآلتية )جن ات، زروع، َنيل( ألفاظ معطوفة على قطع ِبروف 
العطف مرفوعة )من أعناب( جار  وجمرور متعل ق بنعت جلن ات )صنوان( نعت لنخيل مرفوع )غري( معطوف 

ن( مضاف إليه جمرور )يسقى( مضارع مبين  للمجهول مرفوع، وعالمة الرفع على صنوان بالواو مرفوع )صنوا
الضم ة املقد رة على األلف، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي ما ذكر من اجلن ات والزروع والنخيل 

 مرفوع،)واحد( نعت ملاء جمرور )الواو( عاطفة )نفض ل( مضارع  ،)مباء( جار  وجمرور متعل ق ب )يسقى(
والفاعل حنن للتعظيم )بعضها( مفعول به منصوب و )ها( مضاف إليه )على بعض( جار  وجمرور متعل ق ب 

... يعقلون( مثل إن يف ذلك ... )يف األكل( جار  وجمرور متعل ق ِبال من بعضها )إن  يف ذلك  ،)نفض ل(
 . يتفك رون

                                                           

/   189/  36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر ،الطربي جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر -88
82268 ) 

 ( 31/22دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(81)
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 روائع البيان والتفسري
َواٍن ي ْسَقى مبَا} َواٌن َوَغي ْر  ِصن ْ  {ٍء َواِحٍد َويف اأْلَْرِض ِقَطٌع م َتَجاِورَاٌت َوَجنااٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنَِيٌل ِصن ْ
: }ويف األرض قطع متجاورات{ أي: وقوله: يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية -رمحه هللا -قال ابن كثري-

 . مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة ماحلة َّل تنبت ديئا أراض جتاور  بعضها بعضا،
 . هكذا روي عن ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري، والضااك، وغريهم

وكذا يدخل يف هذه اآلية اختالف ألوان بقاع األرض، فهذه تربة محراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه 
فهذه  . وهذه مرملة، وهذه مسيكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات سوداء، وهذه ُمجرة وهذه سهلة،

. سواهبصفتها، وهذه بصفتها األخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل املختار، َّل إله إَّل هو، وَّل رب 
 (84)اه 
ومن اآليات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل }يف : يف تفسريها -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

ِقَطٌع م َتَجاِورَاٌت َوَجنااٌت{ فيها أنواع األدجار }ِمْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنَِيٌل{ وغري ذلك، والنخيل اليت األْرِض 
َواٌن{ أي َواٍن{ بأن كان كل دجرة على حدهتا، : بعضها }ِصن ْ عدة أدجار يف أصل واحد، }َوَغي ْر  ِصن ْ

َفضِ ل  بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يف األك ِل{ لونا وطعما ونفعا واجلميع }ي ْسَقى مبَاٍء َواِحٍد{ وأرضه واحدة }َون   
ولذة؛ فهذه أرض طيبة تنبت الكأل والعشب الكثري واألدجار والزروع، وهذه أرض تالصقها َّل تنبت كأل 
وَّل متسك ماء، وهذه متسك املاء وَّل تنبت الكأل وهذه تنبت الزرع واألدجار وَّل تنبت الكأل وهذه الثمرة 

 . هذه مرة وهذه بني ذلكحلوة و 
 (88) اه . فهل هذا التنوع يف ذاهتا وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟

 -: ما خمتصره وبتصرف {فقالوَنيل صنوان وغري صنوان}: تعايل قولهيف بيان  -رمحه هللا-ابن كثري زادو -
كالرمان والتني وبعض   هي األصول اجملتمعة يف منبت واحد،: }صنوان وغري صنوان{ الصنوان: وقوله

ما كان على أصل واحد، كسائر األدجار، ومنه مسي عم الرجل صنو : وغري الصنوان . النخيل، وحنو ذلك
"أما دعرت أن عم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعمر: أبيه، كما جاء يف احلديث الصايح

 . ( 26الرجل صنو أبيه؟ " )

                                                           

 ( 413/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -84
 (  438مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري  -88
 . لأللباين: (226( ، ))الصاياة(( )287))اإلرواء(( ) -انظر صايح   - 86
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وقاله ابن  . املتفرقات: هي النخالت يف أصل واحد، وغري الصنوان: صنوانال: وقال الرباء، رضي هللا عنه
 (87)اه  . عباس، وجماهد، والضااك، وقتادة، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم

 }َون  َفضِ ل  بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يف اأْل ك ِل ِإنا يف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقل وَن {
}َون  َفضِ ل  بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يف األك ِل{ لونا وطعما ونفعا ولذة؛ : يف بياهنا-هللاه محر  -قال السعدي-

فهذه أرض طيبة تنبت الكأل والعشب الكثري واألدجار والزروع، وهذه أرض تالصقها َّل تنبت كأل وَّل 
أل وهذه الثمرة متسك ماء، وهذه متسك املاء وَّل تنبت الكأل وهذه تنبت الزرع واألدجار وَّل تنبت الك

 . حلوة وهذه مرة وهذه بني ذلك
 فهل هذا التنوع يف ذاهتا وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟

لقوم هلم عقول هتديهم إىل ما ينفعهم، وتقودهم إىل ما يرددهم : }ِإنا يف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقل وَن{ أي
وأما أهل اإلعراض، وأهل البالدة فهم يف ظلماهتم يعمهون، ويف ويعقلون عن هللا وصاياه وأوامره ونواهيه، 

 (82) اه . غيهم يرتددون، َّل يهتدون إىل رِبم سبيال وَّل يعون له قيال
ك ناا ت  رَاباا أَِإناا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أ ولَِئَك الاِذيَن َكَفر وا ِبَرِبِ ِْم َوأ ولَِئَك اأْلَْغاَلل  يف   َوِإْن تَ ْعَجْب فَ َعَجٌب قَ ْوهل  ْم أَِإَذا}

 {( 8أَْعَناِقِهْم َوأ ولَِئَك َأْصَااب  النااِر ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن )
 (89)إعراب مفردات اآلية 

)تعجب( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل أنت )الفاء( رابطة )الواو( استئنافي ة )إن( حرف درط جازم 
و )هم( ضمري مضاف إليه ..  جلواب الشرط )عجب( خرب مقد م مرفوع )قوهلم( مبتدأ مؤخ ر مرفوع

 -)اهلمزة( لالستفهام )إذا( ظرف للزمن املستقبل غري متضم ن معىن الشرط متعل ق مباذوف تقديره أنبعث
و )نا( ضمري اسم كان )ترابا( خرب منصوب )اهلمزة( مثل األوىل ..  ماض ناقص )كن ا( فعل -أحنشر -أو

و )نا( ضمري يف ُمل  نصب اسم إن  )الالم( للتوكيد )يف خلق( جار   -ناسخ -)إن نا( حرف توكيد ونصب
الكاف( و )..  وجمرور متعل ق خبرب إن  )جديد( نعت خللق جمرور )أولئك( اسم إدارة مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ

م( جار  وجمرور  حرف خطاب )الذين( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع خرب )كفروا( فعل ماض وفاعله )برِب 
و )هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )أولئك( مثل األول )األغالل( مبتدأ ثان مرفوع ..  متعل ق ب )كفروا( 

( مثل األخري )الواو( عاطفة )أولئك( مثل و )هم..  )يف أعناقهم( جار  وجمرور متعل ق خبرب املبتدأ الثاين
األول )أصااب( خرب أولئك مرفوع )النار( مضاف إليه جمرور )هم( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ 

                                                           

 ( 413/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -87
 (438: مؤسسة الرسالة) ص /النادر-ن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمح 82

 (93/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(89)
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)يف( حرف جر  و )ها( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )خالدون( وهو خرب املبتدأ هم مرفوع وعالمة الرفع 
 )الواو( 

 روائع البيان والتفسري
ْم َوأ ولَِئَك اأْلَْغاَلل  يف َوِإْن تَ ْعَجْب فَ َعَجٌب قَ ْوهل  ْم أَِإَذا ك ناا ت  رَاباا أَِإناا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أ ولَِئَك الاِذيَن َكَفر وا ِبَرِب ِِ }

 {أَْعَناِقِهْم َوأ ولَِئَك َأْصَااب  النااِر ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن 
أي إن : رمحه هللا يف تفسري ه لقوله تعايل } َوِإْن تَ ْعَجْب فَ َعَجٌب قَ ْوهل  ْم أَِإَذا ك ناا ت  رَاباا {-قال القرطيب-

تعجب يا ُممد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم الصادق األمني فأعجب منه تكذيبهم بالبعث، 
وإمنا ذكر ذلك ليتعجب  ،لنفس مبا ختفى أسبابهوهللا تعاىل َّل يتعجب، وَّل ُيوز عليه التعجب، ألنه تغري ا

أي إن عجبت يا ُممد من إنكارهم اإلعادة مع إقرارهم بأين خالق : وقيل املعىن . منه نبيه واملؤمنون
السماوات واألرض والثمار املختلفة من األرض الواحدة فقوهلم عجب يعجب منه اخللق، ألن اإلعادة يف 

يف منكري الصانع، أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع األدلة الواضاة بأن اآلية : وقيل . معىن اَّلبتداء
)أإذا كنا ترابا( أي : املتغري َّل بد له من مغري فهو ُمل التعجب، ونظم اآلية يدل على األول والثاين، لقوله

 (12)اه . أنبعث إذا كنا ترابا؟!
}َوِإْن تَ ْعَجْب{ من عظمة هللا تعاىل وكثرة حيتمل أن معىن قوله : يف تفسريها -محه هللا -السعدي واضاف-

أَِإَذا ك ناا ت  رَاباا أَِإناا َلِفي  إنكار املكذبني وتكذيبهم بالبعث، وقوهلم } -مع هذا-أدلة توحيده، فإن العجب 
من - هذا بعيد يف غاية اَّلمتناع بزعمهم، أهنم بعد ما كانوا ترابا، أن هللا يعيدهم، فإهنم: { أيَخْلٍق َجِديٍد 

 . قاسوا قدرة اخلالق بقدرة املخلوق -جهلهم
فلما رأوا هذا ممتنعا يف قدرة املخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة اخلالق، ونسوا أن هللا خلقهم أول مرة ومل 

 . يكونوا ديئا
وإن تعجب من قوهلم وتكذيبهم للبعث، فإن ذلك من العجائب، فإن الذي توضح له : وحيتمل أن معناه

ويرى من األدلة القاطعة على البعث ما َّل يقبل الشك والريب، ُث ينكر ذلك فإن قوله من  اآليات،
 . العجائب

ولكن ذلك َّل يستغرب على }الاِذيَن َكَفر وا ِبَرِبِ ِْم{ وجادوا وحدانيته، وهي أظهر األدياء وأجالها، 
{ املانعة هلم من اهلدى }يف أَْعَناِقِهْم{  حيث دعوا إىل اإلميان فلم يؤمنوا، وعرض عليهم }َوأ ولَِئَك األْغالل 

اهلدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوِبم وأفئدهتم عقوبة على أهنم مل يؤمنوا به أول مرة، }َوأ ولَِئَك َأْصَااب  النااِر 
 (13) اه . ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن{ َّل خيرجون منها أبدا

                                                           

 (  9/824القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-12
 (431مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 13
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أي إن تعجب يا ُممد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم  {وإن تعجب فعجب قوهلم(}: قوله تعاىل
الصادق األمني فأعجب منه تكذيبهم بالبعث، وهللا تعاىل َّل يتعجب، وَّل ُيوز عليه التعجب، ألنه تغري 

أي إن عجبت يا ُممد : وقيل املعىن . وإمنا ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه واملؤمنون أسبابه،النفس مبا ختفى 
عادة مع إقرارهم بأين خالق السماوات واألرض والثمار املختلفة من األرض الواحدة فقوهلم من إنكارهم اإل

اآلية يف منكري الصانع، أي إن تعجب : وقيل . عجب يعجب منه اخللق، ألن اإلعادة يف معىن اَّلبتداء
نظم اآلية يدل من إنكارهم الصانع مع األدلة الواضاة بأن املتغري َّل بد له من مغري فهو ُمل التعجب، و 

  أي أنبعث إذا كنا ترابا؟! {أإذا كنا ترابا}: على األول والثاين، لقوله
رٍَة ِللنااِس َعَلى ظ ْلِمِهْم َوَيْستَ ْعِجل وَنَك بِالسايِ َئِة قَ ْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِهم  اْلَمث اَلت  َوِإنا َرباَك َلذ و َمْغفِ }

 {( 6َلَشِديد  اْلِعَقاِب ) َوِإنا َرباكَ 
 (18)إعراب مفردات اآلية 

و )الواو( فاعل )الكاف( ضمري مفعول به )بالسي ئة( جار  ..  )الواو( عاطفة )يستعجلون( مضارع مرفوع
)قبل( ظرف زمان منصوب متعل ق ِبال من السي ئة )احلسنة( مضاف إليه  ،وجمرور متعل ق ب )يستعجلون(

جمرور )الواو( واو احلال )قد( حرف حتقيق )خلت( فعل ماض مبين  على الفتح املقد ر على األلف احملذوفة 
 . . و )التاء( للتأنيث )من قبلهم( جار وجمرور متعل ق ب )خلت( ..  َّللتقاء سكون التاء مع سكون األلف

 -ناسخ -و )هم( ضمري مت صل مضاف إليه )املثالت( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )إن ( حرف توكيد ونصب
و )الكاف( مضاف إليه )الالم( املزحلقة للتوكيد )ذو( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو ..  )رب ك( اسم إن  منصوب

)على ظلمهم( جار  وجمرور حال من الناس  ،)مغفرة( مضاف إليه جمرور )للناس( جار  وجمرور متعل ق ب )مغفرة(
لذو )العقاب( مضاف إليه ... لشديد( مثل إن  ... و )هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )إن  ..  عاملها مغفرة

 . جمرور
 روائع البيان والتفسري

 {اَلت  َوَيْستَ ْعِجل وَنَك بِالسايِ َئِة قَ ْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِهم  اْلَمث  }
} ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم  :يف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-قال الشنقيطي-

 : ما خمتصره وبتصرف يسري املثالت {
قبل العافية، وقبل اإلميان، وقد بني تعاىل يف هذه : العقوبة وإنزال العذاب قبل احلسنة أي: املراد بالسيئة هنا
يطلبون منه صلى هللا عليه وسلم أن يعجل هلم العذاب الذي خيوفهم به إن متادوا على  اآلية أن الكفار

 \ 88}ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف هللا وعده{ ]: الكفر، وقد بني هذا املعىن يف آيات كثرية، كقوله
يشعرون  }ويستعجلونك بالعذاب ولوَّل أجل مسمى جلاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم َّل: وكقوله ،[47

                                                           

 (91/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(18)
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: وقوله ،[84 \ 89} يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين {]: وكقوله ،[81 \ 89{]
}يستعجل ِبا الذين َّل يؤمنون ِبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا احلق{ ]، إىل غري ذلك من 

 . اآليات
م أن النيب صلى هللا عليه وسلم  وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد، وزع: -رمحه هللا -ُث أضاف

}ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة : كاذب فيما خيوفهم به من بأس هللا وعقابه، كما قال تعاىل
}فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رِبم وقالوا ياصاحل ائتنا مبا تعدنا إن  : وكقوله ،[2 \ 33ليقولن ما حيبسه {]

}قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت : هوقول ،[77 \ 7كنت من املرسلني{ ]
 (11)اه . كما تقدمت اإلدارة إىل هذا  ،[18 \ 33من الصادقني {]

قومك )ويستعجلونك( يا ُممد،  مشركو : يقول تعاىل ذكره: بياناا فقال -رمحه هللا-الطربيأبو جعفر  وزاد-
َنا ِحَجاَرةا }: فيقولون بالبالء والعقوبة قبل الرخاء والعافية، اللاه ما ِإْن َكاَن َهَذا ه َو احلَْقا ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ

[ وهم يعلمون ما َحلا مبن خال قبلهم من األمم اليت 18: ]سورة األنفال{ِمَن الساَماِء َأِو اْئِتَنا بَِعَذاٍب أَلِيمٍ 
فمن بني أمة مسخت قردة وأخرى خنازير، ومن  الئه،عصت رِبا وكذبت رسلها من عقوبات هللا وعظيم ب

وقد خلت من } . بني أم ة أهلكت بالراْجفة، وأخرى باخلسف، وذلك هو )املثالت( اليت قال هللا جل ثناؤه
 .  {قبلهم املثالت
"، كما "َمث لة" بفتح امليم وضم الثاء، ُث جتمع"َمث الت: العقوبات املنكِ الت، والواحدة منها ،و )املثالت(

وذكر أن متيماا من بني العرب تضم امليم والثاء مجيعاا   . "َصد َقة"، ُث جتمع"َصد قَات" "الصاد قَات" واحدة
 ث الت"،

: وغ ر فات، والفعل منه "غ ْرفة" "م ْثلة"، ُث جتمع "م ث الت"، مثل: فالواحدة على لغتهم منها من"امل
"أمثلته من : سكني الثاء، فإذا أردت أنك أقصصته من غريه، قلت"َمثَ ْلت به أْمث ل  َمْثال" بفتح امليم وت

 (14)اه . صاحبه أ ْمِثل ه إْمثاَّل وذلك إذا أقصصته منه
 } َوِإنا َرباَك َلذ و َمْغِفرٍَة لِلنااِس َعَلى ظ ْلِمِهْم َوِإنا َرباَك َلَشِديد  اْلِعَقاِب {

 : ما خمتصره -رمحه هللا-قال الشنقيطي
وعال يف هذه اآلية الكرمية أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم، وأنه دديد العقاب، فجمع بني الوعد بني جل 

والوعيد ليعظم رجاء الناس يف فضله، ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد ؛ ألن مطامع العقالء 
عىن يف آيات  ُمصورة يف جلب النفع ودفع الضر، فاجتماع اخلوف والطمع أدعى للطاعة وقد بني هذا امل

 \ 6]{فإن كذبوك فقل ربكم ذو رمحة واسعة وَّل يرد بأسه عن القوم اجملرمني  }: كثرية، كقوله تعاىل
                                                           

 ( 888/  8لبنان) -نشر و التوزيع بريوت دار الفكر للطباعة وال: أضواء البيان للشنقيطي النادر - 11
/   182/  36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر ،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -14

82389 ) 
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: وقوله جل وعال ،[367 \ 7و  386 \ 6] {إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم}: وقوله ،[347
غافر : وقوله ،[82، 49 \ 38]{نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم  }

 (18)اه . الذنب وقابل التوب دديد العقاب ذي الطول، إىل غري ذلك من اآليات
العباد، َّل يزال خريه إليهم، وإحسانه وبره وعفوه نازَّل إىل : أي: يف تفسريها -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

ا  . وهم َّل يزال درهم وعصياهنم إليه صاعدا
بابه، وُيرمون فال حيرمهم خريه وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم ألنه حيب يعصونه فيدعوهم إىل 

التوابني، وحيب املتطهرين وإن مل يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم باملصائب،  ليطهرهم من املعايب }قل يا 
 الغفور الرحيم{عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم َّل تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو 

}َوِإنا َرباَك َلَشِديد  اْلِعَقاِب{ على من مل يزل مصرا على الذنوب، قد أىب التوبة واَّلستغفار واَّللتجاء إىل 
 (16) اه . العزيز الغفار، فلياذر العباد عقوباته بأهل اجلرائم، فإن أخذه أليم دديد

  

                                                           

 (  888/ 8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 18
 (  431مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري  -16
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َا أَْنَت م ْنِذٌر َوِلك لِ  قَ ْوٍم َهاٍد )َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْوََّل أ ْنزَِل }  {(7َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َرب ِِه ِإمنا
 (17)إعراب مفردات اآلية 

الواو( عاطفة )يقول( مضارع مرفوع )ال ذين( موصول مبين  يف ُمل  رفع فاعل )كفروا( فعل ماض وفاعله 
لى( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف )لوَّل( حرف حتضيض مبعىن هال  )أنزل( فعل ماض مبين  للمجهول )ع

و )اهلاء( ..  ُمل  جر  متعل ق ب )أنزل( )آية( نائب الفاعل مرفوع )من رب ه( جار  وجمرور متعل ق بنعت آلية
ا( كاف ة ومكفوفة )أنت( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )منذر( خرب مرفوع )الواو(  مضاف إليه )إمن 

متعل ق خبرب مقدم )قوم( مضاف إليه جمرور )هاد( مبتدأ مؤخ ر مرفوع وعالمة عاطفة )لكل ( جار  وجمرور 
 .  « 12» الرفع الضم ة املقد رة على األلف احملذوفة، فهو اسم منقوص

 روائع البيان والتفسري
َا أَْنَت م ْنِذٌر }  {َوِلك لِ  قَ ْوٍم َهاٍد َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْوََّل أ ْنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َرب ِِه ِإمنا
يقول تعاىل إخبارا عن املشركني أهنم يقولون كفرا : ما خمتصره  تفسريه لآلية يف–رمحه هللا -قال ابن كثري-

يأتينا بآية من ربه كما أرسل األولون، كما تعتنوا عليه أن ُيعل هلم الصفا ذهبا، وأن يزيل  لوَّل : وعنادا
}وما منعنا أن نرسل باآليات إَّل أن كذب ِبا : وأهنارا، قال هللا تعاىل عنهم اجلبال، وُيعل مكاهنا مروجا

 . [ 89: األولون وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا ِبا وما نرسل باآليات إَّل ختويفا{ ]اإلسراء
إمنا عليك أن تبلغ رسالة هللا اليت أمرك ِبا، }ليس عليك هداهم : }إمنا أنت منذر{ أي: قال هللا تعاىل

 . [ 878: ولكن هللا يهدي من يشاء{ ]البقرة
 . ولكل قوم داع: }ولكل قوم هاد{ قال علي بن أيب طلاة، عن ابن عباس، أي: وقوله

أنت يا ُممد منذر، وأنا هادي كل قوم، وكذا : يقول هللا تعاىل: وقال العويف، عن ابن عباس يف تفسريمها
 . قال جماهد، وسعيد بن جبري، والضااك

[ وبه 84: }وإن من أمة إَّل خال فيها نذير{ ]فاطر: كما قال  . نيب: }ولكل قوم هاد{ أي: دوعن جماه
 . قال قتادة، وعبد الرمحن بن زيد

 . العمل: اإلمام، واإلمام: القائد، والقائد: اهلادي: وقال أبو العالية: -رمحه هللا-ُث أضاف
 . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم}ولكل قوم هاد{ قاَّل هو ُممد : وعن عكرمة، وأيب الضاى

 (19)اه . }ولكل قوم هاد{ من يدعوهم إىل هللا، عز وجل: وقال مالك

                                                           

 (94/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(17)
 . وهو نعت ملنعوت ُمذوف أي نيب  هاد - 12
 ( 414/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-بن كثريتفسري القرآن العظيم َّل -19
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وقد بينت : ما نصه وقاليف تفسريه لآلية  -رمحه هللا -أبو جعفر الطربي -ول كلها قوبني هذه األ: قلت-
فإذ كان ذلك كذلك، فجائز أن يكون ذلك هو هللا  . معىن"اهلداية"، وأنه اإلمام املتبع الذي يقد م القوم

 . الذي يهدي خَلقه ويتابع خلق ه هداه ويأمتون بأمره وهنيه
 . وجائز أن يكون َنيبا هللا الذي تأمتُّ به أمته

 . وجائز أن يكون إماماا من األئمة ي  ْؤمَتْ به، ويت بع منهاَجه وطريقته أصااب ه
 . عاة إىل خرٍي أو در ٍ وجائٌز أن يكون داعياا من الد

ا هو : وإذ كان ذلك كذلك، فال قول أوىل يف ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل ثناؤه إن ُممدا
 (42)اه . املنذر من أرسل إليه باإلنذار، وإن لكل قوم هادياا يهديهم فيت بعونه ويأمتُّون به

 ولكل قوم هاد {بأن اهلادي هو الرسوليف تفسريه لقوله تعايل} -رمحه هللا -قلت ولقد رجح الشنقيطي-
أظهر األقوال يف : ما خمتصره آيات القرآن للدَّللة علي ذلك فقالبواستشهد  املرسل لكل أمة من هللا تعايل

رسول }ولكل أمة : هذه اآلية الكرمية أن املراد بالقوم األمة، واملراد باهلادي الرسول، كما يدل له قوله تعاىل
} ولقد بعثنا يف  : وقوله ،[84 \ 18}وإن من أمة إَّل خال فيها نذير{ ]: قولهو  ،[47 \ 32{اآلية ]

 (43)اه . [ 16 \ 36كل أمة رسوَّل{ اآلية ]
 ({2َدْيٍء ِعْنَده  مبِْقَداٍر )اّللا  يَ ْعَلم  َما حَتِْمل  ك لُّ أ نْ َثى َوَما تَِغيض  اأْلَْرَحام  َوَما تَ ْزَداد  وَك لُّ }

 (48)إعراب مفردات اآلية 
 )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع، والفاعل هو )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب مفعول به 

والعائد ُمذوف )حتمل( مثل يعمل )كل ( فاعل مرفوع )أنثى( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الكسرة  ،«41»
املقد رة على األلف )الواو( عاطفة )ما تغيض األرحام وما تزداد( مثل ما حتمل كل  أنثى، وفاعل تزداد ضمري تقديره 

عنده( ظرف منصوب متعل ق بنعت لكل  أو هي )الواو( عاطفة )كل ( مبتدأ مرفوع )ديء( مضاف إليه جمرور )
 . و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )مبقدار( جار  وجمرور متعل ق خبرب املبتدأ كل   « 44» لشيء 

                                                           

/   182/  36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر ،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -42
82368 ) 

 ( 881/  8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 43
 ( 31/98دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(48)

 -وأجازوا أن يكون اسم استفهام معموَّل لفعل حتمل . . ُيوز أن يكون حرفا مصدري ا، واملصدر املؤو ل مفعول به - 41
 . ومجلة حتمل معمولة للعلم املعل ق باَّلستفهام -مفعوَّل به

 . أو متعل ق مباذوف حال من مقدار أو متعل ق باَّلستقرار الذي هو خرب - 44
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 روائع البيان والتفسري
  مبِْقَداٍر{لُّ َدْيٍء ِعْنَده  اّللا  يَ ْعَلم  َما حَتِْمل  ك لُّ أ نْ َثى َوَما تَِغيض  اأْلَْرَحام  َوَما تَ ْزَداد  وَك  }
بكل خيرب تعاىل بعموم علمه وسعة اطالعه وإحاطته : يف تفسريها إمجاَّلا ما نصه-رمحه هللا -قال السعدي-

تنقص مما : }اّللا  يَ ْعَلم  َما حَتِْمل  ك لُّ أ نْ َثى{ من بين آدم وغريهم، }َوَما تَِغيض  األْرَحام { أي: ديء فقال
ل أو يضمال }َوَما تَ ْزَداد { األرحام وتكرب األجنة اليت فيها، }وَك لُّ فيها إما أن يهلك احلمل أو يتضاء

 (48) اه . َدْيٍء ِعْنَده  مبِْقَداٍر{ َّل يتقدم عليه وَّل يتأخر وَّل يزيد وَّل ينقص إَّل مبا تقتضيه حكمته وعلمه
َوَما تَ ْزَداد  وَك لُّ َدْيٍء ِعْنَده  مبِْقَداٍر{ } َوَما تَِغيض  اأْلَْرَحام   لقوله تعايلبياناا  -رمحه هللا-ابن القيم وزاد-
ما تزيد : قال ابن عباس رضي هللا عنهما ما تَِغيض  اأْلَْرحام  من التسعة أدهر َوما تَ ْزداد  : فقال ما خمتصره{

 . فيها، ووافقه على هذا أصاابه، كمجاهد وسعيد بن جبري
إذا زادت على : كان نقصانا من الولد، وما تزداد، قالإذا حاضت املرأة على ولدها  : وقال جماهد أيضا

 . تسعة أدهر كان ذلك متاما ملا نقص من ولدها
ما رأت احلامل من الدم يف محلها فهو نقصان من الولد، والزيادة ما زاد على تسعة أدهر، وهو : وقال أيضا

 . متام النقصان
 . تلد املرأة لعشرة أدهر: ادما كان من سقط، وما تزد: ما تغيض األرحام: وقال احلسن
احليض بعد احلمل، فكل يوم رأت فيه الدم حامال ازدادته يف األيام : ما تغيض األرحام: وقال عكرمة

 . ودبه القلوب باألودية . أنزله حلياة األرض بالنبات . طاهرا، فما حاضت يوما إَّل ازدادت يف احلمل
وقلب صغري إمنا يسع ِبسبه، كواد صغري،  . ماء كثرياكواد كبري يسع   . يسع علما عظيما . فقلب كبري

واحتملت قلوب من اهلدى والعلم بقدرها، وكما أن السيل إذا خالط القلوب أثار  . فسالت أودية بقدرها
ما فيها من الشهوات والشبهات، ليقلعها ويذهبها، كما يثري الدواء وقت دربه من البدن أخالطه، فيتكدر 

وهكذا  . فإنه إمنا أثارها ليذهب ِبا، فإنه َّل ُيامعها وَّل يشاركها . ام نفع الدواءِبا داربه، وهي من مت
 . يضرب هللا احلق والباطل

َومماا ي وِقد وَن َعَلْيِه يف النااِر ابِْتغاَء ِحْلَيٍة أَْو َمتاٍع َزَبٌد ِمثْ ل ه  وهو اخلبث الذي خيرج : ُث ذكر املثل الناري فقال
الفضة والنااس واحلديد، فتخرجه النار ومتيزه، وتفصله من اجلوهر الذي ينتفع به، عند سبك الذهب و 

 . فريمى ويطرح ويذهب جفاء، وكذلك الشهوات والشبهات يرميها العلم واهلدى من قلب املؤمن ويطرحها
يف الذي وُيفوها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء واخلبث، ويستقر يف قرار الوادي املاء الصا

كذلك يستقر يف قرار القلب وجذره اإلميان اخلالص الصايف   . يستسقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم

                                                           

 (  434مؤسسة الرسالة) ص /: النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -48
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ومن مل يفقه هذين املثلني ومل يتدبرمها، ويعرف ما يراد منهما فليس من  . الذي ينفع صاحبه وينتفع به غريه
 (46) اه . وهللا املوفق . أهلهما

 {(9َوالشاَهاَدِة اْلَكِبري  اْلم تَ َعاِل )َعامِل  اْلَغْيِب }
 (47)إعراب مفردات اآلية 

)الغيب( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )الشهادة( معطوف على  ،«42» )عامل( خرب ملبتدأ ُمذوف تقديره هو 
الغيب جمرور )الكبري( خرب ثان مرفوع )املتعال( خرب ثالث مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء احملذوفة 

 . للتخفيف أو ملناسبة فواصل اآلي
 روائع البيان والتفسري

 {اْلَكِبري  اْلم تَ َعالِ َعامِل  اْلَغْيِب َوالشاَهاَدِة }
فإنه }َعامِل  اْلَغْيِب َوالشاَهاَدِة اْلَكِبري { يف ذاته وأمسائه وصفاته : يف تفسريه-رمحه هللا-قال السعدي-

 (49) اه . }اْلم تَ َعاِل{ على مجيع خلقه بذاته وقدرته وقهره
يعلم كل ديء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم، وَّل خيفى  عليه : أي: فقال-رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

على كل ديء، قد أحاط بكل ديء : }الكبري{ الذي هو أكرب من كل ديء، }املتعال{ أي . منه ديء
 (82)اه . علما، وقهر كل ديء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد، طوعا وكرها

  

                                                           

 (  118) ص / -تفسري القرآن الكرمي   َّلبن القيم ( -46
 ( 31/97دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-حملمود بن عبد الرحيم صايفاجلدول يف إعراب القرآن -(47)

 . أو مبتدأ خربه الكبري - 42
 ( 434مؤسسة الرسالة)ص/: النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 49
 ( 417/ 4توزيع)دار طيبة للنشر وال: النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -82
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 {(32اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ه َو م ْسَتْخٍف بِاللاْيِل َوَساِرٌب بِالن اَهاِر )َسَواٌء ِمْنك ْم َمْن َأَسرا }
 (83)إعراب مفردات اآلية 

مرفوع )من( حرف جر  و )كم( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ِبال من الضمري يف سواء  « 88» )سواء( خرب مقد م 
( فعل ماض، والفاعل هو، وهو العائد  الذي هو مبعىن مستو )من( اسم موصول مبتدأ مؤخ ر يف ُمل  رفع )أسر 

و )اهلاء(  )القول( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )من جهر( مثل من أسر  ومعطوف عليه )الباء( حرف جر  
)الواو( عاطفة )من( مثل األول ومعطوف عليه )هو( ضمري منفصل مبين  يف  ،ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )جهر(

ُمل  رفع مبتدأ )مستخف( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء احملذوفة فهو اسم منقوص منو ن 
 . عاطفة )سارب بالنهار( مثل مستخف بالليل )بالليل( جار  وجمرور متعل ق ب )مستخف( )الواو(

 روائع البيان والتفسري
 {َسَواٌء ِمْنك ْم َمْن َأَسرا اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ه َو م ْسَتْخٍف بِاللاْيِل َوَساِرٌب بِالن اَهارِ }
إسرار : َأَسرا اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه {يف تفسريه لقوله تعايل } َسَواٌء ِمْنك ْم َمْن –رمحه هللا –قال القرطيب -

ما حدث به املرء نفسه، واجلهر ما حدث به غريه، واملراد بذلك أن هللا سباانه يعلم ما أسره : القول
و" منكم" حيتمل أن يكون وصفا ل" سواء"  . خري ودر، كما يعلم ما جهر به من خري ودر اإلنسان من

يستوي منكم،  : هر سواء منكم، وُيوز أن يتعلق" بسواء" على معىنسر من أسر وجهر من ج: التقدير
وُيوز أن  . سر من أسر منكم وجهر من جهر منكم: وُيوز أن يكون على تقدير . مررت بزيد: كقولك

 . عدل زيد وعمرو أي ذوا عدل: ذو سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كما تقول: يكون التقدير
 (81)اه . ، فال حيتاج إىل تقدير حذف مضاف" سواء" أي مستو: وقيل

خيرب تعاىل عن إحاطة علمه جبميع خلقه، سواء  : يف تفسريها إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-
}وإن جتهر بالقول فإنه يعلم : منهم من أسر قوله أو جهر به، فإنه يسمعه َّل خيفى عليه ديء كما قال

[ وقالت عائشة، رضي هللا 88: }ويعلم ما ختفون وما تعلنون{ ]النمل: [ وقال7: السر وأخفى{ ]طه
"سباان الذي وسع مسعه األصوات، وهللا لقد جاءت اجملادلة تشتكي زوجها إىل رسول هللا صلى هللا : عنها

                                                           

 (92/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(83)
 . واخلرب من أسر   ،أو مبتدأ موصوف بقوله )منكم( - 88
 (  9/829القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-81
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}قد مسع هللا قول اليت : عليه وسلم، وأنا يف جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كالمها، فأنزل هللا
 . (54[ ")3:  زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع حتاوركما إن هللا مسيع بصري{ ]اجملادلةجتادلك يف

ظاهر : خمتف يف قعر بيته يف ظالم الليل، }وسارب بالنهار{ أي: }ومن هو مستخف بالليل{ أي: وقوله
حني يستغشون  }أَّل: ماش يف بياض النهار وضيائه، فإن كليهما  يف علم هللا على السواء، كما قال تعاىل

}وما تكون يف دأن وما تتلو منه من قرآن وَّل : [ وقال تعاىل8: ثياِبم يعلم ما يسرون وما يعلنون{ ]هود
يف تعملون من عمل إَّل كنا عليكم دهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وَّل 

 (88)اه . . [ 63: سالسماء وَّل أصغر من ذلك وَّل أكرب إَّل يف كتاب مبني{ ]يون
ْوٍم َحىتا ي  َغريِ  وا َما بِأَنْ ف ِسِهْم َله  م َعقِ َباٌت ِمْن بَ نْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفظ ونَه  ِمْن أَْمِر اّللِا ِإنا اّللَا ََّل ي  َغريِ   َما بِقَ }

 {( 33َواٍل ) َوِإَذا أَرَاَد اّللا  بَِقْوٍم س وءاا َفاَل َمَردا َله  َوَما هَل ْم ِمْن د ونِِه ِمنْ 
 (86)إعراب مفردات اآلية 

)الالم( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق خبرب مقد م )معق بات( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )من بني( 
جار  وجمرور متعل ق بنعت ملعق بات )يديه( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء، و )اهلاء( مضاف إليه 

و )اهلاء( مثل ..  جار  وجمرور متعل ق مبا تعل ق به اجلار  السابق فهو معطوف عليه)الواو( عاطفة )من خلفه( 
و )الواو( فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )من أمر( جار وجمرور متعل ق ..  األخري )حيفظون( مضارع مرفوع

اسم إن  )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه )إن ( حرف توكيد ونصب )هللا( لفظ اجلاللة  ،ب )حيفظون(
( مضارع مرفوع، والفاعل هو )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب مفعول به  منصوب )َّل( نافية )يغري 
وا( مضارع منصوب بأن  ( حرف غاية وجر  )يغري  )بقوم( جار  وجمرور متعل ق مباذوف صلة املوصول )حىت 

و )هم( ..  بأنفسهم( مثل ما بقومو )الواو( فاعل )ما ..  مضمرة بعد حىت  وعالمة النصب حذف النون
 . ضمري مضاف إليه

وا ( . . واملصدر املؤو ل )أن يغري  ( متعل ق ب )يغري   . ( يف ُمل  جر  ب )حىت 
)أراد( فعل ماض  ،«87» )الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن معىن الشرط متعل ق مبضمون اجلواب 

( جار  وجمرور متعل ق ِبال من )سوءا( وهو مفعول به منصوب )الفاء( رابطة )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )بقوم
                                                           

: بَاب  قَ ْوِل اّللِا تَ َعاىَل  -أخرج البخاري حنوهو ،(7/378وصااه األلباين يف اإلرواء ) . (8261أخرجه ابن ماجه ) - 84
َعَلى  ( ومتنه" احَلْمد  ّلِلِا الاِذي َوِسَع مَسْع ه  اأَلْصَواَت، فَأَنْ َزَل اّللا  تَ َعاىَل 9/337[ )314: }وََكاَن اّللا  مسَِيعاا َبِصرياا{ ]النساء

 3: اجملادلة-}َقْد مسََِع اّللا  قَ ْوَل الايِت جت َاِدل َك يف َزْوِجَها{ : النايِبِ  َصلاى هللا  َعَلْيِه َوَسلامَ 
 ( 487/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -88

 ( 31/99دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-صايفاجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -(86)
 بالبناء للمجهول -إذا أراد هللا بقوم سوءا وقع أو مل يرد  : وتقدير الكالم - 87
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جلواب الشرط )َّل( نافية للجنس )مرد ( اسم َّل مبين  على الفتح يف ُمل  نصب )له( مثل األول متعل ق خبرب َّل 
ِبال من وال  )الواو( عاطفة )ما( حرف ناف )هلم( مثل له متعل ق خبرب مقد م )من دونه( مثل من خلفه متعل ق

)من( حرف جر  زائد )وال( جمرور لفظا مرفوع ُمال  مبتدأ مؤخ ر، وعالمة اجلر  الكسرة املقد رة على الياء احملذوفة فهو 
 . اسم منقوص

 روائع البيان والتفسري
 {َله  م َعقِ َباٌت ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفظ ونَه  ِمْن أَْمِر اّللاِ }
أي هلل مالئكة يتعاقبون بالليل والنهار،  {له معقبات}: قوله تعاىل: -رمحه هللا-القرطيب يف تفسريهاقال -

" معقبات" واملالئكة ذكران ألنه مجع معقبة، : وقال . فإذا صعدت مالئكة الليل أعقبتها مالئكة النهار
وقرأ بعضهم" له معاقيب من بني يديه ومن  . ملك معقب، ومالئكة معقبة، ُث معقبات مجع اجلمع: يقال

أنث لكثرة ذلك منهم، : وقيل . وقيل للمالئكة معقبة على لفظ املالئكة ،ومعاقيب مجع معقب . خلفه"
وىل مدبرا ومل  }: والتعقب العود بعد البدء، قال هللا تعاىل . حنو نسابة وعالمة وراوية، قال اجلوهري وغريه

فذكر التسبيح )( أوفاعلهن"  -رجع، ويف احلديث " معقبات َّل خييب قائلهن[ أي مل ي32: ]النمل{يعقب
مسني" معقبات" ألهنن عادت مرة بعد مرة، فعل من عمل عمال ُث عاد : قال أبو اهليثم . والتاميد والتكبري

رفت واملعقبات من اإلبل اللوايت يقمن عند أعجاز اإلبل املعرتكات على احلوض، فإذا انص . إليه فقد عقب
 (82اه ). أي املستخفي بالليل والسارب بالنهار {من بني يديه}: وقوله . ناقة دخلت مكاهنا أخرى

ومن }له معقبات من بني يديه : وقوله: ما خمتصره وبتصرف يسري يف تفسريها-رمحه هللا-واضاف ابن كثري-
وحرس بالنهار، حيفظونه من للعبد مالئكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل : خلفه حيفظونه من أمر هللا{ أي

األسواء واحلادثات، كما يتعاقب مالئكة آخرون حلفظ األعمال من خري أو در، مالئكة بالليل ومالئكة 
بالنهار، فاثنان عن اليمني و عن الشمال يكتبان األعمال، صاحب اليمني يكتب احلسنات، وصاحب 

احدا  من ورائه وآخر من قدامه، فهو بني الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران حيفظانه وحيرسانه، و 
"يتعاقبون فيكم : أربعة أمالك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدَّل حافظان وكاتبان، كما جاء يف الصايح

مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وُيتمعون يف صالة الصبح وصالة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم 
 : فيسأهلم وهو أعلم بكم

 . (59أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون" ): تركتم عبادي؟ فيقولونكيف 

                                                           

 (  9/893القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-82
الَِئَكة  َوالرُّوح  : بَاب  قَ ْوِل اّللِا تَ َعاىَل  -7489 م/رضي هللا عنه برق -أخرجه البخاري  من حديث أيب هريرة  89

َ
}تَ ْعر ج  امل

 [4: ِإلَْيِه{ ]املعارج
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}له معقبات من بني يديه ومن خلفه : وقال علي بن أيب طلاة، عن ابن عباس-رمحه هللا -وأضاف
 . حيفظونه من أمر هللا{ واملعقبات من أمر هللا، وهي املالئكة

مالئكة حيفظونه من بني يديه ومن خلفه، فإذا : قال }حيفظونه من أمر هللا{: وقال عكرمة، عن ابن عباس
 . جاء قدر هللا خلوا عنه

ما من عبد إَّل له  ملك موكل، حيفظه يف نومه ويقظته من اجلن واإلنس واهلوام، فما منها : وقال جماهد
 . وراءك إَّل ديء يأذن هللا فيه فيصيبه: ديء يأتيه يريده إَّل قال امللك

}له معقبات من بني يديه ومن : أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس وقال الثوري عن حبيب بن
 . ذلك  ملك من ملوك الدنيا، له حرس من دونه حرس: خلفه{ قال

ويل الشيطان، يكون عليه : }له معقبات من بني يديه ومن خلفه{ يعين: وقال العويف، عن ابن عباس
  . احلرس

"ما منكم من أحد إَّل وقد : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لعن عبد هللا قا: -رمحه هللا -قالُث 
"وإياي، ولكن أعانين هللا عليه  : وإياك يا رسول هللا، قال: قالوا . وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة"

 (60) . فال يأمرين إَّل خبري"
رواه علي بن أيب طلاة، وغريه، عن ابن  . املراد حفظهم له من أمر هللا: }حيفظونه من أمر هللا{ قيل: وقوله
 . وإليه ذهب جماهد، وسعيد بن جبري، وإبراهيم النخعي، وغريهم . عباس

 . "حيفظونه بأمر هللا": ويف بعض القراءات: }حيفظونه من أمر هللا{ قال: وقال قتادة
لوَّل أن هللا وكل   لو جتلى َّلبن آدم كل سهل وحزن، لرأى كل ديء من ذلك دياطني: وقال كعب األحبار

 . بكم مالئكة عنكم يف مطعمكم ومشربكم وعوراتكم، إذا لتخطفتم
 . ما من آدمي إَّل ومعه ملك يذود عنه، حىت يسلمه للذي قدر له وقال أبو أمامة
احرتس، فإن ناسا من مراد : جاء رجل من مراد إىل علي، رضي هللا عنه، وهو يصلي، فقال: وقال أبو جملز
إن مع كل رجل ملكني حيفظانه مما مل يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن : فقال  .يريدون قتلك

 (63اه ).  . األجل جنة حصينة
َمَردا َله  َوَما هَل ْم ِمْن د ونِِه ِمْن ِإنا اّللَا ََّل ي  َغريِ   َما بَِقْوٍم َحىتا ي  َغريِ  وا َما بِأَنْ ف ِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اّللا  بَِقْوٍم س وءاا َفاَل  }

 {َواٍل 
 َقْوٍم َحىتا ي  َغريِ  وا َما بِأَنْ ف ِسِهْم{ فقال  يف بيان قوله تعايل} ِإنا اّللَا ََّل ي  َغريِ   َما بِ  -رمحه هللا–الشنقيطيقال -

                                                           

َنِة النااِس َوأَنا َمَع ك لِ  إِْنَساٍن َقرِيناا -8234أخرجه مسلم برقم/ - 62  بَاب  حَتْرِيِش الشاْيطَاِن َوبَ ْعِثِه َسرَايَاه  لِِفت ْ
 ( 417/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-َّلبن كثريتفسري القرآن العظيم  -63



 

 
 25 

أنه َّل يغري ما بقوم من النعمة والعافية حىت يغريوا ما بأنفسهم من طاعة هللا : بني تعاىل يف هذه اآلية الكرمية
 . جل وعال

الصاحل، وبني أنه َّل يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حىت يغريوا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل : واملعىن
ذلك بأن هللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم }: هذا املعىن يف مواضع أخر كقوله

[ 12 \ 48] {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري}: وقوله ،[81 \ 2اآلية ]{
 . 

: مرد له، وبني ذلك أيضا يف مواضع أخر، كقولهأنه إذا أراد قوما بسوء فال : وقد بني يف هذه اآلية أيضا
حىت : وحنوها من اآليات، وقوله يف هذه اآلية الكرمية ،[347 \ 6] {وَّل يرد بأسه عن القوم اجملرمني}

يغريوا ما بأنفسهم، يصدق بأن يكون التغيري من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيري الرماة ما بأنفسهم فعمت 
 .  (62)«نعم إذا كثر اخلبث: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال»: صلى هللا عليه وسلمالبلية اجلميع، وقد سئل 

 (61)اه . وهللا تعاىل أعلم
}ِإنا اّللَا َّل ي  َغريِ   َما بَِقْوٍم{ من النعمة واإلحسان : يف تفسريها إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا -السعديوقال -

بِأَنْ ف ِسِهْم{ بأن ينتقلوا من اإلميان إىل الكفر ومن الطاعة إىل املعصية، أو من ورغد العيش }َحىتا ي  َغريِ  وا َما 
 . دكر نعم هللا إىل البطر ِبا فيسلبهم هللا عند ذلك إياها

وكذلك إذا غري العباد ما بأنفسهم من املعصية، فانتقلوا إىل طاعة هللا، غري هللا عليهم ما كانوا فيه من 
عذابا وددة وأمرا يكرهونه، فإن : ور والغبطة والرمحة، }َوِإَذا أَرَاَد اّللا  بَِقْوٍم س وءاا{ أيالشقاء إىل اخلري والسر 

 . إرادته َّل بد أن تنفذ فيهم
}َف{ إنه }َّل َمَردا َله { وَّل أحد مينعهم منه، }َوَما هَل ْم ِمْن د ونِِه ِمْن َواٍل{ يتوىل أمورهم فيجلب هلم 

كروه، فلياذروا من اإلقامة على ما يكره هللا خشية أن حيل ِبم من العقاب ما َّل احملبوب، ويدفع عنهم امل
 (64) اه . يرد عن القوم اجملرمني

 {( 38ه َو الاِذي ي رِيك م  اْلبَ ْرَق َخْوفاا َوَطَمعاا َوي  ْنِشئ  الساَااَب الثِ َقاَل )}
 (68)إعراب مفردات اآلية 

                                                           

 -بَاب  ِقصاِة يَْأج وَج، َوَمْأج وجَ  -1146 برقم/-رضي هللا عنها –أخرجه البخاري من حديث زينب بنت جاش  - 68
َها َفزِعاا يَ ق ول   إَِلَه ِإَّلا اّللا ، َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َدرٍ  َقِد اقْ تَ َرَب، ف ِتَح  َّلَ »: ومتام متنه" أَنا النايِبا َصلاى هللا  َعَلْيِه َوَسلاَم، َدَخَل َعَلي ْ

: َوَحلاَق بِِإْصَبِعِه اإِلبْ َهاِم َوالايِت تَِليَها، قَاَلْت َزيْ َنب  بِْنت  َجْاٍش فَ ق ْلت  يَا َرس وَل اّللاِ « اليَ ْوَم ِمْن َرْدِم يَْأج وَج َوَمْأج وَج ِمْثل  َهِذهِ 
 «نَ َعْم ِإَذا َكث  َر اخلََبث  »: ِلك  َوِفيَنا الصااحِل وَن؟ قَالَ أَنَ هْ 
 (  817/ 8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 61
 (  434/ مؤسسة الرسالة) ص : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -64
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ُمل  رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع خرب )يريكم( )هو( ضمري منفصل مبين  على الفتح يف 
و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل هو )الربق( ..  مضارع مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء

)الواو( عاطفة  ،«66»مفعول به ثان منصوب )خوفا( مصدر يف موضع احلال من املفعول يف )يريكم( 
)طمعا( معطوف على )خوفا( منصوب )الواو( عاطفة )ينشئ( مثل يري )السااب( مفعول به منصوب 

 . )الثقال( نعت للسااب منصوب
 روائع البيان والتفسري

 {ه َو الاِذي ي رِيك م  اْلبَ ْرَق َخْوفاا َوَطَمعاا َوي  ْنِشئ  الساَااَب الثِ َقاَل }
ذكر تعاىل : يف تفسريه لقوله تعايل } ه َو الاِذي ي رِيك م  اْلبَ ْرَق َخْوفاا َوَطَمعاا { -هللارمحه  -قال الشنقيطي -

خوفا للمسافر خياف أذاه : يف هذه اآلية الكرمية أنه هو الذي يري خلقه الربق خوفا وطمعا، قال قتادة
اخلوف ألهل البار، والطمع : ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع يف رزق هللا، وعن احلسن

 . اخلوف من الصواعق، والطمع يف الغيث: ألهل الرب، وعن الضااك
 أن إراءته خلقه الربق خوفا وطمعا من آياته جل وعال الدالة على أنه املستاق ألن: وبني يف موضع آخر

من السماء ماء{  }ومن آياته يريكم الربق خوفا وطمعا وينزل: وذلك يف قوله . يعبد وحده َّل دريك له
 (67)اه . [ 84 \ 12اآلية ]

: يف تفسريه لقوله تعايل } َوي  ْنِشئ  الساَااَب الثِ َقاَل { فقال -رمحه هللا-الطربي واضاف أبو جعفر-
"الثقال"، : و"السااب" يف هذا املوضع، وإن كان يف لفظ واحد، فإهنا مجٌع، واحدهتا"ساابة"، ولذلك قال

ا للفظ السااب، كما قيل: ولو كان جاءفنعتها بنعت اجلمع،  : "السااب" الثقيل كان جائزاا، وكان توحيدا
 (62)اه . [ 22: ]سورة يس {الاِذي َجعَل َلك ْم مَن الشاَجِر األْخَضِر نَاراا}
وخيلقها منشأة جديدة، : }وينشئ السااب الثقال{ أي: يف تفسريها فقال-رمحه هللا–وزاد ابن كثري -

 (69اه ). الذي فيه املاء: والسااب الثقال: قال جماهد . مائها ثقيلة قريبة إىل األرضوهي لكثرة 

                                                                                                                                                                           

 (328/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(68)
وقد جعله العكربي  مفعوَّل ألجله، ومنع ذلك الزخمشري  َّلختالف الفاعل بني الفعل  . . أي يريكم الربق خائفني - 66

 واملصدر، ففاعل الفعل هو هللا، وفاعل املصدر هو الناس
 ( 817/  8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 67
/  127/   36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر ، جعفر الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن أليب -62

82881 ) 
 (442/  4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -69
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ُي َاِدل وَن يف اّللِا َوه َو َوي َسبِ ح  الراْعد  ِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكة  ِمْن ِخيَفِتِه َوي  ْرِسل  الصاَواِعَق فَ ي ِصيب  ِِبَا َمْن َيَشاء  َوه ْم }
  {(31) َدِديد  اْلِمَاالِ 

 (72)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )يسب ح( مضارع مرفوع )الرعد( فاعل مرفوع )ِبمده( جار  وجمرور متعل ق ب )يسب ح( 

و )اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )املالئكة( معطوف على الرعد مرفوع )من خيفته( جار   ،«73»
ومن سببي ة و )اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )يرسل الصواعق( مثل ينشئ  ،ب )يسب ح(وجمرور متعل ق 

السااب )الفاء( عاطفة )يصيب( مثل يسب ح )الباء( حرف عطف و )ها( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب 
)من( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب مفعول به عامله يصيب )يشاء( مثل يسب ح، ومفعول  ،)يصيب(

ديره إصابته، وفاعل يشاء هللا )الواو( واو احلال )هم( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ يشاء ُمذوف تق
)الواو( واو احلال  ،و )الواو( فاعل )يف هللا( جار  وجمرور متعل ق ب )ُيادلون(..  )ُيادلون( مضارع مرفوع

 . )هو( مثل هم )دديد( خرب مرفوع )احملال( مضاف إليه جمرور
  

                                                           

 ( 31/328دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(72)
 . أو متعل ق ِبال من الرعد - 73
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 البيان والتفسريروائع 
ُي َاِدل وَن يف اّللِا َوه َو َوي َسبِ ح  الراْعد  ِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكة  ِمْن ِخيَفِتِه َوي  ْرِسل  الصاَواِعَق فَ ي ِصيب  ِِبَا َمْن َيَشاء  َوه ْم }

 {َدِديد  اْلِمَااِل 
 -رمحه هللا–ن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحجاء يف 

 : ما خمتصره –يف كتابه منقوَّل من لباب النقول يف أسباب النزول 
عن أنس قال  84ص 1كما يف كشف األستار ج(72)قال اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو الشهري بالبزار  

وسلم رجال من أصاابه إىل رجل من عظماء اجلاهلية يدعوه إىل  بعث رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله
هللا تبارك وتعاىل فقال أيش ربك الذي تدعوين إليه من حديد هو؟ من حناس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب 

 . هو؟ فأتى النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأخربه فأعاد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الثانية
فأتى النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأرسل  . فقال مثل ذلك . فأرسله إليه الثالثة . ذلكفقال مثل 

"إن هللا تبارك وتعاىل : هللا تبارك وتعاىل عليه صاعقة فأحرقته فقال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
الصاَواِعَق فَ ي ِصيب  ِِبَا َمْن َيَشاء  }َوي  ْرِسل   : فنزلت هذه اآلية . قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته"
 (71اه ). َوه ْم ُي َاِدل وَن يف اّللِا َوه َو َدِديد  اْلِمَااِل{

                                                           

 خيطئ: قال أبو أمحد احلاكم . صدوق مشهور . هو أمحد بن عمرو احلافظ، أبو بكر البزار، صاحب املسند الكبري - 78
خيطئ يف اإلسناد : سألت الدارقطين عنه، فقال: وقال احلاكم . يف اإلسناد واملنت، يروى عن الفالس، وبندار، والطبقة

 . ند مبصر حفظا، ينظر يف كتب الناس، وحيدث من حفظه، ومل يكن منه كتب فأخطأ يف أحاديث كثريةواملنت، حدث باملس
-. توىف بالرملة سنة / اثنتني وتسعني ومائتني . حافظ للاديث: وقال ابن يونس . وهو ثقة خيطئ كثريا . جرحه النسائي

 828انظر ميزان اَّلعتدال للذهيب برقم/
يف الصايح املسند من أسباب النزول  -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 71

حدثين ُممد بن أيب بكر املقدمي : فقال 124ص 3احلديث أخرجه أيب عاصم يف كتاب السنة ج: ( بتصرف 383)ص/ 
فقال حدثنا ُممد بن أيب  27ص 6ثىن أبو يعلى رمحه هللا جوأخرجه اإلمام أمحد بن علي بن امل . حدثنا ديلم بن غزوان به

  . بكر وغريه قالوا حدثنا ديلم بن غزوان به
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم نا  872وقال اإلمام البيهقي رمحه هللا يف كتاب األمساء والصفات ص

 . ن بهحيىي بن أيب طالب أنا يزيد بن هارون أنا ديلم بن غزوا
رواه أبو يعلى والبزار بناوه إَّل أنه قال إىل رجل من فراعنة العرب وقال  48ص 7وقال اهليثمي رمحه هللا يف جممع الزوائد ج 

وقال ساابة جبال فرعدت وأبرقت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقاف  . الصاايب فيه يا رسول هللا إنه أعىت من ذلك
ورجال البزار رجال الصايح غري ديلم بن غزوان وهو  . األوسط وقال فرعدت وأبرقت وبناو هذا رواه الطرباين يف . رأسه

 . ه  . ا . ثقة ويف رجال أيب يعلى والطرباين علي بن أيب سارة وهو ضعيف
قال أبو عبد الرمحن أبو يعلى رواه من طريقني من الطريق اليت ليس فيها علي بن أيب سارة وقد أدرت إليها ومن طريق  

 . 321ص 6ن أيب سارة جعلي ب
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من }َوي َسبِ ح  الراْعد  ِبَْمِدِه{ وهو الصوت الذي يسمع : يف بياهنا إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا -قال السعدي-
خشعا : مسبح ِبمده، }و{ تسبح }اْلَمالِئَكة  ِمْن ِخيَفِتِه{ أيالسااب املزعج للعباد، فهو خاضع لربه 

لرِبم خائفني من سطوته، }َوي  ْرِسل  الصاَواِعَق{ وهي هذه النار اليت خترج من السااب، }فَ ي ِصيب  ِِبَا َمْن 
يريد ديئا إَّل  دديد احلول والقوة فال: َيَشاء { من عباده ِبسب ما داءه وأراده َوه َو َدِديد  اْلِمَااِل أي

 . فعله، وَّل يتعاصى عليه ديء وَّل يفوته هارب
فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد األمطار والساب اليت فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر األمور، 

فهو الذي يستاق أن يعبد  -وختضع له املخلوقات العظام اليت خياف منها، وتزعج العباد وهو دديد القوة 
 (74) اه . دريك لهوحده َّل 

قال ابن : } وهو دديد احملال {فقال ما خمتصره :يف بيان معين قوله تعايل -رمحه هللا-القرطيبوزاد -
املكر من هللا إيصال املكروه إىل : النااس . " احملال" املكر، واملكر من هللا عز وجل التدبري باحلق: األعرايب

 : -رمحه هللا -ُث أضاف . من يستاقه من حيث َّل يشعر
دديد  -وثانيها . دديد العداوة، قاله ابن عباس -أوهلا: وأقاويل الصاابة والتابعني مبعناها، وهي مثانية 

دديد احلقد،  -ورابعها . دديد األخذ، قاله علي بن أيب طالب -وثالثها . احلول، قاله ابن عباس أيضا
 . دديد الغضب، قاله وهب بن منبه -وسادسها . دديد القوة، قاله جماهد -وخامسها . قاله ابن عباس

وقال  . دديد احليلة، قاله قتادة -وثامنها . دديد اهلالك باحملل، وهو القاط، قاله احلسن أيضا -وسابعها
  (76اه ) احملال واملماحلة املماكرة واملغالبة: (75)أبو عبيدة معمر

                                                                                                                                                                           

وعلي بن أيب سارة دديد الضعف قال احلافظ الذهيب يف امليزان قال أبو داود  99ص 3وأخرجه النسائي يف التفسري ج 
 . تركوا حديثه وقال البخاري فيه نظر وقال أبو حامت ضعيف ُث ذكر احلافظ الذهيب رمحه هللا أن هذا احلديث مما أنكر عليه

 . على الطريق األوىل وهي ترتقي إىل احلجية وهللا أعلم فعلى هذا فاَّلعتماد
 (  434مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -74
 . اإلمام العالمة البار أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي موَّلهم البصري الناوي صاحب التصانيف - 78

ومل يكن صاحب حديث وإمنا أوردته لتوسعه يف علم  . يف سنة عشر ومائة يف الليلة اليت تويف فيها احلسن البصريولد 
 . مل يكن يف األرض مجاعي وَّل خارجي أعلم جبميع العلوم من أيب عبيدة: قال اجلاحظ . اللسان وأيام الناس

 . واألصمعي متقاربني يف الناو، وكان أبو عبيدة أكمل القومكان هو، : قال املربد . ليس به بأس: وقال حيىي بن معني
 . مات سنة عشر: مات سنة تسع ومائتني وقيل: فقيل
صلى هللا -قد كان هذا املرء من ِبور العلم، ومع ذلك فلم يكن باملاهر بكتاب هللا، وَّل العارف بسنة رسول هللا : قلت

جتهاد بلى، وكان معاىف من معرفة حكمة األوائل، واملنطق وأقسام وَّل البصري بالفقه، واختالف أئمة اَّل -عليه وسلم
 3423 -انظر سري اعالم النبالء للذهيب . الفلسفة وله نظر يف املعقول، ومل يقع لنا ديء من عوايل روايته

 ( 899/ 9القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب -76
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ل َغ فَاه  َوَما احلَْقِ  َوالاِذيَن َيْدع وَن ِمْن د ونِِه ََّل َيْسَتِجيب وَن هَل ْم ِبَشْيٍء ِإَّلا َكَباِسِط َكفاْيِه ِإىَل اْلَماِء لِيَ َله  َدْعَوة  } ب ْ
 {(34ه َو بَِبالِِغِه َوَما د َعاء  اْلَكاِفرِيَن ِإَّلا يف َضاَلٍل )

 (77)إعراب مفردات اآلية 
)احلق ( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبين   ،«72» )له دعوة( مثل له معق بات 

و )الواو( فاعل )من دونه( جار  وجمرور متعل ق ِبال من ..  يف ُمل  رفع مبتدأ )يدعون( مضارع مرفوع
يدعون )الالم( حرف جر  و )هم( مفعول يدعون املقد ر و )اهلاء( مضاف إليه )َّل( نافية )يستجيبون( مثل 

ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )يستجيبون( )بشيء( جار  وجمرور متعل ق ب )يستجيبون( على معىن ُييبون 
( أداة حصر )كباسط( جار   إَّل  استجابة كاستجابة : متعل ق مباذوف مفعول مطلق أي« 79» وجمرور  )إَّل 

و )اهلاء( ..  ضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياءفهو على حذف مضاف )كف يه( م ،«22» باسط كف يه 
مضاف إليه )إىل املاء( جار  وجمرور متعل ق ب )باسط( )الالم( للتعليل )يبلغ( مضارع منصوب بأن مضمرة 

 . و )اهلاء( مضاف إليه..  بعد الالم، والفاعل هو أي املاء )فاه( مفعول به منصوب وعالمة النصب األلف
 . ( يف ُمل  جر  بالالم متعل ق ب )باسط( . . )أن يبلغواملصدر املؤو ل 

)الواو( واو احلال )ما( نافية عاملة عمل ليس )هو( ضمري منفصل اسم ما يف ُمل  رفع )الباء( زائدة )بالغة( 
 . . جمرور لفظا منصوب ُمال  خرب ما

مرفوع )الكافرين( مضاف إليه جمرور و )اهلاء( مثل األخري )الواو( استئنافي ة )ما( نافية مهملة )دعاء( مبتدأ 
( أداة حصر )يف ضالل( جار  وجمرور خرب املبتدأ  . وعالمة اجلر  الياء )إَّل 

  

                                                           

 (31/328دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفاجلدول يف إعر -(77)
 ( من هذه السورة33يف اآلية ) - 72
 ُيوز أن تكون الكاف امسا مبعىن مثل فهي يف ُمل  نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته - 79
ومث ة توجيهات أخرى كثرية يف تفسري اآلية يرجع إليها  . . وهو ختريج الزخمشري وتبعه يف ذلك أبو البقاء العكربي   - 22

 . يف كتب التفسري
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 روائع البيان والتفسري
ل َغ فَاه  َوَما  َله  َدْعَوة  احلَْقِ  َوالاِذيَن َيْدع وَن ِمْن د ونِِه ََّل َيْسَتِجيب وَن هَل ْم ِبَشْيٍء ِإَّلا َكَباِسِط َكفاْيِه ِإىَل } اْلَماِء لَِيب ْ

 {ه َو بَِبالِِغِه 
: ة احلق{ قال}له دعو : قال علي بن أيب طالب، رضي هللا عنه: يف تفسريها-رمحه هللا -قال ابن كثري-

 . رواه ابن جرير . التوحيد
 . َّل إله إَّل هللا: }له دعوة احلق{ قال: وقال ابن عباس، وقتادة، ومالك عن ُممد بن املنكدر

}كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه{ قال  . ومثل الذين يعبدون آهلة غري هللا: }والذين يدعون من دونه{ أي
ل املاء من طرف البئر بيده، وهو َّل يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ كمثل الذي يتناو : علي بن أيب طالب

 . فاه؟
 . }كباسط كفيه{ يدعو املاء بلسانه، ويشري إليه بيده فال يأتيه أبدا: وقال جماهد

 : املراد كقابض يده على املاء، فإنه َّل حيكم منه على ديء، كما قال الشاعر: وقيل
 . . . كقابض ماء مل تسقه أنامله ... فإين وإياكم ودوقا إليكم 

 : وقال اآلخر
 . . . من الود مثل القابض املاء باليد ... فأصبات مما كان بيين وبينها 

ينتفع باملاء  أن هذا الذي يبسط يده إىل املاء، إما قابضا وإما متناوَّل له من بعد، كما أنه َّل: ومعىن الكالم
شرب، فكذلك هؤَّلء املشركون الذين يعبدون مع هللا إهلا غريه، الذي مل يصل إىل فيه، الذي جعله ُمال لل
 (23)اه . َّل ينتفعون ِبم أبدا يف الدنيا وَّل يف اآلخرة

 }َوَما د َعاء  اْلَكاِفرِيَن ِإَّلا يف َضاَلٍل {
لبطالن ما يدعون من دون هللا، فبطلت عباداهتم ودعاؤهم؛ ألن الوسيلة : قال السعدي يف بياهنا ما نصه-

تبطل ببطالن غايتها، وملا كان هللا تعاىل هو امللك احلق املبني، كانت عبادته حقًّا متصلة النفع لصاحبها يف 
 . الدنيا واآلخرة

وتشبيه دعاء الكافرين لغري هللا بالذي يبسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه من أحسن األمثلة؛ فإن ذلك تشبيه 
ه ُمال، والتعليق على احملال من أبلغ ما يكون يف نفي الشيء كما بأمر ُمال، فكما أن هذا ُمال، فاملشبه ب

}إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها َّل تفتح هلم أبواب السماء وَّل يدخلون اجلنة حىت يلج : قال تعاىل
 (28) اه . اجلمل يف سم اخلياط{

ا َوِظاَلهل  ْم بِاْلغ د وِ  َواآْلَصاِل )َوّللِا َيْسج د  َمْن يف الساَماَواِت َواأْلَْرِض َطْوعاا }  {(38وََكْرها
                                                           

 (446/  4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -23
 ( 438مؤسسة الرسالة) ص/ : النادر-ن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن ب -28
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 (21)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )هلل( جار  وجمرور متعل ق ب )يسجد( وهو مضارع مرفوع )من( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع فاعل 

بالواو جمرور )طوعا(  )يف السموات( جار  وجمرور متعل ق مباذوف صلة املوصول )األرض( معطوف على السموات
مصدر يف موضع احلال أي طائعا )كرها( معطوف على )طوعا( بالواو منصوب )الواو( عاطفة )ظالهلم( معطوف 

( جار  وجمرور متعل ق ب )يسجد(..  على املوصول من مرفوع )اآلصال(  ،و )هم( ضمري مضاف إليه )بالغدو 
 . معطوف على الغدو  بالواو جمرور مثله

 ان والتفسريروائع البي
ا َوِظاَلهل  ْم بِاْلغ د وِ  َواآْلَصالِ }  {َوّللِا َيْسج د  َمْن يف الساَماَواِت َواأْلَْرِض َطْوعاا وََكْرها
خيرب تعاىل عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل ديء، ودان  ::يف تفسريها إمجاَّلا  -رمحه هللا-قال ابن كثري-

: وهلذا يسجد له كل ديء طوعا من املؤمنني، وكرها من املشركني، }وظالهلم بالغدو{ أي . له كل ديء
}أومل يروا إىل ما خلق هللا من ديء يتفيأ : واآلصال، وهو مجع أصيل وهو آخر النهار، كما قال تعاىل البكر

 (24)اه . [ 42: ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هلل وهم داخرون{ ]النال
 : فقال ما خمتصرهبياناا يف تفسريها -رمحه هللا -الشنقيطي وزاد-

بني تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنه يسجد له أهل السماوات واألرض طوعا وكرها وتسجد له ظالهلم بالغدو 
أومل يروا إىل ما خلق هللا  }واآلصال، وذكر أيضا سجود الظالل وسجود أهل السماوات واألرض يف قوله

من ديء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هلل وهم داخرون وهلل يسجد ما يف السماوات وما يف 
 ،[82 \ 36] {يؤمرون}[ إىل قوله 49، 42 \ 36] {األرض من دابة واملالئكة وهم َّل يستكربون

سجود من يف السماوات : فقال بعض العلماء واختلف العلماء يف املراد بسجود الظل وسجود غري املؤمنني،
واألرض من العام املخصوص، فاملؤمنون واملالئكة يسجدون هلل سجودا حقيقيا، وهو وضع اجلبهة على 
األرض، يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها، أعين املنافقني ألهنم كفار يف الباطن وَّل يسجدون هلل 

وقال  ،[348 \ 4اآلية ] {اموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناسوإذا ق}: إَّل كرها، كما قال تعاىل
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إَّل أهنم كفروا باهلل وبرسوله وَّل يأتون الصالة إَّل وهم كساىل وَّل }: تعاىل

والدليل على أن سجود أهل السماوات واألرض من العام  ،[84 \ 9] {ينفقون إَّل وهم كارهون
أمل تر أن هللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض } :«سورة احلج»، قوله تعاىل يف املخصوص

 \ 88]{والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب 
[ دليل على أن بعض الناس غري داخل يف السجود املذكور، 32 \ 88] {وكثري من الناس}: فقوله ،[32

                                                           

 ( 31/328دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-21
 ( 446/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -24
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واملراد بسجود املسلمني طوعا انقيادهم  . وهذا قول احلسن، وقتادة، وغريمها، وذكره الفراء، وقيل اآلية عامة
رادته نافذة ملا يريد هللا منهم طوعا، واملراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم ملا يريد هللا منهم كرها ؛ ألن إ

الذل : يف لغة العربفيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم، وأصل السجود 
 : (85)واخلضوع، ومنه قول زيد اخليل
 ترى األكم فيها سجدا للاوافر... جبمع تضل البلق يف حجراته 

 : إذا طأطأ رأسه واحنىن، قال محيد بن ثور: أسجد: ومنه قول العرب
 وكف خضيب وأسوارها... فلما لوين على معصم 

 سجود النصارى ألحبارها... فضول أزمتها أسجدت 
: وعلى هذا القول فالسجود لغوي َّل درعي، وهذا اخلالف املذكور جار أيضا يف سجود الظالل، فقيل

: ا، وقيلسجودها حقيقي، وهللا تعاىل قادر على أن خيلق هلا إدراكا تدرك به وتسجد هلل سجودا حقيقي
سجودها ميلها بقدرة هللا أول النهار إىل جهة املغرب، وآخره إىل جهة املشرق، وادعى من قال هذا أن 

 . الظل َّل حقيقة له ؛ ألنه خيال فال ميكن منه اإلدراك
تعاىل إن هللا جل وعال قادر على كل ديء، فهو قادر على أن خيلق للظل إدراكا يسجد به هلل : وحنن نقول
محل نصوص الوحي على ظواهرها إَّل بدليل من  : قيقيا، والقاعدة املقررة عند علماء األصول هيسجودا ح

 : كتاب أو سنة، وَّل خيفى أن حاصل القولني
 . أن السجود درعي وعليه فهو يف أهل السماوات واألرض من العام املخصوص: أن أحدمها

وعليه فهو باق على عمومه، واملقرر يف األصول  أن السجود لغوي مبعىن اَّلنقياد والذل واخلضوع،: والثاين
بني احلقيقة الشرعية واحلقيقة اللغوية محل على  عند املالكية واحلنابلة ومجاعة من الشافعية أن النص إن دار

                                                           

زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا بن املختلس بن ثوب بن كنانة بن مالك بن نابل بن نبهان وامسه  - 28
سودان بن عمرو بن الغوث الطائي النبهاين املعروف بزيد اخليل، وكان من املؤلفة قلوِبم، ُث أسلم وحسن إسالمه، وفد 

" ما وصف يل : ومساه النيب صلى هللا عليه وسلم زيد اخلري، وقالعلى النيب صلى هللا عليه وسلم يف وفد طيء سنة تسع، 
 . وأقطعه أرضني . أحد يف اجلاهلية فرأيته يف اإلسالم إَّل رأيته دون الصفة غريك "

مكنف، وحريث، أسلما وصابا النيب صلى هللا عليه وسلم ودهدا قتال الردة مع : وكان يكىن أبا مكنف، وكان له ابنان
 . دخالد بن الولي

وكان زيد اخليل داعرا ُمسنا، خطيبا لسنا، دجاعا كرميا، وكان بينه وبني كعب بن زهري مهاجاة، ألن كعبا اهتمه بأخذ 
 . فرس له

بل تويف آخر خالفة عمر، : وملا انصرف من عند النيب صلى هللا عليه وسلم أخذته احلمى، فلما وصل إىل أهله مات، وقيل
 3277ابة يف معرفة الصاابة برقم/ انظر أسد الغ . بن الطفيل، وجز ناصيته، وأعتقه وكان يف جاهليته قد أسر عامر
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الشرعية، وهو التاقيق، خالفا أليب حنيفة يف تقدمي اللغوية، وملن قال يصري اللفظ جممال َّلحتمال هذا 
 : بقوله« مراقي السعود»املسألة صاحب وذاك، وعقد هذه 

 إن مل يكن فمطلق العريف... واللفظ ُممول على الشرعي 
املراد بسجود الكفار كرها سجود : فاللغوي على اجللي ومل ُيب ِبث عن اجملاز يف الذي انتخب وقيل

عليه، وبعضهم  اآلية يف املؤمنني فبعضهم يسجد طوعا ؛ خلفة امتثال أوامر الشرع: ظالهلم كرها، وقيل
. والعلم عند هللا تعاىل . يسجد كرها ؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إميانه حيمله على تكلف ذلك

 (26)اه 
َوََّل َضرًّا ق ْل ِسِهْم نَ ْفعاا ق ْل َمْن َربُّ الساَماَواِت َواأْلَْرِض ق ِل اّللا  ق ْل أَفَاختاَْذمت ْ ِمْن د ونِِه أَْولَِياَء ََّل مَيِْلك وَن أِلَنْ ف  }

َخْلِقِه فَ َتَشابََه اخْلَْلق  َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصري  أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُّل َمات  َوالنُّور  أَْم َجَعل وا ّللِا د رََكاَء َخَلق وا كَ 
 {(36َعَلْيِهْم ق ِل اّللا  َخاِلق  ك لِ  َدْيٍء َوه َو اْلَواِحد  اْلَقهاار  )

 (27)إعراب مفردات اآلية 
( خرب  )قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )من( اسم استفهام مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )رب 
مرفوع )السموات( مضاف إليه جمرور )األرض( معطوف على السموات بالواو جمرور )قل( مثل األول )هللا( 

رب  السموات )قل( مثل األول )اهلمزة( لالستفهام )الفاء( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع، واخلرب ُمذوف تقديره 
ذمت( فعل ماض مبين  على السكون و )مت( ضمري يف ُمل  رفع فاعل )من دونه( جار  وجمرور ..  عاطفة )اخت 

و )اهلاء( مضاف إليه )أولياء( مفعول به  -نعت تقد م على املنعوت -متعل ق مباذوف حال من أولياء
)نفعا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة « 22» ألنفسهم( مثل َّل يستجيبون هلم منصوب )َّل ميلكون 

)َّل( زائدة لتأكيد النفي )ضرا( معطوف على )نفعا( منصوب مثله )قل( مثل األول )هل( حرف استفهام 
مة الرفع الض)يستوي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء )األعمى( فاعل مرفوع، وعالمة 

..  املقد رة على األلف )البصري( معطوف على األعمى بالواو مرفوع )أم( مبعىن بل لإلضراب )هل تستوي
البصري )أم( مثل األول وبعده مهزة مقد رة )جعلوا( فعل ماض وفاعله )هلل( جار  ... النور( مثل هل يستوي 

وجمرور متعل ق ِبال من )دركاء( وهو مفعول جعلوا منصوب )خلقوا( مثل جعلوا )كخلقه( جار وجمرور 
و )اهلاء( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )تشابه( فعل ماض )اخللق(  - « 29» نعت حملذوف هو مفعول به 

                                                           

 ( 312/  8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 26
 ( 31/322)دمشق–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-27
 . ( من هذه السورة34يف اآلية ) - 22
 . أو هو مفعول مطلق بكون اخللق مصدرا . . بكون اخللق اسم مجع أو مبعىن املخلوق - 29
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السابقة )قل هللا( مثل  ،مرفوع )على( حرف جر  و )هم( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )تشابه( فاعل
)خالق( خرب املبتدأ مرفوع )كل ( مضاف إليه جمرور )ديء( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )هو( ضمري 

 . منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )الواحد( خرب مرفوع )القه ار( خرب ثان مرفوع
 ئع البيان والتفسريروا

 { ِسِهْم نَ ْفعاا َوََّل َضرًّا ق ْل َمْن َربُّ الساَماَواِت َواأْلَْرِض ق ِل اّللا  ق ْل أَفَاختاَْذمت ْ ِمْن د ونِِه أَْولَِياَء ََّل مَيِْلك وَن أِلَنْ ف  }
قل يا : هللا عليه وسلميقول تعاىل ذكره لنبيه ُممد صلى : يف تفسريها-ر محه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

وأمر هللا نبي ه صلى هللا  . َمْن َربُّ السموات واألرض ومدبِ رها، فإهنم سيقولون هللا: ُممد هلؤَّلء املشركني باهلل
ا، الذي خلقها وأنشأها، هو الذي َّل تصلح : قل، يا ُممد: "هللا"، فقال له: عليه وسلم أن يقول العبادة رِبُّ

أفاختذمت من دون رب السموات واألرض أولياء َّل : فإذا أجابوك بذلك فقل هلم: قالُث  . إَّل له، وهو هللا
متلك ألنفسها نفعاا جتلبه إىل نفسها، وَّل ضرًّا تدفعه عنها، وهي إذ مل متلك ذلك ألنفسها، فِمْن ِمْلكه 

 (92)اه . . دياء كلهالغريها أبعد  فعبدمتوها، وتركتم عبادة من بيده النفع والضر واحلياة واملوت وتدبري األ
}قل أفاختذمت من دونه أولياء{ هذا يدل على اعرتافهم : يف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-القرطيبوأضاف -

} ولئن : }قل أفاختذمت من دونه أولياء{ معىن، دليله قوله: بأن هللا هو اخلالق وإَّل مل يكن لالحتجاج بقوله
[ أي فإذا اعرتفتم فلم تعبدون غريه؟! وذلك 12: هللا{ ]الزمرسألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن 

 (93)اه . الغري َّل ينفع وَّل يضر، وهو إلزام صايح
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 { ق ْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصري  أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُّل َمات  َوالنُّور  }
}قل هل يستوي األعمى والبصري{فكذلك َّل يستوي املؤمن  :ما نصه يف بياهنا -رمحه هللا -قال القرطيب-

األعمى مثل ملا عبدوه من دون هللا، والبصري مثل : وقيل . الذي يبصر احلق، واملشرك الذي َّل يبصر احلق
 (98)اه . }أم هل تستوي الظلمات والنور{أي الشرك واإلميان: هللا تعاىل

 {َخْلِقِه فَ َتَشابََه اخْلَْلق  َعَلْيِهْم ق ِل اّللا  َخاِلق  ك لِ  َدْيٍء َوه َو اْلَواِحد  اْلَقهاار  أَْم َجَعل وا ّللِا د رََكاَء َخَلق وا كَ  }
أجعل هؤَّلء املشركون مع هللا آهلة تناظر الرب ومتاثله يف اخللق، فخلقوا  : أي: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

ليس األمر كذلك، فإنه َّل : خملوقة من خملوق غريه؟ أيكخلقه، فتشابه اخللق عليهم، فال يدرون أهنا 
يشاِبه ديء وَّل مياثله، وَّل ند له وَّل عدل له، وَّل وزير له، وَّل ولد وَّل صاحبة، تعاىل هللا عن ذلك علوا  

 :وإمنا عبد هؤَّلء املشركون معه آهلة هم يعرتفون  أهنا خملوقة له عبيد له، كما كانوا يقولون يف تلبيتهم . كبريا
}ما نعبدهم : وكما أخرب تعاىل عنهم يف قوله . لبيك َّل دريك لك، إَّل دريكا هو لك، متلكه وما ملك

ذلك، وهو تعاىل َّل يشفع  [ فأنكر تعاىل ذلك عليهم، حيث اعتقدوا1: إَّل ليقربونا إىل هللا زلفى{ ]الزمر
}وكم من ملك يف السماوات  ،[81: عنده أحدإَّل بإذنه، }وَّل تنفع الشفاعة عنده إَّل ملن أذن له{ ]سبأ

}إن كل من يف : [ وقال86: َّل تغين دفاعتهم ديئا إَّل من بعد أن يأذن هللا ملن يشاء ويرضى{ ]النجم
 91: السماوات واألرض إَّل آيت الرمحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا{ ]مرمي

بعضا بال دليل وَّل برهان، بل مبجرد الرأي واَّلخرتاع  [ فإذا كان اجلميع عبيدا، فلم يعبد بعضهم98-
واَّلبتداع؟ ُث قد أرسل رسله من أوهلم إىل آخرهم تزجرهم عن ذلك، وتنهاهم عن عبادة من سوى هللا، 

. [ 49: فكذبوهم وخالفوهم، فاقت عليهم كلمة العذاب َّل ُمالة، }وَّل يظلم ربك أحدا{ ]الكهف
 (91)اه 
 :  فقال ما خمتصرهرمحه هللا -الشنقيطي وزاد-

أدار تعاىل يف هذه اآلية الكرمية إىل أنه هو املستاق ألن يعبد وحده ؛ ألنه هو اخلالق وَّل يستاق من 
أم جعلوا هلل دركاء }: اخللق أن يعبدوه إَّل من خلقهم وأبرزهم من العدم إىل الوجود ؛ ألن املقصود من قوله

: [ إنكار ذلك وأنه هو اخلالق وحده بدليل قوله بعده36 \ 31] {خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم
وخالق كل ديء هو املستاق ألن يعبد وحده، ويبني هذا : [ أي36 \ 31] {قل هللا خالق كل ديء}

: وقوله ،[83 \ 8اآلية ]{يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم }: املعىن يف آيات كثرية، كقوله
إىل غري ذلك من اآليات ؛ ألن . . [ 1 \ 88] {َّل خيلقون ديئا وهم خيلقونواختذوا من دونه آهلة }
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املخلوق ُمتاج إىل خالقه فهو عبد مربوب مثلك ُيب عليه أن يعبد من خلقه وحده، كما ُيب عليك 
 (94)اه . ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إىل وجوب عبادة اخلالق وحده َّل دريك له

ا رَابِياا َومماا ي وِقد وَن عَ  } َلْيِه يف النااِر ابِْتَغاَء أَنْ َزَل ِمَن الساَماِء َماءا َفَساَلْت أَْوِديٌَة بَِقَدرَِها فَاْحَتَمَل الساْيل  َزبَدا
َفع  النااَس ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمثْ ل ه  َكَذِلَك َيْضِرب  اّللا  احلَْقا َواْلَباِطَل فََأماا الزا  َبد  فَ َيْذَهب  ج َفاءا َوأَماا َما يَ ن ْ

 {(37فَ َيْمك ث  يف اأْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرب  اّللا  اأْلَْمثَاَل )
 (98)إعراب مفردات اآلية 

)ماء( مفعول به  ،«96»)أنزل( فعل ماض، والفاعل هو )من السماء( جار  وجمرور متعل ق ب )أنزل( 
و )التاء( للتأنيث )أودية( فاعل مرفوع )بقدرها( جار  ..  منصوب )الفاء( عاطفة )سالت( فعل ماض

و )ها( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )احتمل( مثل أنزل )السيل(  « 97»وجمرور متعل ق ب )سالت( 
 فاعل مرفوع )زبدا( مفعول به منصوب )رابيا( نعت للمفعول

واو( عاطفة )من( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق مباذوف خرب مقد م منصوب )ال
و )الواو( فاعل )على( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب ..  )يوقدون( مضارع مرفوع

 ألجله )ابتغاء( مفعول  ،«92»)يف الن ار( جار  وجمرور متعل ق ِبال من الضمري يف )عليه(  ،)يوقدون(
)حلية( مضاف إليه جمرور )أو( حرف عطف )متاع( معطوف على حلية جمرور )زبد( مبتدأ مؤخ ر  ،«99»

و )اهلاء( مضاف إليه )الكاف( حرف جر  وتشبيه )ذلك( اسم إدارة ..  مرفوع )مثله( نعت لزبد مرفوع
كور املتقد م و )الالم( للبعد مبين  يف ُمل  جر  متعل ق مباذوف مفعول مطلق عامله يضرب، واإلدارة إىل املذ 

( مفعول به منصوب  و )الكاف( للخطاب )يضرب( مضارع مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )احلق 
على حذف مضاف أي مثل احلق  )الباطل( معطوف على )احلق ( بالواو منصوب )الفاء( عاطفة تفريعي ة 

رابطة جلواب الشرط )يذهب( مثل يضرب، والفاعل  )أم ا( حرف درط وتفصيل )الزبد( مبتدأ مرفوع )الفاء(
هو )جفاء( حال منصوبة )الواو( عاطفة )أم ا( مثل األول )ما( اسم موصول يف ُمل  رفع مبتدأ )ينفع 

                                                           

 (  819/ 8لبنان) -الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت دار : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 94
 (333/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-98
 . نعت تقد م على املنعوت -أو متعل ق مباذوف حال من ماء - 96
 . أو متعل ق مباذوف نعت ألودية - 97
 . أو متعل ق ب )يوقدون(  - 92
 أو مصدر يف موضع احلال أي مبتغني حلية - 99



 

 
 38 

، والفاعل هو وهو العائد، )فيمكث( مثل فيذهب )يف األرض( جار  وجمرور ..  الناس( مثل يضرب احلق 
 . احلق...  األمثال( مثل كذلك )كذلك يضرب هللا ،متعل ق ب )ميكث(

 روائع البيان والتفسري
ا رَابِياا َومماا ي وِقد وَن عَ } َلْيِه يف النااِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة أَنْ َزَل ِمَن الساَماِء َماءا َفَساَلْت أَْوِديٌَة بَِقَدرَِها فَاْحَتَمَل الساْيل  َزبَدا

 { أَْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمثْ ل ه  
 . وهذا مثل ضربه هللا للاق والباطل، واإلميان به والكفر: -رمحه هللا-أبو جعفر الطربي قال -

مثل احلق يف ثباته والباطل يف اضماالله، مثل ماء أنزله هللا من السماء إىل األرض : يقول تعاىل ذكره
بصغره}فاحتمل السيل فاحتملته األودية مبلئها، الكبري بكربه، والصغري : }فسالت أوديٌة بقدرها{، يقول

ا رابياا{، يقول ا عالياا فوق : زبدا فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك املاء الذي أنزله هللا من السماء، زبدا
 . السيل

فهذا أحد  مثلي احلق  والباطل، فاحلق هو املاء  الباقي الذي أنزله هللا من السماء، والزبد الذي َّل ينتفع به هو 
 . الباطل

ومثٌل آخر للاق  والباطل، مثل : }ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية{يقول جل ثناؤه :واملثل اآلخر
فضة أو ذهب يوقد عليها الناس يف النار طلب حلية يتخذوهنا أو متاع، وذلك من النااس والرصاص 

عليه من هذه ومما يوقدون : يقول تعاىل ذكره ،واحلديد، يوقد عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به، }زبد مثله{
 . مثل زبد السايل َّل ينتفع به ويذهب باطال كما َّل ينتفع بزبد السايل ويذهب باطال: األدياء زبد مثله، يعين

 .  {ومما يوقدون عليه يف النار}: ورفع"الزبد" بقوله
. والفضة ومما يوقدون عليه يف النار زبٌد مثل  زبد السيل يف بطول زبده، وبقاء خالص الذهب: ومعىن الكالم

 (322)اه 
دبه الوحي الذي أنزله  . هذا هو املثل املائي: بياناا هلذه اجلزئية من اآلية فقال -رمحه هللا-وزاد  ابن القيم-

ودبه القلوب احلاملة له باألودية احلاملة للسيل، فقلب كبري  . باملاء الذي أنزله من السماءحلياة القلوب 
ثريا، وقلب صغري كواد صغري يسع علما قليال، فاملت القلوب من يسع علما عظيما كواد كبري يسع ماء ك

 . هذا العلم بقدرها، كما سالت األودية بقدرها
وملا كانت األودية جماري السيول فيها الغثاء وحنوه مما مير عليه السيل، فياتمله السيل، فيطفو على وجه 
املاء زبدا عاليا مير عليه مرتاكما، ولكن حتته املاء الفرات الذي به حياة األرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء 

الغثاء يسقي هللا تعاىل به األرض فيايي  إىل جنبتيه حىت َّل يبقى ذلك منه ديء، ويبقى املاء الذي حتت
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به البالد والعباد والشجر والدواب والغثاء يذهب جفاء ُيفى ويطرح على دفري الوادي، فكذلك العلم 
واإلميان، الذي أنزله يف القلوب، فاحتملته، فأثار منها بسبب خمالطته هلا ما فيها من غثاء الشهوات وزبد 

فال يزال ذلك  . واستقر العلم واإلميان واهلدى يف جذر القلوب . أعالهافيطفو يف  . الشبهات الباطلة
ويبقى العلم النافع، واإلميان اخلالص يف هذا  . الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول ديئا فشيئا حىت يزول كله

 (323) اه . القلب، يرده الناس فيشربون ويسقون وميرعون
َفع  النااَس فَ َيْمك ث  يف اأْلَْرِض َكَذِلَك َكَذِلَك َيْضِرب  اّللا  احلَْقا َوالْ } َباِطَل فََأماا الزاَبد  فَ َيْذَهب  ج َفاءا َوأَماا َما يَ ن ْ

 {َيْضِرب  اّللا  اأْلَْمثَالَ 
ذلك الشبهات والشهوات َّل يزال القلب يكرهها، وُياهدها : قال السعدي يف بياهنا إمجاَّلا ما نصه-

واإلرادات اجلازمة، حىت تذهب وتضمال ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إَّل ما بالرباهني الصادقة، 
ينفع الناس من العلم باحلق وإيثاره، والرغبة فيه، فالباطل يذهب ومياقه احلق }ِإنا اْلَباِطَل َكاَن َزه وقاا{ وقال 

 (328) اه . ى والضالل}َكَذِلَك َيْضِرب  اّللا  األْمثَاَل{ ليتضح احلق من الباطل واهلد: هنا
إذا اجتمعا َّل ثبات : }كذلك يضرب هللا احلق والباطل{ أي: فقاليف بياهنا  -رمحه هللا-ابن كثري وزاد-

للباطل وَّل دوام له، كما أن الزبد َّل يثبت مع املاء، وَّل مع الذهب وحنوه مما يسبك يف النار، بل يذهب 
َّل ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب يف جانيب : }فأما الزبد فيذهب جفاء{ أي: ويضمال؛ وهلذا قال

 وكذلك خبث الذهب والفضة واحلديد والنااس يذهب، َّل يرجع . الوادي، ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح
}وأما ما ينفع الناس فيمكث يف : منه ديء، وَّل يبقى إَّل املاء  وذلك الذهب وحنوه ينتفع به؛ وهلذا قال

}وتلك األمثال نضرِبا للناس وما يعقلها إَّل العاملون{ : مثال{ كما قال تعاىلاألرض كذلك يضرب هللا األ
 . [ 41: ]العنكبوت

: كنت إذا قرأت مثال من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ ألن هللا تعاىل يقول: قال بعض السلف
 (321)اه . }وما يعقلها إَّل العاملون{

يعا } ا َوِمثْ َله  َمَعه  ََّلفْ َتَدْوا بِِه لِلاِذيَن اْسَتَجاب وا ِلَرِبِ ِم  احلْ ْسىَن َوالاِذيَن ملَْ َيْسَتِجيب وا َله  َلْو َأنا هَل ْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
 {( 32أ ولَِئَك هَل ْم س وء  احلَِْساِب َوَمْأَواه ْم َجَهنام  َوبِْئَس اْلِمَهاد  )

 (324)فردات اآلية إعراب م
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 « 328» )الالم( حرف جر  )الذين( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق مباذوف خرب مقد م 
 . . )استجابوا( فعل ماض مبين  على الضم  

م( جار  وجمرور متعل ق ب )استجابوا( و )هم( ضمري مضاف إليه )احلسىن( مبتدأ  ،و )الواو( فاعل )لرِب 
 مؤخ ر مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )الواو( عاطفة )الذين( موصول يف ُمل  رفع مبتدأ 

و )الواو( فاعل ..  )مل( حرف نفي وجزم )يستجيبوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون ،«326»
)لو( حرف درط غري جازم )أن (  ،ُمل  جر  متعل ق ب )يستجيبوا( )الالم( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف

)هلم( مثل له متعل ق خبرب أن  )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب اسم أن   -ناسخ -حرف توكيد ونصب
)يف األرض( جار وجمرور متعل ق مباذوف صلة ما )مجيعا( حال منصوبة من ضمري اَّلستقرار الذي هو 

 . خرب
 . وهو فعل الشرط..  ؤو ل )أن  هلم ما يف األرض( يف ُمل  رفع فاعل لفعل ُمذوف تقديره ثبتواملصدر امل

و )اهلاء( مضاف إليه )معه( ظرف منصوب متعل ق ..  )الواو( عاطفة )مثله( معطوف على ُمل  ما منصوب
مبين  على الضم  و )اهلاء( مثل األخري )الالم( واقعة يف جواب لو )افتدوا( فعل ماض ..  ِبال من مثله

و )الواو( فاعل )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف ُمل  ..  املقد ر على األلف احملذوفة َّللتقاء الساكنني
و )الكاف( حرف خطاب )هلم( ..  )أولئك( اسم إدارة مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ ،جر  متعل ق ب )افتدوا(

وع )احلساب( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )مأواهم( مثل له متعل ق خبرب مقد م )سوء( مبتدأ مؤخ ر مرف
و )هم( ضمري مضاف إليه )جهن م( خرب مرفوع، ..  مبتدأ مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف

وامتنع من التنوين للعلمي ة والتأنيث )الواو( واو احلال )بئس( فعل ماض جامد إلنشاء الذم  )املهاد( فاعل 
 . واملخصوص بالذم  ُمذوف تقديره هي أو جهن م..  مرفوع

  

                                                           

و )احلسىن( هو مفعول مطلق نائب عن املصدر  -على رأي الزخمشري   -أو متعل ق ب )يضرب( يف اآلية السابقة - 328
 . استجابوا اَّلستجابة احلسىن: ألنه صفته أي

 . أو هو يف ُمل  جر  معطوف على املوصول األول )للذين(  - 326
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يعا } ا َوِمثْ َله  َمَعه  ََّلفْ َتَدْوا بِِه لِلاِذيَن اْسَتَجاب وا ِلَرِبِ ِم  احلْ ْسىَن َوالاِذيَن ملَْ َيْسَتِجيب وا َله  َلْو َأنا هَل ْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

  {أ ولَِئَك هَل ْم س وء  احلَِْساِب َوَمْأَواه ْم َجَهنام  َوبِْئَس اْلِمَهاد  
ملا بني  تعاىل احلق من الباطل ذكر أن الناس على : يف بياهنا إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا-قال السعدي-

: }لِلاِذيَن اْسَتَجاب وا ِلَرِبِ ِم { أي: مستجيب لربه، فذكر ثوابه، وغري مستجيب فذكر عقابه فقال: قسمني
رِبم فيما يريده منهم، فلهم انقادت قلوِبم للعلم واإلميان وجوارحهم لألمر والنهي، وصاروا موافقني ل

 . احلالة احلسنة والثواب احلسن: }احلْ ْسىَن{ أي
فلهم من الصفات أجلها ومن املناقب أفضلها ومن الثواب العاجل واآلجل ما َّل عني رأت وَّل أذن مسعت 

احلق، هلم احلالة  وَّل خطر على قلب بشر، }َوالاِذيَن ملَْ َيْسَتِجيب وا َله { بعد ما ضرب هلم األمثال وبني هلم
يعاا{ من ذهب وفضة وغريها، }َوِمثْ َله  َمَعه  َّلفْ َتَدْوا بِِه{ من  غري احلسنة، ف  }َلْو َأنا هَل ْم َما يف األْرِض مجَِ

 عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وأىن هلم ذلك؟!!
أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من }أ ولَِئَك هَل ْم س وء  احلَِْساِب{ وهو احلساب الذي يأيت على كل ما 

}يا ويلتنا ما هلذا الكتاب َّل يغادر صغرية وَّل  : حقوق هللا وحقوق عباده قد كتب ذلك وسطر عليهم وقالوا
كبرية إَّل أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَّل يظلم ربك أحدا{ }و{ بعد هذا احلساب السيئ }َمْأَواه ْم 

اجلوع الشديد، والعطش الوجيع، والنار احلامية والزقوم والزمهرير، والضريع َجَهنام { اجلامعة لكل عذاب، من 
 (327) اه . املقر واملسكن مسكنهم: ومجيع ما ذكره هللا من أصناف العذاب }َوبِْئَس اْلِمَهاد { أي

َا أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك احلَْقُّ َكَمْن ه َو َأْعَمى ِإمناَ }  {(39ا يَ َتذَكار  أ ول و اأْلَْلَباِب )أََفَمْن يَ ْعَلم  أمنا
 (322)إعراب مفردات اآلية 

)اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري  )الفاء( استئنافي ة )من( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )يعلم( مضارع 
مرفوع، والفاعل هو وهو العائد )أن ( حرف توكيد ونصب )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب اسم أن  
)أنزل( فعل ماض مبين  للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف جر  و 

و )الكاف(  ،)من رب ك( جار  وجمرور متعل ق ب )أنزل( ،)الكاف( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )أنزل(
ل  جر  متعل ق خبرب مضاف إليه )احلق ( خرب أن  مرفوع )الكاف( حرف جر  )من( اسم موصول مبين  يف ُم

املوصول من )هو( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )أعمى( خرب مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة 
ا( كاف ة ومكفوفة )يتذك ر( مثل يعلم )أولو( فاعل مرفوع، وعالمة الرفع )الواو( فهو ملاق  على األلف )إمن 

 . جبمع املذك ر )األلباب( مضاف إليه جمرور
                                                           

 (438مؤسسة الرسالة) ص/ : النادر-صر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن نا 327
 (332/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-322
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َا يَ َتذَكار  أ ول و اأْلَْلَبا} َا أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك احلَْقُّ َكَمْن ه َو َأْعَمى ِإمنا  {ِب أََفَمْن يَ ْعَلم  أمنا
َّل يستوي من يعلم من الناس أن الذي }أنزل : يقول تعاىل: يف تفسريه لآلية-ر محه هللا-قال ابن كثري-

الذي َّل دك فيه وَّل مرية وَّل لبس فيه وَّل اختالف فيه، : ُممد }من ربك{ هو }احلق{ أي إليك{ يا
بل هو كله  حق يصدق بعضه بعضا، َّل يضاد ديء منه ديئا آخر، فأخباره كلها حق، وأوامره ونواهيه 

َّل صدقا يف األخبار، وعد: [ أي338: }ومتت كلمة ربك صدقا وعدَّل{ ]األنعام: عدل، كما قال تعاىل
يف الطلب، فال يستوي من حتقق صدق  ما جئت به يا ُممد، ومن هو أعمى َّل يهتدي إىل خري وَّل 

}َّل يستوي أصااب النار وأصااب : يفهمه، ولو فهمه ما انقاد له، وَّل صدقه وَّل اتبعه، كما قال تعاىل
يعلم أمنا أنزل إليك  }أفمن: [ وقال يف هذه اآلية الكرمية82: اجلنة أصااب اجلنة هم الفائزون{ ]احلشر

 . أفهذا كهذا؟ َّل استواء: من ربك احلق كمن هو أعمى{ أي
جعلنا هللا  إمنا يتعظ ويعترب ويعقل أولو العقول السليمة الصاياة: }إمنا يتذكر أولو األلباب{ أي: وقوله

 (329)اه  . منهم بفضله وكرمه 
 {( 82اْلِميثَاَق )الاِذيَن ي وف وَن بَِعْهِد اّللِا َوََّل يَ ن ْق ض وَن  }

 (332)إعراب مفردات اآلية 
..  )يوفون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون« 333»)أولو(  -)ال ذين( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع نعت

)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )َّل(  ،و )الواو( فاعل )بعهد( جار  وجمرور متعل ق ب )يوفون(
 نافية )ينقضون( مثل يوفون )امليثاق( مفعول به منصوب

 روائع البيان والتفسري
ق ض وَن اْلِميثَاَق )  ( 82الاِذيَن ي وف وَن بَِعْهِد اّللِا َوََّل يَ ن ْ

ذوي }الذين يوفون بعهد هللا{ هذا من صفة : قوله تعاىل: يف تفسريها ما خمتصره -رمحه هللا -قال القرطيب-
والعهد اسم اجلنس، أي جبميع عهود هللا، وهي  . األلباب، أي إمنا يتذكر أولو األلباب املوفون بعهد هللا

 . أوامره ونواهيه اليت وصى ِبا عبيده، ويدخل يف هذه األلفاظ التزام مجيع الفروض، وجتنب مجيع املعاصي
مليثاق{ حيتمل أن يريد به جنس املواثيق، أي إذا عقدوا يف طاعة هللا عهدا مل }وَّل ينقضون ا: وقوله

تقدم هللا إىل عباده يف نقض امليثاق وهنى عنه يف بضع وعشرين آية، وحيتمل أن يشري : قال قتادة . ينقضوه
                                                           

 ( 482/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -329
 ( 31/339دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-صايف اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم-332
أو مفعول به  . . أو خرب ملبتدأ ُمذوف تقديره هم . . أو مبتدأ خربه )أولئك هلم عقىب الدار(  . . أو بدل منه - 333

 . لفعل ُمذوف تقديره أمدح
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هو ما : لوقال القفا . هللا على عباده حني أخرجهم من صلب أبيهم آدم إىل ميثاق بعينه، هو الذي أخذه
 (338)اه . ركب يف عقوهلم من دَّلئل التوحيد والنبوات

 : -رمحه هللا -ابن كثري قالو -
}الذين يوفون بعهد هللا وَّل ينقضون امليثاق{ وليسوا كاملنافقني الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم 

 (331)اه . فجر، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان 
العهد الذي عاهدوا عليه هللا، فدخل يف ذلك : يَ ن ْق ض وَن اْلِميثَاَق{ أي}َّل  -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

فال يكون العبد من أويل األلباب الذين هلم  . مجيع املواثيق والعهود واألميان والنذور، اليت يعقدها العباد
 (334) اه . الثواب العظيم، إَّل بأدائها كاملة، وعدم نقضها وخبسها

 {(83َما أََمَر اّللا  بِِه َأْن ي وَصَل َوخَيَْشْوَن َرب اه ْم َوخَيَاف وَن س وَء احلَِْساِب )َوالاِذيَن َيِصل وَن }
 (338)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )الذين يصلون( مثل الذين يوفون ومعطوف عليه )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب 
مرفوع )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف ُمل  جر  مفعول به )أمر( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل 

)أن( حرف مصدري  ونصب )يوصل( مضارع مبين  للمجهول منصوب، ونائب الفاعل  ،متعل ق ب )أمر(
 . ضمري مسترت تقديره هو

 . واملصدر املؤو ل )أن يوصل( يف ُمل  جر  بدل من الضمري يف )به( 
م( مثل ينقضو  و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )خيافون سوء( مثل ..  ن امليثاق)الواو( عاطفة )خيشون رِب 

 . ينقضون امليثاق )احلساب( مضاف إليه جمرور
  

                                                           

 ( 127/ 9القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-338
 ( 482/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -331
 (438مؤسسة الرسالة) ص /  : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -334

 (382/ 31دمشق)–مؤسسة اإلميان دار الرديد : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(338)
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 {َوالاِذيَن َيِصل وَن َما أََمَر اّللا  بِِه َأْن ي وَصَل َوخَيَْشْوَن َرب اه ْم َوخَيَاف وَن س وَء احلَِْساِب }
 : يف تفسريها إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا-كثريقال ابن  -

}والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل{ من صلة األرحام، واإلحسان إليهم وإىل الفقراء واحملاويج، وبذل 
فيما يأتون وما يذرون من األعمال، يراقبون هللا يف ذلك، وخيافون سوء : املعروف، }وخيشون رِبم{ أي

فلهذا أمرهم على السداد واَّلستقامة يف مجيع حركاهتم وسكناهتم ومجيع أحواهلم  . ةاحلساب يف الدار اآلخر 
 (336)اه . القاصرة واملتعدية

وهذا عام يف كل ما أمر هللا بوصله، من اإلميان : يف تفسريها ما نصه -رمحه هللا-وزاد السعدي بياناا فقال-
 . وحده َّل دريك له، ولطاعة رسولهبه وبرسوله، وُمبته وُمبة رسوله، واَّلنقياد لعبادته 

ويصلون آباءهم وأمهاهتم بربهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون األقارب واألرحام، باإلحسان إليهم 
قوَّل وفعال ويصلون ما بينهم وبني األزواج واألصااب واملماليك، بأداء حقهم كامال موفرا من احلقوق 

 . الدينية والدنيوية
: ل العبد واصال ما أمر هللا به أن يوصل، خشية هللا وخوف يوم احلساب، وهلذا قالوالسبب الذي ُيع

 خيافونه،: }َوخَيَْشْوَن َرب اه ْم{ أي
فيمنعهم خوفهم منه، ومن القدوم عليه يوم احلساب، أن يتجرؤوا على معاصي هللا، أو يقصروا يف ديء مما 

 (337) اه . أمر هللا به خوفا من العقاب ورجاء للثواب
 َويَْدَرء وَن بِاحلََْسَنِة السايِ َئَة َوالاِذيَن َصبَ ر وا ابِْتَغاَء َوْجِه َرِبِ ِْم َوأَقَام وا الصااَلَة َوأَنْ َفق وا مماا َرَزقْ َناه ْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيةا }

اِر )  {(88أ ولَِئَك هَل ْم ع ْقىَب الدا
 (332)إعراب مفردات اآلية 

و )الواو( فاعل ..  مثل األول ومعطوف عليه )صربوا( فعل ماض مبين  على الضم  واو( عاطفة )ال ذين( 
م( مضاف إليه جمرور و )هم(  ،«339» )ابتغاء( مفعول ألجله منصوب  )وجه( مضاف إليه جمرور )رِب 

ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أقاموا( مثل صربوا )الصالة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة يف 

                                                           

 ( 482/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -336
 ( 438مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -337

 (383/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-ايفاجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم ص-(332)
 . أو مصدر يف موضع احلال أي مبتغني - 339
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 ،الثالثة )أنفقوا( مثل صربوا )من( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق ب )أنفقوا(املواضع 
 . )رزقنا( فعل ماض مبين  على السكون

)عالنية( معطوف على  ،«382» و )نا( فاعل و )هم( ضمري مفعول به )سر ا( مصدر يف موضع احلال 
)السي ئة( مفعول به  ،نة( جار  وجمرور متعل ق ب )يدرءون()سر ا( بالواو منصوب )يدرءون( مثل يوفون )باحلس

 . «383» منصوب )أولئك هلم عقىب الدار( مثل أولئك هلم سوء احلساب 
 روائع البيان والتفسري

 َويَْدَرء وَن بِاحلََْسَنِة السايِ َئَة َوالاِذيَن َصبَ ر وا ابِْتَغاَء َوْجِه َرِبِ ِْم َوأَقَام وا الصااَلَة َوأَنْ َفق وا مماا َرَزقْ َناه ْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيةا }
ارِ   {أ ولَِئَك هَل ْم ع ْقىَب الدا

بَ ر وا{ على املأمورات باَّلمتثال، وعن املنهيات }َوالاِذيَن صَ : قال السعدي يف بياهنا إمجاَّلا ما نصه-
 . باَّلنكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار هللا املؤملة بعدم تسخطها

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصرب }ابِْتَغاَء َوْجِه َرِبِ ِْم{ َّل لغري ذلك من املقاصد واألغراض الفاسدة، فإن 
سه، طلبا ملرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، واحلظوة بثوابه، وهو هذا هو الصرب النافع الذي حيبس به العبد نف

الصرب الذي من خصائص أهل اإلميان، وأما الصرب املشرتك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر، فهذا يصدر 
 . من الرب والفاجر، واملؤمن والكافر، فليس هو املمدوح على احلقيقة

ا ومكمالهتا ظاهرا وباطنا، }َوأَنْ َفق وا مماا َرَزقْ َناه ْم ِسرًّا َوَعالنَِيةا{ دخل يف }َوأَقَام وا الصاالَة{ بأركاهنا ودروطه
ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات املستابة وأهنم ينفقون حيث دعت احلاجة إىل 

يهم بقول أو فعل، مل يقابلوه بفعله، بل من أساء إل: النفقة، سرا وعالنية، }َويَْدَرء وَن بِاحلََْسَنِة السايِ َئَة{ أي
 . قابلوه باإلحسان إليه

فيعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، وحيسنون إىل من أساء إليهم، وإذا كانوا 
 يقابلون املسيء باإلحسان، فما ظنك بغري املسيء؟!

اِر{ فسرها بقوله}أ ولَِئَك{ الذين وصفت صفاهتم اجلليلة ومناقبهم اجلميلة }هَل   }َجنااِت : ْم ع ْقىَب الدا
إقامة َّل يزولون عنها، وَّل يبغون عنها حوَّل؛ ألهنم َّل يرون فوقها غاية ملا ادتملت عليه من : َعْدٍن{ أي

 (388) اه . النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه املطالب والغايات

                                                           

 . أو مفعول مطلق لفعل ُمذوف أي يسر ونه سر ا - 382
 . ( من هذه السورة32يف اآلية ) - 383
 (  436ص /الرسالة): مؤسسة النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 388
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اِر { }: رمحه هللا يف بيان قوله تعايل -وأضاف القرطيب أي  َويَْدَرء وَن بِاحلََْسَنِة السايِ َئَة أ ولَِئَك هَل ْم ع ْقىَب الدا
سعيد بن  . يدفعون الشر باخلري: ابن زيد . لصاحل السيئ من األعمال، قاله ابن عباس يدفعون بالعمل

ابن  . بالعفويدفعون الظلم : جويرب . يدفعون الفاش بالسالم: الضااك . يدفعون املنكر باملعروف: جبري
: وقيل . يدفعون سفه اجلاهل باحللم، فالسفه السيئة، واحللم احلسنة: القتيب . يدفعون الذنب بالتوبة: دجرة

يدفعون الشرك بشهادة أن َّل إله إَّل هللا، فهذه تسعة أقوال، : وقيل . إذا مهوا بسيئة رجعوا عنها واستغفروا
[ 334: ]هود {إن احلسنات يذهنب السيئات}: م، ونظريهمعناها كلها متقارب، واألول يتناوهلا بالعمو 

: قوله تعاىل . (123)" وأتبع السيئة احلسنة متاها وخالق الناس خبلق حسن": ومنه قول عليه السالم ملعاذ
اجلنة للمطيع، والنار : أي عاقبة اآلخرة، وهي اجلنة بدل النار، والدار غدا داران {أولئك هلم عقىب الدار}

عين بالدار دار الدنيا، أي هلم جزاء ما : وقيل . ذكر وصف املطيعني فدارهم اجلنة َّل ُمالة للعاصي، فلما
 (384)اه . الطاعات يف دار الدنياعملوا من 

َعَلْيِهْم ِمْن ك لِ  بَاٍب َجناات  َعْدٍن َيْدخ ل ونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذ ر ِيااهِتِْم َواْلَماَلِئَكة  يَْدخ ل وَن }
(81)} 

 (388)إعراب مفردات اآلية 
مرفوع )عدن( مضاف إليه جمرور )يدخلون( مثل يوفون و )ها( ضمري « 386» )جن ات( بدل من عقىب 

مفعول به )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )من( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع معطوف على ضمري 
)صلح( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد )من آبائهم( جار  وجمرور  « 387» الفاعل يف )يدخلوهنا 

و )هم( مضاف إليه )أزواجهم( معطوف على آبائهم بالواو جمرور فهو ..  متعل ق ِبال من الضمري العائد
 )الواو( استئنافي ة )املالئكة( مبتدأ مرفوع )يدخلون( مثل يوفون )عليهم( مثل هلم ،مثله، وكذلك )ذر ي اهتم(

 . )باب( مضاف إليه جمرور ،)من كل ( جار  وجمرور متعل ق ب )يدخلون( ،متعل ق ب )يدخلون(
 روائع البيان والتفسري

                                                           

 97حسنه األلباين يف صايح اجلامع برقم/  - 381
 ( 133/ 9القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-384
 (383/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-388
أو مبتدأ خربه مجلة يدخلوهنا، وجاز اَّلبتداء بالنكرة ألهنا خص ت  . . . أو خرب ملبتدأ ُمذوف تقديره هي  - 386

 . باإلضافة
 . الذي سو غ العطف من غري تأكيد الضمري بضمري منفصل وجود الفاصل وهو ضمري املفعول - 387



 

 
 47 

َلْيِهْم ِمْن ك لِ  َجناات  َعْدٍن َيْدخ ل ونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَاِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذ ر ِيااهِتِْم َواْلَماَلِئَكة  َيْدخ ل وَن عَ }
 {بَابٍ 

 . جنات إقامة خيلدون  فيها: اإلقامة، أي: }جنات عدن{ والعدن: قال ابن كثري يف تفسريه ما خمتصره-
}جنات عدن{ مدينة اجلنة، فيها الرسل واألنبياء والشهداء وأئمة اهلدى، والناس : وقال الضااك يف قوله

 . حوهلم بعد واجلنات حوهلا
ُيمع بينهم وبني أحباِبم فيها من اآلباء واألهلني : وذرياهتم{ أي}ومن صلح من آبائهم وأزواجهم : وقوله

واألبناء، ممن هو صاحل لدخول اجلنة من املؤمنني؛ لتقر أعينهم ِبم، حىت إنه ترفع  درجة األدىن إىل درجة 
}والذين : األعلى، من غري تنقيص لذلك األعلى عن درجته، بل امتنانا من هللا وإحسانا، كما قال تعاىل

منوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا ِبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من ديء كل امرئ مبا كسب رهني{ آ
 (382)اه . [ 83: ]الطور

إقامة َّل يزولون عنها، وَّل يبغون عنها حوَّل؛ : }َجنااِت َعْدٍن{ أي: يف بياهنا -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
 . عليه من النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه املطالب والغاياتألهنم َّل يرون فوقها غاية ملا ادتملت 

ومن متام نعيمهم وقرة أعينهم أهنم }يَْدخ ل ونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم{ من الذكور واإلناث }َوأَْزَواِجِهْم{ 
رياهتم، أي الزوج أو الزوجة وكذلك النظراء واألدباه، واألصااب واألحباب، فإهنم من أزواجهم وذ

 (389) اه . }َواْلَمالِئَكة  يَْدخ ل وَن َعَلْيِهْم ِمْن ك لِ  بَاٍب{ يهنئوهنم بالسالمة وكرامة هللا هلم
اِر )}  {(84َساَلٌم َعَلْيك ْم مبَا َصبَ ْرمت ْ فَِنْعَم ع ْقىَب الدا

 (312)إعراب مفردات اآلية 
)عليكم( مثل هلم متعل ق مباذوف خرب )الباء( حرف جر  )ما( حرف  « 313» )سالم( مبتدأ مرفوع 

واملصدر املؤو ل )ما صربمت( يف ُمل  جر  بالباء متعل ق  . )صربمت( فعل ماض وفاعله ،«318» مصدري  
)الفاء( عاطفة )نعم( فعل ماض جامد إلنشاء املدح )عقىب(  ،«311»باَّلستقرار الذي تعل ق به )عليكم( 

                                                           

 (483/  4يع)دار طيبة للنشر والتوز : النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -382
 (436: مؤسسة الرسالة) ص / النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 389
 (383/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-312
 . الذي سو غ البدء بالنكرة كوهنا دعاء - 313
، واجلملة صلة، والعائد ُمذوف تقديره له، ويف هذا التخريج ضعف بسبب التأويل أو -318  . اسم موصول يف ُمل  جر 
 . هذا الثواب بسبب صربكم: ُيوز أن يكون خربا ملبتدأ ُمذوف تقديره - 311
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وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )الدار( مضاف إليه جمرور، واملخصوص باملدح فاعل مرفوع 
 . ُمذوف أي اجلن ة، أو عقباهم

 روائع البيان والتفسري
اِر }  {َساَلٌم َعَلْيك ْم مبَا َصبَ ْرمت ْ فَِنْعَم ع ْقىَب الدا
حلت عليكم السالمة : َعَلْيك ْم{ أي}َسالٌم : إمجاَّلا ما نصه يف تفسريها-رمحه هللا  -قال السعدي -

 . والتاية من هللا وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه، ومستلزم حلصول كل ُمبوب
اِر{: }مبَا َصبَ ْرمت ْ{ أي  صربكم هو الذي أوصلكم إىل هذه املنازل العالية، واجلنان الغالية، }فَِنْعَم ع ْقىَب الدا

عنده قيمة، أن ُياهدها، لعلها تأخذ من أوصاف أويل األلباب بنصيب، فاقيق مبن نصح نفسه وكان هلا 
لعلها حتظى ِبذه الدار، اليت هي منية النفوس، وسرور األرواح اجلامعة جلميع اللذات واألفراح، فلمثلها 

 (314) اه . فليعمل العاملون وفيها فليتنافس املتنافسون
بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَع وَن َما أََمَر اّللا  بِِه َأْن ي وَصَل َوي  ْفِسد وَن يف اأْلَْرِض أ ولَِئَك َوالاِذيَن يَ ن ْق ض وَن َعْهَد اّللِا ِمْن }

اِر )   {(88هَل م  اللاْعَنة  َوهَل ْم س وء  الدا
 (318)إعراب مفردات اآلية 

)عهد( مفعول به منصوب  ،)الواو( استئنافي ة )الذين( موصول مبتدأ يف ُمل  رفع )ينقضون( مثل )يوفون(
)ميثاقه( مضاف إليه  ،)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )من بعد( جار  وجمرور متعل ق ب )ينقضون(

 . . جمرور
أن يوصل )الواو( ... أن يوصل( مثل يصلون ما ... و )اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )يقطعون ما 

)أولئك هلم اللعنة، وهلم سوء  ،وجمرور متعل ق ب )يفسدون( عاطفة )يفسدون( مثل يوفون )يف األرض( جار  
 . الدار( مثل أولئك هلم عقىب الدار

 روائع البيان والتفسري
 يف اأْلَْرِض أ ولَِئَك َوالاِذيَن يَ ن ْق ض وَن َعْهَد اّللِا ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَع وَن َما أََمَر اّللا  بِِه َأْن ي وَصَل َوي  ْفِسد ونَ }

اِر    {هَل م  اللاْعَنة  َوهَل ْم س وء  الدا
هذا حال األدقياء وصفاهتم، وذكر مآهلم يف الدار اآلخرة  :يف تفسريها إمجاَّلا  -رمحه هللا-قال ابن كثري-

ومصريهم إىل خالف ما صار إليه املؤمنون، كما أهنم اتصفوا خبالف صفاهتم يف الدنيا، فأولئك كانوا يوفون 
بعهد هللا ويصلون ما أمر هللا به أن يوصل، وهؤَّلء }ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر هللا 

                                                           

 (  436الرسالة)  /مؤسسة : النادر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 314
 ( 31/388دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-318
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إذا حدث كذب، وإذا وعد : "آية املنافق ثالث: يوصل ويفسدون يف األرض{ كما ثبت يف احلديثبه أن 
 . (137)"وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر": ويف رواية (136)أخلف، وإذا اؤمتن خان"

}أولئك هلم اللعنة{ وهي اإلبعاد عن الرمحة، }وهلم سوء الدار{ وهي سوء العاقبة واملآل، : وهلذا قال
  . جهنم وبئس القرار ومأواهم

هي ست خصال يف املنافقني إذا كان : }والذين ينقضون عهد هللا{ اآلية، قال: وقال أبو العالية يف قوله
إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، : فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه اخلصال
وإذا كانت الظهرة  . ر هللا به أن يوصل، وأفسدوا يف األرضونقضوا عهد هللا من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أم

 (312)اه . إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا: عليهم أظهروا الثالث اخلصال
نْ َيا َوَما احْلََياة  } نْ َيا يف اآْلِخرَِة ِإَّلا َمَتاٌع )اّللا  يَ ْبس ط  الر ِْزَق ِلَمْن َيَشاء  َويَ ْقِدر  َوَفرِح وا بِاحْلََياِة الدُّ  {(86الدُّ

 (319)إعراب مفردات اآلية 
)هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )يبسط( مضارع مرفوع، والفاعل هو )الر زق( مفعول به منصوب )الالم( حرف جر  

ر( مثل يبسط )يشاء( مثل يبسط )الواو( عاطفة )يقد ،)من( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق ب )يبسط(
)باحلياة( جار  وجمرور متعل ق ب ..  )الواو( استئنافي ة )فرحوا( فعل ماض وفاعله، ويعود إىل الذين ينقضون عهد هللا

نيا( نعت للاياة جمرور وعالمة اجلر  الكسرة املقد رة على األلف )الواو( واو احلال )ما( ناف مهمل  ،)فرحوا( )الد 
ني نيا أي مقيسة يف جنب )احلياة( مبتدأ مرفوع )الد  ا( مثل األول، مرفوع )يف اآلخرة( جار وجمرور حال من احلياة الد 

( أداة حصر )متاع( خرب املبتدأ مرفوع..  اآلخرة  . وفيه حذف مضاف )إَّل 
 روائع البيان والتفسري

نْ َيا يف اآْلِخرَِة ِإَّلا َمَتاعٌ اّللا  يَ ْبس ط  الر ِْزَق ِلَمْن َيَشاء  َويَ ْقِدر  َوَفرِح وا بِاحْلََياِة } نْ َيا َوَما احْلََياة  الدُّ  {الدُّ
هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويقدره : أي: يف بياهنا ما نصه-رمحه هللا -قال السعدي-

نْ َيا{ فرحا أوجب هلم أن يطمئنوا ِبا، ويغفلوا : ويضيقه على من يشاء، }َوَفرِح وا{ أي الكفار }بِاحْلََياِة الدُّ

                                                           

َناِفِق، ومسلم برقم/  -11 برقم/–رضي هللا عنه –أخرجه البخاري من حديث  أيب هريرة  - 316
 
 -89بَاب  َعاَلَمِة امل

 بَاب  بَ َياِن ِخَصاِل اْلم َناِفقِ 
ومتام متنه" أَنا النايِبا َصلاى هللا   -رضي هللا عنه-من حديث َعْبِد اّللِا ْبِن َعْمرٍو -14أخرجه البخاري أيضاا برقم/ - 317

يِه َخْصَلٌة ِمَن النِ َفاِق َحىتا " أَْربٌَع َمْن ك نا فِيِه َكاَن م َناِفقاا َخاِلصاا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمن ْه نا َكاَنْت فِ : َعَلْيِه َوَسلاَم قَالَ 
َن َخاَن، َوِإَذا َحداَث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر ": يََدَعَها  ِإَذا اْؤمتِ 
 ( 481/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -312
 (381/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-الرحيم صايفاجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد -319
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نْ َيا يف اآلِخرَِة ِإَّل َمَتاٌع{ أي ديء حقري يتمتع به قليال : عن اآلخرة وذلك لنقصان عقوهلم، }َوَما احْلََياة  الدُّ
 (342) اه . ويفارق أهله وأصاابه ويعقبهم ويال طويال

 : يسري}وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إَّل متاع{ فقال ما خمتصره وبتصرف  :قوله تعايل يف بيان ابن كثري وزاد-
}قل متاع الدنيا : ُث حقر احلياة الدنيا بالنسبة إىل ما ادخره تعاىل لعباده املؤمنني يف الدار اآلخرة كما قال

تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري [ وقال }بل 77: قليل واآلخرة خري ملن اتقى وَّل تظلمون فتيال{ ]النساء
 . [ 37، 36: وأبقى{ ]األعلى

"ما الدنيا يف اآلخرة إَّل  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أخي بين فهر قال (141)وعن املستورد
 (142) . كمثل ما ُيعل أحدكم إصبعه هذه يف اليم، فلينظر مب ترجع" وأدار بالسبابة

واألسك  الصغري األذنني -هللا صلى هللا عليه وسلم مر جبدي أسك  ميت أن رسول : ويف احلديث اآلخر
 (344)اه . (143) . "وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا على أهله حني ألقوه": فقال-
َ ي ِضلُّ َمْن َيَشاء  }  {(87َويَ ْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَاَب )َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْوََّل أ ْنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َرب ِِه ق ْل ِإنا اّللا

 (348)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( استئنافي ة )يقول( مضارع مرفوع )الذين( موصول يف ُمل  رفع فاعل )كفروا( فعل ماض وفاعله )لوَّل( 
حرف حتضيض )أنزل( فعل ماض مبين  للمجهول )على( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب 

 . .  « 346» )آية( نائب الفاعل مرفوع )من رب ه( جار  وجمرور نعت آلية ،)أنزل(
                                                           

 ( 437: مؤسسة الرسالة) ص /النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 342
املستورد بن دداد  بن عمرو بن حسل بن األحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن ُمارب بن فهر القردي  - 343

روى عن النيب  صل ى اّللا عليه وآله وسلم، وحديثه يف الص ايح والرتمذي  . زيل الكوفة، له وألبيه صابة . الفهري املك ي
 . وغريمها

دهد فتح مصر، واختط ِبا، وألهل مصر عنه : له يف مسند الص اابة الذين دخلوا مصر: قال ُممد بن الربيع اجليزي
تويف : قال ابن يونس . ر فيما أعلم، إَّل قيس بن أيب حازم، فإن له عنه روايةأحاديث، ومل يرو عنه إَّل أهل مص

 7946 نقال عن اإلصابة  َّلبن حجر  خمتصرا برقم/ – . باإلسكندري ة سنة مخس وأربعني من اهلجرة
 7322انظر صايح اجلامع برقم/ - 348
بُّ أنه لنا بشيٍء، وما : "قالوا: عن طريق عبد هللا بن مسلمة، وتتمة متنه 8987أخرج مسلم حنوه برقم/ - 341 ما حنِ 

، فكيف وهو ميت؟! فقال: أحتبون أناه لكم؟ قالوا: نصنع  به؟! قال وهللا، : وهللا لو كان حياا كان عيباا فيه، ألنه َأَسكُّ
 . على هللا من هذا عليكم" للدنيا أهون

 ( 481/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -344
 (384/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف 348
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)هللا( لفظ اجلاللة  -ناسخ -و )اهلاء( مضاف إليه )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )إن ( حرف توكيد ونصب
اسم إن  منصوب )يضل ( مثل يقول، والفاعل هو )من( اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب مفعول به )يشاء( 

 ،يقول، والفاعل هو أي هللا )الواو( عاطفة )يهدي( مثل يقول )إليه( مثل عليه متعل ق ب )يهدي(مثل 
 . )من( مثل األول )أناب( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد

 روائع البيان والتفسري
َ ي ِضلُّ َمْن َيَشاء  َويَ ْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَابَ َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْوََّل أ ْنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َرب ِِه ق ْل ِإنا }  {اّللا
خيرب تعاىل أن الذين كفروا بآيات هللا يتعنتون على : رمحه هللا يف تفسريه لآلية ما نصه -قال السعدي-

وا فأجاِبم هللا }َلْوَّل أ نزَل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِ ِه{ وبزعمهم أهنا لو جاءت آلمن: رسول هللا، ويقرتحون ويقولون
طلب رضوانه، فليست اهلداية والضالل : }ق ْل ِإنا اّللَا ي ِضلُّ َمْن َيَشاء  َويَ ْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَاَب{ أي: بقوله

بأيديهم حىت ُيعلوا ذلك متوقفا على اآليات، ومع ذلك فهم كاذبون، }ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة 
 ل ديء قبال ما كانوا ليؤمنوا إَّل أن يشاء هللا ولكن أكثرهم ُيهلون{وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم ك

وَّل يلزم أن يأيت الرسول باآلية اليت يعينوهنا ويقرتحوهنا، بل إذا جاءهم بآية تبني ما جاء به من احلق، كفى 
اقرتحوا فلم ذلك وحصل املقصود، وكان أنفع هلم من طلبهم اآليات اليت يعينوهنا، فإهنا لو جاءهتم طبق ما 

 (347) اه . يؤمنوا ِبا لعاجلهم العذاب
بني تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن الكفار اقرتحوا عليه صلى هللا : يف تفسريه -رمحه هللا-الشنقيطي وزاد-

فليأتنا بآية كما أرسل }عليه وسلم اإلتيان بآية ينزهلا عليه ربه، وبني هذا املعىن يف مواضع متعددة كقوله 
إىل غري ذلك من اآليات، وبني تعاىل يف موضع آخر أن يف القرآن العظيم كفاية  ،[8 \ 83] {األولون

وبني يف  ،[83 \ 89]{أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم }: عن مجيع اآليات، يف قوله
وما منعنا أن نرسل باآليات إَّل أن كذب ِبا }موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صاحل وحنوها، بقوله 

 (342)اه . [ 89 \ 37اآلية ]{األولون وآتينا مثود الناقة 
 {( 82الاِذيَن آَمن وا َوَتْطَمِئنُّ ق  ل وب  ه ْم ِبذِْكِر اّللِا َأََّل ِبذِْكِر اّللِا َتْطَمِئنُّ اْلق ل وب  ) }

 (349)إعراب مفردات اآلية 

                                                                                                                                                                           

 أو متعل ق بفعل أنزل - 346
 (437: مؤسسة الرسالة) ص / النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 347
 (  842/ 8لبنان) -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 342
 ( 31/384دمشق)–رديد مؤسسة اإلميان دار ال: نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-349
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)آمنوا( مثل كفروا  « 382» أو عطف بيان  -)الذين( موصول يف ُمل  نصب بدل من املوصول الثاين )من( 
و )هم( ضمري مضاف إليه )بذكر( جار  وجمرور متعل ق ..  )الواو( عاطفة )تطمئن ( مثل يقول )قلوِبم( فاعل مرفوع

 )هللا( مضاف إليه جمرور )أَّل( أداة تنبيه )بذكر هللا تطمئن  القلوب( مثل تطمئن  قلوِبم  ،«383»ب )تطمئن ( 
 روائع البيان والتفسري

 {الاِذيَن آَمن وا َوَتْطَمِئنُّ ق  ل وب  ه ْم ِبذِْكِر اّللِا َأََّل ِبذِْكِر اّللِا َتْطَمِئنُّ اْلق ل وب  }
وترضى تطيب وتركن إىل جانب  هللا، وتسكن عند ذكره، : }الذين آمنوا وتطمئن قلوِبم بذكر هللا{ أي -

رمحه -قاله ابن كثري-. هو حقيق بذلك: }أَّل بذكر هللا تطمئن القلوب{ أي: به موىل ونصريا؛ وهلذا قال
 (388)اه . يف نفسريه  -هللا
َأََّل ِبذِْكِر اّللِا َتْطَمِئنُّ اْلق ل وب   الطمأنينة يف قوله تعايل }رمحه هللا يف بيانه ملعين -ابن القيم وأضاف -
الصدق »ومنه األثر املعروف  . سكون القلب إىل الشيء، وعدم اضطرابه وقلقه: الطمأنينة ::فقال{

والكذب يوجب  . أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع، وُيد عنده سكونا إليه« طمأنينة، والكذب ريبة
 . هاهنا قوَّلن« ذكر هللا»ويف : -رمحه هللا -ُث قال . اضطرابا وارتيابا

فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن  . أنه ذكر العبد رب ه، فإنه يطمئن إليه قلبه، ويسكن: أحدمها
 . به سوى ذكر هللا

واليمني، إذا حلف املؤمن على ديء هذا يف احللف : فمنهم من قال . ُث اختلف أصااب هذا القول فيه
 . ويروى هذا عن ابن عباس رضي هللا عنهما . سكنت قلوب املؤمنني إليه، واطمأنت

 . بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه، ويطمئن: ومنهم من قال
فإن  . نة قلوب املؤمننيأن ذكر هللا هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله به طمأني: والقول الثاين

 . القلب َّل يطمئن إَّل باإلميان واليقني
فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه  . وَّل سبيل إىل حصول اإلميان واليقني إَّل من القرآن

فال تطمئن قلوب املؤمنني  . والقرآن هو احملصل لليقني الدافع للشكوك والظنون واألوهام . وقلقه من دكه
 (381) اه . وهذا القول هو املختار . بهإَّل 
 {( 89الاِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصااحِلَاِت ط وىَب هَل ْم َوح ْسن  َمآٍب )}

                                                           

 . وُيوز أن يكون خربا ملبتدأ ُمذوف تقديره هم - 382
 . أو متعل ق مباذوف حال من قلوِبم - 383
 ( 488/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -388
 ( 117) ص /  -تفسري القرآن الكرمي   َّلبن القيم ( -381
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 (384)إعراب مفردات اآلية 
)الذين( موصول مبتدأ )آمنوا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة )عملوا( مثل آمنوا )الصاحلات( مفعول به 

وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )الالم(  ،«388» منصوب، وعالمة النصب الكسرة )طوىب( مبتدأ مرفوع 
و( عاطفة )حسن( معطوف على طوىب مرفوع حرف جر  و )هم( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق خبرب املبتدأ طوىب )الوا

 . )مآب( مضاف إليه جمرور
 روائع البيان والتفسري

 {الاِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصااحِلَاِت ط وىَب هَل ْم َوح ْسن  َمآبٍ }
بقلوِبم باهلل آمنوا : }الاِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصااحِلَاِت{ أي: يف بياهنا ما نصه -رمحه هللا-قال السعدي-

ومالئكته، وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وصدقوا هذا اإلميان باألعمال الصاحلة، أعمال القلوب كمابة هللا 
هلم حالة طيبة ومرجع : }ط وىَب هَل ْم َوح ْسن  َمآٍب{ أي . وخشيته ورجائه، وأعمال اجلوارح كالصالة وحنوها

 . حسن
يف الدنيا واآلخرة، وأن هلم كمال الراحة ومتام الطمأنينة، ومن مجلة  وذلك مبا ينالون من رضوان هللا وكرامته

ذلك دجرة طوىب اليت يف اجلنة، اليت يسري الراكب يف ظلها مائة عام ما يقطعها، كما وردت ِبا األحاديث 
 (387اه  ). (156)الصاياة

قال : خمتصره وبتصرف} طوىب هلم وحسن مآب{ما : يف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-ابن كثري وأضاف-
 . نعم ماهلم: وقال عكرمة . فرح وقرة عني: ابن أيب طلاة، عن ابن عباس

 . خري هلم: وقال إبراهيم النخعي . غبطة هلم: وقال الضااك
}طوىب هلم{ : وقال يف رواية . أصبت خريا: "طوىب لك"، أي: هي كلمة عربية  يقول الرجل: وقال قتادة
 . وهذه األقوال ديء واحد َّل منافاة بينها . مرجع: }وحسن مآب{ أي . حسىن هلم

 . هي أرض اجلنة باحلبشية: }طوىب هلم{ قال: وقال سعيد بن جبري، عن ابن عباس
: }طوىب هلم{ أي: وكذا روى السدي، عن عكرمة . طوىب اسم اجلنة باهلندية: وقال سعيد بن مسجوح

 . وبه قال جماهد . اجلنة
                                                           

 ( 31/386دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفاجلدول يف -384
الذي سو غ اَّلبتداء به وهو نكرة على الظاهر، إم ا كونه علما بعينه وإم ا كون النكرة جاءت على معىن الدعاء   - 388

 . كسالم عليك، وويل له
وسيأيت خترُيه يف سياق  لراكب يف ظلها مائة عام َّل يقطعها""يف اجلنة دجرة يسري ايشري املصنف حلديث   - 386
 . . ابن كثري  هنا تفسري
 (437مؤسسة الرسالة) ص /  : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 387
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ا روي عن أيب هريرة، وابن عباس، ومغيث بن مسى، وأيب إسااق السبيعي وغري وهكذ: -رمحه هللا -ُث قال
 . أن طوىب دجرة يف اجلنة، يف كل دار منها غصن منها: واحد من السلف

 : قوله ادلة من السنة عن ذلك منها-رمحه هللا  -وذكر
: وسلم يف قول هللاقال رسول هللا صلى هللا عليه : ويف صايح البخاري، عن أنس، رضي هللا عنه، قال

 . "يف اجلنة دجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام َّل يقطعها": [ قال12: }وظل ممدود{ ]الواقعة
 (389)اه . (158)

  

                                                           

 [12: }َوِظلٍ  مَمْد وٍد{ ]الواقعة: بَاب  قَ ْولِهِ -4223أخرجه البخاري برقم/- 382
 ( 488/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -389
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َنا إِلَْيَك َوه مْ } ل َو َعَلْيِهم  الاِذي أَْوَحي ْ َيْكف ر وَن بِالرامْحَِن ق ْل  َكَذِلَك أَْرَسْلَناَك يف أ ماٍة َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلَها أ َمٌم لَِتت ْ
 {(12ه َو َريبِ  ََّل إَِلَه ِإَّلا ه َو َعَلْيِه تَ وَكاْلت  َوإِلَْيِه َمَتاِب )

 (362)إعراب مفردات اآلية 
)ذلك( اسم إدارة مبين  يف ُمل  جر  متعل ق مباذوف مفعول مطلق  ،«363» )الكاف( حرف جر  وتشبيه 

عامله أرسلناك، واإلدارة إىل إرسال الرسل، و )الالم( للبعد، و )الكاف( للخطاب )أرسلنا( فعل ماض 
و )نا( فاعل و )الكاف( ضمري مفعول به )يف أم ة( جار  وجمرور متعل ق ب ..  مبين  على السكون
أم ة )قد( حرف حتقيق )خلت( فعل ماض مبين  على الفتح املقد ر على األلف احملذوفة )أرسلناك( أي إىل 

و )ها( ضمري ..  و )التاء( للتأنيث، )من قبلها( جار  وجمرور متعل ق ب )خلت( ..  َّللتقاء الساكنني
 مضاف إليه )أمم( فاعل خلت مرفوع )الالم( للتعليل )تتلو( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم،

)ال ذي(  ،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )على( حرف جر  و )هم( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )تتلو(
 . اسم موصول مبين  يف ُمل  نصب مفعول به )أوحينا( مثل أرسلنا )إليك( مثل عليهم متعل ق بفعل أوحينا

 .  ( يف ُمل  جر  بالالم متعل ق ب )أرسلناك(. . واملصدر املؤو ل )أن تتلو
و )الواو( فاعل ..  )الواو( واو احلال )هم( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )يكفرون( مضارع مرفوع

( خرب مرفوع  ،)بالر محن( جار  وجمرور متعل ق ب )يكفرون( )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )هو( مثل هم )ريب 
مضاف إليه )َّل( نافية للجنس )إله( اسم َّل مبين   و )الياء(..  وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على ما قبل الياء

( أداة استثناء )هو( ضمري منفصل يف ُمل  ..  على الفتح يف ُمل  نصب وخرب َّل ُمذوف تقديره موجود )إَّل 
رفع بدل من الضمري املستكن  يف اخلرب )عليه( مثل عليهم متعل ق ب )توك لت( فعل ماض وفاعله )الواو( 

يهم متعل ق خبرب مقد م )متاب( مبتدأ مؤخ ر مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على ما عاطفة )إليه( مثل عل
 . . قبل الياء احملذوفة للتخفيف

 . و )الياء( احملذوفة ضمري مضاف إليه أي متايب
  

                                                           

 ( 31/382دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-362
 : اختلف املفس رون واملعربون يف تعليق الكاف، فقيل هي متعل قة باملعىن الذي يف قوله - 363

: وعل ق العكربي الكاف خبرب ملبتدأ مقد ر أي . . }يضل  من يشاء ويهدي{ أي كما هدى هللا من أناب كذلك أرسلناك
 . كذلك األمر أرسلناك
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 روائع البيان والتفسري
َنا ِإلَْيَك َوه مْ } ل َو َعَلْيِهم  الاِذي أَْوَحي ْ  { َيْكف ر وَن بِالرامْحَِن َكَذِلَك أَْرَسْلَناَك يف أ ماٍة َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلَها أ َمٌم لَِتت ْ
}َكَذِلَك : يقول تعاىل لنبيه ُممد صلى هللا عليه وسلم: يف بياهنا إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا-قال السعدي-

أَْرَسْلَناَك{ إىل قومك تدعوهم إىل اهلدى }َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلَها أ َمٌم{ أرسلنا فيهم رسلنا، فلست ببدع من 
الرسل حىت يستنكروا رسالتك، ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات هللا اليت أوحاها هللا 

 . إليك، اليت تطهر القلوب وتزكي النفوس
اليت أعظمها أن أرسلناك إليهم رسوَّل وأنزلنا -كفرون بالرمحن، فلم يقابلوا رمحته وإحسانه واحلال أن قومك ي

بالقبول والشكر بل قابلوها باإلنكار والرد، أفال يعتربون مبن خال من قبلهم من القرون  -عليك كتابا
 (368) اه . املكذبة كيف أخذهم هللا بذنوِبم

هذه األمة : أي: ما خمتصره فقال}وهم يكفرون بالرمحن{ : قولهل يف تفسريه-رمحه هللا  -ابن كثري وزاد-
اليت بعثناك فيهم يكفرون بالرمحن، َّل يقرون به؛ ألهنم كانوا يأنفون من وصف هللا بالرمحن الرحيم؛ وهلذا 

، قاله قتادة . ما ندري ما الرمحن الرحيم: أنفوا يوم احلديبية أن يكتبوا "بسم هللا الرمحن الرحيم" وقالوا
}قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله : ( وقد قال هللا تعاىل163واحلديث يف صايح البخاري )

 (364)اه . [332: األمساء احلسىن{ ]اإلسراء
  

                                                           

 ( 437: مؤسسة الرسالة) ص /النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 368
 ومتام متنه"–رضي هللا عنه -من حديث أنس بَاب  ص ْلِح احلْ َديِْبَيِة يف احلْ َديِْبَيةِ  -3724وأخرجه مسلم أيضا برقم/ - 361

اْكت ْب ِبْسِم اّللِا : فَ َقاَل النايبُّ َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلاَم لَِعِلي ٍ  ،ِفيِهْم س َهْيل  ْبن  َعْمرٍو ،َأنا ق  َرْيشاا َصاحلَ وا النايبا َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلامَ 
 ،ما َوَلِكْن اْكت ْب َما نَ ْعِرف  بِامسَِْك اللاه   ،َفَما نَْدرِي َما ِبْسِم اّللِا الرامْحَِن الراِحيمِ  ،أَماا بِاْسِم اّللاِ : قَاَل س َهْيلٌ  ،الرامْحَِن الراِحيمِ 

فَ َقاَل النايِبُّ  ،َوَلِكْن اْكت ْب امْسََك َواْسَم أَبِيكَ  ،َلْو َعِلْمَنا أَناَك َرس ول  اّللِا ََّلت ابَ ْعَناكَ : قَال وا ،اْكت ْب ِمْن ُم َماٍد َرس وِل اّللاِ : فَ َقالَ 
فَاْدتَ َرط وا َعَلى النايِبِ  َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلاَم أَْن َمْن َجاَء ِمْنك ْم ملَْ نَ ر داه   ،اْكت ْب ِمْن ُم َماِد ْبِن َعْبِد اّللاِ : َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلامَ 

َنا ،َعَلْيك مْ  فَأَبْ َعَده   ،ِمناا إِلَْيِهمْ إِناه  َمْن َذَهَب  ،نَ َعمْ : قَالَ  ،أََنْكت ب  َهَذا ؟ ،يَا َرس وَل اّللاِ : فَ َقال وا ،َوَمْن َجاءَك ْم ِمناا َرَدْدمت  وه  َعَلي ْ
   . " اّللا  َوَمْن َجاَءنَا ِمن ْه ْم َسَيْجَعل  اّللا  َله  فَ َرجاا َوخَمَْرجاا

 ( 462/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -364
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 }ق ْل ه َو َريبِ  ََّل إَِلَه ِإَّلا ه َو َعَلْيِه تَ وَكاْلت  َوِإلَْيِه َمَتاِب{
به، معرتف مقر له بالربوبية واإلهلية، هو ريب َّل إله إَّل هو، }عليه هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن : أي-

 . إليه أرجع وأنيب، فإنه َّل يستاق ذلك أحد سواه: يف مجيع أموري، }وإليه متاب{ أي: توكلت{ أي
 (368)اه . يف تفسريه  -رمحه هللا -قاله ابن كثري

ِإَّل ه َو{ وهذا متضمن للتوحيدين توحيد األلوهية }ق ْل ه َو َريبِ  َّل إَِلَه : -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
 . وتوحيد الربوبية

{ يف مجيع أموري }َوإِلَْيِه َمَتاِب{  فهو ريب الذي رباين بنعمه منذ أوجدين، وهو إهلي الذي }َعَلْيِه تَ وَكاْلت 
 (366) اه . أرجع يف مجيع عبادايت ويف حاجايت: أي
يعاا أَفَ َلْم يَ ْيَأِس الاذِ  َوَلْو أَنا ق  ْرآناا س ريِ َْت بِهِ } يَن اجْلَِبال  أَْو ق طِ َعْت بِِه اأْلَْرض  أَْو ك لِ َم بِِه اْلَمْوَتى َبْل ّللِا اأْلَْمر  مجَِ

يعاا َوََّل يَ زَال  الاِذيَن َكَفر وا ت ِصيب  ه ْم مبَا َصنَ ع وا قَارِ  َعٌة َأْو حَت لُّ َقرِيباا ِمْن آَمن وا َأْن َلْو َيَشاء  اّللا  هَلََدى النااَس مجَِ
 {(13َدارِِهْم َحىتا يَْأيتَ َوْعد  اّللِا ِإنا اّللَا ََّل خي ِْلف  اْلِميَعاَد )

 (367)إعراب مفردات اآلية 
)قرآنا( اسم أن  منصوب  -ناسخ -)الواو( استئنافي ة )لو( حرف درط غري جازم )أن ( حرف توكيد ونصب

ت( فعل ماض مبين  لل مجهول، و )التاء( للتأنيث )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف ُمل  جر  )سري 
ت( والباء سببي ة )اجلبال( نائب الفاعل مرفوع )أو( حرف عطف يف املوضعني )قط عت به  متعل ق ب )سري 

ت به اجلبال  . . األرض، كل م به املوتى( مثل سري 
 . وعالمة الرفع يف املوتى الضم ة املقد رة على األلف

 . ( يف ُمل  رفع فاعل لفعل ُمذوف تقديره ثبت... واملصدر املؤو ل )أن  قرآنا 
)بل( حرف إضراب )هلل( جار  وجمرور متعل ق خبرب مقد م )األمر( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )مجيعا( حال منصوبة 

وجزم )ييئس( من األمر، والعامل فيه معىن اَّلستقرار )اهلمزة( لالستفهام )الفاء( عاطفة )مل( حرف نفي 
 مضارع جمزوم )الذين( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع فاعل )آمنوا( فعل ماض وفاعله )أن( خمف فة من الثقيلة

وامسها ضمري الشأن ُمذوف )لو( مثل األوىل )يشاء( مضارع مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة فاعل  ،«362»

                                                           

 ( 462/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري 368
 (  432ص /: مؤسسة الرسالة)النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 366
 ( 31/312دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف 367
أقسم : واختار أبو حي ان أن تكون )أن( زائدة يف صدر مجلة جواب القسم املقد ر، والتقدير . . هذا قول اجلمهور 362

 . أن لو يشاء هللا هلدى
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فتح املقد ر على األلف، والفاعل هو مرفوع )الالم( واقعة يف جواب لو )هدى( فعل ماض مبين  على ال
 . )الناس( مفعول به منصوب )مجيعا( حال من الناس منصوبة

 .  « 369» يف ُمل  نصب مفعول به لفعل ييئس بتضمينه معىن يعلم ..  واملصدر املؤو ل )أنه( لو يشاء
يف ُمل  رفع اسم َّل  )الذين( اسم موصول مبين   -ناسخ -)الواو( استئنافي ة )َّل( نافية )يزال( مضارع ناقص

و )هم( ضمري مفعول به )الباء( حرف جر  ..  يزال )كفروا( فعل ماض وفاعله )تصيبهم( مضارع مرفوع
)صنعوا( مثل كفروا )قارعة( فاعل تصيبهم مرفوع )أو( حرف عطف )حتل (  ،«372» )ما( حرف مصدري  

إم ا القارعة وإم ا ضمري اخلطاب املوج ه إىل الرسول عليه السالم )قريبا( ظرف مكان : مثل تصيب، والفاعل
)من دارهم( جار  وجمرور متعل ق  -وهو صفة ملوصوف ُمذوف أي مكانا قريبا -منصوب متعل ق ب )حتل ( 

 . و )هم( ضمري مضاف إليه..  ب )قريبا( 
 . عل ق ب )تصيب( واملصدر املؤو ل )ما صنعوا( يف ُمل  جر  بالباء مت

( حرف غاية وجر  )يأيت( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىت  )وعد( فاعل مرفوع )هللا( لفظ  )حىت 
(. . اجلاللة مضاف إليه واملصدر املؤو ل )أن يأيت  . متعل ق ب )حتل (  ،( يف ُمل  جر  ب )حىت 

ة )خيلف( مضارع مرفوع، والفاعل هو )إن ( حرف توكيد ونصب )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )َّل( نافي
 . )امليعاد( مفعول به منصوب

 روائع البيان والتفسري
يعااَوَلْو أَنا ق  ْرآناا س ريِ َْت ِبِه اجْلَِبال  أَْو ق طِ َعْت بِِه اأْلَْرض  أَْو ك لِ َم بِِه اْلَمْوَتى َبْل ّللِا اأْلَ }  {ْمر  مجَِ
: يقول تعاىل مبينا فضل القرآن الكرمي على سائر الكتب املنزلة: مانصهيف بياهنا -رمحه هللا -قال السعدي-

{ جنانا وأهنارا  { عن أماكنها }أَْو ق طِ َعْت بِِه األْرض  }َوَلْو أَنا ق  ْرآناا{ من الكتب اإلهلية }س ريِ َْت بِِه اجْلَِبال 
يعاا{ فيأيت باآليات اليت تقتضيها حكمته، فما }َبْل ّللِا األ . }أَْو ك لِ َم بِِه اْلَمْوَتى{ لكان هذا القرآن ْمر  مجَِ

 (373) اه . بال املكذبني يقرتحون من اآليات ما يقرتحون؟ فهل هلم أو لغريهم من األمر ديء؟
أن  ولو : فتأويل الكالم إذاا : يف بياهنا فقال بعد طرح اقوال أهل التفسري -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-

ت به اجلبال، لس ري  ِبذا القرآن، أو ق طَعت به األرض ل قطعت ِبذا، أو ك لِ م  قرآناا سوى هذا القرآن كان س ري 
، يقول {بل هلل األمر مجيعاا}به املوتى، لك لِ م ِبذا، ولكن مل ي  ْفعل ذلك بقرآن قبل هذا القرآن في  ْفعل ِبذا 

إلميان فيوفِ َقه له، وي ِضل من يشاء فيخذله، أفلم يتبنيا الذين كله إليه وبيده، يهدى من يشاء  إىل ا: ذلك

                                                           

 . وقالوا هي لغة هوازن أو حي  من النخع مبعىن يعلم - 369
، واجلملة بعده صلة، والعائد ُمذوف أي 372  . مبا صنعوه: أو اسم موصول يف ُمل  جر 
 (432: مؤسسة الرسالة) ص /النادر-ن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمح 373
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آمنوا باهلل ورسوله إْذ طِمعوا يف إجابيت من سأل نبياهم ما سأله من تسيري اجلبال عنهم، وتقريب أرض الشأم 
إحداث  عليهم، وإحياء موتاهم أن لو يشاء هللا هلدى الناس مجيعاا إىل اإلميان به من غري إُياد آية، وَّل

فما معىن ُمبتهم ذلك، مع علمهم بأن اهلداية واإلهالك إيل  : ديء مما سألوا إحداثه؟ يقول تعاىل ذكره
 (378)اه . إنزاهلاوبيدي، أنزلت آيةا أو مل أنزهلا ؛ أهدي من أداء  بغري إنزال آية، وأضل  من أردت  مع 

يعاا }  { أَفَ َلْم يَ ْيَأِس الاِذيَن آَمن وا َأْن َلْو َيَشاء  اّللا  هَلََدى النااَس مجَِ
من إميان مجيع : }أفلم ييأس الذين آمنوا{ أي: وقوله: يف تفسريها ما خمتصره-رمحه هللا-قال ابن كثري-

  حجة وَّل معجزة أبلغ وَّل أعجع اخللق ويعلموا أو يتبينوا }أن لو يشاء هللا هلدى الناس مجيعا{ فإنه ليس ُث
 . يف النفوس والعقول من هذا القرآن، الذي لو أنزله هللا على جبل لرأيته خادعا متصدعا من خشية هللا

"ما من نيب إَّل وقد أويت ما آمن على مثله : وثبت يف الصايح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
أن : أوحاه هللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" )( معناهالبشر، وإمنا كان الذي أوتيته وحيا 

معجزة كل نيب انقرضت مبوته، وهذا القرآن حجة باقية على اآلباد، َّل تنقضي عجائبه، وَّل خيلق عن كثرة 
من  من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى اهلدى . الرد، وَّل يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس باهلزل

 (371)اه . غريه أضله هللا
 {َوََّل يَ زَال  الاِذيَن َكَفر وا ت ِصيب  ه ْم مبَا َصنَ ع وا قَارَِعٌة أَْو حَت لُّ َقرِيباا ِمْن َدارِِهْم  }
الذين  }يا ُممد {وَّل يزال}: يقول تعاىل ذكره: يف بياهنا ما خمتصره-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

من كفرهم باهلل، وتكذيبهم إياك، وإخراجهم لك من بني  {مبا صنعوا تصيبهم}من قومك  ،{كفروا
وهي ما يقرعهم من البالء والعذاب والنِ قم، بالقتل أحياناا، وباحلروب أحياناا، والقاط  ،{قارعة}أظهرهم 

 (374)اه . جبيشك وأصاابك {قريباا من دارهم}أو تنزل أنت : أنت يا ُممد، يقول ،{أو حتل}أحياناا 
بسبب تكذيبهم، َّل تزال : أي: ما خمتصره يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية -رمحه هللا-ابن كثريوأضاف -

}ولقد أهلكنا ما حولكم : القوارع تصيبهم يف الدنيا، أو تصيب من حوهلم ليتعظوا ويعتربوا، كما قال تعاىل
رون أنا نأيت األرض ننقصها من [ وقال }أفال ي87: من القرى وصرفنا اآليات لعلهم يرجعون{ ]األحقاف

  . [ 44: أطرافها أفهم الغالبون{ ]األنبياء

                                                           

  488/  36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر  ،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -378
 /82437 ) 

 ( 463/ 4والتوزيع)دار طيبة للنشر : النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -371
  486/  36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر  ،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -374

/82437  ) 
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 . وهذا هو الظاهر من السياق . القارعة: }أو حتل قريبا من دارهم{ أي: قال قتادة، عن احلسن
عذاب من السماء ينزل عليهم }أو حتل : }تصيبهم مبا صنعوا قارعة{ قال: وقال العويف، عن ابن عباس

 . نزول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبم وقتاله إياهم: دارهم{  يعينقريبا من 
 (378)اه . نكبة: }قارعة{ أي: وكذا قال جماهد، وقتادة، وقال عكرمة يف رواية عنه، عن ابن عباس

 }َحىتا يَْأيتَ َوْعد  اّللِا ِإنا اّللَا ََّل خي ِْلف  اْلِميَعاَد {
نزلت مبكة، أي : وقيل . يف فتح مكة، قاله جماهد وقتادة {حىت يأيت وعد هللا}: -رمحه هللا -قال القرطيب-

تصيبهم القوارع، وخترج عنهم إىل املدينة يا ُممد، فتال قريبا من دارهم، أو حتل ِبم ُماصرا هلم، وهذه 
وعد هللا : نوقال احلس . احملاصرة ألهل الطائف، ولقالع خيرب، ويأيت وعد هللا باإلذن لك يف قتاهلم وقهرهم

 (376)اه . يوم القيامة
{ الذي وعدهم به، لنزول العذاب املتصل : إمجاَّلا وأضاف السعدي يف تفسريها – }َحىتا يَْأيتَ َوْعد  اّللِا

الذي َّل ميكن رفعه، }ِإنا اّللَا َّل خي ِْلف  اْلِميَعاَد{ وهذا هتديد هلم وختويف من نزول ما وعدهم هللا به على  
 (377) اه .  . م وظلمهمكفرهم وعناده

 {(18َوَلَقِد اْست  ْهزَِئ ِبر س ٍل ِمْن قَ ْبِلَك فََأْمَلْيت  لِلاِذيَن َكَفر وا ُث ا َأَخْذت  ه ْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب )}
 (372)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( استئنافي ة )الالم( َّلم القسم لقسم مقد ر )قد( حرف حتقيق )استهزئ( ماض مبين  للمجهول )برسل( جار  
و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الفاء( ... وجمرور نائب الفاعل )من قبلك( جار  وجمرور متعل ق ب )استهزئ( 
 ،موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق ب )أمليت(عاطفة )أمليت( فعل ماض وفاعله )الالم( حرف جر  )ال ذين( اسم 
و )هم( ضمري مفعول به )الفاء( عاطفة ..  )كفروا( فعل ماض وفاعله )ُث ( حرف عطف )أخذهتم( مثل أمليت

)كيف( اسم استفهام فيه معىن الوعيد والتقرير خرب )كان( الناقص )عقاب( اسم كان مرفوع وعالمة الرفع الضم ة 
 . و )الياء( احملذوفة ضمري مضاف إليه..  الياء احملذوفة للتخفيف، ولفاصلة اآلي املقد رة على ما قبل

 روائع البيان والتفسري
 {َوَلَقِد اْست  ْهزَِئ ِبر س ٍل ِمْن قَ ْبِلَك فََأْمَلْيت  لِلاِذيَن َكَفر وا ُث ا َأَخْذت  ه ْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ }

 

                                                           

 (468/  4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -378
 ( 9/183القاهرة )  –صرية دار الكتب امل: النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-376
 ( 432ص /) : مؤسسة الرسالةالنادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 377
 (311/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف 372
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قول تعاىل مسليا لرسوله صلى هللا عليه وسلم يف تكذيب من  ي :يف تفسريها -رمحه هللا-قال ابن كثري-
: فلك فيهم أسوة، }فأمليت للذين كفروا{ أي: }ولقد استهزئ برسل من قبلك{ أي: كذبه من قومه

: أنظرهتم وأجلتهم، }ُث أخذهتم{ أخذة رابية، فكيف بلغك ما صنعت ِبم وعاقبتهم؟ كما قال تعاىل
"إن هللا : [ ويف الصاياني42: هي ظاملة ُث أخذهتا وإيل املصري{ ]احلج}وكأين من قرية أمليت هلا و 

}وكذلك أخذ ربك : ، ُث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(179)ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته"
 (322)اه  . [ 328: إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم دديد{ ]هود

كان عقابا دديدا : }َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب{ فقال: بيانه لقوله تعايليف  -ر محه هللا -وأضاف السعدي-
وعذابا أليما، فال يغرت هؤَّلء الذين كذبوك واستهزؤوا بك بإمهالنا، فلهم أسوة فيمن قبلهم من األمم، 

 (323) اه . فلياذروا أن يفعل ِبم كما فعل بأولئك
َكَسَبْت َوَجَعل وا ّللِا د رََكاَء ق ْل مَسُّوه ْم أَْم ت  َنبِ ئ ونَه  مبَا ََّل يَ ْعَلم  يف اأْلَْرِض أَْم أََفَمْن ه َو قَاِئٌم َعَلى ك لِ  نَ ْفٍس مبَا  }

ِبيِل َوَمْن ي ْضِلِل اّللا  َفَما   {(11َله  ِمْن َهاٍد )ِبظَاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل َبْل ز يِ َن لِلاِذيَن َكَفر وا َمْكر ه ْم َوص دُّوا َعِن السا
 (328)إعراب مفردات اآلية 

)اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري  )الفاء( استئنافي ة )من( اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ، وخربه ُمذوف 
 . . تقديره كمن ليس كذلك

)هو( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ )قائم( خرب مرفوع )على كل ( جار  وجمرور متعل ق ب )قائم( 
والفاعل هي عائد على النفس )الواو(  ،«321» إليه جمرور )مبا كسبت( مثل مبا صنعوا)نفس( مضاف 

)هللا( جار  وجمرور متعل ق ِبال من )دركاء( وهو مفعول  ،«328» )جعلوا( مثل كفروا  ،«324» استئنافي ة
 . . به منصوب قل فعل أمر والفاعل أنت )مس وهم( فعل أمر مبين على حذف النون

                                                           

}وََكَذِلَك َأْخذ  رَبِ َك ِإَذا َأَخَذ الق َرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنا َأْخَذه  أَلِيٌم : بَاب  قَ ْولِهِ  -4626 أخرجه البخاري برقم/ - 379
 [328: ]هود َدِديٌد{

 ( 468/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري 322
 (432: مؤسسة الرسالة) ص / النادر-اصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ن 323
 (314/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-328
 . ( من هذه السورة13يف اآلية ) - 321
 . أو حالي ة، واجلملة بعدها يف ُمل  نصب حال - 324
 . ( 18يف اآلية السابقة ) - 328
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و ..  )هم( ضمري مفعول به )أم( هي املنقطعة مبعىن بل واهلمزة )تنب ئونه( مضارع مرفوع و )الواو( فاعل، و
)الواو( فاعل، و )اهلاء( ضمري مفعول به )الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق ب 

جار وجمرور متعل ق )َّل( حرف ناف )يعلم( مضارع مرفوع، والفاعل هو، وهو العائد )يف األرض(  ،)تنب ئون(
)أم( مثل األول )بظاهر( جار  وجمرور متعل ق مباذوف  ،«326» مباذوف مفعول به ثان لفعل يعلم 

)بل( لإلضراب )زي ن( فعل ماض مبين   ،تقديره تسم وهنم )من القول( جار  وجمرور متعل ق بنعت ل )ظاهر(
و ..  )مكرهم( نائب الفاعل مرفوع ،ن(واجلار متعل ق ب )زي   ،«327» للمجهول )للذين كفروا( مر  إعراِبا

و )الواو( نائب ..  )هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )صد وا( فعل ماض مبين  للمجهول، مبين  على الضم  
)الواو( استئنافي ة )من( اسم درط جازم مبين  يف ُمل   ،)عن السبيل( جار  وجمرور متعل ق ب )صد وا( . فاعل

  نصب مفعول به مقد م )يضلل( مضارع جمزوم فعل الشرط وحر ك بالكسر
َّللتقاء الساكنني )هللا( فاعل مرفوع )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ما( نافية )الالم( حرف جر  و )اهلاء( 

جر  زائد )هاد( جمرور لفظا مرفوع ُمال  مبتدأ مؤخ ر، أو هو ضمري يف ُمل  جر  متعل ق خبرب مقد م )من( حرف 
اسم ما العاملة عمل ليس مؤخ ر، وعالمة اجلر  الكسرة املقد رة على آخره ألنه اسم منقوص، وحذفت الياء 

 . ملناسبة التنوين
 روائع البيان والتفسري

َوَجَعل وا ّللِا د رََكاَء ق ْل مَسُّوه ْم أَْم ت  َنبِ ئ ونَه  مبَا ََّل يَ ْعَلم  يف اأْلَْرِض أَْم أََفَمْن ه َو قَاِئٌم َعَلى ك لِ  نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت }
 {ِبظَاِهٍر ِمَن اْلَقْولِ 

}أفمن هو قائم على كل نفس مبا  : قول تعاىل: يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية-رمحه هللا-قال ابن كثري-
ل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خري ودر، وَّل خيفى حفيظ عليم رقيب على ك: كسبت{ أي

عليه خافية، }وما تكون يف دأن وما تتلو منه من قرآن وَّل تعملون من عمل إَّل كنا عليكم دهودا إذ 
[ وقال }وما من 89: }وما تسقط من ورقة إَّل يعلمها{ ]األنعام: [ وقال تعاىل63: تفيضون فيه{ ]يونس

[ وقال }سواء 6:  على هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني{ ]هوددابة يف األرض إَّل
[ وقال }يعلم 32: منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار{ ]الرعد

[ أفمن هو 4[ وقال }وهو معكم أين ما كنتم وهللا مبا تعملون بصري{ ]احلديد ]7: السر وأخفى{ ]طه
كذا كاألصنام اليت يعبدوهنا َّل تسمع وَّل تبصر وَّل تعقل، وَّل متلك نفعا ألنفسها وَّل لعابديها، وَّل  ه

}وجعلوا هلل : كشف ضر عنها وَّل عن عابديها؟ وحذف هذا اجلواب اكتفاء بدَّللة السياق عليه، وهو قوله
 . عبدوها معه، من أصنام وأنداد وأوثان: دركاء{ أي

                                                           

 . واملفعول األول ُمذوف أي َّل يعلمه موجودا يف األرض - 326
 . ( 18يف اآلية السابقة ) - 327



 

 
 63 

}أم تنبئونه مبا : أعلمونا ِبم، واكشفوا عنهم حىت يعرفوا، فإهنم َّل حقيقة هلم؛ وهلذا قال: }قل مسوهم{ أي
 . َّل وجود له؛ ألنه لو كان له وجود يف األرض لعلمها؛ ألنه َّل ختفى عليه خافية: َّل يعلم يف األرض{ أي

 . بظن من القول: }أم بظاهر من القول{ قال جماهد
 . القول بباطل من: وقال الضااك وقتادة

أي إمنا عبدمت هذه األصنام بظن منكم أهنا تنفع وتضر، ومسيتموها آهلة، }إن هي إَّل أمساء مسيتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل هللا ِبا من سلطان إن يتبعون إَّل الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رِبم اهلدى{ 

 (322)اه . [ 81: ]النجم
 َكَفر وا َمْكر ه ْم َوص دُّوا َعِن الساِبيِل َوَمْن ي ْضِلِل اّللا  َفَما َله  ِمْن َهاٍد {} َبْل ز يِ َن لِلاِذيَن  

الذي مكروه وهو كفرهم ودركهم، وتكذيبهم آليات هللا : يف بياهنا ما نصه-رمحه هللا -قال السعدي-
 دار كرامته، }َوَمْن ي ْضِلِل اّللا  َفَما َله  عن الطريق املستقيمة املوصلة إىل هللا وإىل: }َوص دُّوا َعِن الساِبيِل{ أي

 . ِمْن َهاٍد{ ألنه ليس ألحد من األمر ديء
نْ َيا َوَلَعَذاب  اآلِخرَِة َأَدقُّ{ من عذاب الدنيا لشدته ودوامه، }َوَما هَل ْم ِمَن اّللاِ   ِمْن }هَل ْم َعَذاٌب يف احْلََياِة الدُّ

 (329) اه . به إذا وجهه إليهم َّل مانع منهَواٍق{ يقيهم من عذاب هللا، فعذا
  

                                                           

 ( 461/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -322
 (  432ص /: مؤسسة الرسالة)النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 329



 

 
 64 

نْ َيا َوَلَعَذاب  اآْلِخرَِة َأَدقُّ َوَما هَل ْم ِمَن اّللِا ِمْن َواٍق )}  {( 14هَل ْم َعَذاٌب يف احْلََياِة الدُّ
 (392)إعراب مفردات اآلية 

نيا( مر  إعراِبا  ،«393» )هلم عذاب( مثل إليه متاب  واجلار  متعل ق بنعت لعذاب  ،«398» )يف احلياة الد 
لعذاب )الواو( عاطفة )الالم( لالبتداء تفيد التوكيد )عذاب( مبتدأ مرفوع )اآلخرة( مضاف إليه جمرور 

 . )أدق ( خرب مرفوع
)من هللا( جار  وجمرور متعل ق ب )واق(  ،«391» )الواو( عاطفة )ما هلم من واق( مثل ماله من هاد 

«394 »  . 
 روائع البيان والتفسري

نْ َيا َوَلَعَذاب  اآْلِخرَِة َأَدقُّ َوَما هَل ْم ِمَن اّللِا ِمْن َواٍق }   {هَل ْم َعَذاٌب يف احْلََياِة الدُّ
}هلم عذاب يف احلياة الدنيا{أي للمشركني الصادين، بالقتل والسيب واإلسار، : -رمحه هللا -قال القرطيب-

. دق علي كذا يشق: أدق{ أي أدد، من قولك}ولعذاب اآلخرة . وغري ذلك من األسقام واملصائب
 (398)اه 
وما : يقول تعاىل ذكره ،{وما هلم من هللا من َواقٍ }: وقوله :يف بياهنا -رمحه هللا-الطربيوأضاف أبو جعفر -

يٌم وَّل ويلٌّ وَّل نصرٌي، ألنه جل جالله  َّل هلؤَّلء الكفار من أحٍد يقيهم من عذاب هللا إذا عذاِبم، َّل محَِ
يعادُّه أحٌد فيقهره، فيتَخلاَصه من عذابه بالقهر،  وَّل يشفع عنده أحٌد إَّل بإذنه، وليس يأذن ألحد يف 

 (396)اه . الشفاعة ملن كفر به فمات على كفره قبل التاوبة منه
َدائٌِم َوِظلَُّها تِْلَك ع ْقىَب الاِذيَن ات اَقْوا َوع ْقىَب َمَثل  اجْلَناِة الايِت و ِعَد اْلم ت اق وَن جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهار  أ ك ل َها }

 {(18اْلَكاِفرِيَن الناار  )

                                                           

 ( 31/312دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-392
 . ( من هذه السورة12يف اآلية ) - 393
 . ( من هذه السورة86يف اآلية ) - 398
 . ( السابقة11يف اآلية ) - 391
 . أو متعل ق باخلرب املتقد م - 394
 ( 184/ 9القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-398
   462/ 36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر  ،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -396

/82481) 
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 (397)إعراب مفردات اآلية 
واخلرب ُمذوف تقديره كائن يف ما نقص ه أو نتلوه )ال يت( اسم ..  )مثل( مبتدأ مرفوع )اجلن ة( مضاف إليه جمرور

وعد( فعل ماض مبين  للمجهول )املت قون( نائب الفاعل مرفوع، وعالمة موصول مبين  يف ُمل  جر  نعت للجن ة )
الرفع الواو، والعائد ُمذوف أي وعد ِبا )جتري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء )من حتتها( 

مبتدأ  )أكلها(و )ها( ضمري مضاف إليه جمرور )األهنار( فاعل مرفوع ..  «392»جار  وجمرور متعل ق ب )جتري( 
)تلك(  ،«399» و )ها( مثل األخري )دائم( خرب مرفوع )الواو( عاطفة )ظل ها( معطوف على أكلها ..  مرفوع

و )الالم( للبعد، و )الكاف( ..  اسم إدارة مبين  على السكون الظاهر على الياء احملذوفة َّللتقاء الساكنني
المة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )الذين( موصول يف ُمل  للخطاب، واإلدارة إىل اجلن ة )عقىب( خرب مرفوع، وع

و )الواو( فاعل ..  جر  مضاف إليه )ات قوا( فعل ماض مبين  على الضم  املقد ر على األلف احملذوفة َّللتقاء الساكنني
اجلر  الياء )النار( )الواو( عاطفة )عقىب( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع كاألول )الكافرين( مضاف إليه جمرور، وعالمة 

 . خرب مرفوع
 روائع البيان والتفسري

 { َمَثل  اجْلَناِة الايِت و ِعَد اْلم ت اق وَن جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهار  }
ما }َمَثل  اجْلَناِة الايِت و ِعَد اْلم ت اق وَن{ الذين تركوا : يقول تعاىل: يف تفسريه ما نصه -رمحه هللا -قال السعدي-

{ أهنار العسل، : هناهم هللا عنه، ومل يقصروا فيما أمرهم به، أي صفتها وحقيقتها }جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها األنْ َهار 
وأهنار اخلمر، وأهنار اللنب، وأهنار املاء اليت جتري يف غري أخدود، فتسقى تلك البساتني واألدجار فتامل 

 (822) اه . من مجيع أنواع الثمار
 {أ ك ل َها َداِئٌم َوِظلَُّها تِْلَك ع ْقىَب الاِذيَن ات اَقْوا َوع ْقىَب اْلَكاِفرِيَن الناار   }
فيها : }أكلها دائم وظلها{ أي: قوله: يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية ما خمتصره-رمحه هللا-قال ابن كثري-

 . املطاعم  والفواكه واملشارب، َّل انقطاع هلا وَّل فناء

                                                           

 (319/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-397
 . أو مباذوف حال من األهنار - 392
 . أو هو مبتدأ، واخلرب ُمذوف، والعطف من عطف اجلمل - 399
 ( 439: مؤسسة الرسالة) ص /النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 822
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يا رسول هللا، رأيناك تناولت ديئا : الصاياني، من حديث ابن عباس يف صالة الكسوف، وفيه قالوا ويف
فتناولت منها عنقودا، ولو -أريت اجلنة : أو-"إين رأيت اجلنة : يف مقامك هذا، ُث رأيناك تكعكعت فقال

 (201) . أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا"
 -رمحه هللا -وأضاف

[ وقال }ودانية عليهم ظالهلا 11، 18: }وفاكهة كثرية َّل مقطوعة وَّل ممنوعة{ ]الواقعة: وقد قال تعاىل
 . [ 34: وذللت قطوفها تذليال{ ]اإلنسان

}والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري : وكذلك ظلها َّل يزول وَّل يقلص، كما قال تعاىل
 . [ 87: أزواج مطهرة وندخلهم ظال ظليال{ ]النساءمن حتتها األهنار خالدين فيها أبدا هلم فيها 

"إن يف اجلنة دجرة، يسري : وقد تقدم يف الصاياني من غري وجه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
: }وظل ممدود{ ]الواقعة: ، ُث قرأ(202)الراكب اجملد اجلواد املضمر السريع يف ظلها مائة عام َّل يقطعها"

12 ] 
هللا تعاىل بني صفة اجلنة وصفة النار، لريغب يف اجلنة وحيذر من النار؛ وهلذا ملا ذكر صفة وكثريا ما يقرن 

}َّل يستوي : }تلك عقىب الذين اتقوا وعقىب الكافرين النار{ كما قال تعاىل: اجلنة مبا ذكر، قال بعده
 (821)اه . [ 82: أصااب النار وأصااب اجلنة أصااب اجلنة هم الفائزون{ ]احلشر

عاقبتهم ومآهلم اليت إليها يصريون، : }تِْلَك ع ْقىَب الاِذيَن ات اَقْوا{ أي: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
 (824) اه . }َوع ْقىَب اْلَكاِفرِيَن الناار { فكم بني الفريقني من الفرق املبني؟!!

  

                                                           

بَاب  َما  - 927 ومسلم برقم/. الصااَلِة واللفظ لهبَاب  َرْفِع الَبَصِر ِإىَل اإِلَماِم يِف  -742 أخرجه البخاري رقم/- 823
َوَرأَْيت  النااَر فَ َلْم أََر   . . مه"َعَلى النايبِ  َصلاى هللا  َعَلْيِه َوَسلاَم يف َصاَلِة اْلك س وِف ِمْن أَْمِر اجْلَناِة َوالنااِر بزيادة يف متنه ومتا ع ِرضَ 

" ِبك ْفِر : أََيْكف ْرَن بِاهلِل؟ قَالَ : ، ِقيلَ «ِبك ْفرِِهنا »: مِبَ؟ يَا َرس وَل هللِا قَالَ : ، قَال وا«ْيت  َأْكثَ َر أَْهِلَها النِ َساءَ َكاْليَ ْوِم َمْنَظراا َقطُّ، َورَأَ 
ْحَساِن، َلْو َأْحَسْنَت ِإىَل ِإْحَداه نا الداْهَر، ُث ا رََأْت ِمْنَك َدْيئاا، قَ   . َما رَأَْيت  ِمْنَك َخي ْراا َقطُّ ": اَلتْ اْلَعِشرِي، َوِبك ْفِر اإْلِ

 سبق خترُيه- 828
 ( 468/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -821
 (439مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 824
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َناه م  اْلِكَتاَب يَ ْفَرح وَن مبَا أ ْنزَِل إِلَْيَك َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ي  ْنِكر  بَ ْعَضه  ق ْل ِإمناَ } ا أ ِمْرت  َأْن َأْعب َد اّللَا َوالاِذيَن آتَ ي ْ
 {( 16َوََّل أ ْدرَِك ِبِه إِلَْيِه أَْدع و َوإِلَْيِه َمآِب )

 (828)إعراب مفردات اآلية 
و )نا( ..  استئنافي ة )ال ذين( موصول يف ُمل  رفع مبتدأ )آتيناهم( فعل ماض مبين  على السكون)الواو( 

 . . فاعل، و )هم( ضمري مفعول به )الكتاب( مفعول به ثان منصوب )يفرحون( مضارع مرفوع
)أنزل( فعل  ،و )الواو( فاعل )الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  متعل ق ب )يفرحون(

ماض مبين  للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف جر  و )الكاف( 
)الواو( عاطفة )من األحزاب( جار  وجمرور متعل ق خبرب مقد م )من(  ،ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )أنزل(

والفاعل هو وهو العائد )بعضه( مفعول اسم موصول مبين  يف ُمل  رفع مبتدأ مؤخ ر )ينكر( مضارع مرفوع، 
ا( كاف ة ومكفوفة )أمرت( مثل أنزل..  به منصوب ..  و )اهلاء( مضاف إليه )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )إمن 

و )التاء( نائب الفاعل )أن( حرف مصدري  )أعبد( مضارع منصوب، والفاعل أنا )هللا( لفظ اجلاللة مفعول 
نافية )أدرك( مثل أعبد ومعطوف عليه )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري  به منصوب )الواو( عاطفة )َّل(
 . يف ُمل  جر  متعل ق ب )أدرك( 

 . ( يف ُمل  نصب مفعول به عامله أمرت. . واملصدر املؤو ل )أن أعبد
اطفة )إليه( مثل به متعل ق ب )أدعو( وهو مضارع مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الواو )الواو( ع

 )إليه( مثل به متعل ق خبرب مقد م )مآب( 
و )الياء( احملذوفة ..  مبتدأ مؤخ ر مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على ما قبل الياء احملذوفة للتخفيف

 . ضمري مضاف إليه
 روائع البيان والتفسري

َناه م  اْلِكَتاَب يَ ْفَرح وَن مبَا أ ْنزَِل } َا أ ِمْرت  َأْن َأْعب َد اّللَا َوالاِذيَن آتَ ي ْ إِلَْيَك َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ي  ْنِكر  بَ ْعَضه  ق ْل ِإمنا
 {َوََّل أ ْدرَِك ِبِه إِلَْيِه أَْدع و َوإِلَْيِه َمآبِ 

}والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك{ أي : قوله تعاىلل: يف تفسريه -رمحه هللا -قال القرطيب-
أويت الكتاب يفرح بالقرآن، كابن سالم وسلمان، والذين جاءوا من احلبشة، فاللفظ عام، واملراد بعض من 
وابن  هم أصااب ُممد صلى هللا عليه وسلم يفرحون بنور القرآن، وقاله جماهد: وقال قتادة . اخلصوص

هود والنصارى هم مجاعة أهل الكتاب من الي: وقيل . وعن جماهد أيضا أهنم مؤمنو أهل الكتاب . زيد
 (826)اه  . يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم
                                                           

 ( 31/343دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفاجلدول يف إعراب -828
 ( 186/ 9القاهرة )  –دار الكتب املصرية : النادر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-826
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}والذين آتيناهم الكتاب{ وهم قائمون : يقول تعاىل: فقال يف بياهنا إمجاَّلا  -رمحه هللا-ابن كثري  وأضاف-
من القرآن ملا يف كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به، كما : مبقتضاه }يفرحون مبا أنزل إليك{ أي

}الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم : تعاىلقال 
}قل آمنوا به أو َّل تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى : [ وقال تعاىل383: اخلاسرون{ ]البقرة

: [ أي322، 327: سراءعليهم خيرون لألذقان سجدا ويقولون سباان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوَّل{ ]اإل
إن كان ما وعدنا هللا به يف كتبنا من إرسال ُممد صلى هللا عليه وسلم حلقا وصدقا مفعوَّل َّل ُمالة، وكائنا، 

[ 329: فسباانه ما أصدق وعده، فله احلمد وحده، }وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا{ ]اإلسراء
 . 

 . ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك: }ومن األحزاب من ينكر بعضه{ أي: وقوله
وكذا قال قتادة،  . }ومن األحزاب{ اليهود والنصارى، من ينكر بعضه ما جاءك من احلق: وقال جماهد

 . وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم
 }وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهلل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خادعني هلل َّل: وهذا كما قال تعاىل

 . [ 399: يشرتون بآيات هللا مثنا قليال أولئك هلم أجرهم عند رِبم إن هللا سريع احلساب{ ]آل عمران
إمنا بعثت بعبادة هللا وحده َّل دريك له، كما أرسل األنبياء : }قل إمنا أمرت أن أعبد هللا وَّل أدرك به{ أي

 (827)اه . مرجعي ومصريي: يإىل سبيله أدعو الناس، }وإليه مآب{ أ: من قبلي، }إليه أدعو{ أي
ا َعَربِيًّا َولَِئِن ات ابَ ْعَت أَْهَواَءه ْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن } اّللِا ِمْن َويلٍ  َوََّل َواٍق وََكَذِلَك أَنْ زَْلَناه  ح ْكما
(17 )} 

 (822)إعراب مفردات اآلية 
)حكما( حال منصوبة من الضمري  ،«829» )الواو( استئنافي ة )كذلك أنزلناه( مثل كذلك أرسلناك 

)الواو( استئنافي ة، )الالم( موط ئة للقسم  ،«832» الغائب أي حاكما )عربي ا( نعت ل )حكما( منصوب 
)التاء( فاعل و ..  )إن( حرف درط جازم )ات بعت( فعل ماض مبين  على السكون يف ُمل  جزم فعل الشرط

و )هم( ضمري مضاف إليه )بعد( ظرف زمان منصوب متعل ق ب ..  )أهواءهم( مفعول به منصوب
و )الكاف( مفعول به، ..  )ما( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  مضاف إليه )جاءك( فعل ماض ،)ات بعت(

                                                           

 (467/  4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -827
 ( 31/341دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-حملمود بن عبد الرحيم صايفاجلدول يف إعراب القرآن -822
 . ( من هذه السورة12يف اآلية ) - 829
 -اجلمل يف حاديته -أو حال ثانية منصوبة - 832
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 واق( مر  إعراب نظريها وَّل... والفاعل هو وهو العائد )من العلم( جار  وجمرور حال من العائد )مالك 
 . و )َّل( زائدة لتأكيد النفي )واق( معطوف على ويل  يأخذ إعرابه ،«833»

 روائع البيان والتفسري
ا َعَربِيًّا َولَِئِن ات ابَ ْعَت أَْهَواَءه ْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن } اّللِا ِمْن َويلٍ  َوََّل َواٍق وََكَذِلَك أَنْ زَْلَناه  ح ْكما
} 
: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكما، عربيا أي: أي: يف بياهنا ما نصه-رمحه هللا -قال السعدي-

ا متقنا، بأوضح األلسنة وأفصح اللغات، لئال يقع فيه دك وادتباه، وليوجب أن يتبع وحده، وَّل ُمكم
 . يداهن فيه، وَّل يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين َّل يعلمون

}َولَِئِن : ليمنت عليه بعصمته ولتكون أمته أسوته يف األحكام فقال -مع أنه معصوم-وهلذا توعد رسوله 
َأْهَواَءه ْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم{ البني الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم، }َما َلَك ِمَن اّللِا ِمْن َويلٍ {  ات ابَ ْعتَ 

 (838) اه . يتوَّلك فياصل لك األمر احملبوب، }َوَّل َواٍق{ يقيك من األمر املكروه
وهذا  . من هللا تعاىل: أي: واق{ فقاليف بيان قوله تعايل}ما لك من هللا من ويل وَّل -وأضاف ابن كثري-

وعيد ألهل العلم أن يتبعوا  سبل أهل الضاللة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية واحملجة احملمدية، 
 (831)اه . على من جاء ِبا أفضل الصالة والسالم

َوذ ر ِياةا َوَما َكاَن ِلَرس وٍل َأْن يَْأيتَ بِآيٍَة ِإَّلا بِِإْذِن اّللِا ِلك لِ  َأَجٍل  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ر س الا ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَل ْم أَْزَواجاا }
 {(12ِكَتاٌب )

 (834)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( استئنافي ة )الالم( َّلم القسم لقسم مقد ر )قد( حرف حتقيق )أرسلنا( فعل ماض وفاعله )رسال( 

و )الكاف( مضاف إليه )الواو( عاطفة  ،وجمرور متعل ق ب )أرسلنا( مفعول به منصوب )من قبلك( جار  
)أزواجا(  ،«838»)جعلنا( مثل أرسلنا )الالم( حرف جر  و )هم( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق ب )جعلنا( 

مفعول به منصوب )ذر ي ة( معطوف على )أزواجا( بالواو منصوب )الواو( عاطفة )ما( نافية )كان( فعل 

                                                           

 . ( من هذه السورة11يف اآلية ) - 833
 (439مؤسسة الرسالة) ص / : النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 838
 ( 467/ 4) دار طيبة للنشر والتوزيع: النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -831
 ( 31/344دمشق)– دار الرديد مؤسسة اإلميان: نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-834
 أو متعل ق مباذوف مفعول به ثان ل )جعلنا( - 838
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)بآية( جار   ،«836» )لرسول( جار  وجمرور خرب كان )أن يأيت( مثل أن أعبد  -ناسخ -ماض ناقص
( استثناء )بإذن( جار  وجمرور متعل ق مباذوف مستثىن من أعم  األحوال )هللا(  ،وجمرور متعل ق ب )يأيت( )إَّل 

 . لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور
 . ع اسم كان( يف ُمل  رف. . واملصدر املؤو ل )أن يأيت

 . )لكل ( جار  وجمرور متعل ق خبرب مقد م )أجل( مضاف إليه جمرور )كتاب( مبتدأ مؤخ ر مرفوع
 روائع البيان والتفسري

ا َوذ ر ِياةا َوَما َكاَن ِلَرس وٍل َأْن يَْأيتَ بِآ} يٍَة ِإَّلا بِِإْذِن اّللِا ِلك لِ  َأَجٍل  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ر س الا ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَل ْم أَْزَواجا
 {ِكَتاٌب 

إىل الناس حىت  لست أول رسول أرسل: أي: يف تفسريه لآلية إمجاَّلا ما نصه -رمحه هللا -قال السعدي-
ا َوذ ر ِياةا{ فال يعيبك أعداؤك بأن  يكون يستغربوا رسالتك، }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ر س ال ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَل ْم أَْزَواجا

لك أزواج وذرية، كما كان إلخوانك املرسلني، فألي ديء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل 
ضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية اقرتحوها فليس لك من األمر قبلك كذلك؛ إَّل ألجل أغرا

 (837) اه . ديء
 : يف بيانه لقوله تعايل -رمحه هللا -ابن كثريوأضاف -
إَّل مل يكن يأيت قومه خبارق : أي: ما نصه {َوَما َكاَن ِلَرس وٍل َأْن يَْأيتَ بِآيٍَة ِإَّلا بِِإْذِن اّللِا ِلك لِ  َأَجٍل ِكَتاٌب  }

 . إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه، بل إىل هللا، عز وجل، يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد
لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب ِبا، وكل ديء عنده مبقدار، }أمل تعلم أن هللا : }لكل أجل كتاب{ أي

 . [ 72: يسري{ ]احلجيعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك على هللا 
لكل كتاب أجل يعين  لكل كتاب أنزله : }لكل أجل كتاب{ أي: وكان الضااك بن مزاحم يقول يف قوله

من السماء مدة مضروبة عند هللا ومقدار معني، فلهذا مياو  ما يشاء منها ويثبت، يعين حىت نسخت كلها 
 (832)اه . ليهبالقرآن الذي أنزله هللا على رسوله، صلوات هللا وسالمه ع

                                                           

 . ( من هذه السورة16يف اآلية ) - 836
 (439: مؤسسة الرسالة) ص / النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 837
 ( 462/ 4وزيع)دار طيبة للنشر والت: النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -832
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{( 19مَيْا و اّللا  َما َيَشاء  َوي  ْثِبت  َوِعْنَده  أ مُّ اْلِكَتاِب ) }  

 (839)إعراب مفردات اآلية 
)مياو( مضارع مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الواو )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )ما( اسم 

مرفوع، والفاعل هو )الواو( عاطفة )يثبت( مثل يشاء موصول مبين  يف ُمل  نصب مفعول به )يشاء( مضارع 
 . . )الواو( عاطفة )عنده( ظرف منصوب متعل ق مباذوف خرب مقد م
 . و )اهلاء( مضاف إليه )أم ( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )الكتاب( مضاف إليه

 روائع البيان والتفسري
 {مَيْا و اّللا  َما َيَشاء  َوي  ْثِبت  َوِعْنَده  أ مُّ اْلِكَتاِب }
}مياوا هللا ما يشاء ويثبت{ اختلف : وقوله: وبتصرف رمحه هللا يف تفسريه ما خمتصره -قال ابن كثري-

يدبر أمر السنة، فيماو ما يشاء، إَّل الشقاء : عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس املفسرون يف ذلك
كل ديء إَّل احلياة واملوت، : }مياوا هللا ما يشاء ويثبت{ قال: ويف رواية . والسعادة، واحلياة واملوت

 . والشقاء والسعادة فإهنما قد فرغ منهما
 . }مياوا هللا ما يشاء ويثبت{ إَّل احلياة واملوت، والشقاء والسعادة، فإهنما َّل يتغريان: وقال جماهد

اللهم، إن كان امسي يف السعداء فأثبته : أرأيت دعاء أحدنا يقول: قلتسألت جماهدا ف: وقال منصور
ُث لقيته بعد ذلك ِبول أو  . حسن: فقال . فيهم، وإن كان يف األدقياء فاُمه عنهم واجعله يف السعداء

}إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم{ : أكثر، فسألته عن ذلك، فقال
يقضي يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من رزق أو مصيبة، ُث يقدم ما يشاء : [ قال4، 1: خان]الد

 . ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب الشقاوة  والسعادة فهو ثابت َّل يغري
 . عن ابن مسعود أنه كان يدعو ِبذا الدعاء أيضا: -رمحه هللا -ُث قال

يا أمري املؤمنني، لوَّل آية يف كتاب هللا ألنبأتك مبا هو كائن : أن كعبا قال لعمر بن اخلطاب: وقال ابن جرير
 }مياوا هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب{  : قول هللا تعاىل: وما هي؟ قال: قال . إىل يوم القيامة

 (882)اه . أن األقدار ينسخ هللا ما يشاء منها، ويثبت منها ما يشاء: ومعىن هذه األقوال
{ ما : بياناا  يف تفسريها فقال ما نصه-رمحه هللا  -وزاد السعدي- مَيْا وا اّللا  َما َيَشاء { من األقدار }َوي  ْثِبت 

يشاء منها، وهذا احملو والتغيري يف غري ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا َّل يقع فيه تبديل وَّل تغيري ألن 

                                                           

 (348/ 31دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-839
 ( 469/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -882
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اللوح احملفوظ : }َوِعْنَده  أ مُّ اْلِكَتاِب{ أي: و خلل وهلذا قالذلك ُمال على هللا، أن يقع يف علمه نقص أ
 . الذي ترجع إليه سائر األدياء، فهو أصلها، وهي فروع له ودعب

فالتغيري والتبديل يقع يف الفروع والشعب، كأعمال اليوم والليلة اليت تكتبها املالئكة، وُيعل هللا لثبوهتا أسبابا 
تتعدى تلك األسباب، ما رسم يف اللوح احملفوظ، كما جعل هللا الرب والصلة واإلحسان وحملوها أسبابا، َّل 

من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل املعاصي سببا حملق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب 
مور النجاة من املهالك واملعاطب سببا للسالمة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر األ

 (883) اه . ِبسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها َّل خيالف ما قد علمه وكتبه يف اللوح احملفوظ
َنا احلَِْساب  } َا َعَلْيَك اْلَباَلغ  َوَعَلي ْ  {(42)َوِإْن َما ن رِيَ ناَك بَ ْعَض الاِذي نَِعد ه ْم أَْو نَ تَ َوف ايَ ناَك فَِإمنا

 (888)إعراب مفردات اآلية 
استئنافي ة )إن( حرف درط جازم أدغم مع ما و )ما( زائدة )نرين ( مضارع مبين  على الفتح يف ُمل  جزم فعل )الواو( 

الشرط، و )النون( للتوكيد و )الكاف( ضمري مفعول به، والفاعل حنن للتعظيم )بعض( مفعول به ثان منصوب 
و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل ..  وع)الذي( اسم موصول مبين  يف ُمل  جر  مضاف إليه )نعدهم( مضارع مرف

ا( كاف ة ومكفوفة )على(  حنن للتعظيم )أو( حرف عطف )نتوف ين ك( مثل نرين ك ومعطوف عليه )الفاء( تعليلي ة )إمن 
حرف جر  و )الكاف( ضمري يف ُمل  جر  متعل ق خبرب مقد م )البالغ( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )الواو( عاطفة )علينا 

 . يك البالغاحلساب( مثل عل
 روائع البيان والتفسري

َنا احلَِْساب  } َا َعَلْيَك اْلَباَلغ  َوَعَلي ْ  {َوِإْن َما ن رِيَ ناَك بَ ْعَض الاِذي نَِعد ه ْم أَْو نَ تَ َوف ايَ ناَك فَِإمنا
َّل تعجل عليهم بإصابة : قول تعاىل لنبيه ُممد صلى هللا عليه وسلم: يف بياهنا -رمحه هللا –قال السعدي -

ما يوعدون به من العذاب، فهم إن استمروا على طغياهنم وكفرهم فال بد أن يصيبهم ما وعدوا به، }إَما 
َا َعَلْيَك  ن رِيَ ناَك{ إياه يف الدنيا فتقر بذلك عينك، }أو نتوفينك{ قبل إصابتهم فليس ذلك دغال لك }فَِإمنا

 . اْلَبالغ { والتبيني للخلق
{ فنااسب اخللق على ما قاموا به، مما عليهم، وضيعوه، ونثيبهم أو نعاقبهم}َوَعلَ  َنا احلَِْساب   (881) اه . ي ْ

إمنا أرسلناك لتبلغهم : أي: }فإمنا عليك البالغ{فقال: رمحه هللا يف بيان قوله تعايل -أضاف ابن كثريو -
}فذكر إمنا : وجزاؤهم، كما قال تعاىلحساِبم : رسالة هللا وقد بلغت  ما أمرت به، }وعلينا احلساب{ أي

                                                           

 ( 439: مؤسسة الرسالة) ص /نادرال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 883
 ( 31/346دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-888
 (439: مؤسسة الرسالة) ص / النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 881
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أنت مذكر لست عليهم مبصيطر إَّل من توىل وكفر فيعذبه هللا العذاب األكرب إن إلينا إياِبم ُث إن علينا 
 (884)اه . [ 86- 83: حساِبم{ ]الغادية

 {(43حَيْك م  ََّل م َعقِ َب حِل ْكِمِه َوه َو َسرِيع  احلَِْساِب )أَومََلْ يَ َرْوا أَناا نَْأيت اأْلَْرَض نَ ن ْق ص َها ِمْن أَْطرَاِفَها َواّللا  }
 (888)إعراب مفردات اآلية 

)اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري  )الواو( عاطفة )مل( حرف نفي وجزم )يروا( مضارع جمزوم، وعالمة اجلزم 
مضارع مرفوع، وعالمة  و )نا( اسم أن )نأيت(..  و )الواو( فاعل )أن ا( حرف توكيد ونصب..  حذف النون

و ..  الرفع الضم ة املقد رة على الياء والفاعل حنن للتعظيم )األرض( مفعول به منصوب )ننقصها( مثل نأيت
و )ها( ضمري مضاف إليه )الواو( استئنافي ة  ،)ها( مفعول به )من أطرافها( جار  وجمرور متعل ق ب )ننقصها(

مضارع مرفوع، والفاعل هو )َّل( نافية للجنس )معق ب( اسم َّل )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )حيكم( 
 . . مبين  على الفتح يف ُمل  نصب )حلكمه( جار  وجمرور متعل ق خبرب َّل

مبتدأ )سريع( خرب مرفوع  و )اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل مبين  يف ُمل  رفع
 . )احلساب( مضاف إليه جمرور

 لتفسريروائع البيان وا
 {رِيع  احلَِْسابِ أَومََلْ يَ َرْوا أَناا نَْأيت اأْلَْرَض نَ ن ْق ص َها ِمْن أَْطرَاِفَها َواّللا  حَيْك م  ََّل م َعقِ َب حِل ْكِمِه َوه َو سَ }
: }أومل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها{ قال ابن عباس: وقوله: رمحه هللا–قال احلافظ ابن كثري -

 يروا أنا نفتح حملمد األرض بعد األرض؟أو مل 
 أو مل يروا إىل القرية خترب، حىت يكون العمران يف ناحية؟: وقال يف رواية

هو ظهور املسلمني : وقال احلسن والضااك . خراِبا: }ننقصها من أطرافها{ قال: وقال جماهد وعكرمة
نقصان األنفس والثمرات : وقال جماهد . نقصان أهلها وبركتها: وقال العويف عن ابن عباس . على املشركني

 . وخراب األرض
وكذا قال  . لو كانت األرض تنقص لضاق عليك حشك، ولكن تنقص األنفس والثمرات: وقال الشعيب

 . لو كانت األرض تنقص مل جتد مكانا تقعد فيه، ولكن هو املوت: عكرمة
هو : وكذا قال جماهد أيضا . وعلمائها وأهل اخلري منها خراِبا مبوت فقهائها: وقال ابن عباس يف رواية

 . موت العلماء

                                                           

 ( 478/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-كثريتفسري القرآن العظيم َّلبن   -884
 ( 31/347دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-888
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والقول األول أوىل، وهو ظهور اإلسالم على الشرك قرية بعد قرية، : مرجاا بني األقوال -رمحه هللا -ُث قال
[ اآلية، وهذا 87: }ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى{ ]األحقاف: وكفرا بعد كفر، كما قال تعاىل

 (886)اه . يار ابن جرير، رمحه هللااخت
وهللا هو : يقول ،{وهللا حيك م َّل م َعق ب حلكمه}: وأما قوله: -ر محه هللا-الطربي وأضاف أبو جعفر-

الذي حيكم فيَ ن ْف ذ  حكم ه، ويَ ْقضي فَيْمِضي قضاؤه، وإذا جاء هؤَّلء املشركني باهلل من أهل مكة ح ْكم هللا 
 َّل راد حلكمه، :{َّل معق ب حلكمه}: ويعين بقوله . وقضاؤ ه مل يستطيعوا َرداهَ 

  . "واملعقب"، يف كالم العرب، هو الذي يكرُّ على الشيء
وهللا سريع احلساب حي ْصي أعمال هؤَّلء املشركني، َّل خيفى عليه : ، يقول{وهو سريع احلساب}: وقوله

 (887)اه  . ديء، وهو من وراِء جزائهم عليها
يعاا يَ ْعَلم  َما َتْكِسب  ك لُّ نَ ْفٍس َوَسيَ ْعَلم  اْلك فا } اِر َوَقْد َمَكَر الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَِللاِه اْلَمْكر  مجَِ ار  ِلَمْن ع ْقىَب الدا
(48 )} 

 (882)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( استئنافي ة )قد( حرف حتقيق )مكر( فعل ماض )الذين( موصول يف ُمل  رفع فاعل )من قبلهم( جار  وجمرور 

و )هم( مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب درط مقد ر )هلل( جار  وجمرور متعل ق ... متعل ق مباذوف صلة املوصول 
 علم( مضارع مرفوع، والفاعل هو )ما( حرف مصدري  خبرب مقد م )املكر( مبتدأ مرفوع )مجيعا( حال منصوبة )ي

)تكسب( مثل يعلم )كل ( فاعل مرفوع )نفس( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )السني( حرف استقبال « 889»
)يعلم( مثل األول )الكف ار( فاعل مرفوع )الالم( حرف جر  )من( اسم استفهام مبين  يف ُمل  جر  متعل ق مباذوف 

 . )عقىب( مبتدأ مؤخ ر مرفوع، وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )الدار( مضاف إليه جمرورخرب مقد م 
  

                                                           

 ( 478/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -886
   492/ 36مؤسسة الرسالة ) : نشر-حتقيق أمحد ُممد داكر  ،الطربي جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر -887

/82814  ) 
 ( 31/349دمشق)–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-882
 . أو اسم موصول يف ُمل  نصب مفعول به، واجلملة بعده صلة له، والعائد ُمذوف اي تكسبه - 889
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 روائع البيان والتفسري
يعاا يَ ْعَلم  َما َتْكِسب  ك لُّ نَ ْفٍس َوَسيَ ْعَلم  اْلك فا } ارِ ار  ِلَمْن َوَقْد َمَكَر الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َفِللاِه اْلَمْكر  مجَِ  {ع ْقىَب الدا
}وقد مكر الذين من قبلهم{ برسلهم، وأرادوا إخراجهم : يقول : يف بياهنا إمجاَّلا -رمحه هللا -قال ابن كثري-

}وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو : من بالدهم، فمكر هللا ِبم، وجعل العاقبة للمتقني، كما قال تعاىل
}ومكروا مكرا : [ وقال تعاىل12:  خري املاكرين{ ]األنفاليقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر هللا وهللا

ومكرنا مكرا وهم َّل يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أمجعني فتلك بيوهتم 
 . [ 88- 82: خاوية مبا ظلموا{ اآلية ]النمل

ئر، وسيجزي كل عامل إنه تعاىل عامل جبميع السرائر والضما: }يعلم ما تكسب كل نفس{ أي: وقوله
 . بعمله

ملن تكون الدائرة والعاقبة، هلم أو ألتباع : }الكفار{ }ملن عقىب الدار{ أي: }وسيعلم الكافر{ وقرئ
 (812)اه . الرسل؟ كال بل هي ألتباع الرسل يف الدنيا واآلخرة، وهلل احلمد واملنة

ارِ  وأضاف السعدي يف بيانه لقوله تعايل }- {  يَ ْعَلم  َما َتْكِسب  ك لُّ نَ ْفٍس َوَسيَ ْعَلم  اْلك فاار  ِلَمْن ع ْقىَب الدا
فإذا كانوا ميكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم باخليبة والندم، فإن هللا }يَ ْعَلم  َما َتْكِسب  ك لُّ : ما نصه

 . مهومها وإراداهتا وأعماهلا الظاهرة والباطنة: نَ ْفٍس{ أي
كر َّل بد أن يكون من كسبها فال خيفى على هللا مكرهم، فيمتنع أن ميكروا مكرا يضر احلق وأهله وامل

اِر{ أي أهلم أو لرسله؟ ومن املعلوم أن العاقبة للمتقني َّل : ويفيدهم ديئا، }َوَسيَ ْعَلم  اْلك فاار  ِلَمْن ع ْقىَب الدا
 (813) اه . للكفر وأعماله

  

                                                           

 ( 471/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -812
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َنك ْم َوَمْن ِعْنَده  ِعْلم  اْلكِ } ا بَ ْييِن َوبَ ي ْ  {( 41َتاِب )َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْسَت م ْرَسالا ق ْل َكَفى بِاّللِا َدِهيدا
 (818)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( استئنافي ة )يقول( مضارع مرفوع )الذين( موصول يف ُمل  رفع فاعل )كفروا( فعل ماض وفاعله 
و )التاء( اسم ليس )مرسال( خرب منصوب )قل( ..  )لست( فعل ماض ناقص جامد مبين  على السكون

فعل أمر، والفاعل أنت )كفى( فعل ماض مبين  على الفتح املقد ر على األلف )الباء( حرف جر  زائد )هللا( 
( ظرف منصوب )بيين ،«811» لفظ اجلاللة جمرور لفظا مرفوع ُمال  فاعل كفى )دهيدا( متييز منصوب 

و )الياء( ضمري يف ُمل  جر  ..  وعالمة النصب الفتاة املقد رة على ما قبل الياء ،متعل ق ب )دهيدا(
مضاف إليه )الواو( عاطفة )بينكم( مثل األول ومعطوف عليه )الواو( عاطفة )من( اسم موصول مبين  يف 

و ..  متعل ق مباذوف خرب مقد م ُمل  رفع معطوف على ُمل  لفظ اجلاللة )عنده( ظرف مكان منصوب
 . )اهلاء( مضاف إليه )علم( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )الكتاب( مضاف إليه جمرور

 روائع البيان والتفسري
َنك ْم َوَمْن ِعْنَده  ِعْلم  اْلكِ } ا بَ ْييِن َوبَ ي ْ  {َتابِ َويَ ق ول  الاِذيَن َكَفر وا َلْسَت م ْرَسالا ق ْل َكَفى بِاّللِا َدِهيدا
}لست مرسال{ : ويكذبك هؤَّلء الكفار ويقولون: يقول :يف بياهنا ما خمتصره-رمحه هللا –قال ابن كثري -

حسيب هللا، وهو الشاهد علي وعليكم، : ما أرسلك هللا، }قل كفى باهلل دهيدا بيين وبينكم{ أي: أي
 (814)اه . تفرتونه من البهتانداهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وداهد عليكم أيها املكذبون فيما 

َنك ْم{ ودهادته بقوله : يف تفسريها ما نصه -رمحه هللا -وأضاف السعدي- ا بَ ْييِن َوبَ ي ْ }َكَفى بِاّللِا َدِهيدا
 . وفعله وإقراره، أما قوله فبما أوحاه هللا إىل أصدق خلقه مما يثبت به رسالته

خارجا عن قدرته وقدرة أصاابه وأتباعه وهذا دهادة منه وأما فعله فألن هللا تعاىل أيد رسوله ونصره نصرا 
 . له بالفعل والتأييد

وأما إقراره، فإنه أخرب الرسول عنه أنه رسوله، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان هللا وكرامته، ومن 
بعض األقاويل لعاجله مل يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه وهللا يقره على ذلك، فلو تقول عليه 

 . بالعقوبة

                                                           

 ( 31/382مشق)د–دار الرديد مؤسسة اإلميان : نشر-اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-818
 . أو حال منصوبة - 811
 ( 471/ 4دار طيبة للنشر والتوزيع): النادر-تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري -814
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}َوَمْن ِعْنَده  ِعْلم  اْلِكَتاِب{ وهذا دامل لكل علماء أهل الكتابني، فإهنم يشهدون للرسول من آمن واتبع 
احلق، صرح بتلك الشهادة اليت عليه، ومن كتم ذلك فإخبار هللا عنه أن عنده دهادة أبلغ من خربه، ولو مل 

 . ده بالربهان، فسكوته يدل على أن عنده دهادة مكتومةيكن عنده دهادة لرد استشها
وإمنا أمر هللا باستشهاد أهل الكتاب ألهنم أهل هذا الشأن، وكل أمر إمنا يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم 
به من غريهم، خبالف من هو أجنيب عنه، كاألميني من مشركي العرب وغريهم، فال فائدة يف استشهادهم 

 (818) اه . تهم وهللا أعلملعدم خربهتم ومعرف
الكتاب ومن عنده علم }الظاهر أن قوله  :يف تفسريه لآلية فائدة جليلة قال -رمحه هللا -الشنقيطي وذكر-
دهد هللا أنه َّل }: عطف على لفظ اجلاللة وأن املراد به أهل العلم بالتوراة واإلعجيل، ويدل له قوله تعاىل{

فإن كنت يف دك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب }: وقوله، {إله إَّل هو واملالئكة وأولو العلم
إىل  ،[41 \ 36اآلية ]{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم َّل تعلمون }: وقوله ،[41 \ 36اآلية ] {من قبلك

 (816)اه . غري ذلك من اآليات
  

                                                           

 (482: مؤسسة الرسالة) ص / النادر-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 818
 (  842/ 8لبنان) -للطباعة والنشر و التوزيع بريوت دار الفكر : أضواء البيان للشنقيطي النادر - 816
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 فوائد وأحكام سورة الرعد
 طبيعة الدعوة إيل هللا تعايل وحقيقة التوحيدسورة الرعد مشلت علي بعض اَّلحكام والفوائد وبينت 

وهللا  حسب ترتيبها يف السورة و  علي سبيل املثال َّل احلصرهنا بعضاا من أحكامها وفوائدها ونذكر 
 . املستعان وعليه التكالن

َواٍن من ذلك قوله تعايل }َويف اأْلَْرِض ِقَطٌع م َتَجاِورَاٌت َوَجنااٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع - َواٌن َوَغي ْر  ِصن ْ َوَنَِيٌل ِصن ْ
 {(4ي ْسَقى مبَاٍء َواِحٍد َون  َفضِ ل  بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض يف اأْل ك ِل ِإنا يف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقل وَن )

ِقَطٌع م َتَجاِورَاٌت َويف اأْلَْرِض من فوائد هذه اآلية الكرمية التدليل علي عظمة هللا ووحدانيتة ففي قوله تعايل )-
َواٍن ي ْسَقى مبَاٍء َواِحٍد( استشهد ِبا  َواٌن َوَغي ْر  ِصن ْ مع غريها من ابن القيم َوَجنااٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنَِيٌل ِصن ْ

ذا فَاْنظ ر اليها َوِهي ميَتة هامدة خادعة فَإِ : علي ابداع اخلالق وعظمته فقال ما خمتصره-رمحه هللا -اآليات 
اء اهتزت فتاركت وربت فارتفعت واخضرت وانبتت من كل زوج ِبيج فاخرجت عجائب 

َ
َها امل انزلنا َعَلي ْ

للناظرين كرمي للمتناولني فأخرجت اَّلقوات على اختالفها وتباين مقاديرها  الناَبات يف املنظر واملخرب ِبيج
دوية ومراعي الداَواب  َوالطري ُثا اْنظ ر قطعَها املتجاورات وادكاهلا والواهنا ومنافعها والفواكه َوالثِ َمار وانواع اَّل

َفَعة  ا فتنبت اَّلزواج اْلم ْخَتلَفة املتباينة يف اللاْون والشكل والرائاة والطعم َواْلَمن ْ َها َماء َواِحدا وََكيف ينزل َعَلي ْ
 (817)اه  . واللقاح َواِحد واَّلم َواِحَدة

فانظر إىل املاء واألرض  : يف التبيان يف اقسام القرآن قال ما خمتصره -هللارمحه –ابن القيم  هما ذكر وكذلك -
كيف ملا أراد الرب تعاىل امتزاجهما وازدواجهما أنشأ الرياح فاركت املاء وساقته إىل أن قذفته يف عمق 

ل ِبا األرض ُث أنشأ هلا حرارة لطيفة مساوية وحصل ِبا اإلنبات ُث أنشأ هلا حرارة أخرى أقوى منها حص
 فارارة الربيعاَّلنفتاح وكانت حالته األوىل تضعف عن احلرارة الثانية فادخرت إىل وقت قوته وصالبته 

 (812)اه . لإلخراج وحرارة الصيف لإلنضاج هذا وإن األم واحدة واألب واحد واللقاح واحد
وغريه من اثبات ربوبية ووحدانية هللا تعايل  -رمحه هللا-إليه اجلصاص بما ذهومن احكام هذه اآلية -

قال ابن عباس والرباء بن عازب وجماهد وقتادة النخالت أصلها واحد قوله تعاىل} يسقى مباء واحد : فقال
ونفضل بعضها على بعض يف األكل{ فيه أوضح دَّللة على بطالن مذهب أصااب الطبائع ألنه لو كان 

ض واهلواء واملاء لوجب أن يتفق ما حيدث من ذلك َّلتفاق ما حدوث ما حيدث من الثمار بطبع األر 
يوجب حدوثه إذ كانت الطبيعة الواحدة توجب عندهم اتفاق ما حيدث منها وَّل ُيوز أن توجب فعلني 
خمتلفني متضادين فلو كان حدوث هذه األدياء املختلفة األلوان والطعوم واألراييح واألدكال من إُياب 

                                                           

 (3/822بريوت ) -دار الكتب العلمية : انظر مفتاح دار السعادة ومنشور وَّلية العلم واإلرادة َّلبن القيم النادر817
 (122دار املعرفة، بريوت، لبنان)ص/: النادر-انظر التبيان يف أقسام القرآن َّلبن القيم - 812
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الفها وتضادها مع اتفاق املوجب هلا فثبت أن احملدث هلا قادر خمتار حكيم قد الطبيعة َّلستاال اخت

 (819) اه . أحدثها على اختالفها على علم منه ِبا وهو هللا تعاىل
ْنَده  مبِْقَداٍر }اّللا  يَ ْعَلم  َما حَتِْمل  ك لُّ أ نْ َثى َوَما تَِغيض  اأْلَْرَحام  َوَما تَ ْزَداد  وَك لُّ َدْيٍء عِ ومن ذلك قوله تعايل -
(2}) 
[ متدح من هللا سباانه بعلم 2: }هللا يعلم ما حتمل كل أنثى{ ]الرعد: قوله: -رمحه هللا-عريبالقال ابن -

وأهل الطب  . الغيب، واإلحاطة بالباطن الذي خيفى على اخللق؛ فال ُيوز أن يشاركه يف ذلك أحد
فاحلمل ذكر، وإن ظهر يف الثدي األيسر فاحلمل أنثى، وإذا  إذا ظهر النفخ يف ثدي احلامل األمين : يقولون

كان الثقل للمرأة يف اجلانب األمين فاحلمل ذكر، وإن وجدت الثقل يف اجلانب األيسر فالولد أنثى؛ فإن 
إهنا جتربة وجدناها تركوا وما هم عليه، ومل يقدح ذلك يف التمدح؛ فإن : قطعوا بذلك فهو كفر، وإن قالوا

 . ز انكسارها والعلم َّل ُيوز تبدلهالعادة ُيو 
 : [ وقد تباين الناس فيها فرقا، أظهرها تسعة أقوال2: }وما تغيض األرحام وما تزداد{ ]الرعد: قوله

[ قاله 8: }خملقة وغري خملقة{ ]احلج: ما تغيض األرحام من تسعة أدهر وما تزيد عليها، كقوله: األول
 . تسقط، وما تزداد، يعين عليه إىل التسعة؛ قاله قتادةما : ما تغيض األرحام: الثاين . احلسن
إذا حاضت احلامل نقص الولد فذلك غيضه، وإذا مل حتض ُث فتلك على النقصان؛ قاله جماهد : الثالث

 . وسعيد بن جبري
 . ما تغيض األرحام فتلك لستة أدهر، وما تزداد فتلك لعامني؛ قالته عائشة: الرابع

 . ة أعوام؛ قاله الليثما تزداد لثالث: اخلامس
 . ما تزداد إىل أربع سنني قاله الشافعي ومالك يف إحدى روايتيه: السادس
 . إىل مخس سنني: قال مالك يف مشهور قوله: السابع
 . إىل ست سنني، وسبع سنني؛ قاله الزهري: الثامن

 (842)اه . الرواية الثالثةَّل حد له، ولو زاد على العشرة األعوام، وأكثر منها؛ قاله مالك يف : التاسع
)اّللا  يَ ْعَلم  ما حَتِْمل  ك لُّ أ نْثى َوما َتِغيض  اأْلَْرحام  : قوله تعاىل: يف احكامه-رمحه هللا-وقال الكيا اهلراسي-

 . 2اآلية/  ،َوما تَ ْزداد ، وَك لُّ َدْيٍء ِعْنَده  مبِْقداٍر(
 : احلمل، وهو املراد بقولهفيه دَّللة على ظهور احليض يف أيام : قال قائلون

 . إن احلامل حتيض، تعلقا ِبذا الظاهر: فال جرم قال قائلون ،)َوما تَِغيض  اأْلَْرحام (

                                                           

 (    4/197)  -رآن للجصاص انظر أحكام الق- 819
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 . َّل حتيض: وقال بعضهم
 . املراد به السقط، فإنه من غيض األرحام حقيقة: وقال آخرون
يعين يف مدة الوضع، فجعلوا الغيض  ،)َوما تَ ْزداد (: هو نقصان مدة احلمل، حىت يقابله قوله: وقال بعضهم

 . ما يزيد على ذلك: يف ستة أدهر، وما تزداد
وحيتمل أن يكون معناه أن هللا تعاىل يعلم محل كل أنثى، ويعلم ما تغيض األرحام، ويف الدم واحليض يف غري 

هللا تعاىل، غيضها من ذلك، حىت ُيتمع يف رمحها الدم، وذلك َّل يعلمه إَّل  حال احلمل، وما تزداد بعد
فعلى هذا َّل يدل ظاهر اآلية على أن احلامل حتيض، إَّل أن يقال إنه عام، فإذا بني هللا تعاىل يف األرحام 

أهنا تغيض بالدم، فيجب أن يكون حيضا، ألن احليض هو الذي تساقط عن الرحم، واَّلستااضة دم عرق 

 (843)اه  َّل من الرحم 
إن احلامل َّل حتيض، وهو قول مجاعة : فإن قيل: يف احكامه ما خمتصره -رمحه هللا-ابن العريبأضاف و -

منهم أبو حنيفة؛ ألن متاسك احليض عالمة على دغل الرحم، واسرتساله عالمة على براءة الرحم؛ فماال 
هللا يعلم ما حتمل كل : أن ُيتمع مع الشغل؛ ألنه ما كان يكون دليال على الرباءة لو اجتمعا، ومعىن قوله

وما تغيض األرحام يف الدم واحليض يف غري حال احلمل، وما تزداد بعد : ثى وما تغيض األرحام وما تزدادأن
 . غيضها من ذلك، حىت ُيتمع يف الرحم

 : فاجلواب عنه من وجهني
أن الدم عالمة على براءة الرحم من حيث الظاهر َّل من حيث القطع؛ فجاز أن ُيتمعا، خبالف : أحدمها

أن قوله يف تفسري ما تغيض : الثاين . نه براءة للرحم قطعا، فال ُيوز أن ُيتمع مع الشغلوضع احلمل فإ
إن اآلية عامة يف كل : فإنا نقول . األرحام يف غري حال احلمل وما تزداد بعد غيضها حىت ُيتمع يف الرحم

؟ وَّل جواب هلم غيض وازدياد وسيالن وتوقف، وإذا سال الدم على عادته بصفته ما الذي مينع من حكمه

 (848)اه . عن هذا
َوالتاْاِقيق يف معىن اآْليَة أَنه يعلم م داة احْلمل َوَما يعرض ِفيَها من : ذكره ابن القيم ومن فوائد اآلية ما-

 أ نْ َثىالز ِيَاَدة َوالن ُّْقَصان فَ ه َو اْلَعامل بذلك دونكم َكَما ه َو اْلَعامل مبَا حتمل كل أ نْ َثى َهل ه َو ذكر أَو 
َغْيب َوَهَذا أحد أَنْ َواع اْلَغْيب الايِت ََّل يعلمَها ِإَّلا هللا َكَما يف الصاِايح َعنه  صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َمَفاتِيح الْ 

م َمىت ُيَِيء مخس ََّل يعلمه نا ِإَّلا هللا ََّل يعلم َمىت جتَِيء السااَعة ِإَّلا هللا َوََّل يعلم َما يف َغد ِإَّلا هللا َوََّل يعل
َفرد اْلَغْيث ِإَّلا هللا َوََّل يعلم َما يف اأْلَْرَحام ِإَّلا هللا َوََّل َتْدرِي نفس بَِأي  أَرض مَت وت ِإَّلا هللا فَ ه َو س ْباَ  انَه  اْلم ن ْ

                                                           

  دار الكتب العلمية، بريوت: النادر -( 4/818اهلراسي)  انظر أحكام القرآن للكيا- 843
 (    1/28)  -ُممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 848
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لَقْول فَ ه َو من توابعه بِعلم َما يف الراِحم َوعلم َوقت ِإقَاَمته ِفيِه َوَما يزِيد من بدنه َوَما ينقص َوَما عدا َهَذا ا
ة ِإقَاَمة احْلمل يف اْلَبطن َوَما يتاصل ِبَا من  ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدام وانقطاعه َواْلَمْقص ود ذكر م دا

 (841اه ). زِيَاَدة ونقصان
ا َوِظاَلهل  ْم بِاْلغ د وِ  َواآْلَصاِل ومن ذلك قوله تعايل }َوّللِا َيْسج د  َمْن يف الساَماَواِت َواأْلَْرِض َطْوعاا وََكْرها -
(38}) 
 : أربعة اختلف الناس يف تفسريها على أقوال، مجهورها: رمحه هللا يف احكامه -قال ابن العريب-

املؤمن يسجد طوعا، والكافر يسجد خوف السيف؛ فاألول أبو بكر الصديق آمن طوعا من غري : األول
 . لعثمة
}وإذا مسكم الضر يف البار ضل : إذا أصابه الضر يسجد هلل كرها، وذلك قوله الكافر يسجد هلل،: والثاين

 . [ يريد عنه وعبدمت غريه67: من تدعون إَّل إياه فلما عجاكم إىل الرب أعرضتم{ ]اإلسراء
املخلص يسجد هلل ُمبة، وغريه يسجد َّلبتغاء عوض، أو لكشف ُمنة، فهو يسجد  : قال الصوفية: الثالث
 . كرها
اخللق كلهم ساجد، إَّل أنه من سجد بقلبه فهو طوع، ومن سجد ِباله فهو كره؛ إذ األحوال تدل : الرابع

 . على الوحدانية من غري اختيار ذي احلال
أما من سجد لدفع در فذلك بأمر هللا، هو الذي أمرنا بالطاعة، ووعدنا بالثواب : قال القاضي أبو بكر

اب عليها، وهذا حال التكليف، فال يتكلف فيها تعليال إَّل ناقص عليها، وهنانا عن املعصية، وأوعد بالعق
وَّل ويل الفطرة قاصر العلم؛ وغرض الصوفية ساقط، وقد بيناه يف كتب األصول، فما عبد هللا نيب مرسل، 

 (844)اه . مكمل إَّل طلب النجاة
 ({82اْلِميثَاَق )من ذلك قوله تعايل }الاِذيَن ي وف وَن بَِعْهِد اّللِا َوََّل يَ ن ْق ض وَن -

عثيمني يف درح رياض  يف حكمها وقال ابن بني علمائنا حقيقة العهد وضرورة اَّللتزام به هلذه اآلية وما
 . العهد، ومسي بذلك؛ ألنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه يف ذمته: )الذمة :الصاحلني

 . أن يعبدوه وَّل يشركوا به ديئا: وهللا له عهد على عباده
}َوَلَقْد َأَخَذ اّللا  ِميثَاَق َبيِن : أن َّل يعذب من َّل يشرك به ديئا، وقال هللا تعاىل: وللعباد عهد على هللا وهو

َوآَمْنت ْم ِبر س ِلي ت م  الزاَكاَة ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْه م  اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيباا َوقَاَل اّللا  ِإين ِ َمَعك ْم لَِئْن أََقْمت م  الصااَلَة َوآتَ يْ 

                                                           

 (862دمشق)ص/ –: مكتبة دار البيان النادر -انظر حتفة املودود بأحكام املولود َّلبن القيم - 841
 (    1/22)  -ُممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 844
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}أَل َكفِ َرنا َعْنك ْم َسيِ َئاِتك ْم : فهذا عهد هللا عليهم، ُث قال ،َوَعزاْرمت  وه ْم َوأَقْ َرْضت م  اّللَا قَ ْرضاا َحَسناا{
{ )املائدة  . وهذا عهدهم على هللا ،(38: َوأَل ْدِخَلناك ْم َجنااٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهار 

( وللنيب َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلاَم عهد على األمة، 42: }َوأَْوف وا بَِعْهِدي أ وِف بَِعْهدِك ْم{ )البقرة: ال تعاىلوق
 . وهو أن يتبعوه يف دريعته وَّل يبتدعوا فيها، ولألمة عليه عهد وهو أن يبلغهم وَّل يكتمهم ديئا

 . َم أنه ما من نيب إَّل كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خريوقد أخرب النيب َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلا 
ما يكون بني املتعاقدين يف العهود كما كان بني النيب َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلاَم وأهل مكة يف : واملراد بالعهد هنا

 . صلح احلديبية
يفاء إعطاء الشي تاما، ومنه إيفاء املكيال أمر من الرباعي من أوىف يويف، واإل . }َوأَْوف وا{ : قوله تعاىل

 . وامليزان
{ : قوله بعهدكم هللا، : يصلح أن يكون من باب إضافة املصدر إىل فاعله أو إىل مفعوله، أي . }بَِعْهِد اّللِا

قاتل : أو بعهد هللا إياكم؛ ألن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى املشاركة من اجلانبني غالبا، مثل
إذا صدر منكم العهد، : فائدهتا التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، أي . }ِإَذا َعاَهْدمت ْ{ : قوله  .ودافع

نقض الشي هو حل  . }َوََّل تَ ن ْق ض وا اأْلَمْيَاَن{ : فإنه َّل يليق منكم أن تدعوا الوفاء، ُث أكد ذلك بقوله
 . إحكامه، ودبه العهد بالعقدة؛ ألنه عقد بني املتعاهدين

وك د األمر وأكده تأكيدا : توكيد الشيء مبعىن تثبيته، والتوكيد مصدر وك د، يقال . }بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها{ : لهقو 
 . وتوكيدا، والواو أفصح من اهلمزة

{ : قوله  . اجلملة حالية فائدهتا قوة التوبيخ على نقض العهد واليمني . }َوَقْد َجَعْلت م  اّللَا َعَلْيك ْم َكِفيالا
 . أعاهدك باهلل، أي جعل هللا كفيال: أن اإلنسان إذا عاهد غريه قال: جعل هللا له كفيال ووجه
}ِإنا اّللَا يَ ْعَلم  َما تَ ْفَعل وَن{ ختم هللا اآلية بالعلم هتديدا عن نقض العهد؛ ألن اإلنسان إذا علم بأن : قوله

 . هللا يعلم كل ما يفعل؛ فإنه َّل ينقض العهد
{: لرتمجة واضاة جدا؛ ألن هللا قالومناسبة اآلية ل َ َعَلْيك ْم  : وقال ،}َوأَْوف وا بَِعْهِد اّللِا }َوَقْد َجَعْلت م  اّللا

 }  (848)اه . الذمة: والعهد . َكِفيالا
األسباب اليت بني بين آدم؛  مها مجاع: و " العهود " و " األرحام ": فوائد فقد قال -رمحه هللا-وَّلبن تيمية-

فاألول " األرحام " والثاين " العهود " وهلذا  . إما أن تكون بفعل هللا أو بفعلهم: فإن األسباب اليت بينهم
والذمة  . القرابة والرحم: }َّل يرقبون يف مؤمن إَّل وَّل ذمة{ فاإلل: مجع هللا بينهما يف مواضع؛ يف مثل قوله

}الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر هللا به : ىل يف أول البقرةوقال تعا . العهد وامليثاق
}والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل{  }الذين يوفون بعهد هللا وَّل ينقضون امليثاق{: أن يوصل{ وقال

                                                           

 (32/3264دار الثريا ) -طن ار الو د: النادر -جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ُممد بن صاحل العثيمنيانظر  848
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واعلم أن حق  . }والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل{ : إىل قوله
ومقدم عليهما؛ وهلذا قدمه يف قوله }اتقوا ربكم الذي خلقكم{ فإن هللا خلق العبد  . هللا داخل يف احلقني

فالسبب الذي بينه وبني هللا هو اخللقي التام؛ خبالف سبب األبوين؛ فإن  . وخلق أبويه وخلقه من أبويه
أبويه وهللا  والعبد ليس له مادة إَّل . وراه يف األرحامأصل مادته منهما وله مادة من غريمها؛ ُث إهنما مل يص

هو خالقه وبارئه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه؛ وإمنا حق األبوين فيه بعض املناسبة لذلك؛ فلذلك قرن حق 
}واعبدوا هللا وَّل تشركوا به ديئا وبالوالدين : }أن ادكر يل ولوالديك{ ويف قوله: األبوين ِبقه يف قوله

}وقضى ربك أَّل تعبدوا إَّل إياه وبالوالدين إحسانا{ وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم : ويف قوله إحسانا{
}من ادعى إىل غري أبيه وهو : ويف احلديث الصايح . التربؤ من األبوين كفرا؛ ملناسبته للتربؤ من الرب

 أخرجاه يف الصاياني (246)لمه إَّل كفر{يع
فكدخول العبد يف السالم ودهادة أن َّل إله إَّل هللا  . د والعقودوأما دخول حق الرب يف العهو : لُث قا

  اه. ودهادة أن ُممدا رسول هللا؛ فإن هذا عهد اإلسالم وهو أدرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها
(847) 
يف هذه اآلية أحكام وفوائد تتعلق بالعهد فقد ذكر ابن العريب يف أحكامه أهم هذه العقود وهي بني العبد  

ما ربطه املرء على نفسه عند اإلقرار بالشهادتني، فإهنا ألزمت عهودا، وربطت عقودا، ووظفت : وربه  فقال
ها، منها الوفاء بالعرفان، والقيام ِبق الوظائف الشرعية، وخيتلف باختالف أنواع تكليفا، وذلك يتعدد بعدد

 . اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإنك إَّل تره فإنه يراك
ومنها اَّلنكفاف عن العصيان، وأقله درجة اجتناب الكبائر، ومن أعظم املواثيق يف الذكر أَّل تسأل سواه، 

أَّل  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا أن ناسا بايعوا رسو »فقد كان أبو محزة اخلراساين من كبار العباد مسع 
رب، إن : ، فقال أبو محزة(842)«يسألوا أحدا ديئا، فكان أحدهم إذا وقع سوطه َّل يسأل أحدا رفعه إليه

                                                           

ويف « َمِن اداَعى ِإىَل َغرْيِ أَبِيِه، َوه َو يَ ْعَلم  فَاجْلَناة  َعَلْيِه َحرَامٌ »بلفظ مغاير ومتنه -4186أخرج البخاري حنوه برقم/ - 846
َريْ َرَة، َعِن النايبِ  َصلاى هللا  َعَلْيِه وَ 6762لفظ أخر يف البخاري برقم/ ) ََّل تَ ْرَغب وا َعْن آبَاِئك ْم، َفَمْن »: َسلاَم، قَالَ ( َعْن َأيب ه 

 «َرِغَب َعْن أَبِيِه فَ ه َو ك ْفرٌ 
 النادر دار الوفاء -(   34/ 18)-انظر جمموع الفتاوي َّلبن تيمية-- 847
 -األمنيحدثين احلبيب : عن أيب مسلم اخلوَّلين قال -ويدل علي هذا الكالم احاديث منها ما أخرجه أبو داود - 842

كنا عند رسول هللا َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلاَم سبعةا أومثانيةا : عوف بن مالك قال -أما هو إيل َفَابيٌب، وأما هو عندي فأمني
! حىت قاهلا قد بايعناك: قلنا . وكنا َحِديَث َعْهد ببيعة . " أَّل تبايعون رسول هللا َصلاى اّللا  َعَلْيِه َوَسلاَم؟! ": أوتسعةا، فقال

 : يا رسول هللا! إنا قد بايعناك؛ فَ َعالَم نبايِع َك؟! قال: فقال قائل . ثالثاا، فبسطنا أيدينا، فبايعناه
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 (849)اه . هؤَّلء عاهدوا نبيك إذ رأوه، وأنا أعاهدك أَّل أسأل أحدا ديئا أبدا
ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَع وَن َما أََمَر اّللا  بِِه َأْن ي وَصَل  ومن ذلك قوله تعايل }َوالاِذيَن يَ ن ْق ض وَن َعْهَد اّللاِ -

اِر )  ({88َوي  ْفِسد وَن يف اأْلَْرِض أ ولَِئَك هَل م  اللاْعَنة  َوهَل ْم س وء  الدا
ومنه مسيت  والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع،: -رمحه هللا-عثيمنين فوائدها واحكامها ماذكره ابن م

 . يعين تقطع رقبتها عند الذبح: العقيقة اليت تذبح عن املولود يف اليوم السابع؛ ألهنا تعق
: قال هللا تعاىل . والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة وكذلك قطيعة الرحم

ِض َوت  َقطِ ع وا أَْرَحاَمك ْم أ ولَِئَك الاِذيَن َلَعنَ ه م  اّللا  َفَأَصماه ْم َوَأْعَمى )فَ َهْل َعَسْيت ْم ِإْن تَ َولاْيت ْم َأْن ت  ْفِسد وا يف اأْلَرْ 
أَْبَصاَره ْم( يعين أنكم إذا توليتم أفسدمت يف األرض، وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة، وأعمى هللا 

 . أبصاركم
ليس بصر العني، واملراد أن هللا تعاىل يعمي بصرية اإلنسان )َوأَْعَمى أَْبَصاَره ْم( املراد باألبصار هنا البصرية و 
 . والعياذ باهلل، حىت يرى الباطل حقاا واحلق باطالا 

 : وهذه عقوبة أخروية ودنيوية
 . [ 88: )أ ولَِئَك الاِذيَن َلَعنَ ه م  اّللا ( ]النساء: فقوله: أما األخروية
أصم آذاهنم عن مساع احلق واَّلنتفاع به، )َوَأْعَمى أَْبَصاَره ْم( عن : يغين ،)فََأَصماه ْم(: فقوله: وأما الدنيوية

 . رؤية احلق واَّلنتفاع به
َن يف )َوالاِذيَن يَ ن ْق ض وَن َعْهَد اّللِا ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَع وَن َما أََمَر اّللا  بِِه َأْن ي وَصَل َوي  ْفِسد و : وقال هللا تعاىل

اِر( ]الرعداأْلَْرِض أ و  توكيده، فينقضون العهد، ويقطعون : ميثاق العهد ،[88: لَِئَك هَل م  اللاْعَنة  َوهَل ْم س وء  الدا
ما أمر هللا به أن يوصل من القرابات وغريهم، ويفسدون يف األرض بكثرة املعاصي )أ ولَِئَك هَل م  اللاْعَنة ( 

اِر( أي سوء العاقبة َوهَل ْم س وء  واللعنة تعين الطرد واإلبعاد عن رمحة هللا، )  (882)اه . الدا
  

                                                                                                                                                                           

وَّل تسألوا  -: وأسر كلمةا َخِفياةا، قال -" أن تعبدوا هللا وَّل تشركوا به ديئاا، وت َصلُّوا الصلواِت اخلمَس، وَتْسَمع وا وت ِطيع وا
" وانظر صايح أبو داود . فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فما يسأل أحداا أن يناوله إياه: قال . "الناس ديئاا 

 باب كراهة املسألة-3449لأللباين برقم/ 
 (    1/21)  -ُممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 849
 (  1/828)  -عثيمنيظر درح رياض الصاحلني حملمد بن ان - 882
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بَ ْعَض الاِذي  ( َوِإْن َما ن رِيَ ناكَ 19ومن ذلك قوله تعايل }مَيْا و اّللا  َما َيَشاء  َوي  ْثِبت  َوِعْنَده  أ مُّ اْلِكَتاِب )-
َنا احلَِْساب  ) َا َعَلْيَك اْلَباَلغ  َوَعَلي ْ  ({42نَِعد ه ْم أَْو نَ تَ َوف ايَ ناَك فَِإمنا

 : يف هذه اآلية فوائد عظيمة منها
يعين : }يف لوح ُمفوظ{ فقال :من فوائد واحكام يف درحه لقوله تعايل -رمحه هللا-عثيمنيذكره ابن  ما-

}مياو هللا ما يشاء : عند هللا عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال هللا تبارك وتعاىلبذلك اللوح احملفوظ 
 . [ 19: ويثبت وعنده أم الكتاب{ ]الرعد

وهذا اللوح كتب هللا به مقادير كل ديء، ومن مجلة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على ُممد صلى هللا 
}ُمفوظ{ َّل يناله أحد، ُمفوظ عن التغيري والتبديل، والتبديل عليه وسل م فهو يف لوح ُمفوظ، قال العلماء 

 : والتغيري إمنا يكون يف الكتب األخرى؛ ألن الكتابة من هللا عز وجل أنواع
الكتابة يف اللوح احملفوظ وهذه الكتابة َّل تبدل وَّل تغري، وهلذا مساه هللا لوحاا ُمفوظاا، َّل ميكن : النوع األول

 . فيهأن يبدل أو يغري ما 
الكتابة على بين آدم وهم يف بطون أمهاهتم، ألن اإلنسان يف بطن أمه إذا مت له أربعة أدهر، بعث : الثاين

هللا إليه ملكاا موكالا باألرحام، فينفخ فيه الروح بإذن هللا، ألن اجلسد عبارة عن قطعة من حلم إذا نفخت فيه 
 . ( 883وأجله، وعمله، ودقي أو سعيد ) بكتب رزقه،: الروح صار إنساناا، ويؤمر بأربع كلمات

كتابة حولية كل سنة، وهي الكتابة اليت تكون يف ليلة القدر، فإن هللا سباانه وتعاىل يقدر يف : النوع الثالث
  [4: }فيها يفرق كل أمر حكيم{ ]الدخان: هذه الليلة ما يكون يف تلك السنة، قال هللا تبارك وتعاىل

 . فيكتب يف هذه الليلة ما يكون يف تلك السنة
كتابة يومية وهي اليت تقوم ِبا املالئكة حيث يكتبون كل ما يعمله اإلنسان يف ذلك اليوم، : النوع الرابع

سواء كان قوَّلا بلسانه أو عمالا جبوارحه، أو اعتقاداا بقلبه وذلك يف الصاف اليت بأيدي املالئكة وهذه 
العمل، والكتابات الثالث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة األخرية هذه تكون بعد الكتابة تكون بعد 

العمل، يكتب على اإلنسان ما يعمل من قول بلسانه، أو فعل جبوارحه، أو اعتقاد بقلبه، فإن املالئكة 
وإن عليكم  . }كال بل تكذبون بالدين: املوكلني ِبفظ بين آدم أي ِبفظ أعماهلم يكتبون قال هللا تعاىل

                                                           

بَاب  َكْيِفياِة َخْلِق اآْلَدِميِ  يِف بَْطِن أ مِ ِه وَِكَتابَِة رِْزِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه  -8641 يشري املصتف حلديث مسلم برقم/ - 883
ثَ َنا َرس ول  هللِا َصلاى : ومتام متنه  َعْن َعْبِد هللِا، قَالَ  -َوَسَعاَدتِهِ  َوَدَقاَوتِهِ  هللا  َعَلْيِه َوَسلاَم َوه َو الصااِدق  اْلَمْصد وق  " ِإنا َحدا

ك ون  يف َذِلَك م ْضَغةا ِمْثَل َذِلَك، ُث ا َأَحدَك ْم ُي َْمع  َخْلق ه  يف َبْطِن أ مِ ِه أَْربَِعنَي يَ ْوماا، ُث ا َيك ون  يف َذِلَك َعَلَقةا ِمْثَل َذِلَك، ُث ا يَ 
ِبَكْتِب رِْزِقِه، َوَأَجِلِه، َوَعَمِلِه، َوَدِقيٌّ أَْو َسِعيٌد، فَ َوالاِذي ََّل إَِلَه َغي ْر ه  ِإنا : فَ يَ ن ْف خ  ِفيِه الرُّوَح، َوي  ْؤَمر  بَِأْربَِع َكِلَماتٍ ي  ْرَسل  اْلَمَلك  

نَ َها إِ  َنه  َوبَ ي ْ ، فَ يَ ْعَمل  ِبَعَمِل أَْهِل النااِر، َأَحدَك ْم لَيَ ْعَمل  ِبَعَمِل أَْهِل اجْلَناِة َحىتا َما َيك ون  بَ ي ْ َّلا ِذرَاٌع، فَ َيْسِبق  َعَلْيِه اْلِكَتاب 
نَ َها ِإَّلا ِذرَاعٌ  َنه  َوبَ ي ْ ، فَ يَ ْعَمل  ِبعَ فَ َيْدخ ل َها، َوِإنا َأَحدَك ْم لَيَ ْعَمل  ِبَعَمِل أَْهِل النااِر، َحىتا َما َيك ون  بَ ي ْ َمِل ، فَ َيْسِبق  َعَلْيِه اْلِكَتاب 

 ِل اجْلَناِة، فَ َيْدخ ل َها "أَهْ 
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فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا  . [ 38   9: يعلمون ما تفعلون{ ]اَّلنفطار . كراماا كاتبني  . حلافظني
اقرأ   . }وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وَنرج له يوم القيامة كتاباا يلقاه منشوراا : الكتاب كما قال تعاىل

: يعين تعطى الكتاب ويقال لك أنت . [ 34، 31: سراءكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباا{ ]اإل
لقد أنصفك من جعلك حسيباا على نفسك، وهذا صايح أي : اقرأ وحاسب نفسك، قال بعض السلف

إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك، أليس هذا هو اإلنصاف؟! بل 
ا أمامك ليس مغلقاا، تقرأ ويتبني لك أكرب إنصاف هو هذا، فيوم القيامة تعطى هذا الكتا ب منشوراا مفتوحا

أنك عملت يف يوم كذا، يف مكان كذا، كذا وكذا، فهو ديء مضبوط َّل يتغري، وإذا أنكرت فهناك من 
نطقت بكذا }وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا : يشهد عليك }يوم تشهد عليهم ألسنتهم{ يقول اللسان

مشيت، بل يقول اجللد أيضاا، اجللود تشهد مبا : طشت، تقول الرجلب: { تقول اليد84: يعملون{ }النور
ملست }وقالوا جللودهم مل دهدمت علينا قالوا أنطقنا هللا الذي أنطق كل ديء وهو خلقكم أول مرة وإليه 

 . [ 83: ترجعون{ ]فصلت
 (888)فاألمر ليس باألمر اهلني   نسأل هللا تعاىل أن يتوَّلنا وإياكم بعفوه ومغفرته  اه 

: وبتصرفاألدلة ومما قاله خمتصرا  ما تؤيدههذه اَّلختالفات ورجح  -رمحه هللا-وقد ذكر الشيخ األلباين -
( مَيْا و اّللا  َما َيَشاء  12ِلك لِ  َأَجٍل ِكَتاٌب )) :أن املفسرين اختلفوا اختالفاا كثرياا يف تفسري آييت )الرعد( واعلم

 الرعد-( 19َوي  ْثِبت  َوِعْنَده  أ مُّ اْلِكَتاِب )
( على أقوال كثرية، استوعبها الشوكاين يف "الفتح"، وذكر بعضها ابن جرير، ُث ابن كثري، واختار هذا ما هو 

تاب أنزله هللا من السماء مدة مضروبة عند هللا، لكل ك: لكل كتاب أجل، يعين: "أي: أقرب للسياق؛ فقال
حىت نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله : )ويثبت( ؛ يعين: منها :)مياو هللا ما يشاء(: ومقدار معني، فلهذا

فاحملو واإلثبات فيهما خاص باألحكام يف الكتب املتقدمة أو  . هللا على رسوله صلوات هللا وسالمه عليه"
( 428/ 36وهو يلتقي مع ما رواه ابن جرير ) . ية، ينسخ منها ما يشاء، ويثبت ما يشاءيف الشريعة احملمد

 : قال ،)مياو هللا ما يشاء(: وغريه بسند فيه ضعف عن ابن عباس
: يقول ،)وعنده أم الكتاب( . يبدل هللا ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فال يبدله: من القرآن؛ يقول

 . تاب، الناسخ واملنسوخ، وما يبدل، كل ذلك يف كتابومجلة ذلك عنده يف أم الك
 : وقد وجدت ما يقويه من رواية عكرمة عن ابن عباس، من وجهني عن عكرمة

 : رواه يزيد الناوي عنه ابن عباس؛ يف قوله: األول

                                                           

 (341دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض)ص/: انظر تفسري جزء عم حملمد بن صاحل بن ُممد العثيمني النادر - 888
 



 

 
 87 

)وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل : وقال ،)ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها(
... )مياو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب( ؛ فأول ما نسخ من القرآن القبلة : ( اآلية، وقال... 

 : رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما؛ يف قول هللا عز وجل: واآلخر . احلديث
)وعنده أم  . من أحد الكتابني؛ مها كتابان مياو هللا ما يشاء من أحدمها ويثبت: قال ،)مياو هللا ما يشاء(

 . مجلة الكتاب: الكتاب( ؛ أي
؛ فليس يف الشرع ما -وإن كان احملو واإلثبات يف اآلية خاصاا باألحكام الشرعية؛ كما تقدم  -ُث اعلم أنه 

صلى هللا عليه  -الف ذلك؛ كمثل قوله ينفيهما يف غريها، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خ
"َّل يرد القضاء إَّل الدعاء، وَّل يزيد يف العمر إَّل الرب"؛ وهو حديث حسن خمرج يف "الصاياة" : -وسلم 

ذا عرفت ما تقدم؛ فاعلم أن احملو املذكور والزيادة يف الرزق والعمر؛ إمنا هو بالنسبة : ُث أضاف. ( 384)
ا القضاء املربم املطابق للعلم اإلهلي؛ فال ُمو وَّل تغيري، كما كنت درحت ذلك للقضاء أو القدر املعلق، وأم

 ( ؛ فراجعه فإنه هام!472يف تعليقي على "خمتصر مسلم" للمنذري )ص 
  :(118/ 8ُث رأيت القرطيب قد أدار إىل ذلك يف تفسريه "اجلامع"، فقال )

واإلثبات مما سبق به القضاء، وقد تقدم أن من القضاء ما أنه َّل تبديل لقضاء هللا، وهذا احملو : "والعقيدة
قال  . وهللا أعلم -وهو املماو  -، ومنه ما يكون مصروفاا بأسباب -وهو الثابت  -يكون واقعاا ُمتوماا 

 : الغزنوي
أن ما يف اللوح خرج عن الغيب؛ إلحاطة بعض املالئكة، فياتمل التبديل؛ ألن إحاطة اخللق : وعندي

 . م هللا ُمال، وما يف علمه من تقدير األدياء َّل يبدل"جبميع عل
وإذا عرفت هذا؛ سهل عليك فهم كثري من النصوص املرفوعة واآلثار املوقوفة، وقد تقدم بعضها، وختلصت 

 اه . وهللا اهلادي . من الوقوع يف تأويلها
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