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 تفسري سورة النسـاء
 بيان وتعريف بالسورة

يت  لكثرة االسم اذا هبسورة النساء من طوال السور وهي السور الرابعة من حيث الرتتيب يف املصحف وُسم
سورة " عليها  ولاذلك أمطِلق  السور من غريها يف توجد مل بدرجة هبن تتعلق اليت األحكام من فيها ورد ما 

 .الطالق بسورة القرآن يف عرفت اليت الصغرى النساء سورة مقابلة  " الكربى النساء 

على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة أم املؤمنني رضي عنها، قالت:  باإلمجاع؛ دل  وسورة النساء مدنية 
(، وال خالف أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل بعائشة 1)وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده()

  .يف املدينة

ث واألحكام اريونزلت سورة النساء بعد  سورة املمتحنة وهي سورة  مليئة باألحكام الشرعية كأحكام املو  
اليت  تتعلق باملرأة  والنساء عموما وأبرزت العقيدة الصحيحة وظالل النصاري  وغري ذلك مما سوف نبني 

 بعضه يف فوائد وأحكام السورة عند االنتهاء من تفسريها وهللا املستعان.

 فضائل السورة
 ة ناذكر منها:عد سورة النساء  هلا فضائل

 :-صلي هللا عليه وسلم-هللاأن فيها آية ابكت رسول -1
 ق ال   -رضي هللا عنه -حديث  ع ْبِد اَّللِ  ابن مسعودوالدليل  

ر أم ع ل ْيك  و ع ل ْيك  أمْنزِل  ق ال  ِل ر سمولم اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  اقْ ر ْأ ع ل ي  اْلقمْرآن  ق ال  ف  قمْلتم ي ا ر سمول  اَّللِ  أ ق ْ 
ت ِهي أ ْن أ ُْس ع هم ِمْن غ رْيِي ف  ق ر ْأتم النِّس اء  ح َّ  ِإذ ا ب  ل ْغتم ق ال  ِإّنِ  ْْ   أ 

ِهيًدا {  ْ ِء  ن ا ِبك  ع ل ى ه ؤمال  ن ا ِمْن كملِّ أمم ٍة ِبش ِهيٍد و ِجئ ْ  } ف ك ْيف  ِإذ ا ِجئ ْ
ْنيب ف  ر ف  ْعتم ر ْأِسي   (2")لم ف  ر أ ْيتم دممموع هم ت ِسير ف  ْعتم ر ْأِسي أ ْو غ م ز ِن ر جمٌل ِإَل  ج 

ويف حديث ابن مسعود هاذا فوائد منها : استحباب استماع القراءة واإلصغاء هلا والبكاء  قال النووي:
عندها وتدبرها ، واستحباب طلب القراءة من غريه ليستمع له ، وهو أبلغ يف التفهم والتدبر من قراءته 

 (3ولو مع أتباعهم .اه  ) بنفسه . وفيه : تواضع أهل العلم والفضل

                                                           
 باب تأليف القرآن-(9064جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )- 1
 باب فضل استماع القرآن-(1332أخرجه مسلم برقم ) - 2
 (3/159)-باب فضل االستماع للقرآن–انظر املنهاج يف ْرح صحيح مسلم للنووي - 3



 
 أهنا آخر سورة ختمت وكانت خامتتها آية الصيف: -2

اِمل ًة ب  ر اء ٌة و آِخرم سمور ٍة ن  ز ل ْت خ امت ةم سم  ر ِة النِّس اِء} و حلديث اْلب  ر اِء ر ِضي  اَّلل م ع ْنهم ق ال  آِخرم سمور ٍة ن  ز ل ْت ك 
ل ِة { ي ْست  ْفتمون ك  قمْل اَّلل م ي مْفِتيكممْ   (4)يف اْلك ال 
ة  قال: بآية الصيفقلت: وعرفت هاذه اآلية  ان  ْبِن أ ِب ط ْلح   حلديث م ْعد 

ا ب ْكٍر ُثم  ق ال  ِإّنِ ال  "أ ن  عمم ر  ْبن  اْلْ ط اِب خ ط ب  ي  ْوم  مجممع ٍة ف اذ ك ر  ن يب  اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  و ذ ك ر  أ ب  
ل ِة م ا ر اج ْعتم ر سمول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  يف  ْيًئا أ ه م  ِعْنِدي ِمْن اْلك ال   ْ ْعتمهم يف ْ  أ د عم ب  ْعِدي  ْيٍء م ا ر اج 

ْيٍء م ا أ ْغل ظ  ِل ِفيِه ح َّ  ط ع ن  بِِإْصب ِعِه يف ص ْدرِي  ْ ل ِة و م ا أ ْغل ظ  ِل يف  ق ال  ي ا عمم رم أ ال  ت ْكِفيك  آي ةم و   اْلك ال 
ا بِق ِضي ٍة ي  ْقِضي هِب ا م ْن ي  ْقر أم الْ  قمْرآن  و م ْن ال  ي  ْقر أم الص ْيِف ال يِت يف آِخِر سمور ِة النِّس اِء و ِإّنِ ِإْن أ ِعْش أ ْقِض ِفيه 

 (5اْلقمْرآن ")
اِمل ًة ب  ر اء ةٌ آِخرم سمور ٍة ن  ز ل   احلكم يف املقصود بقوله"رافعًا اإلْكال ومبينًا -قال ابن حجر رمحه هللاو   ْت ك 

ل ِة { فقال رمح  :-ه هللاو آِخرم سمور ٍة ن  ز ل ْت خ امت ةم سمور ِة النِّس اِء} ي ْست  ْفتمون ك  قمْل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك ال 
ليهن ، عاملنزلة يف الربا إذ هي معطوفة وطريق اجلمع بني هاذين القولني أن هاذه اآلية هي ختام اآليات 

وأما ما سيأيت يف آخر سورة النساء من حديث الرباء " آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك 
عا ، فيصدق أن كال اآليتني نزلتا مجيقل هللا يفتيكم يف الكاللة " فيجمع بينه وبني قول ابن عباس بأن 

 ، وحيتمل أن تكون اآلخرية يف آية النساء مقيدة مبا يتعلق باملواريث مثال ،منهما آخر بالنسبة ملا عدامها 
خبالف آية البقرة ، وحيتمل عكسه ، واألول أرجح ملا يف آية البقرة من اإلْارة إَل معىن الوفاة املستلزمة 

اذكورة إحدى ملْلامتة النزول ، وحكى ابن عبد السالم أن النيب صلى هللا عليه وسلم عاش بعد نزول اآلية ا
 وله:لتوضيح املراد باألخرية يف احلديث املاذكور بق -رمحه هللا -وعشرين يوما ، وقيل سبعا ، ُث نبه

املراد باآلخرية يف الربا تأخر نزول اآليات املتعلقة به من سورة البقرة ، وأما حكم حترمي الربا فنزوله سابق 
ا ال آل عمران يف أثناء قصة أحد ) يا أيها الاذين آمنو لاذلك مبدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعاَل يف 

 (0.اه ) تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ( اآلية .
 : أهنا اْتملت علي اآليات اليت تتكون منها خطبة احلاجة-3

وذكرت فيها ثالث آيات كلها من سورة النساء  ويدل علي   وخطبة احلاجة علمها النيب ألصحابه وأمته
ن ا رسول هللا ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س  -رضي هللا عنه–ذلك حديث  عبد هللا بن مسعود  ل م  خْطب ة  قال:ع ل م 

 احلاجة:
                                                           

 باب حج أِب بكر بالناس يف سنة تسع-( 9610أخرجه البخاري برقم) - 4
 باب مرياث الكاللة-(3635أخرجه مسلم برقم ) - 5
 (9610انظر ْرح ابن حجر حلديث البخاري املاذكور أنفاً برقم ) - 0



 " أن احلمد هلل، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من ْرور أنفسنا، من
 ومن يضلل فال هادي له، وأْهد أن ال إله إال هللا،يهده هللا فال مضل  له، 

 وأْهد أن حممداً عبده ورسوله. يا أي ُّه ا الاِذين  آمنوا )ات قوا هللا ال اذي
ا ال اِذين  آم نوا اتقوا ام  إن هللا  ك ان  ع ل ْيكْم ر ِقيباً( . )ي ا أي ُّه   ت س اءلون  بِِه و األْرح 

وت ا الاذين  آم نموا ات قواهللا  ح ق  تق اتِِه و ال مت   ن  إال و أنتمم ممْسِلمون ( . )ي ا أي ُّه 
 هللا  و قمولموا ق  ْوالً س ِديداً. يمْصِلْح ل كْم أْعم ال كمْم و ي  ْغِفْر ل كْم ذن وب كمْم و م ن يمطع

 (7هللا  و ر سمول هم ف  ق ْد ف از  ف  ْوزاً ع ِظيماً( ".)
 :زي التوراة بأحكامها وتشريعهاأهنا فضل هللا علي األمة وهي توا -9

 " أعطيت مكان التوراة السبع الطوال و مكان الزبور املئني و مكان اإلجنيلحلديث
 . (8)املثان و فضلت باملفصل "

 أن تعلم أحكامها يفقه املسلم يف دينه : -5
(، 4قال: "م ن أخاذ السبع األول من القرآن) -صلى هللا عليه وسلم-حديث عائشة، أن رسول هللا  والدليل

 (16")فهو ح رب
 :أن فيها آية نسخت آية مكية رمحه باألمة -0

ًدا ِمْن ت  ْوب ٍة ف  ق ر ْأتم ع ل ْيِه} و   -س ِعيد  ْبن  جمب  رْيٍ  حلديث ْل ِلم ْن ق  ت ل  ممْؤِمًنا ممت  ع مِّ َ  ال يِت س أ ل  ه  ال  ي  ْقت ملمون  الن  ْف
اِذهِ  ا ق  ر أْت  ه ا ع ل ي  ف  ق ال  ه  ا ع ل ى اْبِن ع ب اٍس ك م  ِعيٌد ق  ر أْت مه  ت ْه ا آي ٌة  كِّي ةٌ م   ح ر م  اَّلل م ِإال  بِاحلْ قِّ { ف  ق ال  س  ن س خ 

نِي ٌة ال يِت يف   (11")سمور ِة النِّس اءِ م د 
 تنبيهات هامة:

هناك أحاديث ضعيفة منتشرة بني الناس عن فضائل سور القرآن عموما مل تثبت ومن أحاديث سورة 
 (13بعد سورة النساء " .)(12)حديث" ال حبَ النساء واْهرها بني النا س 

                                                           
 باب خطبة النكاح-(1499انظر صحيح أِب داود لأللبان برقم) - 7
 صحيح اجلامع .يف  1654انظر حديث رقم : - 4
 املقصود من ) السبع األول ( : السور السبع الطوال من أول القرآن ، و هي مع عدد آياهتا : - 4
 - 0( ،  105األنعام )  - 5( ،  126املائدة)  - 9( ،  170النساء )  - 3( ،  266آل عمران )  - 2( ،  240البقرة )  - 1

 ( . 124التوبة )  - 7( ،  260األعراف ) 
 (2365السلسلة الصحيحة لأللبان برقم ) - 16
ًا آخ ر  باب قوله تعاِل )-(9346أخرجه البخاري برقم )- 11  (و ال اِذين  ال  ي ْدعمون  م ع  اَّللِ  ِإهل 
 أي ال وقف- 12
و  هليعة و هو ضعيف ،رواه الطربان و فيه عيسى بن : خمتصره وقال ما (  991/  1األلبان يف سلسلة األحاديث الضعيفة )  ضعفه - 13

 الطحاوي ألِب حنيفة يف قوله : إن الوقف باطل ، و هو استدالل واه ألمور : احلديث استدل به
 



 أسباب النزول:
 .السورة أن ْاء هللا تعاِل يف حسب موقعهاوسوف نبينها 

ا رِ  ٍة وخ ل ق  ِمن ْه ا ز ْوج ه ا وب ث  ِمن ْهمم  ٍَ واِحد  ن ن  ْف ِثرياً وِنس اًء ج  ي ا أ ي ُّه ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال اِذي خ ل ق كمم مِّ االً ك 
 (1م  إن  اَّلل   ك ان  ع ل ْيكمْم ر ِقيباً )وات  قموا اَّلل   ال اِذي ت س اء لمون  ِبِه واأل ْرح ا

 (19إعراب مفردات اآلية)
)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( حرف تنبيه، )الناس( 

 )اتّقوا( فعل أمر مبيّن على حاذف النون .. -أو نعت له -الرفع لفظا بدل من أّي تبعه يف
)رّب( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )الاذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب والواو فاعل 

نعت لرّب )خلق( فعل ماض و)كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )من 
نفَ( جار وجمرور متعّلق ب )خلقكم(، )واحدة( نعت لنفَ جمرور مثله )الواو( عاطفة )خلق(، مثل 

ل )من( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )خلق(، )زوج( مفعول به منصوب و)ها( األو 
ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )بّث( مثل خلق )منهما( مثل األول متعّلق ب )بّث(، )رجاال( مفعول 
 به منصوب )كثريا( نعت منصوب )الواو( عاطفة )نساء( معطوف على )رجاال( منصوب مثله )الواو(

عاطفة )اتّقوا اَّلّل( مثل اتّقوا رّب )الاذي( موصول مبيّن يف حمّل نصب نعت للفظ اجلاللة )تساءلون( مضارع 
مرفوع حماذوف منه إحدى التاءين .. والواو فاعل )به( مثل منها متعّلق ب )تساءلون(، )الواو( عاطفة 

اللة اسم الفعل )اَّلّل( لفظ اجل)األرحام( معطوف على لفظ اجلاللة منصوب مثله .. )إّن( حرف مشّبه ب
إّن منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واُسه ضمري مسترت تقديره هو )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف 

 حمّل جّر متعّلق ب )رقيبا( وهو خرب كان منصوب.
 روائع البيان والتفسري

 ٍَ ل ق كمم مِّن ن  ْف ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال اِذي خ  ا ز ْوج ه ا وب ث  )ي ا أ ي ُّه  ٍة وخ ل ق  ِمن ْه  ِثرياً واِحد  ااًل ك  ا رِج  همم   ِمن ْ
 وِنس اًء وات  قموا اَّلل   ال اِذي ت س اء لمون  بِِه واأل ْرح ام  (

ادته وحده ال يقول تعاَل آمرًا خلقه بتقواه، وهي عب يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري-
ا ْريك له، وممن بّ ًها هل م على قدرته اليت خلقهم هبا من نفَ واحدة، وهي آدم، عليه السالم } و خ ل ق  ِمن ْه 

                                                           

 األول : أن احلديث ضعيف كما علمت فال جيوز االحتجاج به .
صل ، و سبل ب : " حبَ األوسلم لعمر بن اْلطا الثان : أنه معارض بأحاديث صحيحة يف مشروعية الوقف ، منها قوله صلى هللا عليه

 ( . 1542/  36/  0رواه الشيخان يف " صحيحيهما " ، و هو خمرج يف " اإلرواء " )  الثمرة " أي اجعله وقفا حبيسا ،
و ال  يوقف مال األثري يف " النهاية " فقال : أراد أنه ال الثالث : أنه ميكن تفسريه مبعىن ال يتعارض مع األحاديث الصحيحة و به فسره ابن

لة مال كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو ق و كأنه إْارة إَل ما كانوا يفعلونه يف اجلاهلية من حبَ مال امليت و نسائه ، يزوى عن وارثه ،
 حبسوهن عن األزواج ألن أولياء امليت كانوا أوَل هبن عندهم .

يد مؤسسة اإلميان 1370: انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف -19  ( 9/924دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر



ز ْوج ه ا { وهي حواء، عليها السالم، خلقت من ِضلعه األيسر  من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها 
 فأعجبته، فأنَ إليها وأنست إليه.

 :-رمحه هللا-ُث قال
من ضلع، وإن أعوج ْيء يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه   ويف احلديث الصحيح: "إن املرأة خلقت

 (.15كسرته، وإن استمتعت هبا استمتعت هبا وفيها ِعو ج"  )
ِثريًا و ِنس اًء { أي: وذ ر أ منهما، أي: من آدم وحواء رجاال كثريا ونساء،  ا رِج اال ك  همم  وقوله: } و ب ث  ِمن ْ

 احملشر.افهم وصفاهتم وألواهنم ولغاهتم، ُث إليه بعد ذلك املعاد و ون ش رهم يف أقطار العامل على اختالف أصن
اهد ُث قال تعاَل: } و ات  قموا اَّلل   ال اِذي ت س اء لمون  بِِه و األْرح ام  { أي: واتقوا هللا بطاعتكم إياه، قال إبراهيم وجم

ا هللا الاذي ر ِحم. وقال الضحاك: واتقو واحلسن: } ال اِذي ت س اء لمون  ِبِه { أي: كما يقال: أسألك باهلل وبال
به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا األرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وِصلموها، قاله ابن عباس، وجماهد، 

 (10)وعكرمة، واحلسن، والضحاك، والربيع وغري واحد. اه 
 إن  اَّلل   ك ان  ع ل ْيكمْم ر ِقيباً( ) 

 ًبا.:يعين باذلك تعاَل ذكره: إّن هللا مل يزل عليكم رقييف بياهنا -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي
ويعين بقوله:"عليكم"، على الناس الاذين قال هلم جل ثناؤه:"يا أيها الناس اتقوا ربكم"، واملخاطب والغائب 
إذا اجتمعا يف اْلرب، فإن العرب خترج الكالم على اْلطاب، فتقول: إذا خاطبْت رجال واحًدا أو مجاعة 

 علْت هي وآخرون غمي ٌب معهم فعال "فعلتم كاذا، وصنعتم كاذا".ف
صًيا عليكم أعمالكم، متفقًدا رعايتكم حرمة  أرحامك-رمحه هللا -ُث قال م :ويعين بقوله:"رقيًبا"، حفيظًا، حمم

 (17) اه وصلتكم إياها، وقطعكموها وتضييعكم حرمتها. 
ِبرياً )هم وآتموا الي ت ام ى أ ْمو اهل مْم وال ت  ت ب د لموا اْل ِبيث  بِالط يِِّب وال ت ْأكملموا أ ْمو اهل مْم إَل  أ ْمو اِلكمْم إن     (2 ك ان  حموباً ك 

 (14إعراب مفردات اآلية)
صب الفتحة ة الن)الواو( عاطفة )آتوا( مثل اتّقوا يف اآلية السابقة )اليتامى( مفعول به منصوب وعالم

املقّدرة على األلف )أموال( مفعول به ثان منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( ناهية 
 جازمة )تتبدلوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون ..

                                                           
 باب املداراة من النساء-(9740أخرجه البخاري برقم )- 15
 (   260/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم البن كثري -10
 الناْر : مؤسسة الرسالة  -كرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْا  -17
(7  /523   /4939  ) 

يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -14  (931/  9دمشق) –ه ( نشر : دار الْر



ال )والواو فاعل )اْلبيث( مفعول به منصوب )بالطّيب( جاّر وجمرور متعّلق ب )تتبّدلوا(، )الواو( عاطفة 
تأكلوا( مثل ال تتبّدلوا )أمواهلم( مثل األول )إَل أموال( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف حال من أمواهلم 

 و)اهلاء( ضمري يف أي مضمومة إَل أموالكم و)كم( ضمري مضاف إليه )إّن( حرف مشّبه بالفعل« 14»
 مسترت ض ناقص، واُسه ضمريحمّل نصب اسم إّن يعود إَل املنهّى عنه من التبديل واألكل )كان( فعل ما

 تقديره هو أي هاذا العمل )حوبا( خرب كان منصوب )كبريا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسري

ِبرياً ) ك ان  حموباً  هم وآتموا الي ت ام ى أ ْمو اهل مْم وال ت  ت ب د لموا اْل ِبيث  بِالط يِِّب وال ت ْأكملموا أ ْمو اهل مْم إَل  أ ْمو اِلكمْم إن    (2ك 
كرمية قوله تعاَل : }وآتوا اليتامى أمواهلم{ اآلية . أمر هللا تعاَل يف هاذه اآلية ال-رمحه هللا -قال الشنقيطي-

بإيتاء اليتامى أمواهلم ، ومل يشرتط هنا يف ذلك ْرطا ، ولكنه بني هاذا أن هاذا اإليتاء املأمور به مشروط 
 بشرطني 

 األول : بلوغ اليتامى .
د منهم ، وذلك يف قوله تعاَل :  نِّك اح  ف ِإْن آن ْستمْم و ابْ ت  لموا اْلي ت ام ى ح َّ  ِإذ ا ب  ل غموا ال }والثان : إيناس الْر

ًدا ف اْدف  عموا إِل ْيِهْم أ ْمو اهل ممْ  ْْ وتسميتهم يتامى يف املوضعني ، إمنا هي باعتبار يتمهم (  النساء-0{) ِمن ْهمْم رم
ةم تصفني به قبل البلوغ ، إذ ال يتم بعد البلوغ إمجاعا ، ونظريه قوله تعاَل : } و أمْلِقي  الس ح ر  الاذي كانوا م

 [ ، يعين الاذين كانوا سحرة ، إذ ال سحر مع السجود هلل .126 \ األعرافس اِجِدين   {]
 . وقال بعض العلماء : معىن إيتائهم أمواهلم إجراء النفقة والكسوة زمن الوالية عليهم

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ مخسا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ؛ ألنه يصري جدا ، وال خيفى 
 (26)اه عدم اجتاهه ، وهللا تعاَل أعلم . 

: ماهلم }و ال ت  ت ب د لموا { أي: ال تستبدلوا، } اْلْ ِبيث  بِالط يِِّب { أي فقال: -رمحه هللا -البغويوزاد  -
الاذي هو حرام عليكم باحلالل من أموالكم، واختلفوا يف هاذا التبدل، قال سعيد بن املسيب والنخعي 

كان   اوالزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخاذون اجليد من مال اليتيم وجيعلونه مكان الرديء، فرمب
أحدمها يأخاذ الشاة السمينة من مال اليتيم وجيعل مكاهنا املهزولة، ويأخاذ الدرهم اجليد وجيعل مكانه 

 الزيف، ويقول: درهٌم بدرهم، فنمهوا عن ذلك.
، فنصيبه من املرياث طيب، وهاذا  وقيل: كان أهل اجلاهلية ال يمورِّثون النساء والصبيان ويأخاذ األكربم املرياث 

 خبيث، وقال جماهد: ال تتعجل الرزق  احلرام قبل أن يأتي ك احلالل. الاذي يأخاذه

                                                           
 جيوز أن يتعّلق بفعل تأكلوا على أن يتضّمن معىن تضّموا أو جتمعوا. - 14
 (  226/ 1نان)لب – إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناْر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت أضواء البيان يف - 26



ُث قال يف تفسري قوله تعاِل:} و ال ت ْأكملموا أ ْمو اهل مْم ِإَل  أ ْمو اِلكمْم { أي: مع أموالكم، كقوله تعاَل: } من 
ِبريًا { أي: إمثا عظي  (21) ما. اه أنصاري إَل هللا { أي: مع هللا، } ِإن هم ك ان  حموبًا ك 

ن  النِّس اِء م ثْ ىن  وثمالث  ورمب اع  ف إْن خِ   ْفتمْم أ ال  وإْن ِخْفتمْم أ ال  ت مْقِسطموا يف الي ت ام ى ف انِكحموا م ا ط اب  ل كمم مِّ
ًة أ ْو م ا م ل ك ْت أ مْي انمكمْم ذ ِلك  أ ْدَن  أ ال  ت  عمولموا )  ( 3ت  ْعِدلموا ف  و اِحد 

 (22اآلية)إعراب مفردات 
)الواو( استئنافّية )إن( حرف ْرط جازم )خفتم( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط 
.. و)مت( ضمري فاعل )أن( حرف مصدرّي ونصب )ال( نافية )تقسطوا( مضارع منصوب وعالمة النصب 

رة املقّدرة الكس حاذف النون .. والواو فاعل )يف اليتامى( جاّر وجمرور متعّلق ب )تقسطوا( وعالمة اجلرّ 
واملصدر املؤّول )أاّل تقسطوا ...( يف حمّل «.23»على األلف وفيه حاذف مضاف أي يف نكاح اليتامى 

 نصب مفعول به ..
)الفاء( رابطة جلواب الشرط )انكحوا( فعل أمر مبيّن على حاذف النون .. والواو فاعل )ما( اسم موصول 

ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد  ، )طاب( فعل«29»مبيّن يف حمّل نصب مفعول به 
)الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )طاب(، )من النساء( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف 

، وعالمة النصب الفتحة «20»، )مثىن( حال منصوبة من ما «25»حال من الضمري الفاعل يف طاب 
ف ن لعّليت الوصف والعدل )الواو( حرف عطف للتخيري )ثالث( معطو املقّدرة على األلف وامتنع من التنوي

على مثىن منصوب ممنوع من الصرف )رباع( مثل ثالث منصوب )الفاء( عاطفة )إن خفتم أاّل تعدلوا( 
مثل خفتم أاّل تقسطوا، )الفاء( رابطة جلواب الشرط )واحدة( مفعول به لفعل حماذوف تقديره انكحوا )أو( 

، )ملكت( فعل «27» )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب معطوف على واحدة حرف عطف للتخيري
ماض .. و)التاء( للتأنيث )أميان( فاعل مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه .. )ذا( اسم إْارة مبيّن يف حمّل 

( َنرفع مبتدأ، واإلْارة إَل نكاح األربعة أو الواحدة أو التسّري و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )أد
خرب مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف )أن( حرف مصدرّي ونصب )ال( نافية )تعولوا( 

 مضارع منصوب وعالمة النصب حاذف النون .. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 (  103/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -21

يد مؤسسة اإلميان 1370م صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحي-22  ( 9/933دمشق) –ه ( نشر : دار الْر
 ونزلت اآلية يف حّق أولياء اليتامى. - 23
 ألهنا واقعة على النوع، أي فانكحوا النوع الاذي طاب لكم من النساء. -وهّن عواقل -استعملت )ما( هنا للنساء - 29
 وهّن األجنبّيات غري اليتامى. - 25
 وقال أبو البقاء: حال من النساء وهو ضعيف على رأي أِب حّيان. - 20
 ( أعاله. ف )ما( هنا مثل تلك.593انظر احلاْية رقم ) - 27



 -رمحه هللا–احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىذكره  اآلية ماسبب نزول هاذه جاء يف 
 خمتصره :ما  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

عن عائشة رضي هللا عنها أن رجال كانت له يتيمة فنكحها وكان له عاذق، وكان  367ص 4البخاري ج
أحسبه  –ت ام ى{ }و ِإْن ِخْفتمْم أ ال  ت مْقِسطموا يف اْلي  ميسكها عليه، ومل يكن هلا من نفسه ْيء فنزلت فيه 

 (24( قال كانت ْريكته يف ذلك العاذق ويف ماله.)24)
ن  النِّس اِء م ثْ ىن  وثمالث  ورمب اع(  )وإْن ِخْفتمْم أ ال  ت مْقِسطموا يف الي ت ام ى ف انِكحموا م ا ط اب  ل كمم مِّ

خفتم أال تعدلوا يف يتامى النساء الاليت حتت حجوركم وواليتكم أي: وإن :-رمحه هللا-قال السعدي-
ن  النِّس اء  وخفتم أن ال تقوموا حبقهن لعدم حمبتكم إياهن، فاعدلوا إَل غريهن، وانكحوا } م ا ط اب  ل كمم مِّ
{ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، واملال، واجلمال، واحلسب، والنسب، وغري ذلك من 

ات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما خيتار من ذلك صفة الدين كما قال الصف
النيب صلى هللا عليه وسلم: "تنكح املرأة ألربع ملاهلا وجلماهلا وحلسبها ولدينها فاظفر باذات الدين ت رِب ْت 

 (36ميينك")
ْن يريد د أباح له الشارع النظر إَل م  أنه ينبغي لإلنسان أن خيتار قبل النكاح، بل وق -ويف هاذه اآلية 

 تزوجها ليكون على بصرية من أمره. 
س اء { ويف قوله: } ف اْنِكحموا م ا ط اب  ل كمم مِّن  النِّ  رمحه هللا فائدة من اآلية فقال يف موضع آخر:–وذكر 

عاَل: } و ال ت دليل على أن نكاح اْلبيثة غري مأمور به، بل منهي عنه كاملشركة، وكالفاجرة، كما قال
ا ِإال ز اٍن أ ْو ممْشرٌِك {  (31)اه  .ت نِكحموا اْلممْشرِك اِت ح َّ  ي مْؤِمن  { وقال: } و الز انِي ةم ال ي نِكحمه 

رمب اع  { أي: انكحوا وقوله: } م ثْ ىن  و ثمالث  و   يف بيان بقية اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-
ما ْئتم من النساء سواهن إن  ْاء أحدكم ثنتني، وإن ْاء ثالثا وإن ْاء أربعا، كما قال تعاَل: } 

ٍة م ثْ ىن  و ثمالث  و رمب اع  { ] فاطر:  ِة رمسمال أموِل أ ْجِنح  م [ أي: منهم من له جناحان، ومنه 1ج اِعِل اْلم الِئك 
من له ثالثة، ومنهم من له أربعة، وال ينفي  ما عدا ذلك يف املالئكة لداللة الدليل عليه، خبالف قصر 
الرجال على أربع، فمن  هاذه اآلية كما قاله ابن عباس ومجهور العلماء؛ ألن املقام مقام امتنان وإباحة، 

 فلو كان جيوز اجلمع بني أكثر من أربع لاذكره.

                                                           
 هو ْك من هشام بن يوسف ا. ه  فتح - 24
( احلديث 03-)صيف الصحيح املسند من أسباب النزول  -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 24

 .155ص 14وأخرجه مسلم ج 232ص 9ه جأخرجه ابن جرير يف تفسري 
 باب استحباب نكاح ذات الدين-(2001باب االكفاء يف الدين ، ومسلم برقم )-(9766أخرجه البخاري برقم ) - 36
 (  103/ 1رسالة) الناْر : مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -31



ل ت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املبينة عن هللا أنه ال جيوز ألحد غري رسول قال الشافعي: وقد د  
 (32) هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيمع بني أكثر من أربع نسوة. اه 

ًة أ ْو م ا م ل ك ْت أ مْي انمكمْم ذ ِلك  أ ْدَن  أ ال  ت  عمولموا(   )  ف إْن ِخْفتمْم أ ال  ت  ْعِدلموا ف  و اِحد 
بني األزواج  } ف ِإْن ِخْفتمْم { خشيتم، وقيل: علمتم، } أ ال ت  ْعِدلموا { رمحه هللا يف تفسريها: –قال البغوي -

ٌة { بالرفع، } أ ْو م ا م ل ك ْت أ مْي انمكمْم  ة { أي فانكحموا واحدًة. وقرأ أبو جعفر } ف  و اِحد  األربع، } ف  و اِحد 
من احلقوق ما يلزم يف احلرائر، وال قسم هلن، وال وقف يف عددهن،  { يعين السراري ألنه ال يلزم فيهن

وذكر األميان بيان، تقديره: أو ما ملكتم، وقال بعض أهل املعان: أو ما ملكت أميانكم أي: ما ينفاذ فيه 
ومر وا جت  إقسامكم، جعله من ميني احللف، ال ميني اجلارحة، } ذ ِلك  أ ْدَن  { أقرب، } اآل ت  عمِولموا { أي: ال 

 (33) وال متيلوا، يقال: ميزان عائل، أي: جائر مائل، هاذا قول أكثر املفسرين. اه 
ِنيئاً م رِيئاً ) ْنهم ن  ْفساً ف كملموهم ه  ْيٍء مِّ  ْ  (9وآتموا النِّس اء  ص دمق اهِتِن  ِِنْل ًة ف إن ِطْْب  ل كمْم ع ن 

 (39إعراب مفردات اآلية)
انكحوا يف اآلية السابقة )النساء( مفعول به منصوب )صدقات( مفعول به ثان )الواو( عاطفة )آتوا( مثل 

منصوب وعالمة النصب الكسرة و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )ِنلة( حال منصوبة من 
)الفاء( استئنافّية )إن( حرف ْرط جازم «. 35»ضمري الفاعل أى ناحلني، أو من النساء أي منحوالت 

ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط .. و)النون( ضمري فاعل )الالم( حرف جّر )طْب( فعل 
و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )طْب( بتضمينه معىن تنازلن )عن ْيء( جاّر وجمرور متعّلق ب 
)طْب( )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف نعت لشيء )نفسا( متييز منصوب 
حمّول عن فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )كلوا( مثل انكحوا يف اآلية السابقة و)اهلاء( ضمري مفعول 

إّما من الواو أي هانئني أو من اهلاء أي مهّنأ )مريئا( مصدر يف « 30»به )هنيئا( مصدر يف موضع احلال 
 موضع احلال كاذلك.
 روائع البيان والتفسري
ِنيئاً م رِيئاً )وآتموا النِّس اء  ص دمق اهتِِ  ْنهم ن  ْفساً ف كملموهم ه  ْيٍء مِّ  ْ  (9ن  ِِنْل ًة ف إن ِطْْب  ل كمْم ع ن 

قال الكليب وجماهد:  } و آتموا النِّس اء  ص دمق اهِتِن  ِِنْل ًة {:ما خمتصره وبتصرف يسري -رمحه هللا -قال البغوي-
كان إذا زوجها فإن كانت معهم يف العشرية مل يعطها من مهرها  هاذا اْلطاب لألولياء، وذلك أن وِّل املرأة

                                                           
 ( 264/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -32
 (  102/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -33

يد مؤسسة اإلميان ه ( نشر : دار 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -39  ( 937/ 9دمشق) –الْر
 أو هو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه مالقيه يف االْتقاق أي أِنلوهن صدقاهتّن ِنلة. - 35
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته أي أكال هنيئا، ومثله مريئا. - 30



قليال وال كثريًا، وإن كان زوجها غريًبا محلوها إليه على بعري ومل يعطوها من مهرها غري ذلك. فنهاهم هللا 
 (37) . اه  عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا احلق إَل أهله.

ْنهم { أي قال مبينا قوله تعاِل :ف -رمحه هللا-السعديوأضاف - ْيٍء مِّ  ْ : من الصداق }ف ِإْن ِطْْب  ل كمم ع ْن 
} ن  ْفًسا { بأن ُسحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط ْيء منه، أو تأخريه أو املعاوضة عنه. } ف كملموهم 

ِنيًئا م رِيًئا { أي: ال حرج عليكم يف ذلك وال تبعة.  ه 
يدة، فإن مل تكن كاذلك -عولو بالترب -وفيه دليل على أن للمرأة التصرف يف ماهلا  فليَ  إذا كانت ْر

 (34) اه  لعطيتها حكم، وأنه ليَ لوليها من الصداق ْيء، غري ما طابت به.
 ( 5ق  ْواًل م ْعرموفاً ) وال ت مْؤتموا السُّف ه اء  أ ْمو ال كممم ال يِت ج ع ل  اَّلل م ل كمْم ِقي اماً واْرزمقموهمْم ِفيه ا واْكسموهمْم وقمولموا هل ممْ 

 (34إعراب مفردات اآلية)
فهاء( و فاعل )الس)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تؤتوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون .. والوا

مفعول به منصوب )أموال( مفعول به ثان منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )اليت( موصول مبيّن يف 
حمّل نصب نعت ألموال )جعل( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع، والعائد احملاذوف مفعول به 

عت ن -اذوف حال من )قياما(أّول أي جعلها )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبح
)قياما( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )ارزقوا( فعل أمر مبيّن على حاذف  -تقّدم على املنعوت

النون .. والواو فاعل )وهم( ضمري مفعول به )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حملّ جّر متعّلق ب )ارزقوهم( 
وا(، مثل ارزقوا و)هم( ضمري الغائب مفعول به )هلم( أي منها )الواو( عاطفة يف املوضعني )اكسوا، قول

ال ...« توا ال تؤ »مثل لكم متعّلق ب )قولوا(، )قوال( مفعول به منصوب )معروفا( نعت منصوب مجلة: 
 حمّل هلا معطوفة على مجلة آتوا النساء يف اآلية السابقة.

 روائع البيان والتفسري
 )وال ت مْؤتموا السُّف ه اء  أ ْمو ال كممم( 

 والسفيه الاذي ال جيوز لوليه أن يؤتيه ماله هو املستحق للح ْجِر عليه، وهو أن:-رمحه هللا-قال البغوي-
يكون مباذرًا يف ماله أو مفسدا يف دينه، فقال جل ذكره: } و ال ت مْؤتموا السُّف ه اء  { أي: اجلهال مبوضع احلق 

 (96)  جعل هللا لكم قياما. اه أموالكم اليت
للناس  ينهى تعاَل عن مت ْكني السفهاء من التصّرف يف األموال اليت جعلها هللا :-رمحه هللا-ابن كثري وزاد -

قياما، أي: تقوم  هبا معايشهم من التجارات وغريها. ومن هاهنا ي مْؤخ اذم احلجر على السفهاء، وهم أقسام: 

                                                           
 (  2/103)  الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع -انظر معامل التنزيل للبغوي -37
 (  103/  1الناْر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -34

يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -34  ( 9/934دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر
 (  2/109الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -نزيل للبغوي انظر معامل الت-96



 فإن الصغري مسلوب العبارة. وتارة يكون احلجرم للجنون، وتارة لسوء التصرف فتارة يكون احل ْجرم للصغر؛
لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون احلجر للف ل َ، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق  ماله عن 

 (91)اه  وفائها، فإذا سأل  الغمر ماء احلاكم احل ْجر  عليه ح ج ر  عليه.
 كمْم ِقي اماً واْرزمقموهمْم ِفيه ا واْكسموهمْم وقمولموا هل مْم ق  ْواًل م ْعرموفاً( ) ال يِت ج ع ل  اَّلل م ل   

 بتصرف يسري :  -رمحه هللا -قال السعدي -
هللا جعل األموال قياما لعباده يف مصاحل دينهم ودنياهم، وهؤالء ال حيسنون القيام عليها وحفظها، فأمر 
الوِل أن ال يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم، ويباذل منها ما يتعلق بضروراهتم وحاجاهتم الدينية 

دهم، وِنو سيدفعوهنا هلم بعد ْر أهنم-طلبوهاإذا -والدنيوية، وأن يقولوا هلم قوال معروفا، بأن يعدوهم 
 ذلك، ويلطفوا هلم يف األقوال جربًا ْلواطرهم.

 عدة فوائد من اآلية قال: –رمحه هللا  -ُث ذكر
ويف إضافته تعاَل األموال إَل األولياء، إْارة إَل أنه جيب عليهم أن يعملوا يف أموال السفهاء ما يفعلونه 

 م التعريض لألخطار. ويف اآلية دليل على أن نفقة اجملنون والصغرييف أمواهلم، من احلفظ والتصرف وعد
 والسفيه يف ماهلم، إذا كان هلم مال، لقوله: } و اْرزمقموهمْم ِفيه ا و اْكسموهمْم { .

وفيه دليل على أن قول الوِل مقبول فيما يدعيه من النفقة املمكنة والكسوة؛ ألن هللا جعله مؤمتنا على 
 (92) قول األمني. اه  ماهلم فلزم قبول

 }و قمولموا هل مْم ق  ْوال م ْعرموفًا { ِعد ة مجيلة، وقال عطاء: إذا رحبتم أعطيتمك :-رمحه هللا-وأضاف البغوي-
وإن غنمتم جعلتم لك حظًا، وقيل: هو الدعاء، وقال ابن زيد: إن مل يكن ممن جتب عليكم نفقته، 

 (43وقيل: قوال لينا تطيبم به أنفسمهم.اه ) فقل له: عافاك هللا وإيّانا، بارك هللا فيك،
داً ف اْدف  عموا إل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم وال ْْ همْم رم ن ْ اراً  وابْ ت  لموا الي ت ام ى ح َّ  إذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف إْن آن ْستمم مِّ ا إْسر افاً وِبد  ت ْأكملموه 

ْعرموِف ف إذ ا د    أ ن ي ْكب  رموا وم ن ك ان  غ ِنياً ف  ْلي ْست  ْعِفْف وم ن ِهدموا ك ان  ف ِقرياً ف  ْلي ْأكمْل بِاْلم  ْْ ف  ْعتمْم إل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم ف أ 
 (0ع ل ْيِهْم وك ف ى بِاَّللِ  ح ِسيباً )

 (99إعراب مفردات اآلية)
)اليتامى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على « 95»)الواو( عاطفة )ابتلوا( مثل ارزقوا 

األلف )حَّّ( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعّلق مبضمون 

                                                           
 (   219/ 2ر : دار طيبة للنشر والتوزيع)الناْ -تفسري القرآن العظيم البن كثري -91
 (  109/  1الناْر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -92
 (  2/510الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي  انظر معامل - 43
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، )بلغوا( فعل ماض مبيّن على الضّم ... والواو فاعل )النكاح( مفعول به منصوب )الفاء( «90»اجلواب 
إذا )إن( حرف ْرط جازم )آنستم( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط  رابطة جلواب

دا(، مفعول  ... و)مت( ضمري فاعل )من( حرف جّر و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )آنستم(، )ْر
وال( مبه منصوب )الفاء( رابطة جلواب إن )ادفعوا( مثل ابتلوا )إليهم( مثل منهم متعّلق ب )ادفعوا(، )أ

مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تأكلوا( مضارع جمزوم 
، )الواو( عاطفة «97»وعالمة اجلزم حاذف النون ... و)ها( مفعول به )إسرافا( مصدر يف موضع احلال 

 منصوب )بدارا( معطوف على )إسرافا( منصوب مثله )أن( حرف مصدرّي ونصب )يكربوا( مضارع
 وعالمة النصب حاذف النون ... والواو فاعل.

، أي مبادرين كربهم أي «94»واملصدر املؤّول )أن يكربوا( يف حمّل نصب مفعول به عامله املصدر بدار 
مسرعني يف تباذيرها قبل أن يكربوا. )الواو( استئنافّية )من( اسم ْرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )كان( 

حمّل جزم فعل الشرط، واُسه ضمري مسترت تقديره هو يعود على من )غنّيا( خرب كان فعل ماض ناقص يف 
منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )الالم( الم األمر اجلازمة )يستعفف( مضارع جمزوم بالم األمر، 

تعّلق موالفاعل هو )الواو( عاطفة )من ... فليأكل( مثل من كان غنّيا فليستعفف )باملعروف( جاّر وجمرور 
)الفاء( استئنافّية )إذا دفعتم( مثل إذا بلغوا )إليهم( مثل « 94»مبحاذوف حال من فاعل يأكل أي عادال 

األول متعّلق ب )دفعتم(، )أمواهلم( مّر اعراهبا يف اآلية )الفاء( رابطة جلواب الشرط )أْهدوا( مثل ابتلوا 
ملقّدر على )كفى( فعل ماض مبيّن على الفتح ا )عليهم( مثل إليهم متعّلق ب )أْهدوا( )الواو( استئنافّية

األلف )الباء( حرف جّر زائد )اَّلّل( لفظ اجلاللة جمرور لفظا مرفوع حمال فاعل كفى )حسيبا( حال منصوبة 
«56.» 

 روائع البيان والتفسري
رمحه –احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هاذه اآلية  ما ذكره جاء يف 

 خمتصره:ما  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -هللا

                                                           
 أي: إذا بلغوا النكاح راْدين فادفعوا - 90
 أو هو مفعول ألجله على حاذف مضاف أي خمافة أن يكربوا. -- 97
 أو مفعول ألجله، ومثله )بدارا(. - 94
 وجيوز أن يكون اجلاّر متعّلقا مبحاذوف مفعول مطلق أي: أكال باملعروف. - 94
 أو متييز منصوب. - 56



م ْن  عن عائشة رضي هللا تعاَل عنها يف قوله تعاَل  }و م ْن ك ان  غ ِنيًّا ف  ْلي ْست  ْعِفْف و   364ص 4البخاري ج
ْعرموِف{ أهنا نزلت يف مال اليتيم إذا كان فقريا فإنه يأكل منه مكان قيامه ع ك ان  ف ِقريًا ف  ْلي ْأكملْ  ليه بِاْلم 

 (51مبعروف.)
دًا ف اْدف  عموا إل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم و   ْْ همْم رم ن ْ  ت ْأكملموه ا إْسر افاً ال)وابْ ت  لموا الي ت ام ى ح َّ  إذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف إْن آن ْستمم مِّ

اراً   أ ن ي ْكب  رموا ( وِبد 
د،  :-رمحه هللا-قال السعدي- االبتالء: هو االختبار واالمتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم املقارب للْر

ده من سفهه، فإن  ده، ْيئا من ماله، ويتصرف فيه التصرف الالئق حباله، فيتبني باذلك ْر املمكن ْر
 سفهه، ولو بلغ عمرا كثريا.استمر غري حمسن للتصرف مل يدفع إليه ماله، بل هو باق على 

ده وصالحه يف ماله وبلغ النكاح } ف اْدف  عموا إِل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم { كاملة موفرة. } و ال ت ْأكملموه ا  فإن تبني ْر
ِإْسر افًا { أي: جماوزة للحد احلالل الاذي أباحه هللا لكم من أموالكم، إَل احلرام الاذي حرمه هللا عليكم 

 من أمواهلم.
ارًا أ ْن ي ْكب  رموا { أي: وال تأكلوها يف حال صغرهم اليت ال ميكنهم فيها أخاذها منكم، وال منعكم } و   ِبد 

 من أكلها، تبادرون باذلك أن يكربوا، فيأخاذوها منكم ومينعوكم منها.
 وهاذا من األمور الواقعة من كثري من األولياء، الاذين ليَ عندهم خوف من هللا، وال رمحة وحمبة للموَل

عليهم، يرون هاذه احلال حال فرصة فيغتنموهنا ويتعجلون ما حرم هللا عليهم، فنهى هللا تعاَل عن هاذه 
 (52) اه  احلالة خبصوصها.

 )وم ن ك ان  غ ِنياً ف  ْلي ْست  ْعِفْف وم ن ك ان  ف ِقرياً ف  ْلي ْأكمْل بِاْلم ْعرموِف(
 ك ان  ف ِقريًا ف  ْلي ْأكمْل } و م ْن ك ان  غ ِنيًّا ف  ْلي ْست  ْعِفْف و م نْ  بتصرف يسري: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

فف مباله كان غنيًّا"، من والة أموال اليتامى على أمواهلم، فليستع  ثناؤه: "ومنبِاْلم ْعرموِف { يعين بقوله جل 
 .مبا أباح هللا له أكلها به -بغري اإلسراف والبدار أن يكربوا-عن أكلها 

لاذي ا رمحه هللا بعد ترجيحه كالعادة بني االقوال عن املقصود باألكل باملعروف يف اآلية بقوله: –كر ُث ذ 
عناه هللا تبارك وتعاَل يف قوله:}ومن كان فقريًا فليأكل باملعروف{، أكل مال اليتيم عند الضرورة واحلاجة 

 له أكله. إليه، على وجه االستقراض منه فأما على غري ذلك الوجه، فغري جائز 
وذلك أن اجلميع جممعون على أن واِل اليتيم ال ميلك من مال يتيمه إال القيام مبصلحته. فلما كان إمجاًعا 

غري  جائز ألحد أن يستهلك مال أحد غريه، يتيًما كان ربُّ املال أو مدرًكا  مالكه، وكانمنهم أنه غري 
يًدا وكان عليه إن تعد ى فاستهلكه بأكل أو غريه، ض ميع وكان مانه ملن استهلكه عليه، بإمجاع من اجلْر

                                                           
( احلديث 03-يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 51

 .100و 105ص 14أخرجه مسلم ج
 (  1/109الناْر : مؤسسة الرسالة) -سعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر ال -52



واِل اليتيم سبيلمه سبيل غريه يف أنه ال ميلك مال يتيمه  كان كاذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل 
منه، سبيلمه سبيلم غريه، وإن فارقه يف أّن له االستقراض  منه عند احلاجة إليه، كما له االستقراض عليه عند 

 (53) اه  يستقرض عليه، إذا كان قيًِّما مبا فيه مصلحته. حاجته إَل ما
ِهدموا ع ل ْيِهْم وك ف ى بِاَّللِ  ح ِسيباً( ْْ  ) ف إذ ا د ف  ْعتمْم إل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم ف أ 

اد، ليَ بواجب، أمر الوِل باإلْهاد على دفع املال إَليف بياهنا : -رمحه هللا -قال البغوي-  هاذا أمر إْر
اهدا. االيتيم   ه بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع اْلصومة، } و ك ف ى بِاَّللِ  ح ِسيًبا { حماسبا وجمازيا ْو

(59) 
اِن واأل قْ ر بمون  مم   اِن واأل قْ ر بمون  ولِلنس اِء ن ِصيٌب ممِّ ا ت  ر ك  الو اِلد  ث مر  ا ق ل  ِمْنهم أ ْو ك  لِلرِج اِل ن ِصيٌب ممِّ ا ت  ر ك  الو اِلد 

 ( 7ن ِصيباً م ْفرموضاً )
 (55إعراب مفردات اآلية)

)للرجال( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف خرب مقّدم )نصيب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )من( حرف جّر )ما( اسم 
، يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف نعت لنصيب )ترك( فعل ماض )الوالدان( فاعل مرفوع «50»موصول 

عاطفة )األقربون( معطوف على )الوالدان( مرفوع مثله وعالمة الرفع الواو )الواو( الرفع األلف )الواو( 
 عاطفة )للنساء نصيب ...

واألقربون( مثل للرجال ... واألقربون )ممّا( مثل األول متعّلق مبا تعّلق به األول ألنه بدل منه بإعادة اجلاّر 
 و العائد )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف، )قّل( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وه«57»

حمّل جّر متعّلق ب )قّل(، )أو( حرف عطف )كثر( مثل قّل )نصيبا( حال مؤّكدة عاملها االستقرار يف 
 ، )مفروضا( نعت ل )نصيبا( منصوب مثله.«54»قوله للرجال نصيب 
 روائع البيان والتفسري

اِن واأل قْ ر بمون   اِن واأل قْ ر بمون  ولِلنس اِء ن ِصيٌب ممِّ ا ت  ر ك  الو اِلد  ث مر  مم  )لِلرِج اِل ن ِصيٌب ممِّ ا ت  ر ك  الو اِلد  ا ق ل  ِمْنهم أ ْو ك 
 ن ِصيباً م ْفرموضاً( 

  :-رمحه هللا-قال السعدي-

                                                           
 (  4052/ 549/ 7اْر : مؤسسة الرسالة  ) الن -ان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكرجامع البي -53
 (  2/104الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -59

يد مؤسسة اإلميان ه ( نشر : 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -55  ( 9/999دمشق)  –دار الْر
 أو نكرة موصوفة ... واجلملة بعده نعت له يف حمّل جّر. - 50
 هاذا البدل هو بدل من قوله: للنساء نصيب ممّا ترك - 57
وردت آراء خمتلفة حول إعراب هاذا اللفظ .. قيل هو حال من فاعل قّل أو كثر، وقيل هو مفعول به لفعل مقّدر أي أوجب هلم نصيبا  - 54

أو جعله اَّلّل نصيبا، وقيل هو منصوب على املصدر املؤّكد كما تقول: له علّي كاذا وكاذا حّقا واجبا، وقيل هو مفعول مطلق لفعل حماذوف 
 أي نصيبه نصيبا



ون املرياث ون الضعفاء كالنساء والصبيان، وجيعلمن جربوهتم  وقسوهتم ال يورث -كان العرب يف اجلاهلية 
أهل احلرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم احلكيم أن  -بزعمهم-للرجال األقوياء ألهنم 

يشرع لعباده ْرًعا، يستوي فيه رجاهلم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بني يدي ذلك أمرا جممال 
 لتتوط ن على ذلك النفوس.

يأيت التفصيل بعد اإلمجال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة اليت منشؤها العادات القبيحة، فقال: ف
ان { أي: األب واألم }  } لِلّرِج اِل ن ِصيٌب { : أي: قسط وحصة } مم ا ت  ر ك  { أي: خلف } اْلو اِلد 

اِن و األقْ ر بمون  {و األقْ ر بمون  { عموم بعد خصوص } و لِلنِّس اِء ن ِصيٌب ممِّ ا   ت  ر ك  اْلو اِلد 
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إَل العرف والعادة، وأن يرضخوا هلم ما يشاءون؟ أو ْيئا مقدرا؟ 

 فقال تعاَل: } ن ِصيًبا م ْفرموًضا { : أي: قد قدره العليم احلكيم. 
أزال م نصيب إال من املال الكثري، فوأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليَ هل
ث مر  { فتبارك هللا أحسن احلاكمني. اه   (54) ذلك بقوله: } مم ا ق ل  ِمْنهم أ ْو ك 

ْنهم وقمولموا هل مْم ق  ْواًل م ْعرمو   ( 4اً )فوإذ ا ح ض ر  الِقْسم ة  أمْولموا القمْرَب  واْلي ت ام ى واْلم س اِكنيم ف اْرزمقموهمم مِّ
 (06مفردات اآلية) إعراب

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضّمن معىن الشرط مبيّن يف حمّل نصب متعّلق مبضمون اجلواب 
)حضر( فعل ماض )القسمة( مفعول به مقّدم منصوب )أولوا( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو فهو ملحق 

ة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفجبمع املاذّكر السامل )القرَب( مضاف إليه جمرور وعالمة 
)اليتامى( معطوف على الفاعل مرفوع مثله وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف )املساكني( معطوف 
على الفاعل حبرف العطف مرفوع مثله )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ارزقوا( فعل أمر مبيّن على حاذف 

ضمري مفعول به )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب  النون .. والواو فاعل و)هم(
)ارزقوا(، وقد جاء الضمري ماذّكرا ألنه يعود على املقسوم املفهوم من قوله )القسمة(، )الواو( عاطفة )قولوا 

 «.01»معروفا( مّر إعراهبا  ...
 روائع البيان والتفسري

ْنهم وقمولموا هل مْم ق  ْواًل م ْعرمو   ( 4اً )فوإذ ا ح ض ر  الِقْسم ة  أمْولموا القمْرَب  واْلي ت ام ى واْلم س اِكنيم ف اْرزمقموهمم مِّ
قوله تعاَل: } و ِإذ ا ح ض ر  اْلِقْسم ة  { يعين: قسمة  املواريث، } أمولمو اْلقمْرَب  { الاذين ال  قال البغوي:-

ْم ق  ْوال ْلي ت ام ى و اْلم س اِكنيم ف اْرزمقموهمْم ِمْنهم { أي: فارضخوا هلم من املال قبل القسمة، } و قمولموا هل م يرثمون، } و ا
 م ْعرموفًا {

                                                           
 (  105/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -54

يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -06  ( 9/595دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر
 رة.( من هاذه السو 5يف اآلية ) - 01



اختلف العلماء يف حكم هاذه اآلية، فقال قوم: هي منسوخة، وقال سعيد بن املسيب والضحاك: كانت 
 جعلت املواريث ألهلها، ونسخت هاذه اآلية. هاذه قبل آية املرياث، فلما نزلت آية املرياث

وقال اآلخرون: هي حمكمة، وهو قول ابن عباس والشعيب والنخعي والزهري، وقال جماهد: هي واجبة على 
 (02) أهل املرياث ما طابت به أنفسهم  . اه 

  :-رمحه هللا-وذكر السعدي فائدة جليلة من اآلية قال-
وتشوف إَل ما حضر بني يدي اإلنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما ويؤخاذ من املعىن أن كل من له تطلع 

تيسر، كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحد كم خادممه بطعامه فليجلسه معه، فإن مل 
 ( أو كما قال.03جيلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتني")

م فرب ك أتوا هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسل -إذا بدأت باكورة أْجارهم-وكان الصحابة رضي هللا عنهم 
عليها، ونظر إَل أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لاذلك، وهاذا كله مع إمكان 

 فليقولوا هلم } ق وال م ْعرموفًا { -لكونه حق سفهاء، أو ُث  أهم من ذلك-اإلعطاء، فإن مل ميكن ذلك 
 (09) ن غري فاحش وال قبيح. اه يردوهم  ردًّا مجيال بقول حس

ْلِفِهْم ذمرِّي ًة ِضع افاً خ افموا ع ل ْيِهْم ف  ْلي ت  قموا اَّلل   وْلي  قمولموا ق     (4الً س ِديداً )وْ وْلي ْخش  ال اِذين  ل ْو ت  ر كموا ِمْن خ 
 (05إعراب مفردات اآلية)

)الواو( استئنافّية )الالم( الم األمر )خيش( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف حرف العّلة )الاذين( موصول 
مبيّن على الفتح يف حمّل رفع فاعل )لو( ْرط غري جازم )تركوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل 

عافا( ذرّيّة( مفعول به منصوب )ض)من خلف( جاّر وجمرور متعّلق ب )تركوا(، و)هم( ضمري مضاف إليه )
نعت منصوب )خافوا( مثل تركوا )على( حرف جّر و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )خافوا(، )الفاء( 
رابطة جلواب ْرط مقّدر )الالم( الم األمر )يّتقوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون .. والواو فاعل 

ور ليّتقوا ... أّما مفعول ليخش فمحاذوف يفّسره لفظ اجلاللة املاذك)اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول به عامله 
 )الواو( عاطفة )ليقولوا( مثل ليّتقوا )قوال( مفعول به منصوب )سديدا( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسري
ْلِفِهْم ذمرِّي ًة ِضع افاً خ افموا ع ل ْيِهْم ف  ْلي ت     (4وا اَّلل   وْلي  قمولموا ق  ْوالً س ِديداً )قم وْلي ْخش  ال اِذين  ل ْو ت  ر كموا ِمْن خ 

                                                           
 ( 176/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -02
اِدممهم ِبط ع امِ  ومتام متنه"-باب إذا أتاه خادمه بطعامه-(2376رضي هللا عنه برقم )-أخرجه البخاري  عن أِب هريرة - 03 ِه ِإذ ا أ ت ى أ ح د كمْم خ 

ج هم ف ِإْن ملْ  جيمِْلْسهم م ع هم ف لي من ا ت  نْيِ أ ْو أمْكل ًة أ ْو أمْكل ت  نْيِ ف ِإن هم و ِل  ِعال  ًة أ ْو لمْقم   " ِوْلهم لمْقم 
 (  105/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -09

يد مؤسسة اإلميان 1370)املتوىف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-05  ( 9/590دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر



ْلِفِهْم ذمرِّي ةً ضِ  ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري ع افًا خ افموا ع ل ْيِهْم وقوله: } و ْلي ْخش  ال اِذين  ل ْو ت  ر كموا ِمْن خ 
 ف  ْلي ت  قموا اَّلل    { قال علي بن أِب طلحة، عن ابن عباس: هاذا يف الرجل حي ْضمره املوت، فيسمعه الرجل يوصي

، ولينظر لورثته كما  تقي هللا، ويوفقه ويسدده للصواببوصية ت ضر بورثته، فأمر هللا تعاَل الاذي يسمعه أن ي
ع ة .  كان حيب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الض ي ْ

وهكاذا قال جماهد وغري واحد، وثبت يف الصحيحني: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا دخل على 
ي ماِل؟ قال: ابنة، أفأتصدق بثلث س ْعد بن أِب وقاص يعوده قال: يا رسول هللا، إن ذو مال وال يرثين إال

"ال". قال: فالش ْطر؟ قال: "ال". قال: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثري". ُث قال رسول هللا صلى هللا 
 (.00عليه وسلم: "إنك إن ت اذر و ر ث  ت ك أغنياء خ رْي من أن ت اذ ر هم ع الًة يتك ف فمون الناس"  )

 :-رمحه هللا -ُث قال
: إن كان ورثة امليت أغنياء استمحب للميت أن ي ْست ويف الثلث يف وصيته وإن كانوا فقراء قال الفقهاء

 استمحب أن ي  ن ْقمص الثلث.
ْلِفِهْم ذمّرِي ًة ِضع افًا خ افموا ع ل ْيِهْم ف  ْلي ت  قم  وا اَّلل   { أي: يف وقيل: املراد بقوله: } و ْلي ْخش  ال اِذين  ل ْو ت  ر كموا ِمْن خ 

ارًا أ ْن ي ْكب  رموا {مباْ ا ِإْسر افًا و ِبد   رة أموال اليتامى } و ال ت ْأكملموه 
حكاه ابن جرير من طريق الع ْويف، عن ابن عباس: وهو قول حسن، يتأيد مبا بعده من التهديد يف أكل 

اه  تهم.ولي ذرياهتم إذامال اليتامى ظلما، أي: كما حتب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس يف 
 (07)اه 

 (16ل ْون  س ِعرياً )راً وس ي صْ إن  ال اِذين  ي ْأكملمون  أ ْمو ال  الي ت ام ى ظمْلماً إمن  ا ي ْأكملمون  يف بمطموهِنِْم ن ا
 (04إعراب مفردات اآلية)

 ...)إّن( حرف مشّبه بالفعل )الاذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب اسم إّن )يأكلون( مضارع مرفوع 
والواو فاعل )أموال( مفعول به منصوب )اليتامى( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على 

، )إمّنا( كافّة ومكفوفة )يأكلون( مثل األول )يف «04»األلف )ظلما( مصدر يف موضع احلال أي ظاملني 
اف و)هم( ضمري مض -نعت تقّدم على املنعوت -بطون( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف حال من )نارا(

إليه )نارا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )السني( حرف استقبال )يصلون( مثل يأكلون )سعريا( مفعول 
 به منصوب.

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 باب الوصية بالثلث-(3670باب رثاء النيب ، ومسلم برقم )-(1213جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )- 00
 (   222/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم البن كثري -07

يد مؤسسة اإلميان 1370يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول -04  ( 594/ 9دمشق) –ه ( نشر : دار الْر
 جيوز أن يكون مفعوال ألجله. - 04



 ( ِعرياً س  )إن  ال اِذين  ي ْأكملمون  أ ْمو ال  الي ت ام ى ظمْلماً إمن  ا ي ْأكملمون  يف بمطموهِنِْم ن اراً وس ي ْصل ْون  
أي: بغري حق. وهاذا القيد خيرج به ما تقدم، من جواز األكل  قال السعدي يف بياهنا إمجااًل ما نصه:-

 للفقري باملعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى.
جوافهم وهم أفم ْن أكلها ظلًما ف  } إمنا ي ْأكملمون  يف بمطموهِنِْم ن اًرا { أي: فإن الاذي أكلوه نار تتأجج يف 

الاذين أدخلوها يف بطوهنم. } و س ي ْصل ْون  س ِعريًا { أي: نارًا حمرقة متوقدة. وهاذا أعظم وعيد ورد يف الاذنوب، 
يدل على ْناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأهنا موجبة لدخول النار، فدل ذلك أهنا من أكرب الكبائر. 

 (76) نسأل هللا العافية. اه 
ِر ِمْثلم ح ظِّ األمنث  ي  نْيِ ف إن كمن  ِنس اًء ف  ْوق  اثْ ن ت  نْيِ ف  ل همن  يموِصيكممم اَّلل م   ث ملمث ا م ا ت  ر ك  وإن ك ان ْت  يف أ ْوالدِكمْم لِلاذ ك 

همم ا السُّدمسم مم ا ت  ر ك  إن ك ان  ل هم ول ٌد ف إن مل ْ  ن ْ ًة ف  ل ه ا النِّْصفم وأل ب  و ْيِه ِلكملِّ واِحٍد مِّ  ي كمن ل هم ول ٌد وو رِث هم واِحد 
ِه السُّدمسم ِمْن ب  ْعِد وِصي ٍة يموِصي هِب ا أ ْو د ْيٍن آب   ِه الث ُّلمثم ف إن ك ان  ل هم إْخو ٌة ف ألممِّ ؤمكمْم وأ بْ ن اؤمكمْم ال اأ ب  و اهم ف ألممِّ

ن  اَّللِ  إن  ا  (11َّلل   ك ان  ع ِليماً ح ِكيماً )ت ْدرمون  أ ي ُّهمْم أ قْ ر بم ل كمْم ن  ْفعاً ف رِيض ًة مِّ
 (71إعراب مفردات اآلية)

)يوصي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء و)كم( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة 
فاعل مرفوع )يف أوالد( جاّر وجمرور متعّلق ب )يوصيكم( وفيه حاذف مضاف أي ْأن أوالدكم و)كم( 

، «72»إليه )للاذكر( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف خرب مقدم )مثل( مبتدأ مؤّخر مرفوع ضمري مضاف 
 -أو عاطفة -)حّظ( مضاف إليه جمرور )األنثيني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء )الفاء( استئنافّية

لنون( االسكون يف حمل جزم فعل الشرط ... و) )إن( حرف ْرط جازم )كّن( فعل ماض ناقص مبيّن على
اسم كان )نساء( خرب كان منصوب )فوق( ظرف مكان منصوب متعّلق مبحاذوف نعت لنساء )اثنتني( 
مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء )الفاء( رابطة جلواب الشرط )الالم( حرف جّر و)هّن( ضمري مّتصل 

لف )ما( اسم مة الرفع األمبيّن يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف خرب مقّدم )ثلثا( مبتدأ مؤّخر مرفوع وعال
موصول مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )ترك( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي امليت، 
والعائد حماذوف أي تركه )الواو( عاطفة )إن( مثل األول )كانت( فعل ماض ناقص يف حمّل جرم فعل 

 أي: و)التاء( للتأنيث، واسم كان ضمري مسترت تقديره هي ...الشرط 
املولودة )واحدة( خرب كان منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )هلا النصف( مثل هلّن ثلثا. )الواو( 
استئنافّية )ألبوي( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف خرب مقّدم وعالمة اجلّر الياء و)اهلاء( ضمري مضاف إليه 

                                                           
 (  105/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -76

يد مؤسسة اإلميان 1370ول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلد-71  ( 9/956دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر
 حباذف موصوف حيث نابت الصفة منابه أي: حّظ مثل حّظ األنثيني. - 72



)السدس( مبتدأ « 73»مضاف إليه جمرور )لكّل( جاّر وجمرور بدل من اجملرور أبويه بإعادة اجلاّر )واحد( 
مؤّخر مرفوع )من( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف حال من السدس )ترك( 
مثل األول )إن كان( مثل إن كانت )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف خرب  

ء( عاطفة )إن( مثل األول )مل( حرف نفي فقط )يكن( ، )الفا«79»كان مقّدم )ولد( اسم كان مرفوع 
)له ولد( مثل األول )الواو( اعرتاضّية )ورث( فعل ماض و)اهلاء( «. 75»مضارع ناقص جمزوم فعل الشرط 

ضمري مفعول به )أبوا( فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف وحاذفت النون لإلضافة و)اهلاء( مضاف إليه 
ألّم( جاّر وجمرور خرب مقّدم و)اهلاء( مضاف إليه )الثلث( مبتدأ مؤّخر. )الفاء( رابطة جلواب الشرط )

)الفاء( استئنافّية )إن كان له إخوة( مثل إن كان له ولد )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ألّمه السدس( مثل 
 ،«70»ألمه الثلث )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق بأعمال القسمة املتقّدمة أي ب )يوصيكم( وما يليه 

)وصية( مضاف إليه جمرور )يوصي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره هو أي امليت )الباء( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يوصي(، )أو( حرف 

 عطف )دين( معطوف على وصّية جمرور مثله.
)آباء( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أبناء( معطوف على آباء مرفوع مثله و)كم( 

، مبيّن على الضّم «77»مضاف إليه )ال( نافية )تدرون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )أّي( اسم موصول 
)الالم( ره هم اذوف تقدييف حمّل نصب مفعول به عامله تدرون و)هم( مضاف إليه )أقرب( خرب ملبتدأ حم

حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بأقرب )نفعا( متييز منصوب )فريضة( مفعول مطلق مصدر 
، )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق «74»مؤّكد ملضمون اجلملة السابقة، إذ معىن يوصيكم اَّلّل فرض اَّلّل عليكم 

 اللة اسم إّن منصوب )كان( ماض ناقص، واُسه ضمريبفريضة )إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اجل
 مسترت تقديره هو )عليما( خرب كان منصوب )حكيما( خرب ثان منصوب.

 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا–احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىذكره  اآلية ماسبب نزول هاذه جاء يف 

 خمتصره  فيما أخرجه:ما  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
عن جابر رضي هللا تعاَل عنه قال عادن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  311ص 4البخاري ج  

توضأ منه  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال أعقل فدعا مباء فوأبو بكر يف بين سلمة ماْيني فوجدن
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 اَّلل م يف يموِصيكممم فنزلت }علي فأفقت فقلت ما تأمرن أن أصنع يف ماِل يا رسول هللا،  ُث رش
 (74أ ْوالدِكمْم{.)

ِر ِمْثلم ح ظِّ األمنث  ي  نْيِ ف إن كمن    اثْ ن ت  نْيِ ف  ل همن  ث ملمث ا م ا ت  ر ك  وإن ك ان ْت ِنس اًء ف  ْوق   )يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوالدِكمْم لِلاذ ك 
همم ا السُّدمسم مم ا ت  ر ك  إن ك ان  ل هم ول ٌد ف إن ملْ  ي كم  ن ْ ًة ف  ل ه ا النِّْصفم وأل ب  و ْيِه ِلكملِّ واِحٍد مِّ ل هم ول ٌد وو رِث هم  نواِحد 

ِه الث ُّلمثم ف إن   ِه السُّدمسم ِمْن ب  ْعِد وِصي ٍة يموِصي هِب ا أ ْو د  أ ب  و اهم ف ألممِّ  ْيٍن(ك ان  ل هم إْخو ٌة ف ألممِّ
  يف تفسريها: -رمحه هللا-السعديقال -

وهاذا مما يدل على أن هللا تعاَل أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال ْفقتهم، 
 عليهم.

ِر ِمْثلم ح ظِّ األنْ ث  ي  نْيِ { أي: األوالد للصلب، واألوالد لالبن، للاذ ُث ذكر كيفية إرثهم فقال: }  كر لِلاذ ك 
مثل حظ األنثيني، إن مل يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كاذلك، وقد أمجع 

فاملرياث هلم. وليَ ألوالد االبن ْيء، حيث كان  -مع وجود أوالد الصلب-العلماء على ذلك، وأنه 
الد الصلب ذكورًا وإناثا، هاذا مع اجتماع الاذكور واإلناث. وهنا حالتان: انفراد الاذكور، وسيأيت حكمها. أو 

وانفراد اإلناث، وقد ذكره بقوله: } ف ِإْن كمن  ِنس اًء ف  ْوق  اثْ ن ت  نْيِ { أي: بنات صلب أو بنات ابن، ثالثا 
ان ْت  ا النِّْصفم {فأكثر } ف  ل همن  ث ملمث ا م ا ت  ر ك  و ِإن ك  ة { أي: بنتا أو بنت ابن } ف  ل ه   وهاذا إمجاع. و اِحد 

 بقي أن يقال: من أين يستفاد أن لالبنتني الثنتني الثلثني بعد اإلمجاع على ذلك؟

                                                           
( احلديث 05-يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 74

وفيه حَّ نزلت آية املواريث  9ص 15وفيه فنزلت آية املواريث، وج 214ص 12وفيه نزلت آية الفرائض، وج 313ص 1أخرجه البخاري ج
ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ{ وص 55ص 11اريث وأخرجه مسلم جوفيه حَّ نزلت آية املو  17وج ْم لِلاذ ك   50وفيه نزلت }يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوالدِكم

وقال  40ص 9وقال هاذا حديث حسن صحيح وفيه فنزلت }يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوالدِكمْم{ وج 174ص 3وفيه نزلت آية املرياث والرتماذي ج
وابن جرير  314يف املنتقى ص –حيح وفيه نزلت }يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوالدِكمْم لِلاذ ك ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ{ وابن اجلارود هاذا حديث حسن ص

 .270ص 19ج
وابن ماجه رقم  46ص 3وأبو داود ج 174ص 3رمحه هللا: سبب آخر لآلية أخرج الرتماذي وقال حديث حسن صحيح ج -وأضاف
واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وأقره الاذهيب عن جابر  74ص 2قسم  3وابن سعد يف الطبقات جزء  352ص 3ام أمحد جواإلم 2726

 ارضي هللا عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول هللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها معك يوم أحد ْهيدا وإن عمهم
قال: "يقضي هللا يف ذلك" فنزلت آية املواريث فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إَل عمها أخاذ ماهلما فلم يدع هلما ماال ف

 فقال:  "أعط ابنيت سعد الثلثني وأمهما الثمن وما بقي فهو لك".
يف احلفظ على أنه ال عوقصة جابر أصح ألهنا متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد هللا بن حممد بن عقيل وهو صدوق ض

 تنايف بني القصتني فيحتمل أهنا نزلت فيهما معا.
ر ويكون بقال احلافظ يف الفتح وحيتمل أن يكون نزول أوهلا يف قصة البنتني وآخرها وهي قوله }و ِإْن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك الل ًة{ يف قصة جا 

نظر فإن  أي ذكر الكاللة املتصل هباذه اآلية وهللا أعلم ا. ه . وأقول يف كالم احلافظ رمحه هللامراد جابر فنزلت }يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوالدِكمْم{ 
 قوله:

 بل وهللا أعلم.ق}و ِإْن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك الل ًة{ يف مرياث األخوة ألم فاألوَل أن يقال: ال مانع من نزول اآلية يف األمرين معا كما قرره هو 



ًة ف  ل ه ا النِّْصفم { فمفهوم ذلك أنه إن زادت على  ان ْت و اِحد  فاجلواب أنه يستفاد من قوله: } و ِإْن ك 
ِر ِمْثلم ح ظِّ األنْ ث  ي  نْيِ الواحدة، انتق  { ل الفرض عن النصف، وال ُث   بعده إال الثلثان. وأيضا فقوله: } لِلاذ ك 

إذا خل ف ابًنا وبنًتا، فإن االبن له الثلثان، وقد أخرب هللا أنه مثل حظ األنثيني، فدل ذلك على أن للبنتني 
 الثلثني.

وهو أزيد ضررًا عليها من أختها، فأخاذها له مع أختها  -وأيًضا فإن البنت إذا أخاذت الثلث مع أخيها 
 من باب أوَل وأحرى.

ا الث ُّلمث اِن مم ا ت  ر ك  { نص يف األخت ان  ت ا اثْ ن ت  نْيِ ف  ل همم   ني الثنتني.وأيضا فإن قوله تعاَل يف األختني: } ف ِإْن ك 
وَل وأحرى. وقد من باب أ -مع قرهبما-ن يأخاذان الثلثني فاالبنتا -مع بمعدمها-فإذا كان األختان الثنتان 

 أعطى النيب صلى هللا عليه وسلم ابنيت سعد الثلثني كما يف الصحيح.
أنه ليعلم أن  - أعلموهللا-بقي أن يقال: فما الفائدة يف قوله: } ف  ْوق  اثْ ن ت  نْي { ؟. قيل: الفائدة يف ذلك 

الكرمية أنه إذا  بل من الثنتني فصاعًدا. ودلت اآليةالفرض الاذي هو الثلثان ال يزيد بزيادهتن على الثنتني 
وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثني اللاذين 
فرضهما هللا للبنات أو بنات االبن السدس، فيعطى بنت االبن، أو بنات االبن، وهلاذا يسمى هاذا السدس 

 تكملة الثلثني. 
 نت االبن، مع بنات االبن الاليت أنزل منها.ومثل ذلك ب

وتدل اآلية أنه مَّ استغرق البنات أو بنات االبن الثلثني، أنه يسقط م ْن دوهنن ِمْن بنات االبن ألن هللا 
مل يفرض هلن إال الثلثني، وقد مت. فلو مل يسقطن لزم من ذلك أن يفرض هلن أزي د من الثلثني، وهو خالف 

 النص.
 حكام جممع عليها بني العلماء وهلل احلمد.وكل هاذه األ

ودل قوله: } مم ا ت  ر ك  { أن الوارثني يرثون كل ما خلف امليت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغري ذلك، 
 حَّ الدية اليت مل جتب إال بعد موته، وحَّ الديون اليت يف الاذمم  .

ا السُّدمسم مم ا ت   ُث ذكر مرياث األبوين فقال: } و ألب  و ْيِه { أي: أبوه  ن ْهمم  ر ك  ِإْن ك ان  وأمه } ِلكملِّ و اِحٍد مِّ
 ل هم و ل ٌد { أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى، واحًدا أو متعدًدا.

 فأما األم فال تزيد على السدس مع أحد من األوالد.
أنثى أو إناثا ومل يبق بعد  وأما األب فمع الاذكور منهم، ال يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد

مل يبق له تعصيب. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات ْيء أخاذ  -كأبوين وابنتني-الفرض ْيء 
األب السدس فرًضا، والباقي تعصيًبا، ألننا أحلقنا الفروض بأهلها، فما بقي فألوَل رجل ذكر، وهو أوَل 

 من األخ والعم وغريمها.



ِه الث ُّلمثم { أي: والباقي لألب ألنه أضاف املال إَل األ} ف ِإن مل ْ ي كمن ل هم  ب واألم و ل ٌد و و رِث هم أ ب  و اهم ف ألمِّ
 إضافة واحدة، ُث قدر نصيب األم، فدل ذلك على أن الباقي لألب.

وعلم من ذلك أن األب مع عدم األوالد ال فرض له، بل يرث تعصيبا املال كله، أو ما أبقت الفروض، 
ه، ُث فإن الزوج أو الزوجة يأخاذ فرض -ويعرب عنهما بالعمريتني-د مع األبوين أحد الزوجني لكن لو وج

 تأخاذ األم ثلث الباقي واألب الباقي.
ِه الث ُّلمثم { أي: ثلث ما ورثه األبوان. وهو يف هاتني  وقد دل على ذلك قوله: } و و رِث هم أ ب  و اهم ف ألمِّ

وإما ربع يف زوجة وأم وأب. فلم تدل اآلية على إرث األم ثلث  الصورتني إما سدس يف زوج وأم وأب، 
 املال كامال مع عدم األوالد حَّ يقال: إن هاتني الصورتني قد استثنيتا من هاذا.

ويوضح ذلك أن الاذي يأخاذه الزوج أو الزوجة مبنزلة ما يأخاذه الغرماء، فيكون من رأس املال، والباقي 
 بني األبوين.

ألم ثلث املال، لزم زيادهتا على األب يف مسألة الزوج، أو أخاذ األب يف مسألة الزوجة وألنا لو أعطينا ا
زيادة عنها نصف  السدس، وهاذا ال نظري له، فإن املعهود مساواهتا لألب، أو أخاذه ضعف  ما تأخاذه 

 األم.
ِه السُّدمسم { أْقاء، أو ألب، أو ألم، ذكورًا ك و حمجوبني انوا أو إناثًا، وارثني أ} ف ِإن ك ان  ل هم ِإْخو ٌة ف ألمِّ

باألب أو اجلد ]لكن قد يقال: ليَ ظاهرم قوله: } ف ِإْن ك ان  ل هم ِإْخو ٌة { ْامال لغري الوارثني بدليل عدم 
تناوهلا للمحجوب بالنصف، فعلى هاذا ال حيجبها عن الثلث من اإلخوة إال اإلخوة الوارثون. ويؤيده أن 

( 2لثلث ألجل أن يتوفر هلم ْيء من املال، وهو معدوم، وهللا أعلم[ )احلكمة يف حجبهم هلا عن ا
ولكن بشرط كوهنم اثنني فأكثر، ويشكل على ذلك إتيان لفظ "اإلخوة" بلفظ اجلمع. وأجيب عن ذلك 

 بأن املقصود جمرد التعدد، ال اجلمع، ويصدق ذلك باثنني.
اهِ وقد يطلق اجلمع ويراد به االثنان، كما يف قوله تعاَل ع  ْ ِدين  { ن داود وسليمان } و كمن ا حِلمْكِمِهْم 

ا  وقال يف اإلخوة لألم: } و ِإن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك الل ًة أ ِو اْمر أ ٌة و ل هم أ ٌخ أ ْو أمْخٌت ف ِلكملِّ و اِحٍد ِمن ْهمم 
ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث {  انموا أ ْكث  ر  ِمْن ذ ِلك  ف  همْم   .السُّدمسم ف ِإن ك 

فأطلق لفظ اجلمع واملراد به اثنان فأكثر باإلمجاع. فعلى هاذا لو خلف أمًّا وأبًا وإخوة، كان لألم 
السدس، والباقي لألب فحجبوها عن الثلث، مع حجب األب إياهم ]إال على االحتمال اآلخر فإن 

 ( .3لألم الثلث والباقي لألب[ )
منا ترد ا أ ْو د ْيٍن { أي: هاذه الفروض واألنصباء واملواريث إُث قال تعاَل: } ِمن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموِصي هِب  

وتستحق بعد نزع الديون اليت على امليت هلل أو لآلدميني، وبعد الوصايا اليت قد أوصى امليت هبا بعد 
 موته، فالباقي عن ذلك هو الرتكة الاذي يستحقه الورثة.



ا، لكون إخراجها ْاقًّا على الورثة، وإال فالديون وقدم الوصية مع أهنا مؤخرة عن الدين لالهتمام بشأهن
 [ 104مقدمة عليها، وتكون من رأس املال. ] ص 

وأما الوصية فإهنا تصح من الثلث فأقل لألجنيب الاذي هو غري وارث. وأما غري ذلك فال ينفاذ إال بإجازة 
 أ قْ ر بم ل كمْم ن  ْفًعا { . الورثة، قال تعاَل: } آب اؤمكمْم و أ بْ ن اؤمكمْم ال ت ْدرمون  أ ي ُّهممْ 

فلو رد  تقدير اإلرث إَل عقولكم واختياركم حلصل من الضرر ما هللا به عليم، لنقص العقول وعدم 
معرفتها مبا هو الالئق األحسن، يف كل زمان ومكان. فال يدرون أ يُّ األوالِد أو الواِلدين أنفع هلم، وأقرب 

 حلصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
ف رِيض ًة ِمن  اَّللِ  ِإن  اَّلل   ك ان  ع ِليًما ح ِكيًما { أي: فرضها هللا الاذي قد أحاط بكل ْيء علًما، وأحكم } 

ما ْرعه وقد ر ما قد ره على أحسن تقدير ال تستطيع العقول أن تقرتح مثل أحكامه الصاحلة املوافقة لكل 
 (46) اه  زمان ومكان وحال.

ن  اَّللِ  إن  اَّلل   ك ان  ع ِليماً ح  ) آب اؤمكمْم وأ بْ ن ا  ِكيماً (ؤمكمْم ال ت ْدرمون  أ ي ُّهمْم أ قْ ر بم ل كمْم ن  ْفعاً ف رِيض ًة مِّ
ل يف تفسريها إمجااًل ما نصه: أي: إمنا فرضنا لآلباء ولألبناء، وساوينا بني الك -رمحه هللا-قال ابن كثري-

يف أصل املرياث على خالف ما كان عليه األمر يف اجلاهلية، وعلى خالف ما كان عليه األمر يف ابتداء 
 هاذا، َلاإلسالم من كون املال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس، إمنا نسخ هللا ذلك إ

من أبيه ما ال -أو األخروي أو مها -ففرض هلؤالء وهلؤالء حبسبهم؛ ألن اإلنسان قد يأتيه النفع الدنيوي 
ي:  يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكَ؛ فلهاذا قال: } آب اؤمكمْم و أ بْ ن اؤمكمْم ال ت ْدرمون  أ ي ُّهمْم أ قْ ر بم ل كمْم ن  ْفًعا { أ

اذا، كما هو متوقع ومرجو من اآلخر؛ فلهاذا فرضنا هلاذا وهلاذا، وساوينا بني كأن النفع متوقع ومرجو من ه
 القسمني يف أصل املرياث، وهللا أعلم.

وقوله: } ف رِيض ًة ِمن  اَّللِ  { أي: من هاذا الاذي ذكرناه من تفصيل املرياث، وإعطاء بعض الورثة أكثر من 
كال   الاذي يضع األْياء يف حماهلا، ويعطي هو فرض من هللا حكم به وقضاه، وهللا  عليم حكيم-بعض 

 (41)ما يستحقه حبسبه؛ وهلاذا قال: } ِإن  اَّلل   ك ان  ع ِليًما ح ِكيًما {. اه 
ِد وِصي ٍة ن  ِمْن ب  عْ كْ ول كمْم ِنْصفم م ا ت  ر ك  أ ْزو اجمكمْم إن ملْ  ي كمن هل من  ول ٌد ف إن ك ان  هل من  ول ٌد ف  ل كممم الرُّبمعم مم ا ت  ر   

ْن  يموِصني  هِب ا أ ْو د ْيٍن وهل من  الرُّبمعم مم ا ت  ر ْكتمْم إن ملْ  ي كمن ل كمْم ول ٌد ف إن ك ان  ل كمْم ول ٌد ف  ل همن   الثُّممنم مم ا ت  ر ْكتمم مِّ
ا ْمر أ ٌة ول هم أ ٌخ أ ْو أم ب  ْعِد وِصي ٍة تموصمون  هِب ا أ ْو د ْيٍن وإن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك الل ًة أ ِو ا همم  ن ْ ْخٌت ف ِلكملِّ واِحٍد مِّ

ر   ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث ِمْن ب  ْعِد وِصي ٍة يموص ى هِب ا أ ْو د ْيٍن غ ي ْ  ممض ارٍّ وِصي ًة السُّدمسم ف إن ك انموا أ ْكث  ر  ِمن ذ ِلك  ف  همْم 
ِليٌم )  (12مِّن  اَّللِ  واَّلل م ع ِليٌم ح 

                                                           
 (  100/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -محن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الر  -46
 ( 224/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -41



 (42مفردات اآلية)إعراب 
)الواو( استئنافّية )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف خرب مقّدم )نصف( مبتدأ 
مؤّخر مرفوع )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )ترك( فعل ماض )أزواج( فاعل مرفوع و)كم( 

زوم جم -أو تام -كن( مضارع ناقصضمري مضاف إليه )إن( حرف ْرط جازم )مل( حرف نفي فقط )ي
أو  -ن)ولد( اسم يك -أو متعّلق ب )يكن( -فعل الشرط، )هلّن( مثل لكم متعّلق مبحاذوف خرب يكن

م يف حمّل جز  -أو تام -مرفوع )الفاء( عاطفة )إن( حرف ْرط جازم )كان( فعل ماض ناقص -فاعله
ف ط )لكم الرّبع( مثل لكم النصف )من( حر فعل الشرط )هلّن ولد( مثل األول )الفاء( رابطة جلواب الشر 

جّر ما اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف حال من الربع )تركن( فعل ماض مبيّن على السكون 
، )يوصني( مضارع مبيّن على السكون التصاله بنون «43»... و)النون( فاعل )من بعد وصّية( مّر اعراهبا 

ء( حرف جّر و)ها( ضمري مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )يوصني(، )أو( النسوة ... و)النون( فاعل )البا
حرف عطف )دين( معطوف على وصّية جمرور مثله )الواو( عاطفة )هلّن الربع ممّا تركتم( مثل لكم ... 
تركن )إن مل يكن لكم ولد( مثل إن مل يكن هلّن ولد )الفاء( عاطفة )إن كان لكم ولد فلهّن الثمن مما 

رفوع ... تركن من بعد وصّية )توصون( مضارع م بعد وصية( مثل إن كان هلّن ولد فلكم الربع مما تركتم من
 والواو فاعل )أو دين( مثل األول.

ول مرفوع )يورث( مضارع مبيّن للمجه -أو فاعل -)الواو( استئنافّية )إن كان( مثل األول )رجل( اسم كان
، )أو( حرف عطف )امرأة( «49»)كاللة( حال منصوبة مرفوع، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

معطوف على رجل مرفوع مثله )الواو( حالّية )له( مثل لكم متعّلق مبحاذوف خرب مقّدم )أخ( مبتدأ مؤّخر 
مرفوع )أخت( معطوف على أخ حبرف العطف )أو( مرفوع مثله )الفاء( رابطة جلواب الشرط )لكّل( جاّر 

ّدم )واحد( مضاف إليه جمرور )من( حرف جّر )مها( ضمري يف حمّل جّر وجمرور متعّلق مبحاذوف خرب مق
متعّلق مبحاذوف نعت لواحد )السدس( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الفاء( عاطفة )إن( حرف ْرط )كانوا( فعل 

 ماض ناقص مبيّن على الضّم ...
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 (.11يف اآلية السابقة ) - 43
يف إعراب كاللة توجيهات كثرية حبسب معىن الكلمة املختلف وتفسريها، ونورد فيما يلي ما جاء يف تفسري البحر احمليط ألِب حّيان  - 49

 نتصاب الكاللة على احلال من الضمري املستكّن يفومعىن الكاللة أنه املّيت أو الوارث فا».... من هاذه التوجيهات والتخرجيات، قال: 
جل يورث، وإذا وقع على الوارث احتيج إَل تقدير ذا كاللة ... وإن كان معىن الكاللة القرابة فانتصاهبا على أهّنا مفعول ألجله أي يورث أل

وارث فيجوز صب كاللة على أنّه خرب كان، مبعىن الالكاللة ... وجيوز إذا كانت )كان( ناقصة والكاللة مبعىن امليت أن يكون يورث صفة وينت
ذلك على حاذف مضاف أي وإن كان رجل موروث ذا كاللة. وقال عطاء: الكاللة املال، فينتصب كاللة على أنه مفعول ثان سواء بين 

 اه « ة كاللة ... إخلف تقديره وراثالفعل للفاعل أو املفعول. وقال ابن زيد: الكاللة الوراثة، وينتصب على احلال أو على النعت ملصدر حماذو 



ثر ّر متعّلق بأكوالواو اسم كان )أكثر( خرب منصوب )من( حرف جّر )ذا( اسم إْارة مبيّن يف حمّل ج
و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ 
)ْركاء( خرب مرفوع )يف الثلث( جاّر وجمرور متعّلق بشركاء )من بعد وصّية يوصى هبا أو دين( مثل نظريهتا 

منصوبة من  يه ضمري مسترت نائب فاعل )غري( حالاملتقّدمة يف اآلية السابقة و)يوصى( مبيّن للمجهول وف
املوصي املفهوم من قوله يوصى هبا )مضار( مضاف إليه جمرور )وصّية( مفعول مطلق لفعل حماذوف منصوب 
)من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف نعت لوصّية )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( 

 ( خرب ثان مرفوع.خرب مرفوع )حليم
 روائع البيان والتفسري

ان  هل من  ول ٌد ف  ل كممم الرُّبمعم مم ا ت  ر   ْكن  ِمْن ب  ْعِد وِصي ٍة )ول كمْم ِنْصفم م ا ت  ر ك  أ ْزو اجمكمْم إن ملْ  ي كمن هل من  ول ٌد ف إن ك 
ْن إن ملْ  ي كمن ل كمْم ول ٌد ف إن ك ان  ل كمْم و يموِصني  هِب ا أ ْو د ْيٍن وهل من  الرُّبمعم مم ا ت  ر ْكتمْم  ل ٌد ف  ل همن  الثُّممنم مم ا ت  ر ْكتمم مِّ

 ب  ْعِد وِصي ٍة تموصمون  هِب ا أ ْو د ْيٍن (
 : -رمحه هللا -قال السعدي-

ل ٌد ف ِإْن ك ان  هل من  و ل ٌد هل من  و   ُث قال تعاَل: } و ل كمْم { أيها األزواج } ِنْصفم م ا ت  ر ك  أ ْزو اجمكمْم ِإن ملْ  ي كمن
 ي كمْن ل كمْم و ل ٌد ف ِإن ك ان  مل ْ ف  ل كممم الرُّبمعم مم ا ت  ر ْكن  ِمن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموِصني  هِب ا أ ْو د ْيٍن و هل من  الرُّبمعم مم ا ت  ر ْكتمْم ِإن 

ْن ب  ْعِد و ِصي ٍة تموصمون  هِب ا أ ْو د ْيٍن { .ل كمْم و ل ٌد ف  ل همن  الثُّممنم مم ا ت  ر كْ   تمم مِّ
ويدخل يف مسمى الولد املشروط وجوده أو عدمه، ولد الصلب أو ولد االبن الاذكر واألنثى، الواحد 

 واملتعدد، الاذي من الزوج أو من غريه، وخيرج عنه ولد البنات إمجاًعا.
عض ك الل ًة أ ِو اْمر أ ٌة و ل هم أ ٌخ أ ْو أمْخٌت { أي: من أم، كما هي يف ب  ُث قال تعاَل: } و ِإْن ك ان  ر جمٌل يمور ثم 

القراءات. وأمجع العلماء على أن املراد باإلخوة هنا اإلخوة لألم، فإذا كان يورث كاللة أي: ليَ للميت 
كاللة  اذه هي الوالد وال ولد أي: ال أب وال جد وال ابن وال ابن ابن وال بنت وال بنت ابن وإن نزلوا. وه

 كما فسرها باذلك أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، وقد حصل على ذلك االتفاق وهلل احلمد.
انموا أ ْكث  ر  ِمْن ذ ِلك  { أي: من  ن ْهمم ا { أي: من األخ واألخت } السُّدمسم { ، } ف ِإن ك  } ف ِلكملِّ و اِحٍد مِّ

ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث { أي: ال ي ْمر ك اءم زيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنني. ودل قوله: } ف  هم واحد } ف  همْم  ْم 
 يف الث ُّلمِث { أن ذ ك رهم وأنثاهم سواء، ألن لفظ "التشريك" يقتضي التسوية.

ودل لفظ } اْلك الل ِة { على أن الفروع وإن نزلوا، واألصول  الاذكور وإن علوا، يمسقطون أوالد األم، ألن 
 يف الكاللة، فلو مل يكن يورث كاللة، مل يرثوا منه ْيًئا اتفاقًا. هللا مل يورثهم إال

ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث { أن اإلخوة األْقاء ي سقمطون يف املسألة املسماة باحلمارية. وهى:  ودل قوله: } ف  همْم 
 زوج، وأم، وإخوة ألم، وإخوة أْقاء. للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخوة لألم الثلث، ويسقط

األْقاء، ألن هللا أضاف الثلث لإلخوة من األم، فلو ْاركهم األْقاء لكان مجعا ملا فر ق هللا حكمه. 



 -وأيضا فإن اإلخوة لألم أصحاب فروض، واألْقاء عصبات. وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
باءهم، ففي ر هللا أنصوأهل الفروض هم الاذين قد   -"أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوَل رجل ذكر" 

 هاذه املسألة ال يبقى بعدهم ْيء، في ْسقمط األْقاء، وهاذا هو الصواب يف ذلك.
ِة وأما مرياث اإلخوة واألخوات األْقاء أو ألب، فماذكور يف قوله: } ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك الل  

 { اآلية.
ف، والثنتان هلما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع األخت لألب فاألخت الواحدة ْقيقة أو ألب هلا النص

( وهو السدس تكملة الثلثني. 2أو األخوات تأخاذ النصف، والباقي من الثلثني لألخت أو األخوات ألب )
وإذ استغرقت الشقيقات الثلثني سقط األخوات لألب كما تقدم يف البنات وبنات االبن. وإن كان اإلخوة 

 للاذكر مثل حظ األنثيني.رجاال ونساًء ف
فإن قيل: فهل يستفاد حكم مرياث القاتل، والرقيق، واملخالف يف الدين، واملبعض، واْلنثى، واجلد مع 
اإلخوة لغري أم، والعول، والرد، وذوي األرحام، وبقية العصبة، واألخوات لغري أم مع البنات أو بنات االبن 

 من القرآن أم ال؟
إْارات دقيقة يعسر فهمها على غري املتأمل تدل على مجيع املاذكورات. فأما قيل: نعم، فيه تنبيهات و 

)القاتل واملخالف يف الدين( فيعرف أهنما غري وارثني من بيان احلكمة اإلهلية يف توزيع املال على الورثة 
 حبسب قرهبم ونفعهم الديين والدنيوي.

اتل قد سعى ي ُّهمْم أ قْ ر بم ل كمْم ن  ْفًعا { وقد عملم أن القوقد أْار تعاَل إَل هاذه احلكمة بقوله: } ال ت ْدرمون  أ  
ملورثه بأعظم الضرر، فال ينتهض ما فيه من موجب اإلرث أن يقاوم ضرر القتل الاذي هو ضد النفع الاذي 
رتب عليه اإلرث. فعملم من ذلك أن القتل أكرب مانع مينع املرياث، ويقطع الرحم الاذي قال هللا فيه: } 

اِم ب  ْعضمهمْم أ ْوَل  بِب  ْعٍض يف ِكت اِب اَّللِ  { مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من استع و أمولمو جل األْرح 
 ْيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه"

وهباذا وِنوه يعرف أن املخالف لدين املوروث ال إرث له، وذلك أنه قد تعارض املوجب الاذي هو اتصال 
 الاذي هو املخالفة يف الدين املوجبة للمباينة من كل وجه، فقوي املانع ومنع النسب املوجب لإلرث، واملانعم 

موجب اإلرث الاذي هو النسب، فلم يعمل املوجب لقيام املانع. يوضح ذلك أن هللا تعاَل قد جعل حقوق 
به.  قاملسلمني أوَل من حقوق األقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات املسلم انتقل ماله إَل من هو أوَل وأح

اِم ب  ْعضمهمْم أ ْوَل  بِب  ْعٍض يف ِكت اِب اَّللِ  { إذا اتفقت أدياهنم، وأما مع  فيكون قوله تعاَل: } و أمولمو األْرح 
 تباينهم فاألخوة الدينية مقدمة على األخوة النسبية اجملردة.

توارث فيها بلفظ سبحانه القال ابن القيم يف "جالء األفهام": وتأمل هاذا املعىن يف آية املواريث، وتعليقه 
الزوجة دون املرأة، كما يف قوله تعاَل: } و ل كمْم ِنْصفم م ا ت  ر ك  أ ْزو اجمكمْم { إياذانا بأن هاذا التوارث إمنا وقع 



بالزوجية املقتضية للتشاكل والتناسب، واملؤمن والكافر ال تشاكل بينهما وال تناسب، فال يقع بينهما 
 القرآن ومركباته فوق عقول العاملني  انتهى. التوارث. وأسرار مفردات

وأما ) الرقيق ( فإنه ال يرث وال يورث، أما كونه ال يورث فواضح، ألنه ليَ له مال يورث عنه، بل كل ما 
معه فهو لسيده. وأما كونه ال يرث فألنه ال ميلك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنيب من امليت فيكون 

ِر ِمْثلم ح ظِّ األنْ ث  ي  نْي { } و ل كمْم ِنْصفم م ا ت  ر ك  أ ْزو اجمكمْم { } ف ِلكملِّ و  مثل قوله تعاَل: } لِ  ا لاذ ك  ن ْهمم  اِحٍد مِّ
السُّدمسم { وِنوها ملن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فال يتأتى منه ذلك، فعلم أنه ال مرياث له. وأما م ْن 

 املواريث، لكون ما فيه من احلرية يستحق هبا ما رتبه هللا يفبعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه. ف
ما فيه من احلرية قابال للتملك، وما فيه من الرق فليَ بقابل لاذلك، فإذا يكون املبعض، يرث ويورث، 
وحيجب بقدر ما فيه من احلرية. وإذا كان العبد يكون حممودا ماذموما، مثابا ومعاقبا، بقدر ما فيه من 

فهاذا كاذلك. وأما ) اْلنثى ( فال خيلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته، أو مشكال.  موجبات ذلك،
 فإن كان واضحا فاألمر فيه واضح.

 إن كان ذكرا فله حكم الاذكور، ويشمله النص الوارد فيهم.
 وإن كان أنثى فله حكم اإلناث، ويشملها النص الوارد فيهن.

ن فاألمر فيه واضح، وإن كا -كاإلخوة لألم-واألنثى ال خيتلف إرثهما وإن كان مشكال فإن كان الاذكر 
ين، خيتلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ومل يبق لنا طريق إَل العلم باذلك، مل نعطه أكثر التقدير 
كم و الحتمال ظلم من معه من الورثة، ومل نعطه األقل، الحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بني األمرين، وسل

أعدل الطريقني، قال تعاَل: } اْعِدلموا همو  أ قْ ر بم لِلت  ْقو ى { وليَ لنا طريق إَل العدل يف مثل هاذا أكثر 
 من هاذا الطريق املاذكور. و } ال يمك لِّفم اَّلل م ن  ْفًسا ِإال ومْسع ه ا { } ف ات  قموا اَّلل   م ا اْست ط ْعتمْم {

ْقاء أو ألب، وهل يرثون معه أم ال؟ فقد دل كتاب هللا على قول أِب وأما ) مرياث اجلد ( مع اإلخوة األ
 بكر الصديق رضي هللا عنه، وأن اجلد حيجب اإلخوة أْقاء أو ألب أو ألم، كما حيجبهم األب.

ِه يوبيان ذلك: أن اجلد أب يف غري موضع من القرآن كقوله تعاَل: } ِإْذ ح ض ر  ي  ْعقموب  اْلم ْوتم ِإْذ ق ال  لِب نِ 
ِإُْس اِعيل  و ِإْسح اق  { اآلية. وقا يوسف عليه  لم ا ت  ْعبمدمون  ِمْن ب  ْعِدي ق الموا ن  ْعبمدم ِإهل  ك  و إِل ه  آب اِئك  ِإبْ ر اِهيم  و 

 السالم: } و ات  ب  ْعتم ِمل ة  آب اِئي ِإبْ ر اِهيم  و ِإْسح اق  و ي  ْعقموب  {
على أن اجلد مبنزلة األب، يرث ما يرثه األب، وحيجب من فسمى هللا اجلد وجد األب أبا، فدل ذلك 

 حيجبه.
وإذا كان العلماء قد أمجعوا على أن اجلد حكمه حكم األب عند عدمه يف مرياثه مع األوالد وغريهم من 
بين اإلخوة واألعمام وبنيهم، وسائر أحكام  املواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكممه حكم ه يف حجب 

 .اإلخوة لغري أم



وإذا كان ابن االبن مبنزلة ابن الصلب فلم ال يكون اجلد مبنزلة األب؟ وإذا كان جد األب مع ابن األخ قد 
اتفق العلماء على أنه حيجبه. فلم ال حيجب جد امليت أخاه؟ فليَ مع م ْن يورِّث اإلخوة  مع اجلد، نص 

 وال إْارة وال تنبيه وال قياس صحيح.
تفاد حكمها من القرآن، وذلك أن هللا تعاَل قد فرض وقدر ألهل املواريث وأما مسائل )العول( فإنه يس

 أنصباء، وهم بني حالتني:
إما أن حيجب بعضهم بعًضا أو ال. فإن حجب بعضهم بعضا، فاحملجوب ساقط ال يزاِحم وال يستحق 

غرقها من غري زيادة تستْيئا، وإن مل حيجب بعضهم بعضا فال خيلو، إما أن ال تستغرق الفروض الرتكة، أو 
وال نقص، أو تزيد الفروض على الرتكة، ففي احلالتني األوليني كل يأخاذ فرضه كامال. ويف احلالة األخرية 

 وهي ما إذا زادت الفروض على الرتكة فال خيلو من حالني:
جيح بغري ر إما أن ننقص بعض  الورثة عن فرضه الاذي فرضه هللا له، ونكمل للباقني منهم فروضهم، وهاذا ت

مرجح، وليَ نقصان أحدهم بأوَل من اآلخر، فتعينت احلال الثانية، وهي: أننا نعطي كل واحد منهم 
نصيبه بقدر اإلمكان، وِناصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغرمي، وال طريق موصل إَل ذلك 

 ه.إال بالعول، فعلم من هاذا أن العول يف الفرائض قد بينه هللا يف كتاب
وبعكَ هاذه الطريقة بعينها يعلم  الرد فإن أهل الفروض إذا مل تستغرق فروضمهم الرتكة  وبقي ْيء ليَ 
له مستحق من عاصب قريب وال بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغري مرجح، وإعطاؤه غري هم ممن 

اِم ب  ْعضمهممْ  ْعٍض يف ِكت اِب اَّللِ  { أ ْوَل  بِب    ليَ بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقوله: } و أمولمو األْرح 
 فتعني أن ي مر د  على أهل الفروض بقدر فروضهم.

وملا كان الزوجان ليسا من القرابة، مل يستحقا زيادة على فرضهم املقدر ]هاذا عند من ال يورِّث الزوجني 
لى القول اآلخر، ا، وعبالرد، وهم مجهور القائلني بالرد، فعلى هاذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريب

أن الزوجني كغريمها من ذوي الفروض ي مر دُّ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإهنما يزادان بالرد كغريمها، فالعلة 
على هاذا كونه وارثا صاحب فرض، فهاذا هو الظاهر من داللة الكتاب والسنة، والقياس الصحيح، وهللا 

 أعلم .
م ( فإن امليت إذا مل خيلف صاحب فرض وال عاصبا، وبقي األمر وهباذا يعلم أيضا ) مرياث ذوي األرحا

دائرا بني كون ماله يكون لبيت املال ملنافع األجانب، وبني كون ماله يرجع إَل أقاربه املدلني بالورثة اجملمع 
اِم ب  ْعضمهمْم أ ْوَل  بِب  ْعٍض يف ِكت اِب ا  { فصرفه لغريهم َّلل ِ عليهم، ويدل على ذلك قوله تعاَل: } و أمولمو األْرح 

 ترك ملن هو أوَل من غريه، فتعني توريث ذوي األرحام.
وإذا تعني توريثهم، فقد علم أنه ليَ هلم نصيب مقدر بأعياهنم يف كتاب هللا. وأن بينهم وبني امليت 

 وسائط، صاروا بسببها من األقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. وهللا أعلم.



) مرياث بقية العصبة ( كالبنوة واألخوة وبنيهم، واألعمام وبنيهم إخل فإن النيب صلى هللا عليه وسلم وأما 
اِن قال: "أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوِل رجل ذكر"وقال تعاَل: } و ِلكملٍّ ج ع ْلن ا م و اِل  مم ا ت  ر ك  اْلو اِلد  

اذه هلها ومل يبق ْيء، مل يستحق العاصب ْيًئا، وإن بقي ْيء أخو األقْ ر بمون  { فإذا أحلقنا الفروض بأ
 أوِل العصبة، وحبسب جهاهتم ودرجاهتم.

فإن جهات العصوبة مخَ: البنوة، ُث األبوة، ُث األخوة وبنوهم، ُث العمومة وبنوهم، ُث الوالء، فيقدم منهم 
قيق، منزلة واحدة فاألقوى، وهو الش األقرب جهة. فإن كانوا يف جهة واحدة فاألقرب منزلة، فإن كانوا يف

 فإن تساووا من كل وجه اْرتكوا. وهللا أعلم.
وأما كون األخوات لغري أم مع البنات أو بنات االبن عصبات، يأخاذن ما فضل عن فروضهن، فألنه ليَ 

 يف القرآن ما يدل على أن األخوات يسقطن بالبنات.
ت فرضهن، فإنه يعطى لألخوات وال يعدل عنهن إَل فإذا كان األمر كاذلك، وبقي ْيء بعد أخاذ البنا

 (45)  اه  عصبة أبعد منهن، كابن األخ والعم، ومن هو أبعد منهم. وهللا أعلم.
ن ْهمم ا السُّدمسم ف إن ك انموا أ   ذ ِلك  ْكث  ر  ِمن )وإن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك الل ًة أ ِو اْمر أ ةٌ ول هم أ ٌخ أ ْو أمْخٌت ف ِلكملِّ واِحٍد مِّ

ر  ممض ارٍّ وِصي ًة مِّن  اَّللِ  واَّلل م  ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث ِمْن ب  ْعِد وِصي ٍة يموص ى هِب ا أ ْو د ْيٍن غ ي ْ ِليٌم(ع  ف  همْم   ِليٌم ح 
ِو اْمر أ ٌة الل ًة أ  قوله تعاَل : } و ِإْن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك   رمحه هللا يف بياهنا إمجااًل ما خمتصره: - قال البغوي-

{ تمورث كاللة، ونظم اآلية: وإن كان رجل أو امرأة يمورث كاللة وهو نصب على املصدر، وقيل: على 
 خرب ما مل يمس ّم فاعلمه، وتقديره: إن كان رجل يورث ماله كاللة.

لشعيب ا واختلفوا يف الكاللة فاذهب أكثر الصحابة إَل أن الكاللة من ال و ل د  له وال واِلد  له. وروي عن
قال: سئل أبو بكر رضي هللا عنه عن الكاللة فقال: إن سأقول فيها قوال برأيي فإن كان صوابا فمن هللا 
وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان، أراه ما خال الوالد والولد، فلما استخلف عمر رضي هللا عنهما قال: 

 .إن ألستحيي من هللا أن أرد ْيئا قاله أبو بكر رضي هللا عنه  
وذهب طاوس إَل أن الكاللة من ال ولد له، وهو إحدى الروايتني عن ابن عباس رضي هللا عنهما، وأحد 
 القولني عن عمر رضي هللا عنه  ، واحتج من ذهب إَل هاذا بقول هللا تعاَل: } قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك الل ةِ 

َ  ل هم و ل ٌد { وبيانه عند لت فيه العامة مأخوٌذ من حديث جابر بن عبد هللا، ألن اآلية نز  ِإِن اْمرمٌؤ ه ل ك  ل ْي
ومل يكن له يوم نزوهلا أب وال ابن، ألن أباه عبد هللا بن حرام قتل يوم أمحد، وآية الكاللة نزلت يف آخر 

 عمر النيب صلى هللا عليه وسلم، فصار ْأن جابر بيانًا ملراد اآلية لنزوهلا فيه.
ا السُّدمسم { ما نصهيف -رمحه هللا-ُث قال   : أراد  بيان قوله تعاِل: } و ل هم أ ٌخ أ ْو أمْخٌت ف ِلكملِّ و اِحٍد ِمن ْهمم 

به األخ واألخت من األم باالتفاق، قرأ سعد بن أِب وقاص "وله أخ أو أخت من أم" ومل يقْل هلما مع 

                                                           
 (  104/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -45



ء رمّبا نهما، وكانا يف احلكم سواذكر الرجل واملرأة من قبل، على عادة العرب إذا ذكرت اُسني ُث أخربت ع
-ا لكبرية") البقرة والصالة وإهن أضافت إَل أحدمها، ورمّبا أضافت إليهما، كقوله تعاَل: "واستعينوا بالصرب

ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث { فيه إمجاع أن أوالد األم إذا كانوا اثنني  153 انموا أ ْكث  ر  ِمْن ذ ِلك  ف  همْم  (، } ف ِإْن ك 
ا يشرتكون يف الثلث ذك رمهم وأنثاهم، قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف خطبته: أال إن اآلية فصاعد

 اليت أنزل هللا تعاَل يف أول سورة النساء يف ْأن الفرائض أنزهلا يف الولد والوالد.
وة واألخوات من إلخواآلية الثانية يف الزوج والزوجة واإلخوة من األم، واآلية اليت ختم هبا سورة النساء يف ا

األب واألم، واآلية اليت ختم هبا سورة األنفال أنزهلا يف أوِل األرحام بعضهم أوَل ببعض يف كتاب هللا، } 
 ِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموص ى هِب ا أ ْو د ْيٍن غ ي ْر  ممض ارٍّ { أي: غري ممدخل الضر ر  على الورثة مبجاوزته الثلث يف

ِليٌم { قال قتادالوصية، قال احلسن هو أ ة: كره ن يوصي بدين ليَ عليه، } و ِصي ًة ِمن  اَّللِ  و اَّلل م ع ِليٌم ح 
رار يف احلياة وعند املوت، وهنى عنه وقدم فيه. اه   (40) هللا الضِّ

ن اٍت جت ْرِي ِمن حت ِْته ا  اِلِدين  ِفيه ا وذ ِلك  الف ْوزم اتِْلك  حمدمودم اَّللِ  وم ن يمِطِع اَّلل   ور سمول هم يمْدِخْلهم ج  أل نْ ه ارم خ 
 (13الع ِظيمم )

 (47إعراب مفردات اآلية)
)يت( اسم إْارة مبيّن على السكون الظاهر على الياء احملاذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل رفع مبتدأ و)الالم( 

ستئنافّية )الواو( ا  رورللبعد و)الكاف( للخطاب )حدود( خرب مرفوع )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جم
)من( اسم ْرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يطع( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت 
تقديره هو )اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة 

جواب الشرط و)اهلاء( مفعول به أّول  منصوب مثله و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )يدخل( مضارع جمزوم
)جّنات( مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الكسرة )جتري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة 

و)اهلاء(  -أو بفعل جتري -املقّدرة على الياء، )من حتت( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف حال من األهنار
ين( حال منصوبة من مفعول يدخل، وجاء مجعا ملعىن ضمري مضاف إليه )األهنار( فاعل مرفوع )خالد

املفعول، وقد يفرد كما سيأيت، وعالمة النصب الياء )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق 
 خبالدين )الواو( استئنافّية )ذلك( مثل األول )الفوز( خرب مرفوع )العظيم( نعت للفوز مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسري
اِلِدين  ِفيه  )تِلْ  ا األ نْ ه ارم خ  ن اٍت جت ْرِي ِمن حت ِْته  ا وذ ِلك  الف ْوزم ك  حمدمودم اَّللِ  وم ن يمِطِع اَّلل   ور سمول هم يمْدِخْلهم ج 

 ( الع ِظيمم 

                                                           
 (  146/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -40

يد مؤسسة اإلميان 1370د الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عب-47  ( 9/906دمشق) –ه ( نشر : دار الْر



بينكم،  تأويل اآلية إًذا: هاذه القسمة اليت قسم:لألقوالبعد ترجيحه  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي
الناس، عليها ربكم مواريث  موتاكم، فصوٌل فص ل هبا لكم بني طاعته ومعصيته، وحدود لكم تنتهون أيها 

إليها فال تتعد وها، ليعلم منكم أهل  طاعته من أهل معصيته،  فيما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم 
 بينكم، وفيما هناكم عنه منها.

 ورسوله" يف يطع هللا ذلك: "ومنال لفريق أهل طاعته يف ُث أخرب جل ثناؤه عما أعد  لكل فريق منهم فق
العمل مبا أمره به، واالنتهاء إَل ما حد ه له يف قسمة املواريث وغريها، وجيتنْب ما هناه عنه يف ذلك وغريه 

 "يدخله جنات جتري من حتتها األهنار".
ها"، يقول: هنار"خالدين فيجنات"، يعين: بساتني جتري من حتت غروسها وأْجارها األ فقوله: "يدخله

قول: وإدخال هللا إياهم ي رجون منها  "وذلك الفوز العظيم"باقني فيها أبًدا ال ميوتون فيها وال يفنون، وال خيمْ 
 (44) اه اجلنان  اليت وصفها على ما وصف من ذلك . 

اٌب مُِّهنٌي )   (19و م ن ي  ْعِص اَّلل   ور سمول هم وي  ت  ع د  حمدمود هم يمْدِخْلهم ن اراً خ اِلداً ِفيه ا ول هم ع اذ 
 (44إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )من يعص اَّلّل ورسوله( مثل من يطع اَّلّل ورسوله يف اآلية السابقة وعالمة اجلزم لفعل 
)يعص( حاذف حرف العّلة )الواو( عاطفة )يتعّد( مضارع جمزوم معطوف على )يعص(، وعالمة اجلزم 

مري مضاف ضحاذف حرف العّلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )حدود( مفعول به منصوب و)اهلاء( 
الم( خالدين فيها يف اآلية السابقة )الواو( عاطفة )ال ...إليه )يدخله نارا خالدا فيها( مثل يدخله جّنات 

حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف خرب مقدم )عاذاب( مبتدأ مؤّخر )مهني( نعت 
 لعاذاب مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسري
اٌب مُِّهنٌي )و م ن ي  ْعِص   (19اَّلل   ور سمول هم وي  ت  ع د  حمدمود هم يمْدِخْلهم ن اراً خ اِلداً ِفيه ا ول هم ع اذ 

ريد يف قسمة املواريث قوله: )و م ْن ي  ْعِص اَّلل   و ر سمول هم( ي يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا –قال القرطيب -
ن إن أريد به د هم( أي خيالف أمره )يمْدِخْلهم ناراً خاِلداً ِفيها( والعصيافلم يقسمها ومل يعمل هبا )و ي  ت  ع د  حمدمو 

الكفر فاْللود على بابه، وإن أريد به الكبائر وجتاوز أوامر هللا تعاَل فاْللود مستعار ملدة ما. كما تقول: 
 (46)اه خلد هللا ملكه. 

                                                           
 ( 4741/  76/   4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكر -44

يد مؤسسة اإلميان 1370: انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف -44  ( 9/901دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر
 (  42/ 5القاهرة ) –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--46



ون يف اسم املعصية الكفر فما دونه من املعاصي، فال يك ويدخل فقال:بيانا  -رمحه هللا -وزاد السعدي-
فيها ْبهة للخوارج القائلني بكفر أهل املعاصي فإن هللا تعاَل رتب دخول اجلنة على طاعته وطاعة رسوله. 

 ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل اجلنة بال عاذاب.
تامة يدخل فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه ومن عصى هللا ورسوله معصية 

معصية وطاعة، كان فيه من موجب الثواب والعقاب حبسب ما فيه من الطاعة واملعصية. وقد دلت 
النصوص املتواترة على أن املوحدين الاذين معهم طاعة التوحيد، غري خملدين يف النار، فما معهم من التوحيد 

 (41) م من اْللود فيها. اه مانع هل
ِهدموا ف أ ْمِسكموهم    ْ نكمْم ف إن  ن  يف الب ميموِت والال يت ي ْأِتني  الف اِحش ة  ِمن نِّس اِئكمْم ف اْست ْشِهدموا ع ل ْيِهن  أ ْرب  ع ًة مِّ

ْوتم أ ْو جي ْع ل  اَّلل م هل من  س ِبيالً )
 
 ( 15ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  امل

 (42دات اآلية)إعراب مفر 
)الواو( استئنافّية )الاليت( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يأتني( مضارع مبيّن على السكون يف حمّل 

فاعل )الفاحشة( مفعول به منصوب )من نساء( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف حال من  والنون ...رفع 
فاعل يأتني و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( زائدة يف اْلرب ملشاهبة املبتدأ للشرط )استشهدوا( فعل أمر 

فعل بوالواو فاعل )على( حرف جّر و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق  ...مبيّن على حاذف النون 
استشهدوا )أربعة( مفعول به منصوب )منكم( مثل عليهّن متعّلق بنعت ألربعة، ومتييز العدد حماذوف تقديره 
ْهداء أو رجال )الفاء( استئنافّية )إن( حرف ْرط جازم )ْهدوا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف حمّل 

 مثل استشهدوا و)هّن( ضمري والواو فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )أمسكوا( ...جزم فعل الشرط 
مفعول به )يف البيوت( جاّر وجمرور متعّلق ب )أمسكوهّن(، )حَّّ( حرف غاية وجّر )يتوىّف( مضارع 
منصوب ب )أن( مضمرة وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )هّن( ضمري مفعول به )املوت( 

 فاعل مرفوع على حاذف مضاف أي مالئكة املوت.
 ل )أن يتوفّاهّن املوت( يف حمّل جّر ب )حَّّ( متعّلق ب )أمسكوهّن(.واملصدر املؤوّ 

)أو( حرف عطف )جيعل( مضارع منصوب معطوف على يتوىف )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الالم( 
 ، )سبيال( مفعول به منصوب.«43»حرف جّر و)هّن( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )جيعل( 

 روائع البيان والتفسري
ِهدموا ف أ ْمِسكموهم   ْ نكمْم ف إن  ن  يف الب ميموِت )والال يت ي ْأِتني  الف اِحش ة  ِمن نِّس اِئكمْم ف اْست ْشِهدموا ع ل ْيِهن  أ ْرب  ع ًة مِّ

ِبياًل(  ْوتم أ ْو جي ْع ل  اَّلل م هل من  س 
 
 ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  امل

                                                           
 (  176/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -41
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 أو مبحاذوف حال من )سبيال(، أو مبحاذوف مفعول به ثان لفعل جيعل. - 43



لبينة ن احلكم يف ابتداء اإلسالم أن املرأة إذا زنت فثبت زناها باكا  بيانا فقال: -رمحه هللا-قال ابن كثري-
العادلة، حمبست يف بيت فال متمكن من اْلروج منه إَل أن متوت؛ وهلاذا قال: } و الاليت ي ْأِتني  اْلف اِحش ة  { 

  ْ ِسكموهمن  يف اْلب ميموِت ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  ِهدموا ف أ مْ يعين: الزنا } ِمن نِّس اِئكمْم ف اْست ْشِهدموا ع ل ْيِهن  أ ْرب  ع ًة ّمنكمْم ف ِإن 
 اْلم ْوتم أ ْو جي ْع ل  اَّلل م هل من  س ِبيال { فالسبيل الاذي جعله هللا هو الناسخ لاذلك.

 قال ابن عباس: كان احلكم كاذلك، حَّ أنزل هللا سورة النور فنسخها باجللد، أو الرجم.
عيد بن جمب  رْي، واحلسن، وع طاء اْلمراسان، وأِب صاحل، وقتادة، وزيد بن أسلم، وكاذا رموي عن ِعْكرِمة، وس  

 (49)والضحاك: أهنا منسوخة. وهو أمر متفق عليه. اه 
ِمْنكمْم {  } ف اْست ْشِهدموا ع ل ْيِهن  أ ْرب  ع ةً  :-رمحه هللا-السعدي اِل عدم النسخ  فقال  بوذه (:95قلت)-

ِهدموا ف أ ْمِسكموهمن  يف اْلب ميموِت { أي: احبسوهن عن اْلروج   ْ أي: من رجالكم املؤمنني العدول. } ف ِإْن 
حلبَ. ا املوجب للريبة. وأيضا فإن احلبَ من مجلة العقوبات } ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  اْلم ْوتم { أي: هاذا منتهى

} أ ْو جي ْع ل  اَّلل م هل من  س ِبيال { أي: طريقا غري احلبَ يف البيوت، وهاذه اآلية ليست منسوخة، وإمنا هي 
مغياة إَل ذلك الوقت، فكان األمر يف أول اإلسالم كاذلك حَّ جعل هللا هلن سبيال وهو رجم احملصن 

 (40) وجلد غري احملصن. اه 
قوله تعاَل: )ف ِإْن يف تفسريه لآلية قال: –رمحه هللا  -ملسألة ذكرها القرطيبالفصل يف هاذه ا لوالقو  قلت:-

ِهدموا ف أ ْمِسكموهمن  يف اْلب ميموِت( هاذه أول عقوبات الزناة، وكان هاذا يف ابتداء اإلسالم، قاله عبادة بن   ْ
 الثيب. رجم يفالصامت واحلسن وجماهد حَّ نسخ باألذى الاذي بعده، ُث نسخ ذلك بأية )النور( وبال

وقالت فرقة: بل كان اإلياذاء هو األول ُث نسخ باإلمساك، ولكن التالوة أخرت وقدمت، ذكره ابن فورك، 
وهاذا اإلمساك واحلبَ يف البيوت كان يف صدر اإلسالم قبل أن يكثر اجلناة، فلما كثروا وخشي قوهتم اختاذ 

 هلم سجن، قاله ابن العرِب.
يل االلتباس فقال: واختلف العلماء هل كان هاذا السجن حدا أو توعدا ما يز  –رمحه هللا  –ُث أضاف 

: وأهنم أنه حد، قاله ابن عباس واحلسن. زاد ابن زيد -أنه توعد باحلد، والثان -باحلد على قولني: أحدمها
 منعوا من النكاح حَّ ميوتوا عقوبة هلم حني طلبوا النكاح من غري وجهه. وهاذا يدل على أنه كان حدا بل

أْد، غري أن ذلك احلكم كان ممدودا  إَل غاية وهو األذى يف اآلية األخرى، على اختالف التأويلني يف 
أيهما قبل، وكالمها ممدود إَل غاية وهي قوله عليه السالم يف حديث عبادة بن الصامت: )خاذوا عين 

جلد مائة والرجم  بالثيبخاذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
يام  ِإَل  الل ْيِل { )فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام النتهاء غايته  )(. وهاذا ِنو قوله تعاَل:} ُثم  أ متُّوا الصِّ

                                                           
 (   233/   2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -49
 أي أنا " سيد مبارك" - 95
 (  171/  1الناْر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -40



ال لنسخه هاذا قول احملققني املتأخرين من األصوليني، فإن النسخ إمنا يكون يف القولني املتعارضني من كل 
اجلمع بينهما، واجلمع ممكن بني احلبَ والتعيري واجللد والرجم، وقد قال بعض  وجه اللاذين ال ميكن

العلماء: أن األذى والتعيري باق مع اجللد، ألهنما ال يتعارضان بل حيمالن على ْخص واحد. وأما احلبَ 
 (47)اه فمنسوخ بإمجاع، وإطالق املتقدمني النسخ على مثل هاذا جتوز. وهللا أعلم. 

اِن  ا إن  اَّلل   ك ان  ت  و اباً ر ِحيموال لاذ  ا ف أ ْعرِضموا ع ن ْهمم   (10اً )ي ْأتِي اهِن ا ِمنكمْم ف آذمومهم ا ف إن ت اب ا وأ ْصل ح 
 (44إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )اللاذان( اسم موصول مبيّن على األلف يف حمّل رفع مبتدأ )يأتيان( مضارع مرفوع وعالمة 
 النون ..الرفع ثبوت 

و)األلف( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل و)ها( ضمري مفعول به )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل 
، )آذوا( فعل أمر مبيّن على «44»جّر متعّلق مبحاذوف حال من ضمري الفاعل )الفاء( زائدة يف اْلرب 

ة )إن( حرف اء( استئنافيّ حاذف النون .. والواو فاعل و)مها( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )الف
ْرط جازم )تابا( فعل ماض مبيّن على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط .. و)األلف( فاعل )الواو( عاطفة 
)أصلحا( مثل تابا ومعطوف عليه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )أعرضوا( فعل أمر مثل آذوا )عن( حرف 

م إن ّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اجلاللة اسجّر و)مها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )أعرضوا(، )إ
منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واُسه ضمري مسترت تقديره هو )تّوابا( خرب كان منصوب )رحيما( خرب 

 ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسري

ا ف أ ْعرِضموا ع ن ْ  اِن ي ْأتِي اهِن ا ِمنكمْم ف آذمومهم ا ف إن ت اب ا وأ ْصل ح  ا إن  اَّلل   )وال لاذ    ك ان  ت  و اباً ر ِحيماً(همم 
اِن ي ْأتِي اهِن ا ِمْنكمْم ف آذمومهم ا { أي: واللاذان ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري- يأتيان  وقوله: } و الل اذ 

الفاحشة فآذومها. قال ابن عباس، وسعيد بن جبري وغريمها: أي بالشتم والتعيري، والضرب بالنعال، وكان 
 احلكم كاذلك حَّ نسخه هللا باجللد أو الرجم.

وقوله: } ف ِإْن ت اب ا و أ ْصل ح ا { أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه، وص لمحت أعماهلما وحسنت } ف أ ْعرِضموا 
ع ن ْهمم ا { أي: ال ت مع نِّفمومها بكالم ق ِبيح بعد ذلك؛ ألن التائب من الاذنب كمن ال ذنب له } ِإن  اَّلل   ك ان  

                                                           
 ( 45/ 5القاهرة )  –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--47

يد مؤسسة اإلميان 1370الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد -44  ( 9/909دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر
 .على رأي اجلمهور أو جيوز زيادة الفاء يف اْلرب إطالقا من غري قيد على رأي األخفش -زيدت الفاء يف اجلملة ملشاهبة املوصول للشرط - 44



(أي: 166يها" ) "إذا ز ن ْت أم ة أحدكمم ف  ْلي ْجلْدها احلد  وال ي مث  رِّْب علت  و ابًا ر ِحيًما { وقد ثبت يف الصحيحني
ا مبا ص ن عْت بعد احلد، الاذي هو كفارة ملا ص ن عْت".اه  مه   (161)ُث ال ي مع ريِّ

لمون  السُّوء  جِب ه ال ٍة ُثم  ي  تموبمون  ِمن ق رِيبٍ   أمْول ِئك  ي  تموبم اَّلل م ع ل ْيِهْم وك ان  اَّلل م ف   إمن  ا الت  ْوب ةم ع ل ى اَّللِ  لِل اِذين  ي  ْعم 
 ( 17ع ِليماً ح ِكيماً )

 (162إعراب مفردات اآلية)
، )على اَّلّل( جاّر «163»)إمّنا( كافّة ومكفوفة )التوبة( مبتدأ مرفوع على حاذف مضاف أي قبول التوبة 

، )الالم( حرف جّر «169»التوبة وجمرور على حاذف مضاف أيضا أي: فضل اَّلّل، متعّلق مبحاذوف خرب 
)الاذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف حال عاملها االستقرار )يعملون( مضارع مرفوع 
.. والواو فاعل )الّسوء( مفعول به منصوب )جبهالة( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف حال أي واقعني جبهالة 

( حرف عطف )يتوبون( مثل يعملون )من قريب( جاّر أو اجلاّر واجملرور حال أي جاهلني عملهم )ُثّ 
وجمرور متعّلق ب )يتوبون( على حاذف موصوف أي من زمان قريب )الفاء( عاطفة )أوالء( اسم إْارة 
مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( للخطاب )يتوب( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على( 

جّر متعّلق ب )يتوب(، )الواو( استئنافّية )كان اَّلّل عليما حكيما( مثل   حرف جّر و)هم( ضمري يف حملّ 
 .-يف اآلية السابقة -كان توابا رحيما

 روائع البيان والتفسري
ال ٍة ُثم  ي  تموبمون  ِمن ق رِيٍب ف أمْول ِئك  ي  تم  لمون  السُّوء  جِب ه  اَّلل م ع ل ْيِهْم وك ان  اَّلل م بم و )إمن  ا الت  ْوب ةم ع ل ى اَّللِ  لِل اِذين  ي  ْعم 

   ع ِليماً ح ِكيماً(
ن على مبعىن قوله تعاَل: } ِإمن  ا الت  ْوب ةم ع ل ى اَّللِ  { قال احلسن: يعين التوبة اليت يقبلها، فيكو  قال البغوي:-

عند، وقيل: من هللا، } لِل اِذين  ي  ْعم لمون  السُّوء  جِب ه ال ٍة { قال قتادة: أمجع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
لة عمًدا كان أو مل يكن، وكل من ع ص ى هللا فهو جاهل. وسلم على أن كل ما عمصي به هللا فهو جها

وقال جماهد: املراد من اآلية: العمد، قال الكليب: مل جيهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته، وقيل: معىن 
 اجلهالة: اختيارمهم اللاذة الفانية على اللاذة الباقية.

                                                           
ْعتم  باب رجم اليهود أهل الاذمة يف الزن ، ومتام  متنه "-(3215م برقم )باب بيع املدبر  ، ومسل -(2646أخرج البخاري برقم )- 166  ُسِ 

ا احلْ   ا ف  ْلي ْجِلْده  ا احلْ د  و ال  ي مث  رِّْب ُثم  ث  رِّْب ع ل ي ْه ا ُثم  ِإْن ز ن ْت ف  ْلي ْجلِ د  و ال  ي م الن يب  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ي  قمولم ِإذ ا ز ن ْت أ م ةم أ ح دِكمْم ف  ت ب  ني   زِن اه   ِإْن ْده 
ع رٍ   ْ ا و ل ْو حِب ْبٍل ِمْن   " ز ن ْت الث الِث ة  ف  ت ب  ني   زِن اه ا ف  ْلي ِبْعه 

 (   235/   2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -161
يد مؤسسة اإلميان 1370يم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرح-162  ( 900/ 9دمشق) –ه ( نشر : دار الْر

 ألن املصدر )التوبة( هو مصدر لفعل تاب اَّلّل على فالن. - 163
(، أي مرتّتب على فضل اَّلّل ال على وجه الوجوب .. واختار أبو حّيان أن يتعّلق )للاذين( باالستقرار الاذي تعّلق به اجلاّر )على اَّللّ  - 169

 وما جاء أعاله اختيار العكربّي.



سُّدي والكليب: وء حبسناته فيحبطها، وقال ال} ُثم  ي  تموبمون  ِمْن ق رِيٍب { قيل: معناه قبل أن حييط الس
القريب: أن يتوب يف صحته قبل مرض موته، وقال عكرمة: قبل املوت، وقال الضحاك: قبل معاينة ملك 

 (165) املوت. اه 
ع ِليماً   ع ل ْيِهْم وك ان  اَّلل م ف أمْول ِئك  ي  تموبم اَّلل م  يف تفسري قوله تعاِل:}-رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-

ما نصه: "فأولئك"، فهؤالء الاذين يعملون السوء جبهالة ُث يتوبون من قريب "يتوب هللا عليهم"،  {ح ِكيماً 
تبت  ول: "إنيقدون من مل يتب حَّ غملب على عقله، وغمرته حشرجة ميتته، فقال وهو ال يفقه ما 

 اآلن"، خداًعا لربه، ونفاقًا يف دينه. 
دثوها هللا عليهم"، يرزقهم إنابة إَل طاعته، ويتقبل منهم أوبتهم إليه وتوبتهم اليت أح قوله: "يتوبومعىن 

 من ذنوهبم.
هللا عليما حكيما"، فإنه يعين: ومل يزل هللا جل ثناؤه "عليما" بالناس من عباده املنيبني  قوله: "وكانوأما  

ًما"،  يف توبته بغري ذلك من أمور خلقه ="حكيإليه بالطاعة، بعد إدبارهم عنه، املقبلني إليه بعد التولية، و 
الطه  على من تاب منهم من معصيته، ويف غري ذلك من تدبريه وتقديره، وال يدخل أفعاله خلل، وال خيم

 (160) اه خطأ وال زلل.  
ْوتم ق  

 
ل  إّنِ ت مْبتم اآلن  وال ال اِذين  مي موتمون  اول ْيس ِت الت  ْوب ةم لِل اِذين  ي  ْعم لمون  الس يِّئ اِت ح َّ  إذ ا ح ض ر  أ ح د هممم امل

اباً أ لِيماً )  ( 14وهمْم كمف اٌر أمْول ِئك  أ ْعت ْدن ا هل مْم ع اذ 
 (167إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )ليَ( فعل ماض ناقص جامد و)التاء( للتأنيث )التوبة( اسم ليَ مرفوع )للاذين( سبق 
، )يعملون السّيئات( مثل يعملون السوء يف «164»متعّلق مبحاذوف خرب ليَ   إعرابه يف اآلية السابقة

اآلية السابقة، وعالمة النصب الكسرة )حَّّ( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضّمن معىن 
الشرط مبيّن متعّلق ب )قال(، )حضر( فعل ماض )أحد( مفعول به مقّدم و)هم( ضمري مضاف إليه 

ع وهو على حاذف مضاف أي أسباب املوت أو دواعيه )قال( مثل حضر والفاعل هو )املوت( فاعل مرفو 
 ...)إّن( حرف مشّبه بالفعل و)الياء( ضمري يف حمّل نصب اسم إّن )تبت( فعل ماض مبيّن على السكون 

و)التاء( فاعل )اآلن( ظرف زمان مبيّن على الفتح يف حمّل نصب متعّلق ب )تبت(، )الواو( عاطفة )ال( 
يف  -ئدة لتأكيد النفي )الاذين( موصول يف حمّل جّر معطوف على املوصول األول )ميوتون( مثل يعملونزا
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 خربا.



)الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )كّفار( خرب مرفوع )أولئك( مّر  -اآلية السابقة
جّر  عل )الالم( حرف)أعتدنا( فعل ماض مبيّن على السكون .. و)نا( فا -يف اآلية السابقة -إعرابه

 و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )أعتدنا(، )عاذابا( مفعول به منصوب )أليما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسري

ْوتم ق ال  إّنِ ت مْبتم اآلن  و 
 
ال اِذين  مي موتمون   ال)ول ْيس ِت الت  ْوب ةم لِل اِذين  ي  ْعم لمون  الس يِّئ اِت ح َّ  إذ ا ح ض ر  أ ح د هممم امل

اباً أ لِيماً   (  وهمْم كمف اٌر أمْول ِئك  أ ْعت ْدن ا هل مْم ع اذ 
ملعاصي فيما دون } و ل ْيس ِت الت  ْوب ةم لِل اِذين  ي  ْعم لمون  الس يِّئ اِت { أي: ا يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي-

اٌر أمول ِئك  أ ْعت ْدن ا هل مْم ال  ِإّنِ ت مْبتم اآلن  و ال ال اِذين  مي موتمون  و همْم كمف  الكفر. } ح َّ  ِإذ ا ح ض ر  أ ح د هممم اْلم ْوتم ق  
ابًا أ لِيًما { وذلك أن التوبة يف هاذه احلال توبة اضطرار ال تنفع صاحبها، إمنا تنفع توبة االختيار. اه   ع اذ 

(164) 
أن يدخل يف حكم  : )و ل ْيس ِت الت  ْوب ةم( نفى سبحانهيف بياهنا فقال -رمحه هللا -وزاد القرطيب بيانا فقال -

التائبني من حضره املوت وصار يف حني اليأس، كما كان فرعون حني صار يف غمرة املاء والغرق فلم ينفعه 
س اما أظهر من االميان، الن التوبة يف ذلك الوقت ال تنفع، ألهنا حال زوال التكليف. وهباذا قال ابن عب

وابن زيد ومجهور املفسرين. وأما الكفار ميوتون على كفرهم فال توبة هلم يف اآلخرة، واليهم اإلْارة بقوله 
تعاَل: )أمولِئك  أ ْعت ْدنا هل مْم ع اذابًا أ لِيماً( وهو اْللود. وإن كانت اإلْارة بقوله إَل اجلميع فهو يف جهة 

ت ما دون الكفر، أي ليست التوبة ملن عمل دون الكفر العصاة عاذاب ال خلود معه، وهاذا على أن السيئا
من السيئات ُث تاب عند املوت، وال ملن مات كافرا فتاب يوم القيامة. وقد قيل: إن السيئات هنا الكفر، 
فيكون املعىن وليست التوبة للكفار الاذين يتوبون عند املوت، وال للاذين ميوتون وهم كفار. وقال أبو العالية: 

(. والثانية يف املنافقني. )و ل ْيس ِت الت  ْوب ةم لِل اذِ نزل أول ا ين  ي  ْعم لمون  آلية يف املؤمنني )ِإمن  ا الت  ْوب ةم ع ل ى اَّللِ 
( يعين الشرق  والن زع الس يِّئاِت( يعين قبول التوبة للاذين أصروا على فعلهم. )ح َّ  ِإذا ح ض ر  أ ح د هممم اْلم ْوتم

ن  ت. )قال  ِإّنِ ت مْبتم اآْلن ( فليَ هلاذا توبة. ُث ذكر توبة الكفار فقال تعاَل: )و ال  ال اِذيومعاينة ملك املو 
 (116)اه مي موتمون  و همْم كمف اٌر أمولِئك  أ ْعت ْدنا هل مْم ع اذاباً أ لِيماً( أي وجيعا دائما. 

لُّ ل كمْم أ ْن ت رِثموا النِّ  بم س اء   ي اأ ي ُّه ا ال اِذين  آم نموا ال  حيِ  م ا آت  ْيتممموهمن  إال  أ ن ي ْأِتني  وا بِب  ْعِض ك ْرهاً وال ت  ْعضملموهمن  لِت اْذه 
ْيئاً وجي ْع ل  اَّلل م   ْ رِْهتممموهمن  ف  ع س ى أ ن ت ْكر هموا  ْعرموِف ف إن ك  رموهمن  بِاْلم  ِْ ٍة مُّب  يِّن ٍة وع ا ِثرياً )بِف اِحش  رْياً ك   ( 14 ِفيِه خ 

 (111إعراب مفردات اآلية)

                                                           
 (  171/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -164
 (  43/ 5القاهرة ) –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--116

يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -111  ( 9/904دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر



)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( حرف تنبيه )الاذين( اسم 
 )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم ... -أو نعت له -موصول يف حمّل نصب بدل من أيّ 

حيّل(، ( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )والواو فاعل )ال( نافية )حيّل( مضارع مرفوع )الالم( حرف جّر و)كم
)أن( حرف مصدرّي ونصب )ترثوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حاذف النون .. والواو فاعل )النساء( 
مفعول به منصوب )كرها( مصدر يف موضع احلال أي مكرهينهّن على ذلك. واملصدر املؤّول )أن ترثوا 

 ...( يف حمّل رفع فاعل لفعل حيّل.
طفة )ال( ناهية جازمة )تعضلوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون .. والواو فاعل و)هّن( )الواو( عا

ضمري مفعول به )الالم( الم التعليل )تاذهبوا( مضارع منصوب ب )أن( مضمرة وعالمة النصب حاذف 
ّل جّر حمالنون ... والواو فاعل )ببعض( جاّر وجمرور متعّلق ب )تاذهبوا(، )ما( اسم موصول مبيّن يف 

مضاف إليه )آتيتم( فعل ماض مبيّن على السكون .. و)مت( ضمري فاعل و)الواو( حرف زائد إسباع ضّمة 
 امليم، و)هّن( ضمري يف حمّل نصب مفعول به.

 واملصدر املؤّول )أن تاذهبوا ...( يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )تعضلوهّن(.
أتني( مضارع مبيّن على السكون يف حمّل نصب و)النون( )إاّل( أداة استثناء )أن( حرف مصدرّي ونصب )ي

 فاعل )بفاحشة( جاّر وجمرور متعّلق ب )يأتني(، )مبّينة( نعت لفاحشة جمرور مثله. -نون النسوة
واملصدر املؤّول )أن يأتني ...( يف حمّل جّر حبرف جّر حماذوف، والتقدير: إاّل يف إتيان الفاحشة، واجلاّر 

 «.112»حاذوف حال مستثناة من عموم األحوال واجملرور متعّلق مب
)الواو( عاطفة )عاْروا( فعل أمر مبيّن على حاذف النون .. والواو فاعل و)هّن( ضمري مفعول به 

، )الفاء( استئنافّية )إن( حرف «113»)باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف حال من فاعل عاْروهّن 
والفعل يف حمّل جزم فعل الشرط )الفاء( رابطة جلواب الشرط ْرط جازم )كرهتموهّن( مثل آتيتموهّن 

 )عسى( فعل ماض تام مبيّن على الفتح املقّدر )أن تكرهوا( مثل أن ترثوا )ْيئا( مفعول به منصوب.
 واملصدر املؤّول )أن تكرهوا ..( يف حمّل رفع فاعل عسى التام.
وع بعد واو املعّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرف)الواو( واو املعّية )جيعل( مضارع منصوب ب )أن( مضمرة 

، )خريا( مفعول به منصوب )كثريا( «119»)يف( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )جيعل( 
 نعت منصوب.

واملصدر املؤّول )أن جيعل ...( معطوف على مصدر مسبوق من الكالم املتقّدم أي: قد يكون رجاء كره 
 اَّلّل.منكم وجعل خري من 

                                                           
 واملعىن: ال حيّل عضل النساء يف كّل حال إاّل حال إتيان الفاحشة املبّينة. - 112
 جيوز أن يتعّلق بفعل عاْروا. - 113
 أو مبحاذوف مفعول به ثان ل )جيعل( املتعدي ملفعولني. - 119



 روائع البيان والتفسري
رمحه –احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هاذه اآلية  ما ذكره جاء يف 

 خمتصره:ما  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -هللا
وال أظنه ذكر  (115والسوائي)عن ابن عباس: قال الشيبان وذكره أبو احلسن  319ص 4البخاري ج 

بم إال ْرًها و ال ت  ْعضملموهمن  لِت اْذه  لُّ ل كمْم أ ْن ت رِثموا النِّس اء  ك  وا بِب  ْعِض م ا عن ابن عباس: }ي ا أ ي ُّه ا ال اِذين  آم نموا ال حيِ 
جوها و آت  ْيتممموهمن { قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن ْاء بعضهم تزوجها وإن ْاءوا ز 

 (110وإن ْاءوا مل يزوجوها وهم أحق هبا من أهلها فنزلت هاذه اآلية يف ذلك.اه )
بموا بِب  ْعِض م ا آت   اي  ) لُّ ل كمْم أ ن ت رِثموا النِّس اء  ك ْرهًا وال ت  ْعضملموهمن  لِت اْذه  ْيتممموهمن  إال  أ ن أ ي ُّه ا ال اِذين  آم نموا ال حيِ 

ٍة مُّب     يِّن ٍة(ي ْأِتني  بِف اِحش 
بموا بِب  ْعِض م ا آت  ْيتممموهمن  { أي: ال متنعوهّن من األزواج لتضجر ف قال البغوي:- تفتدي و ال ت  ْعضملموهمن  لِت اْذه 

 ببعض ماهلا، قيل: هاذا خطاب ألولياء امليت، والصحيح أنه خطاب لألزواج.
ر فيضاّرها كاره لصحبتها وهلا عليه مهقال ابن عباس رضي هللا عنهما: هاذا يف الرجل تكون له املرأة وهو  

ن ٍة لتفتدي وترّد إليه ما ساق إليها من املهر، فنهى هللا تعاَل عن ذلك، ُث قال: } ِإال أ ْن ي ْأِتني  بِف اِحش ٍة ممب  يِّ 
 { فحينئاذ حيل لكم إضرارهّن ليفتدين منكم .

زنا، عضهم وهو قول احلسن: هي الواختلفوا يف الفاحشة، قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوز، وقال ب
يعين: املرأة إذا نشزت، أو زنت حل  للزوج أن يسأهلا اْللع، وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأتمه 

  (117) اه  فاحشة أخاذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ هللا تعاَل ذلك باحلدود.
رِْهتممموهمن   ْعرموِف ف إن ك  رموهمن  بِاْلم  ِْ ْيئاً وجي ْع ل  اَّلل م ِفي) وع ا  ْ ِثرياً ف  ع س ى أ ن ت ْكر هموا  رْياً ك   (  ِه خ 

ّسنموا أف :-رمحه هللا-قال ابن كثري- رموهمن  بِاْلم ْعرموِف { أي: طيِّبموا أقوالكم هلن، وح  ِْ عالكم وقوله: } و ع ا
وهيئاتكم حبسب قدرتكم، كما حتب ذلك منها، فافعل أنت هبا مثله، كما قال تعاَل: } و هل من  ِمْثلم ال اِذي 

رمكمْم ألْهِلِه، وأن[ وقال رسول هللا صلى هللا ع224ع ل ْيِهن  بِاْلم ْعرموِف { ]البقرة: ي ْ رمكمْم خ  ي ْ ا ليه وسلم: "خ 

                                                           
 يها.عن ابن عباس واألخرى مشكوك فقال احلافظ يف الفتح حاصله أن للشيبان فيه طريقتني إحدامها موصولة وهي عكرمة  - 115
( حلديث 00-يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 110

 .365ص 9وابن جرير ج 143ص 2وأبو داود ج 353ص 15أخرجه أيضا يف كتاب اإلكراه ج
وروى وكيع عن سفيان عن علي بن باذمية عن مقسم عن ابن عباس كانت املرأة يف اجلاهلية إذا تويف  905ص 1قال احلافظ ابن كثري ج 

عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبًا كان أحق هبا فنزلت ا. ه . علي بن باذمية روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال 
عن أِب أمامة قال ملا تويف أبو قيَ بن األسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك هلم يف اجلاهلية  365ص 9 جالصحيح وروى الطربان

 والسيوطي يف اللباب سنده حسن. 365ص 4فنزلت. قال احلافظ يف الفتح ج
 ( 140/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -117



ي ْرمكمم ألْهلي" ) يل الِعْشر ة دائم الِبْشِر، يمداِعبم أهل ه، 114خ  ( وكان من أخالقه صلى هللا عليه وسلم أنه مجِ 
عمهمم ن  ف ق ته، ويمضاِحك نساء ه، حَّ إنه كان يسابق عائشة أم املؤمنني ي  ت  و   دم إليها د  وي  ت  ل ط فم هبم، ويموسِّ

ب  ْقتمهم، وذلك قبل أن أمحل  اللحم، ُث سابقته ب عد باذلك. قالت: س اب  ق يِن رسولم هللا صلى هللا عليه وسلم ف س 
( وجيتمع نساؤه كل ليلة يف بيت اليت يبيت عندها 114ما محلتم اللحم  فسبقين، فقال: "هاِذِه بتْلك" )

منزهلا.  ء يف بعض األحيان، ُث تنصرف كل واحدة إَلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيأكل معهن العشا
ِتف ْيه الّرِداء وينام باإلزار، وكان إذا صلى العشاء  وكان ينام مع املرأة من نسائه يف ْعار واحد، يضع عن ك 
يدخل  منزله ي ْسممر مع أهله قليال قبل أن ينام، يمؤانسهم باذلك صلى هللا عليه وسلم وقد قال هللا تعاَل: 

 (126)[. اه 21ق ْد ك ان  ل كمْم يف ر سموِل اَّللِ  أمْسو ٌة ح س ن ٌة { ]األحزاب: } ل  
رموهمن  بِاْلم ْعرموِف { وهاذا يشمل املعاْرة القولية والفعلية، ف فقال: -رمحه هللا-وزاد السعدي- ِْ على } و ع ا

لة، سان، وحسن املعامالزوج أن يعاْر زوجته باملعروف، من الصحبة اجلميلة، وكف األذى وباذل اإلح
ويدخل يف ذلك النفقة والكسوة وِنومها، فيجب على الزوج لزوجته املعروف من مثله ملثلها يف ذلك الزمان 

 واملكان، وهاذا يتفاوت بتفاوت األحوال.
ِثريًا { أ ًرا ك  ي ْ ْيًئا و جي ْع ل  اَّلل م ِفيِه خ   ْ رِْهتممموهمن  ف  ع س ى أ ْن ت ْكر هموا  أن  -أيها األزواج-: ينبغي لكم ي} ف ِإْن ك 

متسكوا زوجاتكم مع الكراهة هلن، فإن يف ذلك خريًا كثريًا. من ذلك امتثال أمر هللا، وقبولم وصيته اليت 
 فيها سعادة الدنيا واآلخرة.

 فيه جماهدة النفَ، والتخلق باألخالق اجلميلة. ورمبا أن -مع عدم حمبته هلا-ومنها أن إجباره نفس ه 
ة تزول وختلفها احملبة، كما هو الواقع يف ذلك. ورمبا رزق منها ولدا صاحلا نفع والديه يف الدنيا الكراه

 واآلخرة. وهاذا كله مع اإلمكان يف اإلمساك وعدم احملاذور.
 (121) فإن كان ال بد من الفراق، وليَ لإلمساك حمل، فليَ اإلمساك بالزم. اه 

ال  ز ْوٍج  ْيئاً أت ْأخم وإْن أ ر ْدمتُّم اْسِتْبد   ْ اهمن  ِقنط اراً ف ال ت ْأخماذموا ِمْنهم  اذمون هم ب مْهت اناً وإمْثاً مُِّبيناً م ك ان  ز ْوٍج وآت  ْيتمْم إْحد 
(26) 

 (122إعراب مفردات اآلية)
)الواو( استئنافّية )إن( حرف ْرط جازم )أردمت( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط 

فاعل )استبدال( مفعول به منصوب )زوج( مضاف إليه جمرور )مكان( ظرف مكان  .. و)مت( ضمري

                                                           
 يف صحيح اجلامع لأللبان -(3319رقم )انظر حديث - 114
 باب يف السبق مع األهل  -( لأللبان2323( يف صحيح اجلامع ، وصحيح أبو داود برقم )2667انظر حديث رقم )- 114
 (  292/  2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم البن كثري -126
 (  172/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -121
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منصوب متعّلق باملصدر استبدال )زوج( مضاف إليه جمرور )الواو( حالّية )آتيتم( مثل أردمت والفعل ال حمّل 
 لله )إحدى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة )هّن( ضمري مضاف إليه )قنطارا( مفعو 

به ثان منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( ناهية جازمة )تأخاذوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف 
النون .. والواو فاعل )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )تأخاذوا(، )ْيئا( مفعول به 

( ضمري ع .. والواو فاعل و)اهلاءمنصوب. )اهلمزة( لالستفهام اإلنكارّي التوبيخّي )تأخاذوا( مضارع مرفو 
، )الواو( عاطفة )إمثا( معطوف على )هبتانا( «123»احلال من الفاعل  مفعول به )هبتانا( مصدر يف موضع

 منصوب مثله )مبينا( نعت منصوب. 
 روائع البيان والتفسري

اهمن   ان  ز ْوٍج وآت  ْيتمْم إْحد  ال  ز ْوٍج م ك  ْ  )وإْن أ ر ْدمتُّم اْسِتْبد  ْيئًا أت ْأخماذمون هم ب مْهت انًا وإمْثاً ِقنط ارًا ف ال ت ْأخماذموا ِمْنهم 
 مُِّبيناً(

أردمت استبدال  قوله: "وإنبجل ثناؤه  خمتصره: يعينلآلية ما   يف تفسريه-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
زوج مكان زوج"، وإن أردمت، أيها املؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقوهنا وآتيتم إحداهن"، يقول: 

 وقد أعطيتم اليت تريدون طالقها من املهر قنطارًا". و"القنطار" املال الكثري. 
 موهن.ين منكم مبا آتيت"فال تأخاذوا منه ْيًئا"، يقول: فال تضرُّوا هبن إذا أردمت طالقهن ليفتد

ذكره: ال: يعين بقوله تعاَل {فقأت ْأخماذمون هم ب مْهت انًا وإمْثًا مُِّبينًا  يف بيان قوله تعاِل } -هللا رمحه-قالُث 
"، أتأخاذون ما آتيتموهن من مهورهن "هبتانا"، يقول: ظلًما بغري حق "وإمثا مبيًنا"، يعين: وإمثًا "أتأخاذونه

ه منه ظامل. قد أبان أمرم آخاذه أن  (129) اه ه بأخاذه إياه ملن أخاذ 
يث اقاً غ ِليظاً )  ( 21وك ْيف  ت ْأخماذمون هم وق ْد أ ْفض ى ب  ْعضمكمْم إَل  ب  ْعٍض وأ خ اْذن  ِمنكمم مِّ

 (125إعراب مفردات اآلية)
بق س)الواو( استئنافّية )كيف( اسم استفهام مبيّن يف حمّل نصب حال وهو لإلنكار والتوبيخ )تأخاذون( 

 )الواو( حالّية )قد( حرف حتقيق )أفضى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على إعرابه يف اآلية السابقة
األلف )بعض( فاعل مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )إَل بعض( جاّر وجمرور متعّلق ب )أفضى(، 

 و)كم( ضمري يف )الواو( عاطفة )أخاذن( فعل ماض مبيّن على السكون. و)النون( فاعل )من( حرف جرّ 
 حمّل جّر متعّلق ب )أخاذن(، )ميثاقا( مفعول به منصوب )غليظا( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسري
يث اقاً غ ِليظاً )  ( 21وك ْيف  ت ْأخماذمون هم وق ْد أ ْفض ى ب  ْعضمكمْم إَل  ب  ْعٍض وأ خ اْذن  ِمنكمم مِّ

                                                           
 أو مفعول ألجله .. ومثله )إمثا(. - 123
 ( 4413/   129/   4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -ن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكرجامع البيان يف تأويل القرآ -129
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لى : وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح حمرمة ع رمحه هللا يف تفسريها إمجااًل ما نصه -قال السعدي
الزوج ومل ترض حبلها له إال باذلك املهر الاذي يدفعه هلا، فإذا دخل هبا وأفضى إليها وباْرها املباْرة اليت  
كانت حراما قبل ذلك، واليت مل ترض بباذهلا إال باذلك العوض، فإنه قد استوىف املعوض فثبت عليه 

 العوض.
املعوض ُث بعد ذلك يرجع على العوض؟ هاذا من أعظم الظلم واجلور، وكاذلك أخاذ هللا  فكيف يستويف

 (120) اه  حبقوقها.على األزواج ميثاقا غليظا بالعقد، والقيام 
: )فاتقوا هللا يف فيه ثالثة أقوال. قيل: هو قوله عليه السالم وزاد القرطيب بيانا ملعين امليثاق الغليظ فقال:-

قوله  -النساء فإنكم أخاذمتوهن بأمانة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا(. قاله عكرمة والربيع. الثان
 -ي. الثالثدتعاَل: )ف ِإْمساٌك مب ْعرموٍف أ ْو ت ْسرِيٌح بِِإْحساٍن( قاله احلسن وابن سريين وقتادة والضحاك والس

النكاح، قال جماهد وابن زيد. وقال قوم: امليثاق «[ 1»عقدة النكاح قول الرجل: نكحت وملكت ]عقدة 
 (127)اه الغليظ الولد. وهللا أعلم. 

ن  النِّس اِء إال  م ا ق ْد س ل ف  إن هم ك ان  ف اِحش ًة وم ْقتاً وس اء  س ِبيالً   (22) وال ت نِكحموا م ا ن ك ح  آب اؤمكمم مِّ
 (124إعراب مفردات اآلية)

اعل والواو ف ...)الواو( استئنافّية )ال( ناهية جازمة )تنكحوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون 
، )نكح( فعل ماض )آباء( فاعل مرفوع و)كم( «124»)ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به 

حبال من ضمري املفعول )إاّل( أداة استثناء )ما( اسم ضمري مضاف إليه )من النساء( جاّر وجمرور متعّلق 
، )قد( حرف حتقيق )سلف( فعل ماض، «136»موصول مبيّن يف حمّل نصب على االستثناء املنقطع 

، وهو العائد )إّن( حرف مشّبه بالفعل و)اهلاء( «131»والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على ما 
َل نكاح األبناء نساء اآلباء )كان( فعل ماض ناقص، واُسه ضمري يف حمّل نصب اسم إّن، واإلْارة إ

ضمري مسترت تقديره هو )فاحشة( خرب كان منصوب )الواو( عاطفة )مقتا( معطوف على فاحشة منصوب 

                                                           
 (  172/ 1الناْر : مؤسسة الرسالة)  -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -120
 (  5/163القاهرة )  –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--127

يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -124  ( 9/597دمشق)  –ه ( نشر : دار الْر
استعملت )ما( هنا للعاقل أي زوجات اآلباء، وهو أسلوب قرآن يضع العاقل مكان غري العاقل وبالعكَ لسبب بالغي ومعىن عميق  - 124

 من هاذه السورة(. 3)انظر اآلية 
 ألن النهي للمستقبل، وما سلف ماض. - 136
 قد يكون )ما( مبعىن النكاح، وقد يكون مبعىن الزوجات.  - 131



، )سبيال( متييز منصوب «132»مثله )الواو( عاطفة )ساء( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
 منقول عن فاعل.

 التفسريروائع البيان و 
رمحه –احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هاذه اآلية  ما ذكره جاء يف 

 خمتصره ما  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -هللا
عن ابن عباس قال كان أهل اجلاهلية حيرمون ما حيرم إال امرأة األب واجلمع بني  314ص 9ابن جرير ج 

{ إَل قوله }و أ ْن جت ْم   عموا األختني قال فأنزل هللا  }و ال ت  ْنِكحموا م ا ن ك ح  آب اؤمكمْم ِمن  النِّس اِء ِإال  م ا ق ْد س ل ف 
 (133ب  نْي  اأْلمْخت  نْيِ{.اه )

ن  النِّس اِء إال  م ا ق ْد س ل ف  إن هم ك ان  ف اِحش ًة وم ْقتاً وس اء  س ِبيالً  )وال  ( ت نِكحموا م ا ن ك ح  آب اؤمكمم مِّ
أ من حيم رم تعاَل زوجات اآلباء تكرمة هلم، وإعظاًما واحرتاًما أن توط ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري-

 مبجرد العقد عليها، وهاذا أمر جممع عليه.بعده، حَّ إهنا لتحرم على االبن 
:على كل تقدير فهو حرام يف هاذه األمة، ممب ش ع غاية التبشع  وهلاذا قال: } ِإن هم ك ان  -رمحه هللا-ُث قال

 ف اِحش ًة و م ْقًتا و س اء  س ِبيال { وهلاذا قال تعاَل:
ا و م ا ب     ر  ِمن ْه  [ وقال } و ال ت  ْقر بموا الزِّن ا ِإن هم ك ان  ف اِحش ًة 151ط ن  { ]األنعام:} و ال ت  ْقر بموا اْلف و اِحش  م ا ظ ه 

[فزاد هاهنا: } و م ْقًتا { أي: ب مْغًضا، أي هو أمر كبري يف نفسه، ويؤدي إَل 32و س اء  س ِبيال { ]اإلسراء:
ا قبله؛ وهلاذا ان زوجهمقت االبن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من ك

حرمت أمهات املؤمنني على األمة؛ ألهنن أمهات، لكوهنن زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو كاألب 
 لألمة بل حقه أعظم من حق اآلباء باإلمجاع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات هللا وسالمه عليه.

طريقا ملن  هللا عليه } و س اء  س ِبيال { أي: وبئَ وقال ع طاء بن أِب ر باح يف قوله: } ومقتا { أي: ميقت
 (139)اه  .القتل، ويصري ماله فيئا لبيت املسلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هاذا فقد ارتد عن دينه، في

 

                                                           
جيوز يف الضمري أن يكون ضمري الفعل الناقص أي ساء سبيله .. وجيوز أن يكون مبهما ممّيزا بالتمييز )سبيال(، ف )ساء( حينئاذ فعل  - 132

 جامد إلنشاء الاذّم .. واملخصوص بالاذم حماذوف تقديره سبيل ذلك النكاح
( احلديث 00-يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 133

 رجاله رجال الصحيح إال حممد بن عبد هللا املخرمي وهو ثقة.
تنبيه: وقع يف السند ثنا ابن عيينة وعمرو وهو غلط والصواب هو ما أثبتناه فإن سفيان مل يرو عن عكرمة وقد ذكر احلافظ يف هتاذيب  

وقيل غري ذلك وعلى كل فسفيان  116وقيل  167ُث ذكر يف ترمجة عكرمة أنه تويف سنة  167أن سفيان ولد سنة  114ص 9التهاذيب ج
صواب كما نقله ْيخنا لوهو ابن دينار وإمنا نبهت عليه لئال يظن أن ما ههنا غلط، ووقع يف تفسري ابن كثري على ا مشهور بالرواية عن عمرو

 حفظه هللا.
 (   290/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -تفسري القرآن العظيم البن كثري -139



 
اتمكممم و حمّرِم ْت ع ل ْيكمْم أمم ه اتمكمْم وب  ن اتمكمْم وأ خ و اتمكمْم وع م اتمكمْم وخ االتمكمْم وب  ن اتم األ ِخ وب  ن اتم األمْخِت   أمم ه 

ن  الر ض اع ِة وأمم ه اتم ِنس اِئكمْم ور ب ائِبمكممم الال يت يف حمجم  رِكمم مِّن نِّس اِئكممم الال يت و الال يت أ ْرض ْعن كمْم وأ خ و اتمكمم مِّ
ْلتمم هِبِن  ف ال جمن اح  ع ل ْيكمْم وح الِئلم أ بْ ن اِئكممم ال اِذين  ِمْن أ ْصال ْلتمم هِبِن  ف إن ملْ  ت كمونموا د خ  كمْم وأ ن جت ْم عمواْ بِ د خ 

 (23ِحيماً )ب  نْي  األمْخت  نْيِ إال  م ا ق ْد س ل ف  إن  اَّلل   ك ان  غ فموراً ر  
 (135إعراب مفردات اآلية)

)حّرمت( فعل ماض مبيّن للمجهول ... والتاء تاء التأنيث )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر 
متعّلق ب )حّرمت(، )أمهات( نائب فاعل مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة يف املواضع 

َل الضمائر أو إَل األُساء الظاهرة معطوفة على أمهات لسبعة )بناتكم ....، أمهاتكم( أُساء مضافة إ
حبروف العطف مرفوعة مثلها )الاليت( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع نعت ألّمهات )أرضعن( فعل ماض 
مبيّن على السكون .. و)النون( فاعل و)كم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )أخوات( معطوف على 

ضاف إليه )من الرضاعة( جاّر وجمرور متعّلق حبال من أخوات )الواو( أمهات مرفوع مثله و)كم( ضمري م
عاطفة )أمهات( معطوف على أّمهات األول مرفوع مثله )نساء( مضاف إليه جمرور و)كم( ضمري مضاف 
إليه )الواو( عاطفة )ربائب( معطوف على أّمهات مرفوع مثله و)كم( ضمري مضاف إليه )الاليت( مثل 

)يف حجور( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف صلة املوصول و)كم( ضمري مضاف إليه األول نعت لربائب 
)من نساء( جاّر وجمرور متعّلق حبال من الاليت )كم( مضاف إليه )الاليت( مثل األول نعت لنسائكم 
)دخلتم( فعل ماض مبيّن على السكون .. )ومت( فاعل )الباء( حرف جّر و)هّن( ضمري يف حمّل جّر متعّلق 

دخلتم(. )الفاء( استئنافّية )إن( حرف ْرط جازم )مل( نافية فقط )تكونوا( مضارع جمزوم فعل الشرط ب )
، وعالمة اجلزم حاذف النون .. والواو ضمري يف حمّل رفع اسم تكون )دخلتم( مثل األول وكاذلك «130»

 حمّل نصب فتح يف)هبّن(، )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( نافية للجنَ )جناح( اسم ال مبيّن على ال
)عليكم( مثل األول متعّلق مبحاذوف خرب ال. )الواو( عاطفة )حالئل( معطوف على أّمهات األول مرفوع 
مثله )أبناء( مضاف إليه جمرور و)كم( مضاف إليه )الاذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر نعت ألبنائكم 

و)كم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )أن( حرف )من أصالب( جاّر وجمرور متعّلق بصلة املوصول احملاذوفة 
مصدري ونصب )جتمعوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حاذف النون .. والواو فاعل )بني( ظرف 
مكان منصوب وعالمة النصب حاذف النون .. والواو فاعل )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب 

 )جتمعوا(، )األختني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء.
 اّل ما قد سلف( سبق إعراهبا يف اآلية السابقة.)إ
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 واملصدر املؤّول )أن جتمعوا ...( يف حمّل رفع معطوف على أمهاتكم األول.
)إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واُسه ضمري 

 منصوب.مسترت تقديره هو )غفورا( خرب كان منصوب )رحيما( خرب ثان 
 روائع البيان والتفسري

أمم ه اتمكممم و حمّرِم ْت ع ل ْيكمْم أمم ه اتمكمْم وب  ن اتمكمْم وأ خ و اتمكمْم وع م اتمكمْم وخ االتمكمْم وب  ن اتم األ ِخ وب  ن اتم األمْخِت )
ن  الر ض اع ِة وأمم ه اتم ِنس اِئكمْم  يف حمجمورِكمم مِّن نِّس اِئكممم الال يت  ور ب ائِبمكممم الال يت الال يت أ ْرض ْعن كمْم وأ خ و اتمكمم مِّ

ْلتمم هِبِن  ف ال جمن اح  ع ل ْيكمْم وح الِئلم أ بْ ن اِئكممم ال اِذين  ِمْن أ ْصال ْلتمم هِبِن  ف إن ملْ  ت كمونموا د خ  كمْم وأ ن جت ْم عمواْ بِ د خ 
 ( ك ان  غ فموراً ر ِحيماً ف  إن  اَّلل   ب  نْي  األمْخت  نْيِ إال  م ا ق ْد س ل  

هاذه اآليات الكرميات مشتمالت على احملرمات بالنسب، واحملرمات بالرضاع،  :-رمحه هللا-قال السعدي-
واحملرمات بالصهر، واحملرمات باجلمع، وعلى احمللالت من النساء. فأما احملرمات يف النسب فهن السبع 

 الاليت ذكرهن هللا.
ل فيها كل من هلا عليك والدة، وإن بعدت، ويدخل يف البنت كل من لك عليها والدة، واألخوات األم يدخ

 الشقيقات، أو ألب أو ألم. والعمة: كل أخت ألبيك أو جلدك وإن عال.
 واْلالة: كل أخت ألمك، أو جدتك وإن علت وارثة أم ال. وبنات األخ وبنات األخت أي: وإن نزلت.

ن النسب بإمجاع العلماء كما هو نص اآلية الكرمية وما عداهن فيدخل يف قوله: } فهؤالء هن احملرمات م
 و أمِحل  ل كمْم م ا و ر اء  ذ ِلكمْم { وذلك كبنت العمة والعم وبنت اْلال واْلالة.

 وأما احملرمات بالرضاع فقد ذكر هللا منهن األم واألخت. ويف ذلك حترمي األم مع أن اللْب ليَ هلا، إمنا هو
لصاحب اللْب، دل بتنبيهه على أن صاحب اللْب يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت األبوة واألمومة ثبت ما 

 هو فرع عنهما كإخوهتما وأصوهلم وفروعهم  .
( فينتشر التحرمي من جهة 137وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"  )

ون يف األقارب، ويف الطفل املرتضع إَل ذريته فقط. لكن بشرط أن يك املرضعة ومن له اللْب كما ينتشر
 الرضاع مخَ رضعات يف احلولني كما بينت السنة.

وأما احملرمات بالصهر فهن أربع. حالئل اآلباء وإن علوا، وحالئل األبناء وإن نزلوا، وارثني أو حمجوبني. 
 العقد.وأمهات الزوجة وإن علون، فهؤالء الثالث حيرمن مبجرد 

والرابعة: الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهاذه ال حترم حَّ يدخل بزوجته كما قال هنا } و ر ب ائِبمكممم 
ْلتمْم هِبِن  { اآلية.  الاليت يف حمجمورِكمْم ِمْن ِنس اِئكممم الاليت د خ 
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ن الربيبة حترم لب ال مفهوم له، فإوقد قال اجلمهور: إن قوله: } الاليت يف حمجمورِكمْم { قيد خرج خمرج الغا
 ولو مل تكن يف حجره ولكن للتقييد باذلك فائدتان:

 إحدامها: فيه التنبيه على احلكمة يف حترمي الربيبة وأهنا كانت مبنزلة البنت فمن املستقبح إباحتها.
 وهن. وهللا أعلم.ِنوالثانية: فيه داللة على جواز اْللوة بالربيبة وأهنا مبنزلة من هي يف حجره من بناته و 

وأما احملرمات باجلمع فقد ذكر هللا اجلمع بني األختني وحرمه وحرم النيب صلى هللا عليه وسلم اجلمع بني 
املرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتني بينهما رحم حمرم لو قدر إحدامها ذكرًا واألخرى أنثى حرمت عليه 

 (134) أسباب التقاطع بني األرحام. اه  فإنه حيرم اجلمع بينهما، وذلك ملا يف ذلك من
وحمرمت  يف بيان قوله تعاِل: } و ح الِئلم أ بْ ن اِئكممم ال اِذين  ِمْن أ ْصالِبكمْم { أي: -رمحه هللا-ابن كثريوزاد -

عليكم زوجات أبنائكم الاذين ولدمتوهم من أصالبكم، حيرتز باذلك عن األدعياء الاذين كانوا ي  ت ب  ن وهنم يف 
ا ِلك ْي ال ي كمون  ع ل ى اْلممْؤِمِنني  ح ر جٌ  يف  اجلاهلية، كما قال تعاَل: } ف  ل م ا ق ض ى ز ْيٌد ِمن ْه ا و ط ًرا ز و ْجن اك ه 

 [ . 37أ ْزو اِج أ ْدِعي ائِِهْم ]ِإذ ا ق ض ْوا ِمن ْهمن  و ط رًا { اآلية ]األحزاب: 
دِّث، ح الِئلم أ بْ ن اِئكممم ال اِذين  ِمْن أ ْصالِبكمْم { قال: كنا ِنم  وقال ابن جمر ْيج: سألت عطاء عن قوله: } و  -

وهللا أعلم، أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم ملا نكح امرأة زيد، قال  املشركون مبكة يف ذلك، فأنزل هللا 
ْم أ بْ ن اء كمْم { ج ع ل  أ ْدِعي اء كم } و ح الِئلم أ بْ ن اِئكممم ال اِذين  ِمْن أ ْصالِبكمْم { ونزلت: } و م ا  -عز وجل-

ٍد ِمْن رِج اِلكمْم { ]األحزاب: 9]األحزاب:  [. يف بيان  قوله تعاِل: 96[. ونزلت: } م ا ك ان  حمم م ٌد أ ب ا أ ح 
ي: وحرم عليكم اجلمع ( { أ12} و أ ْن جت ْم عموا ب  نْي  األْخت  نْيِ ِإال م ا ق ْد س ل ف  ِإن  اَّلل   ك ان  غ فموًرا ر ِحيًم[ )

بني األختني مًعا يف التزويج، وكاذا يف ملك اليمني إال ما كان منكم يف جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك 
وغفرناه. فدل على أنه ال مثنوية فيما يستقبل وال استثناء فيما سلف، كما قال: } ال ي اذموقمون  ِفيه ا اْلم ْوت  

ْوت ة  األوَل  { ]الدخان: [ فدل على أهنم ال ياذوقون فيها املوت  أبدا. وقد أمجع العلماء من 50ِإال اْلم 
الصحابة والتابعني واألئمة قدميًا وحديثًا على أنه حيرم اجلمع بني األختني يف النكاح، ومن أسلم وحتته 

 (134)أختان خري، فيمسك إحدامها ويطلق األخرى ال حمالة. اه 
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ا واْلُمْحَصنَاُت ِمَن الن َِساِء  ِ َعلَْيكُْم وأُِحلَّ لَكُم مَّ إالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ِكتَاَب اَّللَّ

ْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن فََما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمْنُهنَّ  وَراَء ذَِلكُْم أَن تَْبتَغُوا بِأَْمَواِلكُم مُّ
ِة َما تََراَضْيتُم ِبِه ِمْن بَْعِد الفَِريضَ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً وال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفي

َ َكاَن َعِليماً َحِكيماً )  (42إنَّ اَّللَّ
 (120إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )المحصنات( معطوف على أمهاتكم األول في اآلية السابقة 
( أداة استثناء  )من النساء( جار  ومجرور متعلق بحال من المحصنات )إال 

، )ملكت( فعل «191»موصول مبني  في محل نصب على االستثناء )ما( اسم 

ماض ... و)التاء( للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه 

، )هللا( «192»)كتاب( مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره كتب أي فرض 

 لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )على(
المحذوف. )الواو( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق بالفعل 

استئنافية )أحل( فعل ماض مبني للمجهول )لكم( مثل عليكم متعلق ب )أحل(، 
)ما( اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل )وراء( ظرف منصوب 
متعلق بمحذوف صلة ما، )ذا( اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه 

)تبتغوا(  و)الالم( للبعد و)كم( لخطاب الجمع )أن( حرف مصدري ونصب
 مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ...

والواو فاعل )بأموال( جار ومجرور متعل ق بفعل تبتغوا و)كم( ضمير 
مضاف إليه )محصنين( حال منصوبة وعالمة النصب الياء )غير( حال 

 ثانية منصوبة )مسافحين( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء.
( في محل رفع بدل من ما .. أو في محل والمصدر المؤول )أن تبتغوا ...

 «.193»جر بحرف جر محذوف 

، «199»)الفاء( استئنافية )ما( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

)استمتعتم( فعل ماض مبني على السكون ... و)تم( ضمير فاعل )الباء( 
حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )استمتعتم( والضمير 
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( ضمير في محل جر متعلق ب يعود على لفظ م ا )من( حرف جر و)هن 

، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )آتوا( فعل أمر مبني على «195»)استمتعتم( 

( ضمير مفعول به )أجور( مفعول به ثان  حذف النون ... والواو فاعل و)هن 
( مضاف إليه )فريضة( مصدر في موضع الحال من  منصوب و)هن 

استئنافية )ال( نافية للجنس )جناح( اسم ، )الواو( «190»أجورهن منصوب 

ال مبني على الفتح في محل نصب )عليكم( مثل األول متعلق بمحذوف خبر 
ال )في( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق بالخبر 

 المحذوف )تراضيتم( فعل ماض مبني على السكون ...
عد( جار ومجرور و)تم( فاعل )به( مثل األول متعلق ب )تراضيتم(، )من ب

 ) متعلق بحال من الضمير في )به(، )الفريضة( مضاف إليه مجرور )إن 
حرف مشبه بالفعل )هللا( لفظ الجاللة اسم إن  )كان( فعل ماض ناقص واسمه 
ضمير مستتر تقديره هو )عليما( خبر كان منصوب )حكيما( خبر ثان 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ية ما ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن سبب نزول هذه اآلجاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
( عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا  75ص -10قال مسلم )ج

عليه وعلى آله وسلم يوم حنين بعث جيًشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم 
فظهر عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناًسا من أصحاب الرسول صلى هللا 
عليه وسلم وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 

هللا عز وجل }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الن َِساِء ِإالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم{ المشركين فأنزل 
أي فهن لكم حالل إذا انقضت عدتهن ثم ذكر له طريًقا إلى قتادة والراوي 
عنه شعبة فأمنَّا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستثبته. وقد قال شعبة: 

. كما في فتح المغيب للسخاوي كفيتكم تدليس األعمش وابن إسحاق وقتادة

(197) 

ا   ِ َعلَْيكُْم وأُِحلَّ لَكُم مَّ )واْلُمْحَصنَاُت ِمَن الن َِساِء إالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ِكتَاَب اَّللَّ
ْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن(  وَراَء ذَِلكُْم أَن تَْبتَغُوا بِأَْمَواِلكُم مُّ
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في بيان المقصود بالمحصنات ما - هللا رحمه-أبو جعفر الطبريقال -
"، وهي التي قد ُمنع جمع "ُمْحَصنة"، فإنَّهن فأما "المحصنات مختصره:

فرجها بزوج. يقال منه:"أْحَصن الرجُل امرأته فهو يُْحصنها 
إحصانًا"،"وَحُصنت هي فهي تَْحُصن َحَصانة"، إذا عفَّت "وهي حاِصٌن من 

ويقال أيًضا، إذا هي َعفَّت وحِفظت  .:-رحمه هللا-ثم قال النساء"، عفيفة،
فرجها من الفجور:"قد أحَصنَْت فرجها فهي ُمْحِصنة"، كما قال جل ثناؤه:) 

[، بمعنى: 14َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصنَْت فَْرَجَها ( ]سورة التحريم: 
حفظته من الريبة، ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن 

:"ُحُصون"، لمنعها من أرادَها وأهلَها، وحفِظها ما وراءها ممن بغاها والقرى
 من أعدائها. ولذلك قيل للدرع:"درع َحِصينة".

" ما ذكرنا من المنع والحفظ، فبي ٌِن أن  معنى أصل "اإلحصانفإذا كان 
قوله:"والمحصنات من النساء"، والممنوعات من النساء حرام عليكم إال ما 

 (194)اهـ ملكت أيمانكم.

من المحرمات في النكاح } اْلُمْحَصنَاُت  :-رحمه هللا -السعدي وأضاف—
ذوات األزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج ِمَن الن َِساِء { أي: 

حتى تطلق وتنقضي عدتها. } ِإال َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم { أي: بالسبي، فإذا سبيت 
للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت األمة الكافرة ذات الزوج حلت 

المزوجة أو وهبت فإنه ال ينفسخ نكاحها ألن المالك الثاني نزل منزلة األول 
 ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى هللا عليه وسلم.

ِ َعلَْيكُْم { أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور  وقوله: } ِكتَاَب اَّللَّ
 الحالل من الحرام.وفيه تفصيل 

ودخل في قوله: } َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم { كلُّ ما لم يذكر في هذه اآلية، 
فإنه حالل طيب. فالحرام محصور والحالل ليس له حد وال حصر لطفًا من 

 (194) هللا ورحمة وتيسيًرا للعباد.اهـ

ا وَراَء في بيان قوله تعالي: ) وأُحِ  –رحمه هللا -وأضاف البغوي- لَّ لَكُم مَّ
ْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن(  ذَِلكُْم أَن تَْبتَغُوا ِبأَْمَواِلكُم مُّ

أي: أحل  هللا لكم ما وراء ذلكم، أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرُت من  
المحرمات، } أَْن تَْبتَغُوا { تطلبُوا، } ِبأَْمَواِلكُم { أي تنكحوا بصداق أو تشتُروا 
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ِنيَن { أي: متزوجين أو ُمتَعف ِفين، } َغْيَر ُمَساِفِحيَن { أي: غير بثمن، } ُمْحِص 
.اهـ  (156) زانين، مأخوذُ من َسْفحِ الماء وصب ِه وهو المنيُّ

 ) فََما اْستَْمتَْعتُم ِبِه ِمْنُهنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً( 
  -في بيانها ما مختصره: -رحمه هللا -قال الشنقيطي-

قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن اآلية، يعني: كما أنكم 
تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى }له آيات من كتاب هللا كقوله تعالى: 
سبب  [ ، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه41 \ 2اآلية ] {بعض

فما }الستحقاق الصداق كامال، هو بعينه االستمتاع المذكور هنا في قوله: 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }[ ، وقوله: 42 \ 2اآلية ] {استمتعتم به منهن

 \ 4اآلية ] {وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}[ ، وقوله: 2 \ 2]{
تعة كما قال به من ال يعلم [ . فاآلية في عقد النكاح، ال في نكاح الم449

معناها، فإن قيل: التعبير بلفظ األجور يدل على أن المقصود األجرة في نكاح 
المتعة ; ألن الصداق ال يسمى أجرا، فالجواب أن القرآن جاء في تسمية 
الصداق أجرا في موضع ال نزاع فيه ; ألن الصداق لما كان في مقابلة 

ية، اآل{وكيف تأخذونه }الى في قوله: االستمتاع بالزوجة كما صرح به تع
صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا، وذلك الموضع هو قوله تعالى: 

[ ، أي: مهورهن 45 \ 2اآلية ] {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن}
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من }بال نزاع، ومثله قوله تعالى: 
[ . أي: 5 \ 5اآلية ] {كم إذا آتيتموهن أجورهنالذين أوتوا الكتاب من قبل

مهورهن فاتضح أن اآلية في النكاح ال في نكاح المتعة، فإن قيل: كان ابن 
عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي يقرءون: فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن اآلية في نكاح المتعة، فالجواب 

 من ثالثة أوجه:
األول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا ; إلجماع الصحابة على عدم 
كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر األصوليين على أن ما قرأه الصحابي 
على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآنا ال يستدل به على شيء ; ألنه باطل من 

ن رآنا ظهر بطالنه مأصله ; ألنه لما لم ينقله إال على أنه قرآن فبطل كونه ق
 أصله.

الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتج به كاالحتجاج بخبر اآلحاد كما قال به 
قوم، أو على أنه تفسير منهم لآلية بذلك، فهو معارض بأقوى منه ; ألن 
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جمهور العلماء على خالفه ; وألن األحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة 
التحريم  بأن ذلك -لى هللا عليه وسلم ص -بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح 
د من حديث سبرة بن معب« صحيح مسلم»دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في 

 -صلى هللا عليه وسلم  -أنه غزا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -الجهني 
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في االستمتاع في »يوم فتح مكة. فقال: 
حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء  النساء، وإن هللا قد

 ( .151«)فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

لى ص -وفي رواية لمسلم في حجة الوداع: وال تعارض في ذلك ; إلمكان أنه 
قال ذلك يوم فتح مكة، وفي حجة الوداع أيضا والجمع  -هللا عليه وسلم 

 علم األصول وعلوم الحديث.واجب إذا أمكن، كما تقرر في 
الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن اآلية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن 

لى ص -إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في األحاديث المتفق عليها عنه 
وقد نسخ ذلك مرتين األولى يوم خيبر كما ثبت في  -هللا عليه وسلم 

 (153كما ثبت في الصحيح أيضا.) (، واآلخرة يوم فتح مكة،152الصحيح)

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم 
لحوم الحمر األهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم 

 المتعة.
واختار هذا القول ابن القيم، ولكن بعض الروايات الصحيحة، صريحة في 

أيضا، فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير  تحريم المتعة يوم خيبر
 واحد، وصحت الرواية به. وهللا تعالى أعلم.

الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في 
[ ، في 1 \ 47]{إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }قوله تعالى: 

 العادين بقوله: فمن ابتغى الموضعين، ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من
 [ .3 \ 47وراء ذلك اآلية ]

ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة وال زوجة، فمبتغيها إذن من العادين 
بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فالنتفاء 
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ة جلوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة، والطالق، والنفقة، ولو كانت زو
لورثت واعتدت ووقع عليها الطالق ووجبت لها النفقة، كما هو ظاهر، فهذه 

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت }اآلية التي هي: 
 \ 47] {أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

ي نسخ. وسياق [ ، صريحة في منع االستمتاع بالنساء الذ71، 49 - 35
اآلية التي نحن بصددها يدل داللة واضحة على أن اآلية في عقد النكاح كما 
بينا ال في نكاح المتعة ; ألنه تعالى ذكر المحرمات التي ال يجوز نكاحها 

 [ الخ. . .47 \ 2]{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم }بقوله تعالى: 
 وأحل لكم ما وراء ذلكم}: ثم بين أن غير تلك المحرمات حالل بالنكاح بقوله

[ ، ثم بين أن من نكحتم 42 \ 2]{أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 
منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتبا لذلك بالفاء على النكاح 

[ ، كما بيناه واضحا، والعلم 42 \ 2اآلية ]{فما استمتعتم به منهن }بقوله: 
 (159)عند هللا تعالى.اهـ

َ َكاَن َعِليماً َحِكيماً  )وال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما تََراَضْيتُم بِِه ِمْن بَْعِد الفَِريَضِة إنَّ اَّللَّ
)  
في بيانها ما نصه: } َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما تََراَضْيتُْم  -رحمه هللا-قال السعدي-

أو إسقاط من الزوجة عن رضا ِبِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة { أي: بزيادة من الزوج 
وطيب نفس هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم: إنها نزلت في 
متعة النساء التي كانت حالال في أول اإلسالم ثم حرمها النبي صلى هللا عليه 
وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى األمد الذي بينهما فتراضيا 

 هما، وهللا أعلم.بعد الفريضة فال حرج علي
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما { أي: كامل العلم واسعه، كامل الحكمة: فمن علمه  } ِإنَّ اَّللَّ
وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحالل 

 (155) والحرام. اهـ

ا َملََكْت وَمن لَّْم يَْستَِطْع ِمنكُْم َطْوالً أَن يَنِكَح الُمْحَصنَاِت الُمْؤمِ  نَاِت فَِمن مَّ
ن بَْعٍض فَانِكُحوهُنَّ  ُ أَْعلَمُ ِبإيَماِنكُْم بَْعُضكُم م ِ ن فَتَيَاِتكُمُ الُمْؤِمنَاِت واَّللَّ أَْيَمانُكُم م ِ
ِبإْذِن أَْهِلِهنَّ وآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت وال 

اٍن فَإذَا أُْحِصنَّ فَإْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فَعَلَْيِهنَّ ِنْصُف َما َعلَى ُمتَِّخذَاِت أَْخدَ 

                                                           
 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 159

 ( 471/  1لبنان)
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -155

132 ) 



الُمْحَصنَاِت ِمَن العَذَاِب ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي العَنََت ِمنكُْم وأَن تَْصبُِروا َخْيٌر لَّكُْم 
ِحيٌم ) ُ َغفُوٌر رَّ  (45واَّللَّ

 (151إعراب مفردات اآلية )
اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )لم( حرف )الواو( استئنافية )من( 

نفي )يستطع( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو )من( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من 

، )أن( حرف مصدري «157»فاعل يستطع )طوال( مفعول به منصوب 

ر تقديره هو ونصب )ينكح( مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستت
)المحصنات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )المؤمنات( نعت 
منصوب وعالمة النصب الكسرة. والمصدر المؤول )أن ينكح( في محل 

 «.154»نصب بدل من )طوال( 

)الفاء( رابطة لجواب الشرط )من( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في 

، )ملكت( فعل ماض «154»محل جر متعلق بفعل محذوف تقديره انكحوا 

... و)التاء( للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )من 
فتيات( جار ومجرور متعلق بحال من ضمير المفعول العائد على ما و)كم( 
مضاف إليه )المؤمنات( نعت لفتيات مجرور مثله )الواو( اعتراضية )هللا( 

)بإيمان( جار ومجرور متعلق لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )أعلم( خبر مرفوع 
بأعلم و)كم( مضاف إليه )بعض( مبتدأ مرفوع و)كم( مضاف إليه )من 
بعض( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )الفاء( عاطفة )انكحوا( 
( ضمير مفعول به  فعل أمر مبني على حذف النون .. والواو فاعل و)هن 

( )بإذن( جار  ومجرور متعل ق ب )انكحوا( )أهل(  مضاف إليه مجرور و)هن 
( مثل انكحوهن  )أجور( مفعول  ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )آتوهن 
( مضاف إليه )بالمعروف( جار ومجرور حال من فاعل  به منصوب و)هن 

)محصنات( حال منصوبة من ضمير المفعول في « 106»آتوهن 
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( ات)انكحوهن(، وعالمة النصب الكسرة )غير( حال ثانية منصوبة )مسافح
مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )متخذات( 
معطوف على غير منصوب مثله وعالمة النصب الكسرة )أخدان( مضاف 

 إليه مجرور.
)الفاء( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 

سكون بمضمون الجواب )أحصن( فعل ماض مبني للمجهول مبني على ال
و)النون( ضمير نائب فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط إذا )إن( حرف 
شرط جازم )أتين( فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 

... 
و)النون( فاعل )بفاحشة( جار ومجرور متعلق ب )أتين( بتضمينه معنى 
( ضمير في محل جر  قمن )الفاء( رابطة لجواب إن )على( حرف جر و)هن 
متعلق بمحذوف خبر مقدم )نصف( مبتدأ مؤخر مرفوع )ما( اسم موصول 
مبني في محل جر مضاف إليه )على المحصنات( جار ومجرور متعلق 
بصلة ما المحذوفة )من العذاب( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
الضمير الفاعل في الصلة والعائد على ما. )ذا( اسم اشارة مبني في محل 

الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الالم( حرف جر )من( اسم رفع مبتدأ و)
موصول مبني في محل  جر  متعل ق بمحذوف خبر المبتدأ ذا )خشي( فعل 
ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )العنت( مفعول به منصوب )منكم( 

)أن( حرف  استئنافيةمثل األول متعل ق بحال من فاعل خشي )الواو( 
روا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون مصدري  ونصب )تصب

 .. والواو فاعل.
 والمصدر المؤول )أن تصبروا ...( في محل رفع مبتدأ.

ل مرفوع )لكم( مثل منكم متعلق  )خير( خبر المبتدأ الذي هو المصدر المؤو 
بخير. )الواو( استئنافية )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )غفور( خبر مرفوع 

 ثان مرفوع.)رحيم( خبر 
 روائع البيان والتفسير

ا َملََكْت  )وَمن لَّْم يَْستَِطْع ِمنكُْم َطْوالً أَن يَنِكَح الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت فَِمن مَّ
ن فَتَيَاِتكُُم الُمْؤِمنَاِت(  أَْيَمانُكُم م ِ

ْستَِطْع يَ القول في تأويل قوله : } َوَمْن لَْم :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
ِمْنكُْم َطْوال { اختلف أهل التأويل في معنى:"الطول" الذي ذكره هللا تعالى في 

 هذه اآلية.
فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسَّعة وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد وابن 

 رحمهم هللا أجمعين-عباس وسعيد بن جبير



من قال ذلك: وقال آخرون: معنى"الطول"، في هذا الموضع: الَهَوى وذكر 
 رحمهم هللا أجمعين-كعطاء وجابر وربيعة

وقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قوُل من قال: -رحمه هللا  –ثم رجح 
معنى"الطَّْول" في هذا الموضع، السعة والغنى من المال، إلجماع الجميع 

م شيئًا من  جد وانكاح اإلماء ل األشياء سوىعلى أن هللا تبارك وتعالى لم يحر ِ
م عليه له، لقضاء  الحرة فأحلَّ الطول إلى  ما حرم من ذلك عند غلبة المحرَّ

لذة. فإْذ كان ذلك إجماًعا من الجميع فيما عدا نكاح اإلماء لواجد الطول، 
فمثله في التحريم نكاح اإلماء لواجد الطول: ال يَُحلُّ له من أجل غلبة هًوى 

لحرة منه قضاء لذة وشهوة، ذلك مع وجوده الطوَل إلى ا فيها، ألنعنده 
للمضطر الذي يخاف هالك  برخصة، كالميتةوليس بموضع ضرورة ترفع 

نفسه، فيترخص في أكلها ليحيي بها نفَسه، وما أشبه ذلك من المحرمات 
اللواتي رخص هللا لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهالَك 

ولم يرخص هللا تبارك  منه، ما حرم عليهم منها في غيرها من األحوال.
وتعالى لعبٍد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أن رجال لو غلبَه 
ة أو أمة، أنها ال تحل له إال بنكاح أو شراء على ما أذن هللا  هوى امرأة حر 

الطول، في هذا الموضع: الهوى".،  قال: "معنىبه، ما يوض ح فساد قول من 
 (101)اهـَح اإلماء.وأجاز لواجد الطول لحرة نكا

  : -رحمه هللا -وزاد ابن كثير في بيانها فقال -
ومن هذه اآلية الكريمة استدل جمهوُر العلماء في جواز نكاح اإلماء، على 
أنه ال بد من عدم الطَّْول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت; لما في نكاحهن 

العدول عن الحرائر إليهن.  الدناءة فيمن مْفَسدة رق األوالد، ولما فيهن من 
وخالف الجمهوَر أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط األمرين، فقالوا: متى لم 
ة جاز له نكاح األمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء  يكن الرجل مزوجا بحر 

ذهبوا  وعمدتهم فيما أم الكان واجدًا الطول لحرة أم ال وسواء خاف العنت 
اْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم { إليه عموم قوله تعالى: } وَ 

[ أي: العفائف، وهو يعم الحرائر واإلماء، وهذه اآلية عامة، وهذه 5]المائدة: 
 (102)أيضا ظاهرة في الداللة على ما قاله الجمهور وهللا أعلم .اهـ 

ن بَعْ  ُ أَْعلَُم ِبإيَماِنكُْم بَْعُضكُم م ِ ٍض فَانِكُحوهُنَّ ِبإْذِن أَْهِلِهنَّ وآتُوهُنَّ ) واَّللَّ
أُُجوَرهُنَّ ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت وال ُمتَِّخذَاِت أَْخدَاٍن فَإذَا 
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أُْحِصنَّ فَإْن أَتَْيَن ِبفَاِحَشٍة فَعَلَْيِهنَّ ِنْصُف َما َعلَى الُمْحَصنَاِت ِمَن العَذَاِب ذَِلَك 
ِحيٌم(ِلَمْن خَ  ُ َغفُوٌر رَّ  ِشَي العَنََت ِمنكُْم وأَن تَْصِبُروا َخْيٌر لَّكُْم واَّللَّ

أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح  :-رحمه هللا -قال السعدي -
المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي: الزنا 
والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح اإلماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب 
ما يظهر، وإال فاهلل أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على 

 ور، وأحكام اآلخرة مبنية على ما في البواطن.ظواهر األم
 } فَاْنِكُحوهُنَّ { أي: المملوكات } ِبإِْذِن أَْهِلِهنَّ { أي: سيدهن واحدا أو متعددا.
} َوآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ ِباْلَمْعُروِف { أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر 

إال إذا كن } ُمْحَصنَاٍت  للحرة فكذلك يجب لألمة. ولكن ال يجوز نكاح اإلماء
{ أي: عفيفات عن الزنا } َغْيَر ُمَساِفَحاٍت { أي: زانيات عالنية. } َوال 

 ُمتَِّخذَاِت أَْخدَاٍن { أي: أخالء في السر.
وقوله: } فَإِذَا أُْحِصنَّ { أي: تزوجن أو أسلمن أي: اإلماء } فَعَلَْيِهنَّ ِنْصُف َما 

 لحرائر } ِمَن اْلعَذَاِب { .َعلَى اْلُمْحَصنَاِت { أي: ا
وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الَجلد فيكون عليهن خمسون َجلدة. وأما الرجم 
فليس على اإلماء رجم ألنه ال يتنصف، فعلى القول األول إذا لم يتزوجن 

 فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.
 سلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.وعلى القول الثاني: إن اإلماء غير الم

وختم هذه اآلية بهذين االسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه األحكام 
 رحمةً بالعباد وكرًما وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر هللا 
عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور بها ذنوب 

 (103) حكم األمة لعدم الفارق بينهما. اهـ

ُ َعِليٌم   ُ ِليُبَي َِن لَكُْم ويَْهِديَكُْم سُنََن الَِذيَن ِمن قَْبِلكُم ويَتُوَب َعلَْيكُْم واَّللَّ يُِريدُ اَّللَّ
 (41َحِكيٌم )

 (112إعراب مفردات اآلية )
)يريد( مضارع مرفوع )هللا( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الالم( زائدة )يبي ن( 
مضارع منصوب ب )أن( مضمرة بعد الالم، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 هو )الالم( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق ب )يبي ن(.
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ل )أن يبي ن( في محل نصب مفعول به عامله يريد ... أما  والمصدر المؤو 

 «.105»لمحل القريب فهو الجر بالالم ا

)الواو( عاطفة )يهدي( مضارع منصوب معطوف على فعل يبي ن و)كم( 
ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )سنن( مفعول به ثان 
منصوب )الذين( اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه )من قبل( 

ضاف إليه )الواو( جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول و)كم( م
عاطفة )يتوب( مثل يهدي )عليكم( مثل لكم متعلق ب )يتوب(، )الواو( 

 استئنافية )هللا عليم حكيم( مثل هللا غفور رحيم في اآلية السابقة.
 

 روائع البيان والتفسير
ُ ِليُبَي َِن لَكُْم ويَْهِديَكُْم سُنََن الَِذيَن ِمن قَْبِلكُم ويَتُوَب عَ  ُ َعِليٌم لَْيكُمْ )يُِريدُ اَّللَّ  واَّللَّ

 َحِكيٌم (
يعني جل  :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري-

ثناؤه بقوله:"يريد هللا ليبين لكم"، حالله وحراَمه "َويهديكم سُنن الذين من 
قبلكم"، يقول: وليسددكم "سُنن الذين من قبلكم"، يعني: سُبل من قبلكم من 
م عليكم من نكاح األمهات  أهل اإليمان باهلل وأنبيائه، ومناهجهم فيما حر 

موالبنات واألخوات وسائر ما حرم عليكم   في اآليتين اللتين بَيَّن فيهما ما حر 
من النساء ويتوب عليكم"، يقول: يريد هللا أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك، 
مما كنتم عليه من معصيته في فعلكم ذلك قبَل اإلسالم، وقبل أن يوحي ما 
أوحَى إلى نبيه من ذلك "عليكم"، ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من 

إنابتكم وتوبتكم "وهللا عليم"، يقول: وهللا ذو علم بما يصلح قبيح ذلك قبل 
عباده في أْديانهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، وبما يأتون ويذَرون مما 
أحل أو حرم عليهم، حافظ ذلك كله عليهم "حكيم" بتدبيره فيهم، في تصريفهم 

فهم فيه.  (100)اهـفيما صر 

ُ يُِريدُ أَن يَتُوَب َعلَْيكُ  َِّبعُوَن الشََّهَواِت أَن تَِميلُوا َمْيالً َعِظيماً واَّللَّ ْم ويُِريدُ الَِذيَن يَت
(43 ) 

 (113إعراب مفردات اآلية )
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)الواو( عاطفة )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )يريد( مضارع مرفوع، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدري ونصب )يتوب 

 السابقة.عليكم( مر إعرابها في اآلية 
ل )أن يتوب ...( في محل نصب مفعول به عامله يريد.  والمصدر المؤو 

)الواو( عاطفة )يريد( مثل األول )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع 
 فاعل )يتبعون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الشهوات(

مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )أن( مثل األول )تميلوا( 
وب وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل )ميال( مضارع منص

 مفعول مطلق منصوب )عظيما( نعت منصوب.
ل )أن تميلوا ...( في محل نصب مفعول به عامله يريد  والمصدر المؤو 

 الثاني.
 روائع البيان والتفسير

يعني بذلك تعالى ذكره: وهللا يريد أن  :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
كم طاعته واإلنابة إليه، ليعفَو لكم عما سلف من آثامكم، ويتجاوز يراجع ب

لكم عما كان منكم في جاهليتكم، من استحاللكم ما هو حَراٌم عليكم من نكاح 
حالئل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك مما كنتم تستحلونه وتأتونه، مما كان غير 

: ويريد وات"، يقولجائز لكم إتيانه من معاصي هللا "ويريد الذين يتبعون الشه
الذين يطلبون لذ ات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها "أن تميلوا" عن أمر هللا تبارك 
م عليكم وركوبكم معاصيه "ميال  وتعالى، فتجوروا عنه بإتيانكم ما حر 

 (104)اهـعظيًما"، جوًرا وعدوال عنه شديدًا.

ُ أَن يَُخف َِف َعنكُْم وُخِلَق اإلنَساُن َضعِ   (46يفاً )يُِريدُ اَّللَّ
 (119إعراب مفردات اآلية )

)يريد( مثل األول )هللا( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )أن يخف ف عنكم( مثل أن 
يتوب عليكم )الواو( استئنافية )خلق( فعل ماض مبني للمجهول )اإلنسان( 

 نائب فاعل مرفوع )ضعيفا( حال منصوبة.
 روائع البيان والتفسير

ُ أَن   يَُخف َِف َعنكُْم وُخِلَق اإلنَساُن َضِعيفاً()يُِريدُ اَّللَّ
ُ أَْن يَُخف َِف َعْنكُْم { أي: في شرائعه }-رحمه هللا -قال ابن كثير - يُِريدُ اَّللَّ

يقدره لكم، ولهذا أباح نكاح اإلماء بشروطه، كما قال وأوامره ونواهيه وما 

                                                           
 6الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -104

/414   /9146  ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب -104

 ( 11/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



مجاهد وغيره: } ُخِلَق اإلْنَساُن َضِعيفًا { فناسبه  التخفيف; لضعفه في نفسه 
 (176)اهـوهمته.وضعف عزمه 

ُ أَْن يَُخف َِف َعْنكُْم { أي: بسهولة :بيانًا فقال -رحمه هللا -السعدي وزاد- } يُِريدُ اَّللَّ
ما أمركم به و ما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم، كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزوج األمة 
للحر بتلك الشروط السابقة. وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل، وعلمه 
وحكمته بضعف اإلنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية، وضعف اإلرادة، 
وضعف العزيمة، وضعف اإليمان، وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف 

 (171) اهـعنه، ما يضعف عنه وما ال يطيقه إيمانه وصبره وقوته. هللا

يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ال تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُم بَْينَكُم ِباْلبَاِطِل إالَّ أَن تَكُوَن ِتَجاَرةً َعن  
َ َكاَن بِكُْم َرِحيماً ) نكُْم وال تَْقتُلُوا أَنفَُسكُْم إنَّ اَّللَّ  ( 49تََراٍض م ِ

 (134إعراب مفردات اآلية )
( منادي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  )يا( أداة نداء )أي 
و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي 
أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )ال( ناهية 

ف النون ... والواو فاعل جازمة )تأكلوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذ
)أموال( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )بين( ظرف منصوب 

)كم( مضاف إليه )بالباطل( جار ومجرور « 173»متعلق بحال من أموال 

( أداة « 179»متعلق بمحذوف حال من فاعل تأكلوا  أي متلبسين بالباطل )إال 

منصوب  استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )تكون( مضارع ناقص
واسمه ضمير مستتر تقديره هي األموال )تجارة( خبر منصوب )عن 
تراض( جار ومجرور متعلق بنعت لتجارة، وعالمة الجر الكسرة المقدرة 
على الياء المحذوفة بسبب التنوين فهو اسم منقوص )من( حرف جر و)كم( 

 ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لتراض.
ل )أن تكون . ..( في محل نصب على االستثناء المنقطع ألن والمصدر المؤو 

 التجارة غير األموال المأكولة بالباطل.
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( حرف مشبه  )الواو( عاطفة )ال تقتلوا أنفسكم( مثل ال تأكلوا أموالكم )إن 
بالفعل )هللا( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسمه 

ب )رحيما( وهو خبر كان  ضمير مستتر تقديره هو )بكم( مثل منكم متعلق
 منصوب.

 روائع البيان والتفسير
)يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ال تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُم بَْينَكُم ِباْلبَاِطِل إالَّ أَن تَكُوَن ِتَجاَرةً َعن 

نكُْم (  تََراٍض م ِ
 نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين في تفسيرها:-رحمه هللا -قال ابن كثير -

أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي  عن
غير شرعية، كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم هللا أن متعاطيها إنما 

 (175).اهـيريد الحيلة على الربا

يسير : قوله تعالى: )إال أن تكون مختصره وبتصرف  وأضاف القرطبي ما-
تجارة عن تراض منكم( هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. 
والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى: )وأحل هللا البيع وحرم 

 الربا(.
:قوله تعالى: )تجارة( التجارة في اللغة عبارة عن -رحمه هللا-ثم قال

الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن األعمال  المعاوضة، ومنه األجر
الصالحة التي هي بعض من فعله، قال هللا تعالى: )يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم( وقال تعالى: )يرجون تجارة لن 
تبور(. وقال تعالى: )إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم( اآلية. 

ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز، تشبيها بعقود األشرية  فسمى
والبياعات التي تحصل بها األغراض، وهي نوعان: تقلب في الحضر من 
غير نقلة وال سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو األقدار، وزهد 
فيه ذوو األخطار. والثاني تقلب المال باألسفار ونقله إلى األمصار، فهذا 

ق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم ألي
 (170)غررا.اهـ

َ َكاَن ِبكُْم َرِحيماً(  )وال تَْقتُلُوا أَنفَُسكُْم إنَّ اَّللَّ
: يعني بذلك جل ثناؤه:"وال تقتلوا :-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-

أنفسكم"، وال يقتل بعضكم بعًضا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين 
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واحد. فجعل جل ثناؤه أهل اإلسالم كلهم بعَضهم من بعض. وجعل القاتل 
منهم قتيال  في قتله إياه منهم  بمنزلة قَتله نفسه، إذ كان القاتُل والمقتول أهَل 

 لى من خالف ِملَّتَُهما. يد واحدة ع
وأما قوله جل ثناؤه:"إن هللا كان بكم رحيًما"، فإنه يعني: إن هللا تبارك وتعالى 
لم يزل"رحيًما" بخلقه،  ومن رحمته بكم كفُّ بعضكم عن قتل بعض، أيها 
المؤمنون، بتحريم دماء بعضكم على بعض إال بحقها، وحْظِر أكل مال 

عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب بعضكم على بعض بالباطل، إال 
 (177)اهـنفسه، لوال ذلك هلكتْم وأهلك بعضكم بعًضا قتال وسلبًا وغصبًا.

ِ يَِسيراً  وَمن يَْفعَْل ذَِلَك عُْدَواناً وظُْلماً فََسْوَف نُْصِليِه نَاراً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى اَّلل 
(70) 

 (136إعراب مفردات اآلية )
شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يفعل( )الواو( عاطفة )من( اسم 

مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ذا( اسم 
إشارة مبني في محل نصب مفعول به و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 

، )الواو( عاطفة )ظلما( معطوف «174»)عدوانا( مفعول ألجله منصوب 

ة لجواب الشرط )سوف( حرف على )عدوانا( منصوب مثله )الفاء( رابط
استقبال )نصلي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقد رة على الياء 
و)الهاء( ضمير مفعول به أول، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
)نارا( مفعول به ثان منصوب )الواو( استئنافية )كان( ماض ناقص )ذلك( 

ء )على هللا( جار ومجرور متعلق مثل األول اسم كان واإلشارة إلى اإلصال
 ب )يسيرا( وهو خبر كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ يَِسيراً  )وَمن يَْفعَْل ذَِلَك عُْدَواناً وظُْلماً فََسْوَف نُْصِليِه نَاراً َوَكاَن ذَِلَك َعلَى اَّلل 

) 
اختلف أهل :في بيانها ما مختصره -رحمه هللا -أبو جعفر الطبري قال  -

 عدوانًا".التأويل في تأويل قوله:"ومن يفعل ذلك 
فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن 

 "عدوانًا وظلًما فسوف نُصليه ناًرا".
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مته عليه من أول هذه السورة  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرَّ
ي حدوده، إلى قوله:"ومن يفعل ذلك"  من نكا مت نكاحه، وتعد ِ ح من َحر 

م قتلها ظلًما بغير حق.  وأكل أموال األيتام ظلًما، وقتل النفس المحر 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل ماَل أخيه المسلم ظلًما بغير طيب 

 نفس منه، َوقَتل أخاه المؤمن ظلًما، فسوف نصليه ناًرا.
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معناه: ومن يفعل  ثم رجح وقال:

م هللا عليه، من قوله:) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَِحلُّ لَكُْم أَْن تَِرثُوا الن َِساَء  ما حر 
م  َكْرًها ( إلى قوله:"ومن يفعل ذلك"، من نكاح المحرمات، وعضل المحرَّ

م قتله من المؤمنين ألن  عضلُها من النساء، وأكل المال با لباطل، وقتل المحر 
 كل  ذلك مما وعد هللا عليه أهلَه العقوبة.

فإن قال قائل: فما منعك أن تجعل قوله:"ذلك"، معني ا به جميع ما أوعدَ هللا 
 أول السورة؟عليه العقوبة من 

قيل: معني ذلك أن كل  فْصل من ذلك قد قُِرن بالوعيد، إلى قوله:) أُولَئَِك 
م هللا في  أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِليًما ( ، وال ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حر 

عل ذلك"، يف قوله: "ومننصليه ناًرا". فكان  قوله: "فسوفاآلي التي بعده إلى 
لم يُقَرن بالوعيد، مع إجماع الجميع على أن  هللا تعالى معنيًّا به ما قلنا، مما 
معنيًّا به ما سلف فيه الوعيد بالنهي من أن يكون  ذلك أولىقد توعد على كل 
 (146)اهـمقرونًا قبل ذلك.

َك هللا تعالى: } َوَمْن يَْفعَْل ذَلِ  قال :-رحمه هللا-فقالإجماالً -فسرها ابن كثير و-
فيه ظالما في يا عُْدَوانًا َوظُْلًما { أي: ومن يتعاطى ما نهاه هللا عنه متعد

تعاطيه، أي: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه } فََسْوَف نُْصِليِه نَاًرا َوَكاَن 
ِ يَِسيًرا {  وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد،   فَْليحذَْر منه كل عاقلذَِلَك َعلَى اَّللَّ

 (141)لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.اهـ

ْدَخالً َكِريماً  إن تَْجتَنِبُوا َكبَاِئَر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر َعنكُْم َسي ِئَاِتكُْم ونُْدِخْلكُم مُّ
(71)  

 (164إعراب مفردات اآلية )
)إن( حرف شرط جازم )تجتنبوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف 
النون .. والواو فاعل )كبائر( مفعول به منصوب )ما( اسم موصول مبني 
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في محل جر مضاف إليه )تنهون( مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو 
نائب فاعل )عن( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب 

مضارع مجزوم جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر )تنهون(، )نكف ر( 
تقديره نحن للتعظيم )عنكم( مثل عنه متعلق ب )نكف ر(، )سيئات( مفعول به 
منصوب وعالمة النصب الكسرة و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
)ندخل( مثل نكف ر ومعطوف عليه، و)كم( ضمير مفعول به والفاعل نحن 

 ، )كريما( نعت منصوب.«143»ب )مدخال( مفعول مطلق منصو

 روائع البيان والتفسير
ْدَخالً َكِريماً(  )إن تَْجتَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر َعنكُْم َسي ِئَاِتكُْم ونُْدِخْلكُم مُّ

وهذا من فضل هللا وإحسانه  في بيانها ما نصه: -رحمه هللا-قال السعدي-
نهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع على عباده المؤمنين وعدهم أ

الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخال كريما كثير الخير وهو الجنة المشتملة على 
 ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر.

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة، 
وصوم رمضان، كما قال النبي صلى هللا عليه كالصلوات الخمس، والجمعة، 

وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 

 ( .149مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر")

وأحسن ما ُحدت به الكبائر، أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في 
 (145) اهـاآلخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه.

ا اْكتََسبُوا   مَّ َجاِل نَِصيٌب م ِ ُ ِبِه بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض ل ِلر ِ وال تَتََمنَّْوا َما فَضََّل اَّللَّ
َ َكاَن ِبكُل ِ َشْيٍء  َ ِمن فَْضِلِه إنَّ اَّللَّ ا اْكتََسْبَن واْسأَلُوا اَّللَّ مَّ وِللن َِساِء نَِصيٌب م ِ

 ( 74َعِليماً )
 (161) إعراب مفردات اآلية

)الواو( استئنافية )ال( ناهية جازمة )تتمن وا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول 
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( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الباء( حرف «147»به  ، )فضل( فعل ماض )اَّلل 

به  جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )فضل(، )بعض( مفعول
منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )على بعض( جار ومجرور متعلق ب 
)فضل(. )للرجال( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم )نصيب( مبتدأ 
مؤخر مرفوع )من( حرف جر )ما( موصول مبني في محل جر متعلق 

)اكتسبوا( فعل ماض مبني على الضم .. والواو فاعل « 144»بنعت لنصيب 

)للنساء نصيب مما( مثل للرجال ... مما )اكتسبن( فعل ماض )الواو( عاطفة 
مبني على السكون .. و)النون( ضمير فاعل. )الواو( عاطفة )اسألوا( فعل 

 أمر مبني على حذف  أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له.
( لفظ الجاللة مفعول به منصوب )من فضل( جار  النون ... والواو فاعل )اَّلل 

تعلق ب )اسألوا(، و)الهاء( ضمير مضاف إليه )إن اَّلل  كان بكل ومجرور م

 «.144»شيء عليما( مر إعراب نظيرها 

 روائع البيان والتفسير
ا اْكتََسبُوا  مَّ َجاِل نَِصيٌب م ِ ُ ِبِه بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض ل ِلر ِ )وال تَتََمنَّْوا َما فَضََّل اَّللَّ

ا اْكتَسَ  مَّ َ َكاَن ِبكُل ِ َشْيٍء وِللن َِساِء نَِصيٌب م ِ َ ِمن فَْضِلِه إنَّ اَّللَّ ْبَن واْسأَلُوا اَّللَّ
 َعِليماً(

ين تعالى المؤمن ينهى نصه:في تفسيرها إجماالً ما -رحمه هللا–قال السعدي -
عن أن يتمنى بعضهم ما فضل هللا به غيره من األمور الممكنة وغير الممكنة. 

 بها فضلهم على النساء، وال صاحب فال تتمنى النساء خصائص الرجال التي
الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا ألن هذا هو الحسد بعينه، 
تمني نعمة هللا على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. وألنه يقتضي السخط 
على قدر هللا واإلخالد إلى الكسل واألماني الباطلة التي ال يقترن بها عمل 

مود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه وال كسب. وإنما المح
من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل هللا تعالى من فضله، فال يتكل على 
ا اْكتََسبُوا {  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ نفسه وال على غير ربه. ولهذا قال تعالى: } ِللر ِ

 أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.
ا اْكتََسْبَن { فكل منهم ال يناله غير ما كسبه وتعب فيه.} َوِللن َِساِء نَِصيٌب مِ   مَّ
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َ ِمْن َفْضِلِه { أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا   } َواْسأَلُوا اَّللَّ
كمال العبد وعنوان سعادته ال من يترك العمل، أو يتكل على نفسه غير مفتقر 

 .لربه، أو يجمع بين األمرين فإن هذا مخذول خاسر
َ َكاَن بِكُل ِ َشْيٍء َعِليًما { فيعطي من يعلمه أهال لذلك، ويمنع  وقوله: } ِإنَّ اَّللَّ

 (146) من يعلمه غير مستحق. اهـ

ا تََرَك الَواِلدَاِن واألَْقَربُوَن والَِّذيَن َعقَدَْت أَْيَمانُكُْم فَآتُوهُْم  وِلكٍُل  َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ
َ َكاَن َعلَى كُل ِ َشْيٍء َشِهيداً )نَِصيبَُهْم إنَّ   (77اَّللَّ

 (191إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )لكل( جار ومجرور متعلق ب )جعلنا( وهو فعل ماض 
مبني على السكون )ونا( فاعل )موالي( مفعول به منصوب )من( حرف جر 
)ما( موصول مبني في محل جر متعلق بفعل محذوف مفسر بكلمة موالي 

، )ترك( فعل ماض )الوالدان( فاعل مرفوع وعالمة الرفع «142»ي: يرثون أ

األلف )الواو( عاطفة )األقربون( معطوف على )الوالدان( مرفوع مثله 
)الذين( موصول مبني في  وعالمة الرفع الواو. )الواو( عاطفة أو استئنافية

 ، )عقدت( فعل ماض ...«143»محل رفع مبتدأ 

)أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )الفاء( )والتاء( للتأنيث 
زائدة دخلت في الخبر لمشابهة اسم الموصول للشرط )آتوا( فعل أمر مبني 
على حذف النون ... والواو فاعل و)هم( ضمير في محل نصب مفعول به 
أول )نصيب( مفعول به ثان منصوب و)هم( مضاف إليه )إن  اَّلل  كان على 

 .-(49اآلية ) -إعراب نظيرها كل شيء شهيدا( مر
 روائع البيان والتفسير

ا تََرَك الَواِلدَاِن واألَْقَربُونَ    ()وِلكٍُل  َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ
د، قال ابن عباس، ومجاه في تفسيرها ما مختصره: -رحمه هللا-قال ابن كثير-

ك، اوسعيد بن ُجبَير، وأبو صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضح
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ومقاتل بن حيان، وغيرهم في قوله: } َوِلكُل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي { أي: ورثة. وعن 
ابن عباس في رواية: أي َعَصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم 

 مولى، كما قال الفضل بن عباس:
نا َمْهال َموالينا ... ال تُْظِهَرن لنا ما كان مدفُونا   َمْهال بني َعم 

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواألْقَربُوَن { من تركة والديه وأقربيه قال:  ويعني بقوله: } ِممَّ
جعلنا عصبة يرثونه مما -أيها الناس-من الميراث، فتأويل الكالم: ولكلكم 
 (149) ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. اهـ

َ َكاَن َعلَى كُل ِ َشْيٍء َشِهيداً(والَِّذيَن َعقَدَْت أَْيَمانُكُْم فَآتُوهُْم نَِصيبَُهْم إنَّ )  اَّللَّ
في بيانها ما نصه:} َوالَِّذيَن َعقَدَْت أَْيَمانُكُْم { أي:  -رحمه هللا -قال السعدي-

حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة 
 واالشتراك باألموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم هللا على عباده، حيث كان

 الموالي يتعاونون بما ال يقدر عليه بعضهم مفردا.
قال تعالى: } فَآتُوهُْم نَِصيبَُهْم { أي: آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به 
من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية هللا. والميراث لألقارب 

 األدنين من الموالي.
َ َكاَن َعَلى كُل ِ َشْيءٍ  َشِهيدًا { أي: مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع  } ِإنَّ اَّللَّ

 (145) األمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم.اهـ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض وِبَما أَنفَقُوا ِمْن  اُموَن َعلَى الن َِساِء ِبَما فَضََّل اَّللَّ َجاُل قَوَّ الر ِ
اِلَحاُت َقاِنتَاٌت َحاِفظَ  ُ والالَّتِي تََخافُوَن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ ْلغَْيِب ِبَما َحِفَظ اَّللَّ اٌت ل ِ

وهُنَّ واْهُجُروهُنَّ فِي الَمَضاِجعِ واْضِربُوهُنَّ فَإْن أََطْعنَكُْم فاَل 
نُشُوَزهُنَّ فَِعظُ

َ َكاَن َعِلياً َكِبيراً )  (72تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسِبيالً إنَّ اَّللَّ
 (191إعراب مفردات اآلية )

)الرجال( مبتدأ مرفوع )قوامون( خبر مرفوع وعالمة الرفع الواو )على 
النساء( جار ومجرور متعلق بالخبر )الباء( حرف جر و)ما( حرف مصدري 
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )بعض( مفعول به  )فض ل( فعل ماض )اَّلل 

 منصوب )على بعض( جار ومجرور متعلق ب )فضل(.
ل )ما فضل اَّلل    ( في محل جر بالباء متعلق بالخبر أيضا.والمصدر المؤو 
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، )أنفقوا( فعل ماض «147»)الواو( عاطفة )بما( مثل األول إعرابا وتعليقا 

مبني على الضم ... والواو فاعل )من أموال( جار ومجرور متعلق ب 

 ، و)هم( ضمير مضاف إليه.«144»)أنفقوا( 

ل )ما أنفقوا( في محل جر معطوف على المص در المؤول والمصدر المؤو 
 األول.

)الفاء( استئنافية )الصالحات( مبتدأ مرفوع )قانتات( خبر مرفوع )حافظات( 

، )الغيب( مجرور لفظا «144»خبر ثان مرفوع )الالم( الم التقوية زائدة 

جر و)ما(  منصوب محال مفعول به السم الفاعل حافظات )الباء( حرف

( لفظ الجال«266»حرف مصدري   لة فاعل مرفوع.، )حفظ( فعل ماض )اَّلل 

( في محل جر متعلق بحافظات أو بقانتات  ل )ما حفظ اَّلل  والمصدر المؤو 
 ... أي هن  كذلك بسبب حفظ اَّلل  لهن بنهيهن  عن المخالفة.

)الواو( عاطفة )الالتي( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )تخافون( 
ضمير  مضارع مرفوع ... والواو فاعل )نشوز( مفعول به منصوب و)هن(

، )عظوا( «261»متصل في محل جر مضاف إليه )الفاء( زائدة في الخبر 

( ضمير مفعول به  فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل و)هن 
( مثل عظوهن )في المضاجع( جار ومجرور  )الواو( عاطفة )اهجروهن 
(، )الواو( عاطفة )اضربوهن( مثل عظوهن. )الفاء(  متعلق ب )اهجروهن 

نافية )إن( حرف شرط جازم )أطعن( فعل ماض مبني على السكون في استئ
محل جزم فعل الشرط و)النون( ضمير فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الفاء( 
رابطة لجواب الشرط )ال( ناهية جازمة )تبغوا( مضارع مجزوم وعالمة 
( ضمير في محل   الجزم حذف النون .. والواو فاعل )على( حرف جر  و)هن 

( «263»)سبيال( مفعول به منصوب « 262»عل ق ب )تبغوا( جر  مت ، )إن 

( اسم إن منصوب )كان( فعل ماض ناقص واسمه  حرف مشب ه بالفعل )اَّلل 

                                                           
 يجوز أن يكون )ما( موصوال في محل جر، والعائد محذوف أي بما أنفقوه. - 147
 إذا أعربت )ما( اسم موصول. -أو بمحذوف حال من ضمير النصب- 144
 يجوز أن يكون الجار أصليا فالجار والمجرور متعلقان بحافظات.- 144
 يجوز أن يكون موصوال أو نكرة موصوفة وكالهما في محل جر، والعائد محذوف.- 266
 الزيادة مضطردة في الخبر عند األخفش، أو لمشابهة المبتدأ للشرط عند غيره. - 261
هذا التعليق على تفسير )تبغوا( بمعنى تطلبوا، أما على معنى تظلموا فإن الجار يتعلق بمحذوف حال من  - 262

 .-صفة تقدمت الموصوف -)سبيال( 
 ظلموا بسبيل ما عليهن.أو منصوب على نزع الخافض على معنى تظلموا أي: ال ت - 263



ضمير مستتر تقديره هو )عليا( خبر كان منصوب )كبيرا( خبر ثان 
 منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض وِبَما أَنفَقُوا  اُموَن َعلَى الن َِساِء ِبَما فَضََّل اَّللَّ َجاُل قَوَّ )الر ِ

 ِمْن أَْمَواِلِهم(ْ 
اُموَن َعلَى الن َِساِء {  :-رحمه هللا -قال ابن كثير - َجاُل قَوَّ يقول تعالى: } الر ِ

ا والحاكم عليها ومؤدبها على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرهأي: الرجل قَي م 
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض { أي: ألن الرجال أفضل من  َل اَّللَّ إذا اعوجَّت } ِبَما فَضَّ
النساء، والرجل خير من المرأة; ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك 

 ة" أالُمْلك األعظم; لقوله صلى هللا عليه وسلم: "لن يُفِلح قوٌم َولَّوا أْمَرهُم امر
 ثم قال: وكذا منصب القضاء وغير ذلك.

} َوِبَما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم { أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها هللا 
عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، فالرجل أفضل من 

عليها،  االمرأة في نفسه، وله الفضل عليها واإلفضال، فناسب أن يكون قَي م
َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ { اآلية   (269)اهـ[.446]البقرة: كما قال هللا]تعالى: } َوِللر ِ

) ُ ْلغَْيِب ِبَما َحِفَظ اَّللَّ اِلَحاُت قَاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت ل ِ  )فَالصَّ
اِلَحاُت قَاِنتَاٌت { أي: مطيعات هلل  قال السعدي في تفسيرها ما نصه:- } فَالصَّ

تعالى } َحاِفَظاٌت ِلْلغَْيِب { أي: مطيعات ألزواجهن حتى في الغيب تحفظ 
بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ هللا لهن وتوفيقه لهن، ال من أنفسهن، فإن 
النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على هللا كفاه ما أهمه من أمر دينه 

 (265) نياه.اهـود

وهُنَّ واْهُجُروهُنَّ ِفي الَمَضاِجعِ واْضِربُوهُنَّ 
)والالَِّتي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ فَِعظُ

َ َكاَن َعِلياً َكِبيراً(  فَإْن أََطْعنَكُْم فاَل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسِبيالً إنَّ اَّللَّ
اآلية ، {والالتي تخافون نشوزهن }قوله تعالى : :-رحمه هللا-قال الشنقيطي-

الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء ، ولم يبين هل ذكر في هذه اآلية 
ا أن النشوز أيض يحصل من الرجال نشوز أو ال ؟ ولكنه بين في موضع آخر

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }قد يحصل من الرجال ، وهو قوله تعالى : 
[ ، وأصل النشوز في اللغة االرتفاع ، فالمرأة 146 \ 2اآلية ]{أو إعراضا 

الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها ، وهو في 
اصطالح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج ، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه 
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أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها ، والعلم عند هللا تعالى 
 (260)اهـ.

} َوالالِتي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ {  قال البغوي في بيانها إجماالً ما نصه:و-
التكبر واالرتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع، عصيانهن، وأصل النشوز: 

} فَِعظُوهُنَّ { بالتخويف من هللا والوعظ بالقول، } َواْهُجُروهُنَّ { يعني: إن لم 
هن } ِفي اْلَمَضاِجعِ { قال ابن عباس: يوليها ينزعن عن ذلك بالقول فاْهُجُرو

ظهره في الفراش وال يكلمها، وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر، } 
ح  َواْضِربُوهُن { يعني: إن لم ينزعن مع الهجران فاضربُوهن ضربًا غير مبر ِ
وال شائن، وقال عطاء: ضربًا بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى 

ه وسلم أنه قال: "حقُّ المرأة أن تُطعمها إذا َطِعْمَت وتَكسوها إذا هللا علي

اكتسيَت وال تضرب الوجه وال تُقَب ِْح وال تهجر إال في البيت" )
267. ) 

} فَإِْن أََطْعنَكُْم فاَل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيال { أي: ال تجنُوا عليهن الذنوَب، وقال 

َ َكاَن 264ابن عُيينة) (: ال تكلفوهن  محبتكم فإن  القلَب ليس بأيديهن. } ِإنَّ اَّللَّ

َعِليًّا َكِبيًرا { متعاليا من أن يَُكل َِف العبادَ ماال يُطيقونه، وظاهر اآلية يدل على 
أن  الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى 

بين هذه األفعال، وحمل الخوف ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع 
في قوله } َوالالتِي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ { على العلم كقوله تعالى: "فمْن خاَف 

( أي: علم، ومنهم من حمَل الخوَف على  164-من ُموٍص جنفًا") البقرة 
ا تخافنَّ من قوم خيانةً")  الخشية ال على حقيقة العلم، كقوله تعالى: "وإم 

(، وقال: هذه األفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نُشوَزها  56-األنفال 
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 الكبير، حافظ العصر، شيخ اإلسالم، أبو محمد الهاللي، الكوفي، ثم المكي. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول:
منه، قال: وما رأيت أحدا أحسن ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا 

 تفسيرا للحديث منه.
 قال عبد هللا بن وهب: ال أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان.
 يوقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن المبارك: سئل سفيان الثور

، ما أغربه. وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس،  -أي ليس له نظير–عن سفيان بن عيينة، فقال: ذاك أحد األحدين 
عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من حدثه ويدلسها، إال أنه ال يدلس إال عن ثقة عنده 

قال: سمعت ابن عيينة عشية السبت، نصف شعبان، قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشر، 
سنة ست وتسعين ومائة يقول: كمل لي في هذا اليوم تسع وثمانون سنة، ولدت للنصف من شعبان، سنة سبع 

 (6/252نقالً عن سير أعالم النبالء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير) -ومائة. قلت: عاش إحدى وتسعين سنة.



بأن ظهرْت أمارتُه منها ِمَن الُمَخاشنة وسوِء الُخلُق َوَعَظها، فإن أبدِت النشوَز 
ْت على ذلك َضَربها.اهـ  (264) َهَجرها، فإن أصر ِ

ْن أَْهِلِه وَحكَ  ً م ِ ْن أَْهِلَها إن يُِريدَا وإْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْيِنِهَما فَاْبعَثُوا َحَكما ً م ِ ما
َ َكاَن َعِليماً َخِبيراً ) ُ بَْينَُهَما إنَّ اَّللَّ  (75إْصالحاً يَُوف ِِق اَّللَّ

 (410إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )خفتم( فعل ماض مبني على 

ه ب السكون في محل جزم فعل الشرط .. و)تم( ضمير فاعل )شقاق( مفعول

، )هما( ضمير مضاف إليه «211»منصوب )بين( مضاف إليه مجرور 

حذف النون ...  )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ابعثوا( فعل أمر مبني على
والواو فاعل، )حكما( مفعول به منصوب )من أهل( جار ومجرور متعلق 
بمحذوف نعت ل )حكما(، )الهاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )حكما( 

ألول منصوب مثله )من أهلها( مثل األول )إن( مثل األول معطوف على ا
)يريدا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... و)األلف( ضمير 
فاعل )إصالحا( مفعول به منصوب )يوف ق( مضارع مجزوم جواب الشرط 
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )بين( ظرف  وحرك بالكسر اللتقاء الساكنين )اَّلل 

)يوفق(، و)هما( ضمير مضاف إليه )إن  اَّلل  كان عليما  منصوب متعلق ب
 خبيرا( مر إعراب نظيرها في اآلية السابقة.

 روائع البيان والتفسير
ْن أَْهِلَها ً م ِ ْن أَْهِلِه وَحَكما ً م ِ إن يُِريدَا  )وإْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْيِنِهَما فَاْبعَثُوا َحَكما

ُ بَْينَهُ  َ َكاَن َعِليماً َخِبيراً إْصالحاً يَُوف ِِق اَّللَّ  ( َما إنَّ اَّللَّ
أي: وإن خفتم الشقاق بين  في بيانها إجماالً: -رحمه هللا -قال السعدي-

الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق } فَاْبعَثُوا َحَكًما 
ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها { أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان 
ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ "الحكم" 

 ال يصلح حكما إال من اتصف بتلك الصفات.ألنه 
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كال منهما ما يجب، فإن 
لم يستطع أحدهما ذلك، قنَّعا الزوج اآلخر بالرضا بما تيسر من الرزق 

 والخلق، ومهما أمكنهما الجمع واإلصالح فال يعدال عنه.
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تماعهما وإصالحهما إال على وجه فإن وصلت الحال إلى أنه ال يمكن اج
المعاداة والمقاطعة ومعصية هللا، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. 
وال يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن هللا سماهما حكمين، والحكم يحكم 

ُ بَيْ  ُهَما نَ ولو لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: } إِْن يُِريدَا ِإْصالًحا يَُوف ِِق اَّللَّ
 { أي: بسبب الرأي الميمون والكالم الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين.

َ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا { أي: عالًما بجميع الظواهر :-رحمه هللا -وأضاف  } ِإنَّ اَّللَّ
والبواطن، مطلعا على خفايا األمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع 

 (212) لشرائع الجميلة. اهـلكم هذه األحكام الجليلة وا

(: وأختلف أهل التفسير في بيان حكم الحكمين وهل هو ملزم 213قلت)
ط وال يشتر أنفاً :" -رحمه هللا-للزوجين أم ال؟ علي قولين ، وقول السعدي

لم  رضا الزوج، كما يدل عليه أن هللا سماهما حكمين، والحكم يحكم ولو
ين وخالفه في ذلك  بعض المفسر" فهذا وجه من التفسير  يرض المحكوم عليه

كالبغوي وأبو جعفر الطبري ونطرح قولهما هنا ليحيط القارئ بتفسير اآلية 
 من جوانبها المختلفة.

لف واخت :ما مختصره في بيان ما يخص الحكمين  -رحمه هللا -قال البغوي-
القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه 
ال يجوز إال برضاهما، وليس ِلَحَكِم الزوج أن يَُطل ق دون رضاه، وال ِلَحَكِم 
المرأة أن يخالع على مالها إال بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي ألن  عليًا 

فال قال: كذبَت حتى تُِقرَّ بمثل رضي هللا عنه، حين قال الرجل: أما الفُرقة 
ْت به. فثبت أن تنفيذ األمر موقوف على إقراره ورضاه.  الذي أقرَّ

والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز ِلَحَكِم الزوج أن 
يَُطل ِق دُون رضاه وِلَحَكِم المرأة أن يخلع دون رضاها، إذا رأيا الصالح، 

ن وإن لم يكن على وْفق ُمراِدهما، وبه قال مالك، كالحاكم يحكم بين الخصمي
ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قول علي رضي هللا عنه للرجل حتى 
: أن رضاه شرط، بل معناه: أن المرأة رضيْت بما في كتاب هللا فقال  تُِقر 
الرجل: أما الفُرقة فال يعني: الفُرقة ليست في كتاب هللا ، فقال علي: كذْبَت، 

ث أنكرَت أن الفرقة في كتاب هللا، بل هي في كتاب هللا، فإن قوله تعالى: حي
ُ بَْينَُهَما { يشتمل على الفراق وغيره ألن التوفيق أن يخرج كل  } يَُوف ِِق اَّللَّ
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واحد منهما من الِوْزِر وذلك تارة يكون بالفُرقة وتاًرة بصالح حالهما في 
 (219) الوصلة.اهـ

: وأي األمرين كان، فليس لهما، وال -رحمه هللا -الطبريأبو جعفر  وزاد -
لواحد منهما، الحكم بينهما بالفرقة، وال بأخذ مال إال برضى المحكوم عليه 
بذلك، وإال ما لزم من حق ألحد الزوجين على اآلخر في حكم هللا، وذلك ما 
 لزم الرجَل لزوجته من النفقة واإلمساك بمعروف، إن كان هو الظالم لها.

غير ذلك، فليس ذلك لهما، وال ألحد من الناس غيرهما، ال السلطان وال فأما 
غيره. وذلك أن الزوج إن كان هو الظالَم للمرأة، فلإلمام السبيُل إلى أخذه 
بما يجب لها عليه من حق. وإن كانت المرأة هي الظالمةَ زوجها الناشزةَ 

 قها، على ما قد بيناهعليه، فقد أباح هللا له أخذَ الفدية منها، وجعل إليه طال
 في"سورة البقرة".

وإْذ كان األمُر كذلك، لم يكن ألحٍد الفرقةُ بين رجل وامرأة بغير رضى 
الزوج، وال أخذُ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه، إال بحجة يجب التسليم 

 لها من أصل أو قياس.
رقة ن بفوإن بعث الحكمين السلطاُن، فال يجوز لهما أن يحكما بين الزوجي

إال بتوكيل الزوج إياهما بذلك،  وال لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إال 
برضى المرأة. يدل على ذلك ما قد بيناه قبُل من فعل علي بن أبي طالب 
رضي هللا عنه بذلك، والقائلين بقوله. ولكن لهما أن يصلحا بين الزوجين، 

ه إن احتاج المظلوم منهما إلى ويتعرفا الظالم منهما من المظلوم، ليشهدا علي
 شهادتهما.

وإنما قلنا:"ليس لهما التفريق"، للعلة التي ذكرناها آنفًا. وإنما يبعث السلطاُن 
الحكمين إذا بعثهما، إذا ارتفع إليه الزوجان، فشكا كل واحد منهما صاحبه، 
وأشكَل عليه المحق  منهما من المبطل. ألنه إذا لم يشكل المحق من المبطل، 

 (215)فال وجه لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه.اهـ

قلت: وسوف نطرح هذا االختالف ونبين الرأي والتفسير األقوى التي تؤيده 
األدلة من أقوال علمائنا الثقات من أهل السنة والجماعة عند بيان أحكام اآلية 

اء هللا شوفوائدها بعد االنتهاء من تفسير سورة النساء في الجزء السادس أن 
 .وهللا المستعان وعليه التكالن تعالي
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ً وبِِذي القُْربَى واْليَتَاَمى  ً وِباْلَواِلدَْيِن إْحَسانا َ وال تُْشِركُوا ِبِه َشْيئا واْعبُدُوا اَّللَّ
واْلَمَساِكيِن واْلَجاِر ِذي القُْربَى واْلَجاِر الُجنُبِ والصَّاِحبِ ِباْلَجْنبِ واْبِن السَِّبيِل 

َ ال يُِحبُّ   ( 71َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً ) وَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم إنَّ اَّللَّ
 (411إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )اعبدوا( فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل 
)هللا( لفظ الجاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة 
)تشركوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل 

الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر بالباء متعلق ب )تشركوا(، )
)شيئا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )بالوالدين( جار ومجرور متعلق 
بفعل محذوف تقديره استوصوا، وعالمة الجر الياء، )إحسانا( مفعول به 

، )الواو( عاطفة )بذي( مثل بالوالدين «217»عامله الفعل المقدر منصوب 

ويتعلق بما تعلق به ... وعالمة الجر الياء )القربى( مضاف إليه مجرور 
 وعالمة الجر الكسرة المقدرة على األلف

)الواو( عاطفة )اليتامى( معطوف على ذي القربى مجرور مثله وعالمة 
الجر الكسرة المقدرة على األلف ... وكذلك )المساكين، الجار( معطوفان 

( نعت للجار  مجرور مثله وعالمة الجر على ذي القربى مجروران )ذي
الياء )القربى( مثل األول )الواو( عاطفة )الجار( معطوف على ذي القربى 
مجرور مثله )الجنب( نعت للجار مجرور )الواو( عاطفة )الصاحب( 
معطوف على ذي القربى )بالجنب( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 

ى ذي القربى مجرور مثله الصاحب )الواو( عاطفة )ابن( معطوف عل
)السبيل( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبني في 
محل جر معطوف على المجرور األول )ملكت( فعل ماض ... و)التاء( 
( حرف مشبه  للتأنيث )أيمان( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )إن 

عل ( مضارع مرفوع، والفابالفعل )هللا( لفظ الجاللة اسم إن  )ال( نافية )يحب
ضمير مستتر تقديره هو )من( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول 
به )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد 

 )مختاال( خبر كان منصوب )فخورا( خبر ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير
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َ وال تُْشِركُوا ِبِه  َشْيئاً وِباْلَواِلدَْيِن إْحَساناً وبِِذي القُْربَى واْليَتَاَمى )واْعبُدُوا اَّللَّ
واْلَمَساِكيِن واْلَجاِر ِذي القُْربَى واْلَجاِر الُجنُبِ والصَّاِحبِ ِباْلَجْنبِ واْبِن السَِّبيِل 

َ ال يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً(  وَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم إنَّ اَّللَّ
يأمر تعالى عباده بعبادته وحده ال شريك له،  :-رحمه هللا -لسعديقال ا -

تحت رق عبوديته، واالنقياد ألوامره ونواهيه، محبة وذال وهو الدخول 
 وإخالصا له، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة.

وينهى عن الشرك به شيئا ال شركا أصغر وال أكبر، ال ملكا وال نبيا وال 
المخلوقين الذين ال يملكون ألنفسهم نفعا وال ضرا وال  وليا وال غيرهم من

موتا وال حياة وال نشورا، بل الواجب المتعين إخالص العبادة لمن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي ال يشركه وال يعينه عليه 

قرب اد األأحد. ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العب
فاألقرب. فقال: } َوِباْلَواِلدَْيِن ِإْحَسانًا { أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم 
والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما واإلنفاق 
عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي ال رحم لك إال بهما. 

 سان. وكالهما منهي عنه.ولإلحسان ضدان، اإلساءةُ وعدُم اإلح
} َوِبِذي اْلقُْربَى { أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع األقارب، قربوا أو بعدوا، 

 بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن ال يقطع برحمه بقوله أو فعله.
} َواْليَتَاَمى { أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، 

يرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، سواء كانوا أقارب أو غ
 وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم.

} َواْلَمَساِكين { وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، 
وال كفاية من يمونون، فأمر هللا تعالى باإلحسان إليهم، بسد خلتهم وبدفع 

 القيام بما يمكن منه.فاقتهم، والحض على ذلك، و
} َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى { أي: الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق 
القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. } َو { كذلك } اْلَجاِر 
اْلُجنُِب { أي: الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابًا كان آكد حقًّا، 

أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة باألقوال فينبغي للجار 
 واألفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.

} َوالصَّاِحبِ ِباْلَجْنبِ { قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب 
مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. 

ائد على مجرد إسالمه، من مساعدته على فعلى الصاحب لصاحبه حق ز
أمور دينه ودنياه، والنصح له; والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط 



والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت 
 الصحبة تأكد الحق وزاد.

له لم يحتج، ف } َواْبِن السَِّبيِل { وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو
حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده 

 وبإكرامه وتأنيسه. أو بعض مقصوده
} َوَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم { : أي: من اآلدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم 
تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم لما فيه 

صلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد هللا، م
المنقاد ألمر هللا وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن 
لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد ألوامره، وال متواضع 

 (214) .اهـهللخلق، بل هو متكبر على عباد هللا معجب بنفسه فخور بقول

َ ال يُِحبُّ بتصرف يسير وقال ابن كثير في بيان قوله تعالي-  َمن : } ِإنَّ اَّللَّ
َكاَن ُمْختَاال فَُخوًرا { أي: مختاال في نفسه، معجبا متكبرا، فخورا على الناس، 
يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند هللا حقير، وعند الناس 

 بغيض.
في سياق تفسيره حديثا يدل علي ذلك عن طريق -رحمه هللا  -ثم ذكر
ف : كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت رضي هللا عنه قال: -(219)ُمَطر ِ

أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول هللا صلى هللا 
 إخالنى  ، فالعليه وسلم حدثكم: "إن هللا يحب ثالثة ويُْبغض ثالثة"؟ قال: أجل

أكذب على خليلي، ثالثا. قلت: من الثالثة الذين يبغض هللا؟ قال: المختال 
 َ الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب هللا المنزل؟ ثم قرأ اآلية: } ِإنَّ اَّللَّ

 (221)اهـ(220)[.71ال يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاال فَُخوًرا {  ]النساء: 

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -214

133 ) 
الحرشي العامري اإلمام، القدوة، الحجة، أبو عبد هللا الحرشي، العامري، مطرف بن عبد هللا بن الشخير - 214

وعلي، وعمار، وأبي ذر، وعثمان، وعائشة،  -رضي هللا عنه-البصري، أخو يزيد بن عبد هللا. حدث عن: أبيه 
 وعثمان بن أبي العاص، ومعاوية، وعمران بن حصين، وعبد هللا بن مغفل المزني، وغيرهم.

ثقة، له فضل،  م الجذمي، وحكيم بن قيس بن عاصم المنقري وأرسل عن: أبي بن كعب. وكانوعن: أبي مسل
 وورع، وعقل، وأدب.

 وقال العجلي: كان ثقة، لم ينج بالبصرة من فتنة ابن األشعث إال هو وابن سيرين.
م سير أعالنقالً عن -وقيل في وفاته غير ذلك كما مضى. : مات مطرف سنة ست وثمانين.قال خليفة بن خياط

 (2/163النبالء للذهبي مختصراً وبتصرف يسير )
 

باب ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب -1391 انظر صحيح الترهيب والترغيب لأللباني برقم/ - 226

 والحلف وإن كانوا صادقين
 (701/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -221



ُ ِمن فَْضِلِه الَِّذيَن يَْبَخلُوَن ويَأْ   ُمُروَن النَّاَس ِباْلبُْخِل ويَْكتُُموَن َما آتَاهُُم اَّللَّ
ِهيناً )  (73وأَْعتَْدنَا ِلْلَكاِفِريَن َعذَاباً مُّ

 (444إعراب مفردات اآلية )
الموصول )من( في اآلية  )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من

والواو فاعل )الواو( عاطفة )يبخلون( مضارع مرفوع ... « 223»السابقة 

)يأمرون( مثل يبخلون )الناس( مفعول به منصوب )بالبخل( جار ومجرور 
متعلق ب )يأمرون(، )الواو( عاطفة )يكتمون( مثل يبخلون )ما( اسم 
موصول مبني في محل نصب مفعول به )آتى( فعل ماض مبني على الفتح 

( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )من فضل(  المقدر و)هم( ضمير مفعول به )اَّلل 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير النصب العائد )الهاء( ضمير 
مضاف إليه. )الواو( استئنافية )أعتدنا( فعل ماض مبني على السكون .. 
و)نا( ضمير فاعل )للكافرين( جار ومجرور متعلق ب )أعتدنا(، )عذابا( 

 مفعول به منصوب )مهينا( نعت منصوب.
 ان والتفسيرروائع البي

ُ ِمن فَْضِلِه  )الَِّذيَن يَْبَخلُوَن ويَأُْمُروَن النَّاَس ِباْلبُْخِل ويَْكتُُموَن َما آتَاهُُم اَّللَّ
ِهيناً(  وأَْعتَْدنَا ِلْلَكاِفِريَن َعذَاباً مُّ

في بيان معني البخل في اآلية وبتصرف  -رحمه هللا–قال القرطبي -
البخل المذموم في الشرع هو االمتناع من أداء ما أوجب هللا تعالى يسير:

عليه. وهو مثل قوله تعالى: )وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم هللا من 
 فضله( اآلية. 

والمراد بهذه اآلية في قول ابن عباس وغيره اليهود،  :-رحمه هللا -ثم قال
ال وكتمان ما أنزل هللا من فإنهم جمعوا بين االختيال والفخر والبخل بالم

 .-صلى هللا عليه وسلم-التوراة من نعت محمد 
وقيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمانهم تقية، والمعنى إن هللا ال  

 (229).اهـيحب كل مختال فخور، وال الذين يبخلون

لُوَن خَ } الَِّذيَن يَبْ  :في تفسيرها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -السعدي وذكر —
الحقوق الواجبة. } َويَأُْمُروَن النَّاَس ِباْلبُْخِل { { أي: يمنعون ما عليهم من 

ُ ِمْن فَْضِلِه { أي: من العلم الذي  بأقوالهم وأفعالهم } َويَْكتُُموَن َما آتَاهُُم اَّللَّ
يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم، ويظهرون لهم من 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -222
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ول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، الباطل ما يح
وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين، 
فلهذا قال تعالى: } َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكاِفِريَن َعذَابًا ُمِهينًا { أي: كما تكبروا على عباد 

البخل وعدم االهتداء، أهانهم  هللا ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من
 (225) اهـبك اللهم من كل سوء.بالعذاب األليم والخزي الدائم. فعياذًا 

ِ وال ِباْليَْوِم اآلِخِر وَمن  والَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس وال يُْؤِمنُوَن ِباَّللَّ
 ( 76يَكُِن الشَّْيَطاُن لَهُ قَِريناً فََساَء قَِريناً )

 (441إعراب مفردات اآلية )
معطوف و)الواو( عاطفة )الذين ينفقون( مثل الذين يبخلون في اآلية السابقة 

عليه )أموال( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )رئاء( مصدر 

)الناس( مضاف « 227»في موضع الحال بتأويل مشتق أي مرائين منصوب 

إليه مجرور )الواو( عاطفة )ال( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع ... والواو 
زائدة فاعل )باهلل( جار ومجرور متعلق ب )يؤمنون(، )الواو( عاطفة )ال( 

لتأكيد النفي )باليوم( جار ومجرور متعلق بما تعلق به باهلل فهو معطوف 
عليه )اآلخر( نعت لليوم مجرور مثله )الواو( استئنافية )من( اسم شرط 

مجزوم ناقص، وحرك جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يكن( مضارع 
 بالكسر اللتقاء الساكنين )الشيطان( اسم يكن مرفوع )الالم( حرف جر
و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق بحال من )قرينا(، وهذا األخير خبر 

« 224»يكن منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ساء( فعل ماض جامد 

إلنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الشيطان )قرينا( 
 تمييز منصوب مي ز الضمير المستتر.

 روائع البيان والتفسير
ِ وال ِباْليَْوِم اآلِخِر وَمن  )والَِّذينَ  يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس وال يُْؤِمنُوَن ِباَّللَّ

 يَكُِن الشَّْيَطاُن لَهُ قَِريناً فََساَء قَِريناً(
قال ابن كثير في بيانها ما مختصره: قوله: } والَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء -

النَّاِس { فَذَكر الممسكين المذمومين وهم البخالء، ثم ذكر الباذلين المرائين 
الذي يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدَحوا بالكرم، وال يريدون بذلك وجه 

                                                           
 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -225

/133  ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -220

 (73/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو مفعول ألجله منصوب. - 227
 وذلك ألن الجواب اقترن هنا بالفاء، ولو كان الفعل )ساء( متصرفا لما كان ثمة ضرورة للفاء.- 224



ُر بهم النار، وهم: هللا، وفي حديث الذي فيه  الثالثة الذين هم أول من تَُسجَّ
العالم والغازي والمنفق، والمراءون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت 
من شيء تحب أن ينفق فيه إال أنفقت في سبيلك. فيقول هللا: كذبت; إنما 
أردت أن يقال: جواد فقد قيل. أي: فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي 

 (224بفعلك.)أردت 

 :-رحمه هللا -ثم قال
ِ َوال ِباْليَْوِم اآلِخِر َوَمْن يَكُِن الشَّْيَطاُن لَهُ قَِرينًا  ولهذا قال: } َوال يُْؤِمنُوَن ِباَّللَّ
فََساَء قَِرينًا { أي: إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيحِ وعدولهم عن فعل 

َل لهم وأمل ى لهم، وقارنهم فحس ن لهم الطاعة على وجهها الشيطاُن; فإنه َسوَّ
 (236).اهـالقبائح

ْيَطاُن َوَمْن يَكُِن الشَّ  في بيان قوله تعالي} -رحمه هللا -وزاد أبو جعفر الطبري-
ال بذلك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خلي يعني { فقال:لَهُ قَِرينًا فََساَء قَِرينًا 

وصاحبًا، يعمل بطاعته، ويتبع أمره، ويترك أمَر هللا في إنفاقه ماله رئاء 
الناس في غير طاعته، وجحوده وحدانية هللا والبعث بعد الممات "فساء 

 قرينًا"، يقول: فساء الشيطان قرينًا.
ان، كما قال جل ثناؤه:) وإنما نصب"القرين"، ألن في"ساء" ذكًرا من الشيط

[، وكذلك تفعل العرب في"ساء" 50ِبئَْس ِللظَّاِلِميَن بَداَل ( ]سورة الكهف: 
 :(231)ونظائرها ومنه قول عدي بن زيد

 َعِن اْلَمْرِء ال تَْسأَْل، وأْبِصْر قَِرينَهُ... فَإنَّ اْلقَِريَن ِبالُمقَاِرِن ُمْقتَِد 

                                                           
 -7543جزء من حديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما ،وحديث مسلم  أخرجه عن أبي هريرة برقم/  - 224

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار وتمام متنه" سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت 

به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم  قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل ثم أمر
وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 
قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 

لقي في النار ورجل وسع هللا عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها أ
قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر 

 به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار "
 ( 4/707الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ن العظيم البن كثيرتفسير القرآ -236
عدي بن زيد حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعر، من دهاة الجاهليين. كان قرويا، من أهل الحيرة، فصيحا،  - 231

ية بيحسن العربية والفارسية والرمي النشاب، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل. وهو أول من كتب بالعر
في ديوان كسرى، اتخذ في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين العرب. فسكن المدائن. ولما مات كسرى أنو شروان 

(في Tiberius IIوولي ابنه " هرمز " أقر عديا ورفع منزلته ووجهه رسوال إلى ملك الروم طيباريوس الثاني )

 دية قيصر. ثم تزوج هندا بنت النعمان ابن المنذر ووشىالقسطنطينية، بهدية، فزار بالد الشام، وعاد إلى المدائن به
به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. وقال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل 

 قالً ن-ط " ببغداد. -االرياف فثقل لسانه، وعلماء العربية ال يرون شعره حجة. وجمع ما بقي من شعره " ديوان 
 (2/440عن األعالم للزركلي )



 (232)اهـق.يريد: بـ "القرين"، الص احَب والصدي

ُ ِبِهْم  ُ وَكاَن اَّللَّ ا َرَزقَُهُم اَّللَّ ِ واْليَْوِم اآلِخِر وأَنفَقُوا ِممَّ وَماذَا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِاَّللَّ
 (79َعِليماً )

 (477إعراب مفردات اآلية )

، )ذا( «239»)الواو( استئنافية )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ 

و)هم( ضمير في  رفع خبر )على( حرف جراسم موصول مبني في محل 
حرف  -محل جر متعلق بمحذوف صلة ذا )لو( حرف شرط غير جازم

، )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل «235»امتناع المتناع 

)باهلل( جار ومجرور متعلق ب )آمنوا(، )الواو( عاطفة )اليوم( معطوف 
ت مجرور )الواو( عاطفة )أنفقوا( على لفظ الجاللة مجرور مثله )اآلخر( نع

مبني في محل جر « 230»مثل آمنوا )من( حرف جر )ما( اسم موصول 

( لفظ  متعلق ب )أنفقوا(، )رزق( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به )اَّلل 
( لفظ  الجاللة فاعل مرفوع. )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )اَّلل 

و)هم( ضمير في محل جر متعلق  الجاللة اسم كان مرفوع )الباء( حرف جر
 ب )عليما( وهذا األخير خبر كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 ُ ا َرَزَقُهُم اَّللَّ ِ واْليَْوِم اآلِخِر وأَنفَقُوا ِممَّ  ()وَماذَا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا ِباَّللَّ

يعني بذلك جل ثناؤه: وأي  شيء على  :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري-
هؤالء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر 
"لو آمنوا باهلل واليوم اآلخر"، لو صد قوا بأن هللا واحدٌ ال شريك له، وأخلصوا 
له التوحيد، وأيقنوا بالبعث بعد الممات، وصد قوا بأن هللا ُمجازيهم بأعمالهم 

"، يقول: وأد وا زكاة أموالهم التي َرَزقهم يوم القيامة "وأنفقوا مما رزقهم هللا
هللا وأعطاهموها، طيبةً بها أنفسهم، ولم ينفقوها رئاء الناس، التماس الذكر 

 (237).اهـ والفخر عند أهل الكفر باهلل، والمحمدة بالباطل عند الناس
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/456  /9501 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -233

 (76/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 اسم استفهام مبتدأ، والجار والمجرور )عليهم( متعلق بالخبر. -كلمة واحدة -يجوز إعراب )ماذا(   - 239
ل في محل - 235  جر بحرف جر محذوف تقديره في أي: في أيمانهم. أو هو حرف مصدري، والمصدر المؤو 
ل في محل جر ب )من( متعلق ب )أنفقوا  - 230  أنفقوا من رزق هللا. أي:(أو حرف مصدري، والمصدر المؤو 
 6ناشر : مؤسسة الرسالة ) ال -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -237
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ُ ِبِهْم َعِليماً( )   وَكاَن اَّللَّ
أي: وهو عليم بنياتهم  نصه:ما في تفسيرها  -رحمه هللا -ابن كثير قال -

الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده 
ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذالن والطرد عن 
جنابه األعظم اإللهي، الذي َمْن طُِردَ عن بابه فقد خاب وَخِسَر في الدنيا 

 (234)اهـالجزيل . واآلخرة، عياذا باهلل من ذلك بلطفه

ةٍ وإن تَُك َحَسنَةً يَُضاِعْفَها ويُْؤِت ِمن لَّدُْنهُ أَْجراً   َ ال يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ إنَّ اَّللَّ
 ( 20َعِظيماً )

 (479إعراب مفردات اآلية )
( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )ال( نافية )يظلم(  ( حرف مشبه بالفعل )اَّلل  )إن 

ضمير مستتر تقديره هو، والفعل متضمن معنى مضارع مرفوع والفاعل 

، )مثقال( مفعول به ثان «296»ينتقص، والمفعول األول مقدر أي أحدا 

منصوب )ذرة( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم 
)تك( مضارع مجزوم ناقص، وعالمة الجزم السكون الظاهرة على النون 

تتر تقديره هي أي الذرة )حسنة( المحذوفة للتخفيف، واسم تكن ضمير مس
خبر منصوب )يضاعف( مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو و)الهاء( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )يؤت( مضارع 
مجزوم معطوف على فعل يضاعف، وعالمة الجزم حذف حرف العلة، 

محل جر  والفاعل هو )من( حرف جر )لدن( اسم مبني على السكون في

)أجرا( مفعول به ثان منصوب، والمفعول األول « 291»متعلق )يؤت( 

 محذوف تقديره فاعلها )عظيما( نعت ل )أجرا( منصوب مثله.
 روائع البيان والتفسير

ةٍ وإن تَُك َحَسنَةً يَُضاِعْفَها ويُْؤِت ِمن لَّدُْنهُ أَْجراً  َ ال يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ )إنَّ اَّللَّ
 َعِظيماً(

له تعالى عن كمال عدله وفض نصه: يخبرما  قال السعدي في تفسيرها إجماالً -
َ ال يَْظِلُم ِمثْقَاَل  وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: } ِإنَّ اَّللَّ

                                                           
 (702/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -234
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -234

 (20/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
ا عن المصدر ألنه صفته أي ال يظلم يجوز إبقاء معنى الظلم على حاله، فيعرب مثقال حينئذ مفعوال مطلق- 296

ة.  ظلما وزن ذر 
 .-نعت تقدم على المنعوت -أو بمحذوف حال من )أجرا( - 291



ةٍ { أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: }  ذَرَّ
ا يََرهُ {فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل  ةٍ َشرًّ ةٍ َخْيًرا يََرهُ * َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ  .ذَرَّ

} َوِإْن تَُك َحَسنَةً يَُضاِعْفَها { أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب 
 .حالها ونفعها وحال صاحبها إخالصا ومحبة وكماال

ى ثواب العمل بنفسه من التوفيق } َويُْؤِت ِمْن لَدُْنهُ أَْجًرا َعِظيًما { أي زيادة عل
 (292) ألعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير.اهـ

ٍة ِبَشِهيٍد وِجئْنَا ِبَك َعلَى َهُؤالِء َشِهيداً )  ( 21فََكْيَف إذَا ِجئْنَا ِمن كُل ِ أُمَّ
 (427إعراب مفردات اآلية )

تدأ محذوف لمب)الفاء( استئنافية )كيف( اسم استفهام مبني في محل رفع خبر 

، )إذا( ظرف للزمن المستقبل مجرد من الشرط «299»تقديره أمر الكافرين 

مبني في محل نصب متعلق بأمر أو بالفعل المقدر عامل الحال )جئنا( فعل 
ماض مبني على السكون ... و)نا( فاعل )من كل( جار ومجرور متعلق ب 

ة( مضاف إليه مجرور )بشهيد( جار ومجرور م تعلق ب )جئنا(. )جئنا(، )أم 
)جئنا( مثل األول )الباء( حرف جر )الكاف(  -أو حالية -)الواو( عاطفة

ضمير في محل جر متعلق ب )جئنا( الثاني )على( حرف جر )ها( حرف 
تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبني في محل جر متعلق ب )شهيدا( وهو حال من 

 ضمير الخطاب في )بك( منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ٍة ِبَشِهيٍد وِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشِهيداً()فَ   َكْيَف إذَا ِجئْنَا ِمن كُل ِ أُمَّ
أي كيف تكون تلك األحوال وكيف يكون ذلك :-رحمه هللا -قال السعدي -

الذي جمع أن من حكم به كامُل العلم كامُل العدل كامل الحكمة الحكم العظيم 
أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟" فهذا بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على 

 الحكم الذي هو أعم األحكام وأعدلها وأعظمها -وهللا-
وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء 
وهناك يسعد أقوام بالفوز والفالح والعز والنجاح ويشقى أقوام بالخزي 

 (295) .اهـوالفضيحة والعذاب المهين
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 (21/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
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ى ِبِهُم األَْرُض وال يَْكتُُموَن  سُوَل لَْو تَُسوَّ يَْوَمِئٍذ يََودُّ الَِذيَن َكفَُروا وَعَصُوا الرَّ
َ َحِديثاً )  ( 24اَّللَّ

 (421إعراب مفردات اآلية )
)يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب )يود(، )إذ( اسم ظرفي مبني في محل 

 جر مضاف إليه والتنوين عوض من جملة محذوفة أي:
يوم إذ جئنا ... )يود( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبني في محل 
رفع فاعل )كفروا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الواو( 
عاطفة )عصوا( مثل كفروا، والبناء على الضم المقدر على األلف المحذوفة 

، «297»اللتقاء الساكنين )الرسول( مفعول به منصوب )لو( حرف مصدري 

ى( مضارع مبني لمجهول مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة على ) تسو 
األلف )الباء( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق ب )تسوى(، 
ل )لو تسوى بهم األرض(  )األرض( نائب فاعل مرفوع. والمصدر المؤو 

 في محل نصب مفعول به عامله يود.
مون( مضارع مرفوع ... والواو )ال( نافية )يكت -أو استئنافية -)الواو( عاطفة

( لفظ الجاللة مفعول به أول )حديثا( مفعول به ثان منصوب.  فاعل )اَّلل 
 روائع البيان والتفسير

ى بِِهُم األَْرُض وال يَْكتُُموَن  سُوَل لَْو تَُسوَّ )يَْوَمِئٍذ يََودُّ الَِذيَن َكفَُروا وَعَصُوا الرَّ
َ َحِديثاً(  اَّللَّ

ْيت بهم األرُض  في بيانها ما مختصره:-هللارحمه  -قال البغوي- ِ أي: لو سُو 
 وصاروا هم واألرض شيئًا واحدًا.

وقال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت األرض فساخوا فيها وعادوا إليها 
 ثم تسوى بهم، أي: عليهم األرض.

وقال الكلبي: يقول هللا عز وجل للبهائم والوحوش والطير والسباع: كُونُوا 
بًا فتسوى بهنَّ األرض، فعند ذلك يتمن ى الكافر أن لو كان ترابًا كما قال تُرا

 ( . 20هللا تعالى: "ويقوُل الكافُر يا ليتني كنُت ترابًا") النبأ 
َ َحِديثًا { قال عطاء: ودُّوا لو تُسوى :-رحمه هللا–تم أضاف   } َوال يَْكتُُموَن اَّللَّ

أمَر محمِد صلى هللا عليه وسلم وال نَْعتَه.  بهم األرُض وأنهم لم يكونُوا َكتَُموا
وقال اآلخرون: بل هو كالٌم مستأنف، يعني: وال يكتمون هللا حديثا ألن ما 
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عملوا ال يخفى على هللا وال يقدرون على كتمانه. وقال الكلبي وجماعة: } 
َ َحِديثًا { ألن جوارَحهم تشهدُ عليهم.  (294) اهـَوال يَْكتُُموَن اَّللَّ

يَُّها الَِذيَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّالةَ وأَنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن وال يَا أَ 
ْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء  ُجنُباً إالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا وإن كُنتُم مَّ

َن الغَاِئِط أَْو الَمْستُُم الن ِسَ  نكُم م ِ ُموا َصِعيداً َطي ِباً أََحدٌ م ِ اَء فَلَْم تَِجدُوا َماًء فَتَيَمَّ
َ َكاَن َعفُواً َغفُوراً )  (27فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم وأَْيِديكُْم إنَّ اَّللَّ

 (429إعراب مفردات اآلية )
( منادى نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب  )يا( أداة نداء )أي 

موصول مبني في محل نصب بدل من أي و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم 
 أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ...

والواو فاعل )ال( ناهية جازمة )تقربوا( فعل مضارع مجزوم وعالمة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل )الصالة( مفعول به منصوب )الواو( حالية 

فوع وعالمة )أنتم( ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ )سكارى( خبر مر
الرفع الضمة المقدرة على األلف )حتى( حرف غاية وجر )تعلموا( مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل 

، )تقولون( مضارع «256»)ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

 مرفوع ... والواو فاعل والعائد محذوف.
ل )أن ت  علموا ...( في محل جر متعلق ب )تقربوا(.والمصدر المؤو 

)الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )جنبا( معطوف على جملة )أنتم 
( أداة استثناء )عابري( مستثنى منصوب  سكارى( فهو حال أيضا )إال 

، )سبيل( مضاف إليه مجرور )حتى تغتسلوا( «251»وعالمة النصب الياء 

 «.252»مثل حتى تعلموا 

ل )أن تغتسلوا( في محل جر متعلق ب )تقربوا(.والمصدر ا  لمؤو 
)الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط ... و)تم( ضمير اسم كان )مرضى( خبر 
كنتم منصوب وعالمة النصب الفتحة المقدرة على األلف، )أو( حرف عطف 
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ور متعلق بمحذوف معطوف على خبر كنتم )أو( )على سفر( جار ومجر
مثل األول )جاء( فعل ماض )أحد( فاعل مرفوع )من( حرف جر و)كم( 
ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت ألحد )من الغائط( جار ومجرور 
متعلق ب )جاء(، )أو( مثل ألول )المستم( فعل ماض وفاعله )النساء( مفعول 

رف نفي وقلب وجزم )تجدوا( مضارع به منصوب )الفاء( عاطفة )لم( ح
مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )ماء( مفعول به منصوب 
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )تيمموا( فعل أمر مبني على حذف النون ... 

، )طيبا( نعت منصوب «253»والواو فاعل )صعيدا( مفعول به منصوب 

يمموا )بوجوه( جار ومجرور متعلق )الفاء( عاطفة تفريعية )امسحوا( مثل ت

، و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )أيدي( «259»ب )امسحوا( 

الجر الكسرة المقدرة على الياء  معطوف على وجوه مجرور مثله وعالمة
( لفظ الجاللة اسم إن   ( حرف مشبه بالفعل )اَّلل  و)كم( مضاف إليه )إن 

ا( منصوب )كان( فعل ماض ناقص واسمه ضمير  مستتر تقديره هو )عفو 
 خبر كان منصوب )غفورا( خبر ثان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 ()يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّالةَ وأَنتُْم سَُكاَرى

ل نهى تعالى عباده المؤمنين عن فع :في تفسيرها -رحمه هللا -قال ابن كثير -
الصالة في حال السُّْكِر، الذي ال يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان 

للُجنُب، إال أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير -وهي المساجد-محلها 
ُمْكٍث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة 

تعالى} يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل ِفيِهَما ِإثٌْم َكِبيٌر{  البقرة، عند قوله
[ ; فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تالها على عمر، 419اآلية ]البقرة: 

فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه اآلية، تالها عليه، 
ات شافيا. فكانوا ال يشربون الخمر في أوقيانا فقال: اللهم بين لنا في الخمر ب

الصلوات فلما نزل  قوله تعالى} يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر 
َواألْنَصاُب َواألْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن { إلى 

[ فقال عمر: انتهينا، 91، 90ْنتُْم ُمْنتَُهوَن { ]المائدة: قوله: } فََهْل أَ 
 (255)اهـانتهينا.

 َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن وال ُجنُباً إالَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا( )
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قوله تعالى : } َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َوال ُجنُبًا { :-رحمه هللا -قال البغوي-
يعني: وال تقربوا الصالة وأنتم ُجنٌُب، يقال: رجل ُجنٌُب نصب على الحال، 

 وامرأة ُجنٌُب، ورجال ُجنٌُب ونساء ُجنٌُب.
وأصل الجنابِة: البُْعد وسُم ي جنبًا ألنه يتجنب موضع الصالة، أو لمجانبته 

 عِدِه منهم، حتى  يغتسَل.الناَس وبُ 
قوله تعالى: } ِإال َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا { اختلفوا في معناه، فقالوا: إال 
ُموا، َمنَع الجنب من الصالة حتى  أن تكونوا مسافرين وال تجدون الماء فتيمَّ
يغتسل إال أن يكون في سفر وال يجد ماء فيصلي بالتيمم، وهذا قول علي 

 عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي هللا عنهم.وابن 
وقال اآلخرون: المراد من الصالة موضع الصالة، كقوله تعالى: "وبيٌَع 

(، ومعناه: ال تقربُوا المسجدَ وأنتم ُجنٌُب إال مجتازين  20-وَصلَوات") الحج 
فيه للخروج منه، مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو تصيبه جنابة والماء في 

أو يكون طريقه عليه، فيمر  فيه وال يقيم وهذا قول عبد هللا بن مسعود  المسجد
وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك 
أن  قوما من األنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة َوال َماَء 

ص لهم في العُبور.اهعندهم وال ممر  لهم إال   (250) ـفي المسجد، فُرخ ِ

َن الغَائِِط أَْو الَمْستُُم  نكُم م ِ ْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ م ِ ) وإن كُنتُم مَّ
 َ ُموا َصِعيداً َطي ِباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم وأَْيِديكُْم إنَّ اَّللَّ الن َِساَء فَلَْم تَِجدُوا َماًء فَتَيَمَّ

 َكاَن َعفُواً َغفُور(
ً  يالسعدي فذكر - ً شافيا فأباح  ما نصه:–هللا  رحمه-قالتفسيره لآلية بيانا

مطلقًا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه التيمم للمريض 
استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد 

 ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه، جاز له التيمم.
أحدث اإلنسان ببول أو غائط أو مالمسة النساء، فإنه يباح له وكذلك إذا 

التيمم إذا لم يجد الماء، حضًرا وسفًرا كما يدل على ذلك عموم اآلية. 
 والحاصل: أن هللا تعالى أباح التيمم في حالتين:

حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله 
 بمرض ونحوه.
فسرون في معنى قوله: } أَْو الَمْستُُم الن َِساَء { هل المراد بذلك: واختلف الم

الجماع فتكون اآلية نصا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك األحاديث 
الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
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الة على نقض خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون اآلية د
 الوضوء بذلك؟

واستدل الفقهاء بقوله: } فَلَْم تَِجدُوا َماًء { بوجوب طلب الماء عند دخول 
الوقت، قالوا: ألنه ال يقال: "لم يجد" لمن لم يطلب، بل ال يكون ذلك إال بعد 
الطلب، واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز 

لدخوله في قوله: } فَلَْم تَِجدُوا َماًء { وهذا ماء. ونوزع  بل يتعين التطهر به
 في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر.

وفي هذه اآلية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به هللا على 
هذه األمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء وهلل الحمد، 

الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه األرض  وأن التيمم يكون بالصعيد
سواء كان له غبار أم ال ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار ألن هللا قال: } 

 فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ { وما ال غبار له ال يمسح به.
م: الوجه وقوله: } فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم { هذا محل المسح في التيم

جميعه واليدان إلى الكوعين، كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة، 
ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة، كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه 

 أن تيمم الجنب كتيمم غيره، بالوجه واليدين.
 :-هللا رحمه-وأضاف

ا َغفُوًرا { أ َ َكاَن َعفُوًّ ي: كثير العفو والمغفرة ثم ختم اآلية بقوله: } ِإنَّ اَّللَّ
لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به، وتسهيله غاية التسهيل، بحيث ال يشق 

 على العبد امتثاله، فيحرج بذلك.
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه األمة بشرع طهارة التراب بدل الماء، عند 
بة اتعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة واإلن

ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه 
 (257) هـابقراب األرض خطايا ثم لقيه ال يشرك به شيئا، ألتاه بقرابها مغفرة.

َن الِكتَاِب يَْشتَُروَن الضَّاللَةَ ويُِريدُوَن أَْن  ً م ِ أَلَْم تََر إلَى الَِذيَن أُوتُوا نَِصيبا
 ( 22تَِضلُّوا السَّبِيَل )

 (456إعراب مفردات اآلية )
)الهمزة( لالستفهام )لم( حرف نفي وجزم وقلب )تر( مضارع مجزوم 

تقديره أنت )إلى( وعالمة الجزم حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر 
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حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )تر( بتضمينه 
معنى تنظر )أوتوا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو 
نائب فاعل )نصيبا( مفعول به منصوب )من الكتاب( جار ومجرور متعلق 

ل به ( مفعو)يشترون( مضارع مرفوع والواو فاعل )الضاللةبنعت لنصيب 
)أن( حرف مصدري  منصوب )الواو( عاطفة )يريدون( مثل يشترون

والواو  ...ونصب )تضلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون 
 فاعل )السبيل( مفعول به منصوب.

 روائع البيان والتفسير
َن الِكتَاِب يَْشتَُروَن  ً م ِ  الضَّاللَةَ ويُِريدُوَن أَنْ )أَلَْم تََر إلَى الَِذيَن أُوتُوا نَِصيبا

 تَِضلُّوا السَّبِيَل(
 في بيانها إجماالً ما مختصره : -رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري -

والصواب من القول في ذلك: ألم تر بقلبك، يا محمد، علًما  "إلى الذين أوتوا 
لم. عنصيبًا". وذلك أن "الخبر" و"العلم" ال يجليان رؤية، ولكنه رؤية القلب بال

 فذلك كما قلنا فيه. 
وأما تأويل قوله:"إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب"، فإنه يعني: إلى الذين 
أعطوا حظَّا من كتاب هللا فعلموه وذكر أن هللا عنى بذلك طائفة من اليهود 

 الذين كانوا حوالَْي ُمهاَجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
قوله تعالي} يَْشتَُروَن الضَّاللَةَ ويُِريدُوَن  في بيان -رحمه هللا -ثم أضاف  -

يعني جل ثناؤه بقوله:"يشترون الضاللة"، اليهود  أَْن تَِضلُّوا السَِّبيَل { فقال:
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب، يختارون الضاللة  وذلك: األخذ على غير 
، وركوُب غير سبيل الرشد والصواب، مع العلم منهم بقصد  طريق الحق 
السبيل ومنهج الحق. وإنما عنى هللا بوصفهم باشترائهم الضاللة: مقامهم 
على التكذيب بمحمد صلى هللا عليه وسلم، وتركهم اإليمان به، وهم عالمون 
أن  السبيل الحقَّ اإليماُن به، وتصديقه بما قد وجدوا من صفته في كتبهم التي 

 (254)اهـعندهم.

ُ أَْعلَُم ِبأَْعدَائِكُمْ  ِ نَِصيراً ) واَّللَّ ِ وِلياً وَكفَى ِباَّللَّ  ( 25وَكفَى ِباَّللَّ
 (410إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )أعلم( خبر مرفوع )بأعداء( 
جار ومجرور متعلق ب )أعلم( و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
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)الباء( زائدة )هللا( لفظ الجاللة )كفى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
و( أو حال. )الوا -مجرور لفظا مرفوع محال  فاعل كفى )وليا( تمييز منصوب

 عاطفة )كفى باهلل نصيرا( مثل المتقدمة.
 روائع البيان والتفسير

ِ نَِصيراً( ِ وِلياً وَكفَى ِباَّللَّ ُ أَْعلَُم ِبأَْعدَائِكُْم وَكفَى ِباَّللَّ  )واَّللَّ
يعلم بهم ويحذركم منهم } َوَكفَى بِاهللِ َوِليًّا َوَكفَى ِباهللِ نَِصيًرا { أي: أي: هو  -

كفى به وليا لمن لجأ  إليه ونصيرا لمن استنصره.قاله ابن كثير في 
 (201)تفسيره.اهـ

َواِضِعِه ويَقُولُوَن َسِمْعنَا وَعَصْينَا واْسَمْع  فُوَن الَكِلَم َعن مَّ ِمَن الَِذيَن َهادُوا يَُحر ِ
يِن ولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا وأََطْعنَا  َغْيَر ُمْسَمعٍ وَراِعنَا لَياً ِبأَْلِسنَِتِهْم وَطْعناً ِفي الد ِ

ُ ِبكُْفِرِهْم فاَل يُْؤِمنُوَن إالَّ واْسَمْع وانظُْرنَا لََكاَن َخْيراً لَّ  ُهْم وأَْقَوَم ولَِكن لَّعَنَُهُم اَّللَّ
 ( 21قَِليالً )

 (414إعراب مفردات اآلية )

لمبتدأ « 209»متعلق بمحذوف خبر مقدم « 203»)من الذين( مثل إلى الذين 

 مقدر تقديره قوم )هادوا( فعل ماض مبني على الضم ...

، )الكلم( مفعول به منصوب «205»شترون والواو فاعل )يحرفون( مثل ي

 )عن مواضع( جار ومجرور متعلق ب )يحرفون(، و)الهاء( ضمير مضاف
إليه )الواو( عاطفة )يقولون( مثل يشترون، )سمعنا( فعل ماض مبني على 
السكون ... و)نا( ضمير فاعل )الواو( عاطفة )عصينا( مثل سمعنا )الواو( 

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )غير( عاطفة )اسمع( فعل أمر دعائي، 

، )الواو( «200»حال منصوبة من فاعل اسمع )مسمع( مضاف إليه مجرور 

عاطفة )راع( فعل أمر دعائي مبني على حذف حرف العلة و)نا( ضمير 
مفعول به، والفاعل أنت )ليا( حال منصوبة بتأويل مشتق أي الوين ألسنتهم 

ر )ليا( و)هم( ضمير متصل في محل )بألسنة( جار ومجرور متعلق بالمصد
جر مضاف إليه )الواو( عاطفة )طعنا( معطوف على )لي ا( منصوب مثله 
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، )في الدين( جار ومجرور متعلق ب )طعنا(. )الواو( استئنافية )لو( «207»

( حرف مشبه بالفعل للتوكيد و)هم( ضمير في محل  شرط غير جازم )أن 
وأطعنا واسمع( مثل سمعنا وعصينا  نصب اسم أن  )قالوا( مثل هادوا )سمعنا

واسمع )الواو( عاطفة )انظر( فعل أمر دعائي و)نا( ضمير مفعول به 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )الالم( واقعة في جواب لو )كان( فعل 
ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى هذا التوجيه اإللهي 

جر و)هم( ضمير في محل جر )خيرا( خبر كان منصوب )الالم( حرف 
متعلق ب )خيرا(، )أقوم( معطوف على )خيرا( بحرف العطف الواو 

 منصوب مثله، ومنع من التنوين ألنه وصف على وزن أفعل.
ل )أنهم قالوا ...( في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره  والمصدر المؤو 

 ثبت أي: لو ثبت قولهم .. 
)لعن( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك 

( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )بكفر( جار ومجرور متعلق ب )لعن(  به )اَّلل 
والباء سببية و)هم( مضاف إليه )الفاء( تعليلية )ال( نافية )يؤمنون( مضارع 
( أداة حصر )قليال( مفعول مطلق نائب عن  مرفوع ... والواو فاعل )إال 

 ال يؤمنون إال إيمانا قليال. أي:« 204»المصدر فهو صفته 

 روائع البيان والتفسير
َواِضِعِه ويَقُولُوَن َسِمْعنَا وَعَصْينَا واْسَمْع  فُوَن الَكِلمَ َعن مَّ )ِمَن الَِذيَن َهادُوا يَُحر ِ

ينِ   (َغْيَر ُمْسَمعٍ وَراِعنَا لَياً ِبأَْلِسنَتِِهْم وَطْعناً ِفي الد ِ
ولقوله جل ثناؤه:"من الذين هادوا  :-هللارحمه  -قال أبو جعفر الطبري -

 يحرفون الكلم"، وجهان من التأويل.
أحدهما: أن يكون معناه:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب" "من الذين 
هادوا يحرفون الكلم"، فيكون قوله:"من الذين هادوا" من صلة"الذين". وإلى 

هون قوله:"من الذين هذا القول كانت عامة أهِل العربية من أهل ا لكوفة يوج ِ
فون".  هادوا يحر ِ

ف الكلم عن  واآلخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يُحر ِ
مواضعه، فتكون"َمن" محذوفة من الكالم، اكتفاء بداللة قوله:"من الذين 
هادوا"، عليها. وذلك أن"ِمن" لو ذكرت في الكالم كانت بعًضا ل"َمن"، 

ِمْن"، عليها. والعرب تقول:"منا من يقول ذلك، وِمنا ال يقوله"،  فاكتفى بداللة"

                                                           
 طعنا( .أجاز الزمخشري نصب )لي ا( على أنه مفعول ألجله ومثله ) - 207
ه بعضهم الكالم على االستثناء، ف )قليال( مستثنى من الواو في يؤمنون، ولن األولى في هذا النوع من  - 204 وج 

 االستثناء االتباع على البدلية أي برفع لفظ قليل.



بمعنى: منا من يقول ذاك، ومنا من ال يقوله فتحذف"َمن" اكتفاء بداللة"ِمْن" 
 عليه
والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك: قول من  :-رحمه هللا-ثم قال

بًا من الكتاب"، ألن قال: قوله:"من الذين هادوا"، من صلة"الذين أوتوا نصي
الخبرين جميعًا والصفتين، من صفة نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين 
وصَف هللا صفتهم في قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب". وبذلك 

ن أن يكوجاء تأويُل أهل التأويل، فال حاجة بالكالم  إذ كان األمر كذلك  إلى 
 (204)اهـفيه متروك.

فُوَن اْلَكِلَم َعْن :-في بيانها ما نصه -رحمه هللا -السعدي وأضاف - } يَُحر ِ
بتغيير اللفظ أو المعنى، أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل َمَواِضِعِه { إما 

الصفات التي ذكرت في كتبهم التي ال تنطبق وال تصدق إال على محمد 
صود بها بل أريد بها صلى هللا عليه وسلم على أنه غير مراد بها، وال مق

 غيره، وكتمانهم ذلك.
فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، 

 وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل واالنقياد فإنهم
يَقُولون َسِمْعنَا َوَعَصْينَا { أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية و}  

والشرود عن االنقياد، وكذلك يخاطبون الرسول صلى هللا عليه الكفر والعناد 
وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن األدب فيقولون: } اْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ { قصدهم: 
اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره، } َوَراِعنَا { قصدهم بذلك 

ادوا لغير ما أر لما كان محتمال-الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ 
أنه يروج على هللا وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفِظ الذي  -من األمور

يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك 
يِن { .  (276) اهـفيما بينهم، فلهذا قال: } لَيًّا ِبأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الد ِ

ِمْعنَا وأََطْعنَا واْسَمْع وانظُْرنَا لََكاَن َخْيراً لَُّهْم وأَْقَوَم ولَِكن ) ولَْو أَنَُّهْم قَالُوا سَ 
ُ ِبكُْفِرِهْم فاَل يُْؤِمنُوَن إالَّ قَِليالً(  لَّعَنَُهُم اَّللَّ

أي: انظر إلينا مكان قولهم َراِعنا، } لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأَْقَوَم { أي أعدل -
ُ ِبكُْفِرِهْم فاَل يُْؤِمنُوَن ِإال قَِليال { إال نفًرا قليال  وأصوب، } َولَِكْن لَعَنَُهمُ  اَّللَّ
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–رحمه هللا  -منهم، وهو عبد هللا بن سالم ومن أسلم معه منهم.قاله البغوي
 (271) في تفسيره.اهـ

ن قَ  قاً ل َِما َمعَكُم م ِ ْلنَا ُمَصد ِ ِمَس ْبِل أَن نطْ يَا أَيَُّها الَِذيَن أُوتُوا الِكتَاَب آِمنُوا ِبَما نَزَّ
 ِ وُجوهاً فَنَُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت وَكاَن أَْمُر اَّللَّ

 (23َمْفعُوالً )
 (434إعراب مفردات اآلية )

للمجهول مبني  ، )أوتوا( فعل ماض مبني«273»)يأيها الذين( مر  إعرابها 

نائب فاعل )الكتاب( مفعول به منصوب )آمنوا( فعل على الضم ... والواو 
أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل )الباء( حرف جر )ما( اسم 
لنا( فعل ماض وفاعله  موصول مبني في محل جر متعلق ب )آمنوا(، )نز 
)مصد قا( حال منصوبة من العائد )الالم( حرف جر )ما( اسم موصول مبني 

، )مع( ظرف مكان منصوب متعلق «279»صد قا( في محل جر متعلق ب )م

بمحذوف صلة ما و)كم( ضمير مضاف إليه )من قبل( جار ومجرور متعلق 
ب )آمنوا(، )أن( حرف مصدري ونصب )نطمس( مضارع منصوب، 
 والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم )وجوها( مفعول به منصوب.

ل )أن نطمس ...( في محل جر بإضا  فة قبل إليه.والمصدر المؤو 
)الفاء( عاطفة )نرد( مضارع منصوب معطوف على فعل نطمس و)ها( 
ضمير مفعول به، والفاعل نحن )على أدبار( جار ومجرور متعلق ب )نرد(، 
و)ها( ضمير مضاف إليه )أو( حرف عطف )نلعنهم( مثل نردها )الكاف( 

لنا )أصحاب( مفعول «275»حرف جر  ، )ما( حرف مصدري )لعن ا( مثل نز 

 به منصوب )السبت( مضاف إليه مجرور.
والمصدر المؤول )ما لعن ا ...( في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول 

 مطلق أي نلعنهم لعنا كلعن أصحاب السبت.
( لفظ  )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )أمر( اسم كان مرفوع )اَّلل 

 الجاللة مضاف إليه مجرور )مفعوال( خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير
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قاً ل َِما َمعَكُم ( ْلنَا ُمَصد ِ  )يَا أَيَُّها الَِذيَن أُوتُوا الِكتَاَب آِمنُوا ِبَما نَزَّ
يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن :-رحمه هللا–قال السعدي -

يؤمنوا بالرسول محمد صلى هللا عليه وسلم وما أنزل هللا عليه من القرآن 
يم، المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها، فإنها أخبرت العظ

 به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر.
 لكتباوأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من 

 (270) بعضها دون بعض دعوى باطلة ال يمكن صدقها.اهـ

ن قَْبِل أَن ن ْطِمَس وُجوهاً فَنَُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها(   )م ِ
 واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.:-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

 إياها": محوه آثارها حتى تصير كاألْقفَاء. بعضهم: "طمسهفقال 
 روقال آخرون: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصي رها عمياء، ولكن الخب

"، والمراد به بصره "فنرد ها على أدبارها"، فنجعل بذكر "الوجهخرج 
 أبصاَرها من قبل أقفائها.

 -رحمهما هللا-عباس وعطية العوفي بذلك: كابنقال  ممن-هللارحمه -وذكر
قبل أن نعمي قوًما عن الحق "فنردها على  ذلك منوقال آخرون: بل معنى 

 أدبارها"، في الضاللة والكفر.
 -هللا تعالي رحمهم-والسديوالحسن  دكمجاه بذلك:قال  ممن-هللارحمه -وذكر

ذكر . وقبل أن نطمس وجوًها"، فنمحو أثارها ذلك: "منوقال آخرون: معنى 
 -رحمه هللا -زيدك ذلك:بمن قال م

 قبل أن نطمس وجوًها"، فنمحو أثارها ذلك: "منوقال آخرون: معنى 
يها "فنردها على أدبارها"، ِ بأن نجعل الوجوه منابَت الشَّعر، كما وجوه  ونسو 

القردة منابت للشعر، ألن شعور بني آدم في أدبار وجوههم. فقالوا: إذا أنبت 
الشعر في وجوههم، فقد ردَّها على أدبارها، بتصييره إياها كاألقفاء وأدبار 

 الوجوه. 
له: وققال أبو جعفر: وأولى األقوال في ذلك بالصواب، قوُل من قال: معنى 

قبل أن نطمس وجوها"، من قبل أن نطمس أبصاَرها ونمحو آثارها  "من
يها كاألقفاء "فنردها على أدبارها"، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني  فنسو 
ل الوجوه أْقفاًء  بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فنحو 

اس وعطية ومن قال ، كما قال ابن عبالقهقريواألقفَاء وجوًها، فيمشون 
 ذلك.
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وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: ألن هللا جل ثناؤه خاطب بهذه اآلية اليهودَ 
ون تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشتر بقوله: "ألمالذين وصف صفتهم 

أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما  الضاللة"، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله:"يا
قًا لما  معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها" اآلية، نزلنا مصد ِ

بأَسه وسطوته وتعجيل َعقابه لهم، إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم باإليمان به. 
 (277) وال شك أنهم كانوا لما أمرهم باإليمان به يومئذ كفاًرا.اهـ

  َمْفعُوالً() أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت وَكاَن أَْمُر اَّللَِّ 
قوله تعالى : أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت  :-رحمه هللا-قال الشنقيطي-

، لم يبين هنا كيفية لعنه ألصحاب السبت ، ولكنه بين في غير هذا الموضع 
أن لعنه لهم هو مسخهم قردة ومن مسخه هللا قردا غضبا عليه ملعون بال 

م الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهولقد علمتم }شك ، وذلك قوله تعالى : 
فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا }[ ، وقوله : 15 \ 4]{كونوا قردة خاسئين 

[ ، واالستدالل على مغايرة اللعن للمسخ 111 \ 3]{لهم كونوا قردة خاسئين 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا من لعنه }بعطفه عليه في قوله : 

[ ، ال يفيد أكثر 10 \ 5] {يه وجعل منهم القردة والخنازيرهللا وغضب عل
وهو « تفسيره»في (278)من مغايرته للمسخ في تلك اآلية ، كما قاله األلوسي

ظاهر واللعنة في اللغة : الطرد واإلبعاد ، والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه 
 لجناياته تقول له العرب رجل لعين ، ومنه قول الشاعر :

 طا ونفيت عنه ... مقام الذئب كالرجل اللعينذعرت به الق
وفي اصطالح الشرع : اللعنة : الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا ، ومعلوم أن 

 (274).اهـ المسخ من أكبر أنواع الطرد واإلبعاد .

َ ال يَْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه ويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء وَمن يُْشِرْك  ِ بِ إنَّ اَّللَّ اَّللَّ
 (26فَقَِد اْفتََرى إثْماً َعِظيماً )
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 (460إعراب مفردات اآلية )
( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )ال( نافية )يغفر(  ( حرف مشبه بالفعل )اَّلل  )إن 
مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدري 

ونائب الفاعل ضمير  ونصب )يشرك( مضارع مبني للمجهول منصوب
مستتر تقديره هو يعود إلى اإلشراك أو اإلله المعبود المفهوم من سياق اآلية 

 )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )يشرك(.
ل )أن يشرك به( في محل نصب مفعول به عامله يغفر، أي  والمصدر المؤو 

 ال يغفر اإلشراك به.
مبني في محل نصب  )الواو( عاطفة )يغفر( مثل األول )ما( اسم موصول

مفعول به )دون( ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة ما )ذلك( اسم 
إشارة مبني في محل جر مضاف إليه ... و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 
)الالم( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )يغفر(، 

 -نافيةواو( استئ)يشاء( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ال
)من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يشرك( مضارع  -أو عاطفة

مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )باهلل( جار ومجرور 
متعلق ب )يشرك(، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( حرف تحقيق )افترى( 

قديره ل ضمير مستتر تفعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف، والفاع
هو )إثما( مفعول به منصوب بتضمين افترى معنى اقترف )عظيما( نعت 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

 ِ َ ال يَْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه ويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء وَمن يُْشِرْك ِباَّللَّ )إنَّ اَّللَّ
 فَقَِد اْفتََرى إثْماً َعِظيماً(

يخبر تعالى: أنه ال يغفر لمن أشرك به أحدا من :-رحمه هللا -ل السعديقا -
ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند المخلوقين، ويغفر 

 مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه.
فالذنوب التي دون الشرك قد جعل هللا لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات 

والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء الماحية 
المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي 

 أحق بها أهل اإليمان والتوحيد.
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وهذا بخالف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق 
دون التوحيد، وال تفيده المصائب  دونه أبواب الرحمة، فال تنفعه الطاعات من

 شيئا، وما لهم يوم القيامة } ِمْن َشاِفِعيَن * َوال َصِديٍق َحِميٍم {.
ِ فَقَِد اْفتََرى ِإثًْما َعِظيًما { أي افترى جرما  ولهذا قال تعالى } َوَمْن يُْشِرْك ِباَّللَّ

من تراب الناقص من جميع -كبيرا وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق 
نفعًا -فضال عمن عبده  -وجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي ال يملك لنفسهال

ا وال موتًا وال حياة وال نشوًرا بالخالق لكل شيء الكامل من جميع  -وال ضرًّ
الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء 

فهل أعظم من هذا الظلم والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إال فمنه تعالى 
 شيء؟

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب } ِإنَّهُ َمْن يُْشِرْك 
ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر { وهذه اآلية الكريمة في حق غير  َم اَّللَّ ِ فَقَْد َحرَّ ِباَّللَّ

ِعبَاِدَي  قال تعالى } قُْل يَا التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما
َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعً الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن  ِ ِإنَّ اَّللَّ ا َرْحَمِة اَّللَّ

 (241) اهـ{ أي لمن تاب إليه وأناب.

 ذكر في هذه اآلية الكريمة أنه تعالى :بياناً فقال -رحمه هللا-الشنقيطيوزاد -
به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد ال يغفر اإلشراك 
 افترى إثما عظيما.

وذكر في مواضع أخر: أن محل كونه ال يغفر اإلشراك به إذا لم يتب المشرك 
إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا }من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله: 

والذين ال يدعون مع هللا }[ ، فإن االستثناء راجع لقوله: 30 \ 45اآلية ]{
[ ، وما عطف عليه ; ألن معنى الكل جمع في 16 \ 45] {إلها آخر
قل للذين كفروا }[ وقوله: 16 \ 45اآلية ] {ومن يفعل ذلك يلق أثاما}قوله:

أن من }[ . وذكر في موضع آخر: 76 \ 6] {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
عن الحق، وهو قوله في هذه السورة  {أشرك باهلل قد ضل ضالال بعيدا

ن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }إالكريمة أيضا: 
[ ، وصرح بأن من أشرك 111 \ 2] {ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالال بعيدا

هللا  باهلل فقد حرمإنه من يشرك }باهلل فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: 
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن }، وقوله:  {عليه الجنة ومأواه النار 

 {أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم هللا قالوا إن هللا حرمهما على الكافرين
[3 \ 50. ] 
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ومن }وذكر في موضع آخر أن المشرك ال يرجى له خالص، وهو قوله: 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان  يشرك باهلل فكأنما خر من

[ ، وصرح في موضع آخر: بأن اإلشراك ظلم عظيم 71 \ 44] {سحيق
 [ 17 \ 71] {إن الشرك لظلم عظيم}بقوله عن لقمان مقررا له: 

وذكر في موضع آخر أن األمن التام واالهتداء، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه 
نوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم الذين آم}بشرك، وهو قوله: 

 (242).اهـ[ 64 \ 1]{مهتدون 

ي َمن يََشاُء وال يُْظلَُموَن فَِتيالً  ُ يَُزك ِ أَلَْم تََر إلَى الَِذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهْم بَِل اَّللَّ
(29) 

 (467إعراب مفردات اآلية )

، )يزك ون( مضارع مرفوع ... والواو «249»)ألم تر إلى الذين( مر إعرابها 

فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )بل( حرف 
( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )يزكي(  إضراب عن تزكيتهم أنفسهم، وابتداء )اَّلل 
مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقد رة على الياء، والفاعل ضمير 

ول مبني في محل نصب مفعول به )يشاء( مستتر تقديره هو )من( اسم موص
مضارع مرفوع، والفاعل هو )الواو( عاطفة )ال( نافية )يظلمون( مضارع 
مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل )فتيال( مفعول مطلق نائب عن 

 منصوب.المصدر فهو صفته أي ظلما قدر الفتيل، 
 روائع البيان والتفسير

ي َمن يََشاُء وال يُْظلَُموَن فَِتيالً()أَلَْم تََر إلَى  ُ يَُزك ِ  الَِذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهْم بَِل اَّللَّ
هذا تعجيب من هللا لعباده، وتوبيخ للذين يزكون :-رحمه هللا -قال السعدي -

اليهود والنصارى، ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر أنفسهم من 
ِ َوأَِحبَّاُؤهُ { ليس فيه. وذلك أن اليهود والنصا رى يقولون: } نَْحُن أَْبنَاُء اَّللَّ

ويقولون: } لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ ِإال َمْن َكاَن هُودًا أَْو نََصاَرى { وهذا مجرد دعوى 
ال برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: } بَلَى َمْن 

ِ َوهَُو ُمْحسِ  ٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْندَ َرب ِِه َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم أَْسلََم َوْجَههُ َّلِلَّ
ي َمْن  ُ يَُزك ِ يَْحَزنُوَن { فهؤالء هم الذين زكاهم هللا ولهذا قال هنا: } بَِل اَّللَّ

                                                           
 –ن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت أضواء البيان في إيضاح القرآ - 242

 (  427/ 1لبنان)
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -243

 ( 56/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( من هذه السورة.22في اآلية ) - 249



يََشاُء { أي: باإليمان والعمل الصالح بالتخلي عن األخالق الرذيلة، والتحلي 
 بالصفات الجميلة.
وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء، وأن الثواب لهم -م وأما هؤالء فه

كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب، بسبب  فإنهم-وحدهم
ظلمهم وكفرهم ال بظلم من هللا لهم، ولهذا قال: } َوال يُْظلَُموَن فَتِيال { وهذا 
لتحقيق العموم أي: ال يظلمون شيئا وال مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو 

 (245) اهـالذي يفتل من وسخ اليد وغيرها.

ِبيناً )انظُْر َكْيَف يَْفتَ   ِ الَكِذَب وَكفَى ِبِه إثْماً مُّ  (50ُروَن َعلَى اَّللَّ
 (461إعراب مفردات اآلية )

)انظر( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )كيف( اسم استفهام 
مبني في محل نصب حال )يفترون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )على 

( جار ومجرور متعلق ب )يفترون(  )الكذب( مفعول به منصوب ، «247»اَّلل 

، )الواو( استئنافية )كفى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على «244»

األلف )الباء( حرف جر زائد و)الهاء( في محل جر في المحل القريب وفي 

، )مبينا( نعت «244»محل رفع فاعل في المحل البعيد )إثما( تمييز منصوب 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ِبيناً()انظُْر َكيْ  ِ الَكِذَب وَكفَى ِبِه إثْماً مُّ  َف يَْفتَُروَن َعلَى اَّللَّ
يعني بذلك جل ثناؤه: انظر، يا محمد،  :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

كيف يفتري هؤالء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب القائلون: "نحن أبناء 
دًا أو نصارى، الزاعمون هللا وأحباؤه"، وأنه لن يدخل الجنة إال من كان هو

أنه ال ذنوب لهم  الكذَب والزور من القول، فيختلقونه على هللا "وكفى به"، 

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -م الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكري -245

164 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -240

 ( 59/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو بمحذوف حال من الكذب - 247
لما كان االفتراء يالقي الكذب بالمعنى أو قريب منه جاز أن يعرب )الكذب( مفعوال مطلقا نائبا عن المصدر  - 244

 ألنه مرادفه.
 أو حال منصوبة. - 244



يقول: وحسبهم بقيلهم ذلك الكذَب والزوَر على هللا "إثًما مبينًا"، يعني أنه يبين 
 (246).اهـكذبهم لسامعيه، ويوضح لهم أنهم أفََكةٌ فجرة

َن الِكتَاِب يُْؤِمنُوَن ِباْلِجْبِت والطَّاغُوِت   ً م ِ أَلَْم تََر إلَى الَِذيَن أُوتُوا نَِصيبا
 (51ويَقُولُوَن ِللَِّذيـَن َكفَُروا َهُؤالِء أَْهدَى ِمَن الَِذيَن آَمنُوا َسِبيالً )

 (491إعراب مفردات اآلية )

ضارع مرفوع ، )يؤمنون( م«242»)ألم تر ... من الكتاب( مر  إعرابها 

وعالمة الرفع ثبوت النون ... والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل 
)بالجبت( جار ومجرور متعلق ب )يؤمنون(، )الواو( عاطفة )الطاغوت( 
معطوف على الجبت مجرور مثله )الواو( عاطفة )يقولون( مثل يؤمنون 
 )الالم( حرف جر )الذين( موصول مبني في محل جر متعلق ب )يقولون(،

حرف تنبيه  )كفروا( فعل ماض مبني على الضم  ... والواو فاعل )ها(
)أوالء( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ )أهدى( خبر مرفوع وعالمة 
الرفع الضمة المقدرة على األلف )من الذين( مثل للذين، متعلق بأهدى 

 )آمنوا( مثل كفروا )سبيال( تمييز منصوب عامله أهدى.
 والتفسيرروائع البيان 

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
كتابه منقوال من لباب النقول في  في-هللارحمه –مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن  ( 177ص- 5جرير )جذكر ابن 

المدينة وسيدهم، قال: نعم، قالوا  األشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل

( المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن 243أال ترى إلى هذا الصنبور)

أهل الحجيج وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال: أنتم خير منه، قال: فأنزلت: 
 }ِإنَّ َشاِنئََك هَُو اأْلَْبتَُر{.

بًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُوَن ِباْلِجْبِت وأنزلت: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصي 

 (249َوالطَّاغُوِت{ إلى قوله: }فَلَْن تَِجدَ لَهُ نَِصيًرا{.)

                                                           
 6ناشر : مؤسسة الرسالة ) ال -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -246

/210  /9317 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى :  انظر الجدول-241

 ( 10/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( من هذه السورة.22في اآلية ) - 242
 (1/793انظر الصحاح في اللغة للجوهري)-الرجل الفردُ ال ولد له وال أخ.الصنبور: قلت: - 243
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 249

فقال قال اإلمام أحمد حدثني محمد بن  517ص 1( الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ج16-النزول )ص



َن الِكتَاِب يُْؤِمنُوَن ِباْلِجْبِت والطَّاغُوِت  ً م ِ )أَلَْم تََر إلَى الَِذيَن أُوتُوا نَِصيبا
 الَِذيَن آَمنُوا َسِبيالً(ويَقُولُوَن ِللَِّذيـَن َكفَُروا َهُؤالِء أَْهدَى ِمَن 

وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي  :في بيانها-رحمه هللا -قال السعدي -
وسلم والمؤمنين، أن أخالقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم صلى هللا عليه 

على ترك اإليمان باهلل ورسوله، والتعوض عنه باإليمان بالجبت والطاغوت، 
 لغير هللا، أو حكم بغير شرع هللا.وهو اإليمان بكل عبادة 

فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعبادة غير هللا، وطاعة الشيطان، كل هذا 
من الجبت والطاغوت، وكذلك َحَملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة 

طريق المؤمنين فقال: } َويَقُولُوَن ِللَِّذيَن  على-األصنامعبدة -الكافرين باهلل 
ي: ألجلهم تملقا لهم ومداهنة، وبغضا لإليمان: } َهُؤالِء أَْهدَى ِمَن َكفَُروا { أ

الَِّذيَن آَمنُوا َسِبيال { أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! 
كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟. هل ظنوا أن هذا يروج 

فهل يُفَضَّل دين قام  على أحد من العقالء، أو يدخل عقَل أحد من الجهالء،
على عبادة األصنام واألوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، 
وإحالل كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق 
بالمخلوقين، والكفر باهلل ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن، 

الكفر بما يعبد من دونه من األوثان واإلخالص هلل في السر واإلعالن، و
واألنداد والكاذبين، وعلى صلة األرحام واإلحسان إلى جميع الخلق، حتى 
البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق 
في جميع األقوال واألعمال، فهل هذا إال من الهذيان، وصاحب هذا القول 

فهم عقال وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة إما من أجهل الناس وأضع
 (245) اهـ .للحق

ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ نَِصيراً ) ُ وَمن يَْلعَِن اَّللَّ  (54أُْولَِئَك الَِذيَن لَعَنَُهُم اَّللَّ
 (491إعراب مفردات اآلية )

أوالء مثل األول و)الكاف( حرف خطاب )الذين( موصول في محل رفع 
( لفظ الجاللة فاعل  خبر )لعن( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به )اَّلل 
مرفوع )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول 

                                                           

رجال الصحيح. إال أن  ، ورجاله246أبي عدي به وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص
 الراجح إرساله كما ذكر في تخريج تفسير ابن كثير.

 
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -245

164 ) 
دار الرشيد هـ( نشر : 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -240

 ( 11/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



به مقدم )يلعن( مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنين 
( مثل السابق )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لن( حرف نفي ونصب )اَّلل  

)تجد( مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )الالم( حرف 
جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )نصيرا( وهو المفعول الثاني 

 لفعل تجد، أما األول فمقدر أي أحدا.
 روائع البيان والتفسي

ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ نَِصيراً()أُْولَِئَك  ُ وَمن يَْلعَِن اَّللَّ  الَِذيَن لَعَنَُهُم اَّللَّ
يعني جل في بيانها إجماالً ما نصه:  –رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري-

"، هؤالء الذين وصف صفتهم أنهم أوتوا نصيبًا من بقوله: "أولئكثناؤه 
عنهم هللا"، يقول: أخزاهم ل هم "الذينالكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، 

هللا فأبعدهم من رحمته، بإيمانهم بالجبت والطاغوت، وكفرهم باهلل ورسوله 
أهدى من الذين آمنوا  كفروا: "هؤالءعنادًا منهم هلل ولرسوله، وبقولهم للذين 

ومن يلعن هللا"، يقول: ومن يخزه هللا فيبعده من رحمته "فلن تجد له "سبيال" 
ن تجد له، يا محمد، ناصًرا ينصره من عقوبة هللا ولعنته نصيًرا"، يقول: فل

 (247).اهـالتي تحل  به، فيدفع ذلك عنه

َن اْلُمْلِك فَإذاً الَّ يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيراً )   ( 57أَْم لَُهْم نَِصيٌب م ِ
 (496إعراب مفردات اآلية )

بتدأ )نصيب( م)أم( منقطع بمعنى بل والهمزة )لهم( مثل له متعلق بخبر مقدم 
مؤخر مرفوع )من الملك( جار ومجرور متعلق بنعت لنصيب )الفاء( واقعة 
في جواب شرط مقد ر )إذا( بالتنوين، حرف جواب ال محل له )ال( نافية 
)يؤتون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الناس( مفعول به أول منصوب 

 )نقيرا( مفعول به ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

َن اْلُمْلِك فَإذاً الَّ يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيراً()أَ   ْم لَُهْم نَِصيٌب م ِ
يقول تعالى: } أَْم لَُهْم  :في تفسيرها ما نصه -رحمه هللا -قال ابن كثير -

إنكار، أي: ليس لهم نصيب من الملك  نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك { ؟! وهذا استفهام 
ثم وصفهم بالبخل فقال: } فَإِذًا ال يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيًرا { أي: ألنهم لو كان لهم 

وال سيما محمدا -نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس 

                                                           
/  6الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -247

231  /9392  ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -244

 (14/  5دمشق) –ان مؤسسة اإليم



 شيئًا، وال ما يمأل "النقير"، وهو النقطة التي في النواة،-صلى هللا عليه وسلم
 في قول ابن عباس واألكثرين.

وهذه اآلية كقوله تعالى } قُْل لَْو أَْنتُْم تَْمِلكُوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َرب ِي ِإذًا ألْمَسْكتُْم 
[أي: خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه ال 100َخْشيَةَ اإلْنفَاِق { ]اإلسراء:

ا اَن اإلْنَساُن قَتُورً يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم; ولهذا قال: } َوكَ 
 (244)اهـ[أي: بخيال.100{ ]اإلسراء:

ُ ِمن فَْضِلِه فَقَْد آتَْينَا آَل إْبَراِهيَم الِكتَاَب  أَْم يَْحسُدُوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم اَّللَّ
ْلكاً َعِظيماً )  (52واْلِحْكَمةَ وآتَْينَاهُم مُّ

 (700إعراب مفردات اآلية )
)يحسدون( مثل يؤمنون )الناس( مفعول به منصوب )على( )أم( مثل األول 

حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )يحسدون(، 
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )من فضل( جار ومجرور  )آتاهم( مثل لعنهم )اَّلل 

، و)الهاء( ضمير «361»متعلق بمحذوف حال من عائد الموصول المقد ر 

ية )قد( حرف تحقيق )آتينا( فعل ماض مبني على مضاف إليه )الفاء( تعليل
السكون ... و)نا( ضمير فاعل )آل( مفعول به أول منصوب )إبراهيم( 
مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الفتحة )الكتاب( مفعول به ثان منصوب 
)الواو( عاطفة )الحكمة( معطوف على الكتاب منصوب مثله )الواو( عاطفة 

ضمير مفعول به أول )ملكا( مفعول به ثان منصوب )آتينا( مثل األول و)هم( 
 )عظيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ ِمن فَْضِلِه(  )أَْم يَْحسُدُوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم اَّللَّ
في  واختلف أهل التأويل:بتصرف يسير -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

دون يحس قوله: "أم" الذي أخبر هللا أنه آتى الذين ذكرهم في تأويل "الفضل
ة." هو النذلك "الفضلالناس على ما آتاهم هللا من فضله".  فقال بعضهم:   بو 

 .-رحمهما هللا-وابن جريج بذلك: كقتادةمن قال م-رحمه هللا–ذكر و
 اح" الذي ذكر هللا أنه آتاهم وهو إباحته ما أبذلك "الفضلوقال آخرون: بل 

من النساء، ينكح منهن ما شاء بغير عدد.  -صلى هللا عليه وسلم-لنبيه محمد 
ُت ، على ما ذكر-صلى هللا عليه وسلم-قالوا: وإنما يعني: بـ "الناس"، محمدًا 

 قبل.
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–والسدي  -رضي هللا عنهما-عباس بذلك: كابنقال  ممن-رحمه هللا-ذكرو
 .-رحمه هللا
بالصواب، قوُل قتادة وابن جريج الذي  وأولى التأويلين في ذلك ثم قال:

ة التي فضل هللا بها  ذكرناه قبل: أن معنى"الفضل" في هذا الموضع: النبو 
ف بها العرب، إذ آتاها رجال منهم دون غيرهم لما ذكرنا من  محمدًا، وشر 
أن داللة ظاهر هذه اآلية، تدل  على أنها تقريظٌ للنبي صلى هللا عليه وسلم 

 عليهم،  على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويُج النساء وأصحابه رحمة هللا
 (362)اهـلهم ومدح. عباده بتقريظوإن كان من فْضل هللا جل ثناؤهُ الذي آتاه 

ْلكاً َعِظيماً(   ) فَقَْد آتَْينَا آَل إْبَراِهيَم الِكتَاَب واْلِحْكَمةَ وآتَْينَاهُم مُّ
أنعم هللا به على إبراهيم وذريته  وذلك ماما نصه: -رحمه هللا-قال السعدي-

من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ "داود" و 
"سليمان" . فإنعامه لم يزل مستمًرا على عباده المؤمنين. فكيف ينكرون 
إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى هللا عليه وسلم أفضل الخلق 

 (363) اهـ  وأخشاهم له؟وأجلهم وأعظمهم معرفة باهلل

ْن آَمَن ِبِه وِمْنُهم مَّن َصدَّ َعْنهُ وَكفَى ِبَجَهنََّم َسِعيراً )  (55فَِمْنُهم مَّ
 (702إعراب مفردات اآلية )

)من( اسم موصول مبني في محل « 365»)الفاء( عاطفة )منهم( مثل لهم 

 رفع مبتدأ مؤخر )آمن( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو
العائد )به( مثل له متعلق ب )آمن(، )الواو( عاطفة )منهم من صد  عنه( مثل 
منهم من آمن به )الواو( استئنافية )كفى بجهن م سعيرا( مثل كفى به إثما 

«360.» 

 روائع البيان والتفسير
ْن آَمَن ِبِه وِمْنُهم مَّن َصدَّ َعْنهُ وَكفَى ِبَجَهنََّم َسِعيراً(  )فَِمْنُهم مَّ

} فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه { أي: بهذا فقال ما نصه: -رحمه هللا-ابن كثيرفسرها -
اإليتاء وهذا اإلنعام } َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ { أي: كفر به وأعرض عنه، 

                                                           
  6لناشر : مؤسسة الرسالة )ا -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -362

/239  /9641 ) 
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -363

164 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -369

 (12/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( من هذه السورة.50في اآلية ) - 365
 ( من هذه السورة.50في اآلية ) - 360



وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم، أي من بني إسرائيل، 
 من بني إسرائيل؟.فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست 

وقال مجاهد: } فَِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه { أي: بمحمد صلى هللا عليه وسلم } َوِمْنُهْم 
َمْن َصدَّ َعْنهُ { فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك، وأبعد عما جئتهم به من الهدى، 

 والحق المبين.
بالنار عقوبة لهم  ولهذا قال متوعدا لهم: } َوَكفَى ِبَجَهنََّم َسِعيًرا { أي: وكفى

 (367).اهـعلى كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب هللا ورسله

إنَّ الَِذيَن َكفَُروا ِبآيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاراً كُلََّما نَِضَجْت ُجلُودُهُْم بَدَّْلنَاهُْم  
َ َكاَن َعِزيزاً َحِكيماً )  (51ُجلُوداً َغْيَرَها ِليَذُوقُوا العَذَاَب إنَّ اَّللَّ

 (706إعراب مفردات اآلية )
( حرف مشبه بالفعل )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن   )إن 
)كفروا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )بآيات( جار ومجرور 
متعلق ب )كفروا(، و)نا( ضمير مضاف إليه )سوف( حرف استقبال 

على الياء و)هم( )نصلي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة 
 ضمير مفعول به أول والفاعل نحن للتعظيم

نارا( مفعول به ثان منصوب )كلما( ظرف للزمان منصوب متضمن معنى 

، )نضجت( فعل «364»الشرط متعلق ب )بد لناهم( ... وما حرف مصدري 

 ماض ... و)التاء( للتأنيث )جلود( فاعل مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه.
ل )م  ا نضجت جلودهم( في محل جر مضاف إليه.والمصدر المؤو 

)بد لنا( فعل ماض مبني على السكون ... )ونا( فاعل و)هم( ضمير مفعول 

ل وهو على حذف مضاف أي بد لنا جلودهم  )جلودا( مفعول به « 316»به أو 

ثان منصوب )غير( نعت لجلود منصوب مثله و)ها( مضاف إليه )الالم( 
ب بأن مضمرة بعد الم التعليل وعالمة الم التعليل )يذوقوا( مضارع منصو

 النصب حذف النون ... والواو فاعل )العذاب( مفعول به منصوب.
ل )أن يذوقوا( في محل جر بالالم متعلق ب )بد لناهم(.  والمصدر المؤو 

( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص،  ( مثل األول )اَّلل  )إن 
زيزا( خبر كان منصوب )حكيما( خبر واسمه ضمير مستتر تقديره هو )ع

 ثان منصوب.
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 روائع البيان والتفسير
)إنَّ الَِذيَن َكفَُروا ِبآيَاِتنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاراً كُلََّما نَِضَجْت ُجلُودُهُْم بَدَّْلنَاهُْم 

 ُجلُوداً َغْيَرَها ِليَذُوقُوا العَذَاَب(
ذا ه :في تفسيرها إجماالً ما مختصره -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

 بما أنزل هللا على محمد منوعيد من هللا جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم 
يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار، وبرسوله. يقول هللا لهم: إن 
الذين جحدوا ما أنزلُت على رسولي محمد صلى هللا عليه وسلم، من آياتي  

تنزيله، وَوحي كتابه، وهي دالالته وحججه على صدق محمد يعني: من آيات 
صلى هللا عليه وسلم  فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر 
أهل الكفر به "سوف نصليهم ناًرا"، يقول: سوف ننضجهم في ناٍر يُصلون 
فيها  أي يشوون فيها كلما نضجت جلودهم"، يقول: كلما انشوت بها جلودهم 

ترقت "بدلناهم جلودًا غيرها"، يعني: غير الجلود التي قد نضجت فاح
 فانشوت

: فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل -رحمه هللا-قال أبو جعفرثم 
ثناؤه:"كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلودًا غيرها"؟ وهل يجوز أن يبد لوا 

ك فإن جاز ذل جلودًا غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا، فيعذَّبوا فيها؟
عندك، فأجز أن يُبدَّلوا أجساًما وأرواًحا غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت 
لهم في الدنيا فتعذ ب! وإن أجزت ذلك، لزمك أن يكون المعذبون في اآلخرة 
بالنار، غيُر الذين أوعدهم هللا العقاَب على كفرهم به ومعصيتهم إياه، وأن 

 ب!! قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك.يكون الكفار قد ارتفَع عنهم العذا
فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى اإلنسان الذي هو غير الجلد واللحم،  
وإنما يحرق الجلد ليصل إلى اإلنسان ألم العذاب. وأما الجلد واللحم، فال 
يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر جلدهُ الذي كان له في الدنيا أو جلدٌ 

كانت الجلود غير آلمة وال معذَّبة، وإنما اآللمةُ المعذبةُ: النفُس التي  غيره، إذ
تُِحس األلم، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير مستحيل 
أن يُْخلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما ال يحصى 

كانت الجلود ال  عدده، ويحرق ذلك عليه، ليصل إلى نفسه ألم العذاب، إذ
 تألَُم.

وقال آخرون: بل الجلودُ تألم، واللحمُ وسائُر أجزاء ِجْرم بني آدم. وإذا أحرق 
جلدهُ أو غيره من أجزاء جسده، وصل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى 
قوله:"كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها": بدلناهم جلودًا غير 

ة، واألولى كانت قد احترقْت، فأعيدت غير محترقة. وذلك أنها تعاد جديد
محترقة، فلذلك قيل:"غيرها"، ألنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا، 



التي عصوا هللا وهى لهم. قالوا: وذلك نظيُر قول العرب للص ائغ إذا 
استصاغته خاتًما من خاتم َمُصوغ،  بتحويله عن صياغته التي هُو بها، إلى 

لي من هذا الخاتم خاتًما غيره"، فيكسره ويصوغ له  صياغة أخرى:"ُصغْ 
منه خاتًما غيره، والخاتم المصوغ بالص ياغة الثانية هو األول، ولكنه لما 
أعيد بعد كسره خاتًما قيل:"هو غيره". قالوا: فكذلك معنى قوله:"كلما نضجت 

  احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد جلودهم بد لناهم جلودًا غيرها"، لما
نضجت جلودهم"، سرابيلهم، بدلناهم سرابيل  ذلك: "كلماوقال آخرون: معنى 

من قَِطران غيرها. فجعلت السرابيل من القطران لهم جلودًا،  كما يقال 
ِجلدة ما بين عينيه ووجهه"، لخُصوصه به.  باإلنسان: "هوللشيء الخاص 

ْن قَِطَراٍن اِبيلُُهْم مِ قالوا: فكذلك سرابيل القطران التي قال هللا في كتابه:) َسرَ 
[، لما صارت لهم لباًسا ال تفارق 50َوتَْغَشى ُوُجوَهُهمُ النَّاُر ( ]سورة إبراهيم: 

أجسامهم، جعلت لهم جلودًا، فقيل: كلما اشتعل القَِطران في أجسامهم 
واحترق، بدلوا سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل 

 تحترق،  ألن في احتراقها إلى حال إعادتها  فناَءها، وفي النار، فإنها ال
فنائها َراحتها. قالوا: وقد أخبر هللا تعالى ذكره عنها: أنهم ال يموتون وال 
يخفف عنهم من عذابها. قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم، ولو جاز أن 

يع ميحترق منها شيء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في النار، جاز ذلك في ج
أجزائها. وإذا جاز ذلك، وجب أن يكون جائًزا عليهم الفناء، ثم اإلعادة 
والموت، ثم اإلحياء، وقد أخبر هللا عنهم أنهم ال يموتون. قالوا: وفي خبره 

يموت شيء من أجزاء أجسامهم، عنهم أنهم ال يموتون، دليل واضح أنه ال 
 (311)اهـوالجلود أحدُ تلك األجزاء.

 َ  َكاَن َعِزيزاً َحِكيماً() إنَّ اَّللَّ
قاله - أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.

 (312) في تفسيره.اهـ -رحمه هللا -السعدي

والَِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَْنَهاُر  
َرةٌ ونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِليالً )َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً لَّ  َطهَّ  (53ُهْم ِفيَها أَْزَواٌج مُّ

 (717إعراب مفردات اآلية )
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)الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل 
ماضي مبني على الضم ... والواو فاعل ومثله )عملوا(، )الصالحات( مفعول 

)سندخلهم جن ات( مثل سوف نصليهم  به منصوب وعالمة النصب الكسرة

، وعالمة نصب جن ات الكسرة )تجري( مضارع مرفوع وعالمة «319»نارا 

الرفع الضمة المقدرة على الياء )من تحت( جار ومجرور متعلق ب )تجري( 

، و)ها( ضمير مضاف إليه )األنهار( فاعل مرفوع )خالدين( حال «315»

مة النصب الياء )في( حرف منصوبة من ضمير المفعول في )ندخلهم(، وعال
جر و)ها( ضمير في محل جر متعلق بخالدين، )أبدا( ظرف زمان منصوب 
متعلق بخالدين )لهم( مثل فيها متعلق بخبر مقد م و)فيها( الثاني متعلق بالخبر 
المحذوف )أزواج( مبتدأ مؤخر مرفوع )مطهرة( نعت مرفوع )الواو( 

(«310»عاطفة )ندخلهم( مثل نصليهم  مفعول به ثان منصوب )ظليال(  ، )ظال 

 نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

)والَِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَْنَهاُر 
َرةٌ ونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِليالً  َطهَّ  (َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً لَُّهْم ِفيَها أَْزَواٌج مُّ

إخبار عن مآل  رحمه هللا في بيانها إجماالً ما مختصره: هذا-قال ابن كثير-
السعداء في جنات عدن، التي تجري فيها األنهار في جميع فجاجها ومحالها 

وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، ال يحولون وال  شاءواوأرجائها حيث 
 يزولون وال يبغون عنها حوال.

َرةٌ { أي: من الحيض والنفاس واألذى.  وقوله: } لَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ
واألخالق الرذيلة، والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس: مطهرة من 

 األقذار واألذى. 
وقوله: } َونُْدِخلُُهْم ِظال َظِليال { أي: ظال عميقا كثيرا  :-رحمه هللا -ثم قال

 (317)هـاغزيرا طيبا أنيقا. { .

َ يَأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إلَى أَْهِلَها وإذَا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحكُُموا  إنَّ اَّللَّ
َ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً ) ا يَِعظُكُم ِبِه إنَّ اَّللَّ َ ِنِعمَّ  (56ِباْلعَْدِل إنَّ اَّللَّ

                                                           
 ة.( من هذه السور51في اآلية ) - 319
 أو بمحذوف حال من األنهار. - 315
 ( من هذه السورة.51في اآلية ) - 310
 (776/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -317



 (716إعراب مفردات اآلية )
( حرف مشبه بالفعل ( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )يأمر( مضارع  )إن  )اَّلل 

مرفوع و)كم( ضمير في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )أن( حرف مصدري ونصب )تؤد وا( مضارع منصوب وعالمة 
النصب حذف النون ... والواو فاعل )األمانات( مفعول به منصوب وعالمة 

مجرور متعلق ب )تؤد وا(، و)ها( ضمير النصب الكسرة )إلى أهل( جار و
 مضاف إليه.

ل )أن تؤد وا( في محل نصب مفعول به   «.314»والمصدر المؤو 

)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
ب )يأمركم( مقد را )حكمتم( فعل ماض وفاعله )بين( ظرف مكان منصوب 

إليه مجرور )أن تحكموا( مثل أن )أن  متعلق ب )حكمتم(، )الناس( مضاف

 «.326»تؤدوا( )بالعدل( جار ومجرور متعلق ب )تحكموا( 

ل )أن تحكموا( في محل نصب مفعول به للفعل المقدر  والمصدر المؤو 
 يأمركم.

( مثل األولى )نعم( فعل ماض جامد إلنشاء المدح، وفاعله ضمير  )إن  اَّلل 
وفة مبني في محل نصب تمييز مستتر وجوبا تقديره هو )ما( نكرة موص

، )يعظ( مضارع مرفوع و)كم( ضمير مفعول به، «321»للضمير المستتر 

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل 
جر متعلق ب )يعظكم(، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره تأدية األمانة 

( مثل األولى )كان(  فعل ماض ناقص، واسمه ضمير والحكم بالعدل )إن  اَّلل 
 مستتر تقديره هو )سميعا( خبر كان منصوب )بصيرا( خبر ثان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
َ يَأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إلَى أَْهِلَها وإذَا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحكُُموا  )إنَّ اَّللَّ

َ ِنِعمَّ  َ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً(ِباْلعَْدِل إنَّ اَّللَّ  ا يَِعظُكُم ِبِه إنَّ اَّللَّ
أهل  اختلف :بتصرف يسير ما مختصره-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-

 التأويل فيمن عُني بهذه اآلية. فقال بعضهم: عني بها والة أمور المسلمين.

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -314

 ( 16/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
يجوز أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن تؤدوا ... متعلق ب )يأمر( ، انظر اآلية  - 314

 ( من سورة البقرة.13)
 يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف حال من فاعل )تحكموا( أي متمسكين بالعدل أو متلبسين - 326
لجملة بعدها إما صفة لموصوف محذوف هو يجوز أن يكون )ما( معرفة تامة أو اسم موصول فاعل، وا - 321

 المخصوص بالمدح تقديره: نعم الشيء شيء يعظكم ... أو ال محل لها صلة الموصول والمخصوص محذوف.



 وزيد-رضي هللا عنه-بذلك: كعلي بن أبي طالبقال  ممن-رحمه هللا-ذكرو
 -رحمها هللا-ومكحول بن أسلم

 وقال آخرون: أمر السلطان بذلك: أن يِعظوا النساء. 
 رضي هللا عنهما.-كابن عباس ذلكبقال  ممن-رحمه هللا-ذكرو

وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النبي  صلى هللا عليه وسلم في مفتاح الكعبة، 
 أمر بَرد ها على عثمان بن طلحة.

 -رحمهما هللا-كابن جريج والزهري ذلكبقال  ممن-رحمه هللا-ذكرو
وأولى هذه األقوال بالصواب في ذلك عندي،  بعد الترجيح:-رحمه هللا-ثم قال

قوُل من قال: هو خطاب من هللا والةَ أمور المسلمين بأداء األمانة إلى من 
َولُوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في 

والقَْسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما َوعظ به الرعية في:) أَِطيعُوا القضية، 
سُوَل َوأُوِلي األْمِر ِمْنكُْم ( ، فأمرهم بطاعتهم، وأوصى  َ َوأَِطيعُوا الرَّ اَّللَّ

اعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة  (322).اهـالر 

األمانات كل ما  :في تفسيرها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -السعدي وقال -
وأمر بالقيام به. فأمر هللا عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، ائتمن عليه اإلنسان 

ال منقوصة وال مبخوسة، وال ممطوال بها، ويدخل في ذلك أمانات الواليات 
واألموال واألسرار; والمأمورات التي ال يطلع عليها إال هللا. وقد ذكر الفقهاء 

وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: ألنه ال  على أن من اؤتمن أمانة
 يمكن أداؤها إال بحفظها; فوجب ذلك.

وفي قوله: } ِإلَى أَْهِلَها { داللة على أنها ال تدفع وتؤدى لغير المؤتِمن، ووكيلُه 
 بمنزلته; فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها.

ُموا ِباْلعَْدِل { وهذا يشمل الحكم بينهم في } َوِإذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحكُ 
الدماء واألموال واألعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، 

 والبر والفاجر، والولي والعدو.
والمراد بالعدل الذي أمر هللا بالحكم به هو ما شرعه هللا على لسان رسوله 

 ليحكم به.  من الحدود واألحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل
َ َكاَن  ا يَِعظُكُْم ِبِه ِإنَّ اَّللَّ َ ِنِعمَّ ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: } إِنَّ اَّللَّ
َسِميعًا بَِصيًرا { وهذا مدح من هللا ألوامره ونواهيه، الشتمالها على مصالح 
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الدارين ودفع مضارهما، ألن شارعها السميع البصير الذي ال تخفى عليه 
 (323) اهـيعلم بمصالح العباد ما ال يعلمون.خافية، و

سُوَل وأُْوِلي األَْمِر ِمنكُْم فَإن تَنَاَزْعتُْم  َ وأَِطيعُوا الرَّ يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اَّللَّ
ِ واْليَْوِم اآلِخِر  سُوِل إن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباَّللَّ ِ والرَّ ِلَك ذَ ِفي َشْيٍء فَُردُّوهُ إلَى اَّللَّ

 (59َخْيٌر وأَْحَسُن تَأِْويالً )
 (742إعراب مفردات اآلية )

( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  )يا( أداة نداء )أي 

( أو بدل منه « 325» )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب نعت ل )أي 

)آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )أطيعوا( فعل أمر مبني 
( لفظ الجاللة مفعول به منصوب  على حذف النون ... والواو فاعل )اَّلل 
)الواو( عاطفة )أطيعوا الرسول( مثل أطيعوا اَّلل  )الواو( عاطفة )أولي( 
معطوف على لفظ الجاللة منصوب مثله وعالمة النصب الياء فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم )األمر( مضاف إليه مجرور )من( حرف جر و)كم( 

مير في محل جر متعلق بمحذوف حال من )أولي األمر(، )الفاء( عاطفة ض
)إن( حرف شرط جازم )تنازعتم( فعل ماض مبني على السكون في محل 
جزم ... و)تم( ضمير فاعل )في شيء( جار ومجرور متعلق ب )تنازعتم(، 
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )رد وا( مثل أطيعوا و)الهاء( ضمير مفعول به 

( جار ومجرور متعلق ب )رد وه(، )الواو( عاطفة )الرسول(  )إلى اَّلل 
معطوف على لفظ الجاللة مجرور مثله )إن كنتم( مثل إن تنازعتم ... و)تم( 
اسم كان )تؤمنون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )باهلل( جار ومجرور 
 متعلق ب )تؤمنون(، )اليوم( معطوف على لفظ الجاللة بالواو مجرور مثله
)اآلخر( نعت لليوم مجرور )ذا( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)الالم( 
للبعد و)الكاف( للخطاب )خير( خبر المبتدأ مرفوع )أحسن( معطوف على 

 خير بالواو مرفوع مثله )تأويال( تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–الوادعيمقبل بن هادى 
 ما مختصره: –أسباب النزول 

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -323
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هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -329

 (31/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
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عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما }يَا ( 744ص  -9ج)قال البخاري 
سُولَ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمْنكُْم{ قال: نزلت  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اَّللَّ

في عبد هللا بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 (320في سرية .)

 (141ص /  9: قال اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى )ج-رحمه هللا-ثم قال
ة يعن علي رضي هللا عنه قال: بعث النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم سر

واستعمل عليها رجاًل من األنصار وأمرهم أن يطيعوه. فغضب فقال: أليس 
أمركم النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: 
فاجمعوا لي حطبًا. فجمعوا له. فقال: أوقدوا ناًرا. فأوقدوها فقال: ادخلوها. 

  ى النبي صلى هللافهموا، وجعل بعضهم يمسك بعًضا ويقولون: فررنا إل
عليه وعلى آله وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت فسكن غضبه فبلغ النبي 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 

 القيامة. الطاعة في المعروف".
 ُ سُوَل وأ َ وأَِطيعُوا الرَّ  ْوِلي األَْمِر ِمنكُْم()يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اَّللَّ

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا  :-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-
أطيعوا هللا ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا رسوله محمدًا 
صلى هللا عليه وسلم، فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تطيعونه 

 (327).اهـألمر هللا إياكم بطاعته

 كُمْ وأُْوِلي األَْمِر ِمن} عاليفي بيان المقصود بقوله ت -رحمه هللا-وزاد البغوي-
ر قال ابن عباس وجاب  اختلفوا في } أُوِلي األْمِر { فقال بتصرف يسير:  {

رضي هللا عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعل ِمون الناس معاِلَم دينهم، وهو 
قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى: "ولو َردُُّوه إلى الرسول 

 ( . 67-األمر منهم لَعَِلَمهُ الذين يَْستَْنِبطٌونَهُ منهم") النساء  وإلى أولي
 : هم األمراء والوالة.(328) وقال أبو هريرة

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 320

( الحديث قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أخرجه بقية الجماعة إال ابن ماجه. وهو في المسند 19-16-النزول )ص
 .126و 123ص 5وابن جرير ج 721وأخرجه ابن الجارود ص 743ص 1ج
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 جمة، أرجحها: عبد الرحمن بن صخر.سيد الحفاظ األثبات. اختلف في اسمه على أقوال 
كناه أبا : عبد هللا، و-صلى هللا عليه وسلم-ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، أبو األسود، فسماه رسول هللا 

 هريرة.
 والمشهور عنه: أنه كني بأوالد هرة برية.



وقال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: حقٌّ على اإلمام أن يحكم بما أنزل 
 هللا ويؤدي األمانة فإذا فعل ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

 أحاديث للتدليل علي ذلك منها: -هللارحمه –ثم ذكر 
هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه عن أبي  *حديث

وسلم: "من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن يطع 
 ( .329األمير فقد أطاعني، ومن يعص األمير فقد عصاني" )

ى هللا صلى هللا عليه وسلم عل عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسولَ حديث  *
السمعِ والطاعِة في اليُسِر والعُسِر والَمْنَشِط والَمْكِره، وعلى أَثٍَرة علينا وعلى 
أْن ال نُنَاِزَع األمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كُن ا ال نخاف في هللا 

 (331) .اهـ(330لَْوَمةَ الئٍم" )

ِ واْليَْوِم ) فَإن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء  سُوِل إن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباَّللَّ ِ والرَّ فَُردُّوهُ إلَى اَّللَّ
 اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر وأَْحَسُن تَأِْويالً(

فإن }قوله تعالى:  -:في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال الشنقيطي -
أن كل كريمة باآلية أمر هللا في هذه اآلية ال {تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا

شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين، وفروعه أن يرد التنازع في ذلك 
من يطع }إلى كتاب هللا، وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ; ألنه تعالى قال: 

وما }[ ، وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: 60 \ 2] {الرسول فقد أطاع هللا
[ ، ويفهم من هذه اآلية 10 \ 24] {اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى هللا

 عليه صلى هللا -الكريمة أنه ال يجوز التحاكم إلى غير كتاب هللا، وسنة نبيه 
وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب هللا،  -وسلم 

مبينا أن الشيطان أضلهم ضالال بعيدا  -صلى هللا عليه وسلم  -وسنة نبيه 
م تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أل}عن الحق بقوله: 

                                                           

بكر،  ق في كثرته، وعن: أبي، وأبيعلما كثيرا، طيبا، مباركا فيه، لم يلح -صلى هللا عليه وسلم-حمل عن: النبي 
حدث عنه: كان أبو هريرة يقول: ال  وعمر، وأسامة، وعائشة، والفضل، وبصرة بن أبي بصرة، وكعب الحبر.

 خلق كثير من الصحابة والتابعين.
ن مأبا هر، فقال: )ثكلتك أمك أبا هر(، والذكر خير  -صلى هللا عليه وسلم-تكنوني أبا هريرة، كناني رسول هللا 

 األنثى قال عمير بن هانئ العنسي: قال أبو هريرة: اللهم ال تدركني سنة ستين.
فتوفي فيها، أو قبلها بسنة. قال الواقدي: كان ينزل ذا الحليفة، وله بالمدينة دار تصدق بها على مواليه، ومات سنة 

 مسين. قال: وهو صلىتسع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنة، وهو صلى على عائشة في رمضان، سنة ثمان وخ
 على أم سلمة في شوال، سنة تسع وخمسين.

 قلت: الصحيح خالف هذا. وروى: سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة:
نقال عن سير أعالم النبالء للذهبي -أن عائشة، وأبا هريرة ماتا سنة سبع وخمسين، قبل معاوية بسنتين.

 (4/536مختصراً)
باب وجوب طاعة -7213 ب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، ومسلم برقم/با-4373 أخرجه البخاري برقم/- 324

 األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية
 باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية -7241 أخرجه مسلم برقم/- 336
 ( 479/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -331



أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
[ ، وأشار إلى أنه ال يؤمن 10 \ 2]{ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد }أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: 

ومفهوم الشرط أن من لم يكفر  [ .451 \ 4] {ك بالعروة الوثقىاستمس
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة 
الوثقى فهو بمعزل عن اإليمان ; ألن اإليمان باهلل هو العروة الوثقى، 

وت غواإليمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع اإليمان باهلل ; ألن الكفر بالطا
فمن يكفر }شرط في اإليمان باهلل أو ركن منه، كما هو صريح قوله: 

 (332)اهـ[ .451 \ 4اآلية ] {بالطاغوت

أَلَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن يَْزعُُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك يُِريدُوَن 
الطَّاغُوِت َوقَدْ أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا ِبِه َويُِريدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُِضلَُّهْم أَْن يَتََحاَكُموا ِإلَى 
 (10َضاَلاًل بَِعيدًا )

 (777إعراب مفردات اآلية )

( «339»)ألم تر إلى الذين(  ، )يزعمون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )أن 

ن أ حرف مشبه بالفعل للتوكيد و)هم( ضمير متصل في محل نصب اسم
 )أمنوا( فعل ماض وفاعله )الباء( حرف جر

ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )آمنوا(، )أنزل( فعل ماض 
مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد )إلى( 
حرف جر و)الكاف( ضمير في محل جر متعلق ب )أنزل(، )الواو( عاطفة 

عليه )من قبل( جار ومجرور متعلق ب  )ما أنزل( مثل األول ومعطوف
 )أنزل( الثاني و)الكاف( ضمير مضاف إليه.

ل )أنهم آمنوا( سد  مسد  مفعولي يزعمون.  والمصدر المؤو 
)يريدون( مثل يزعمون )أن( حرف مصدري ونصب )يتحاكموا( مضارع 
منصوب وعالمة النصب حذف النون والواو فاعل )إلى الطاغوت( جار 

 )يتحاكموا(. ومجرور متعلق ب
ل )أن يتحاكموا( في محل نصب مفعول به عامله يريدون.  والمصدر المؤو 
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 (  422/ 1لبنان) –التوزيع بيروت 
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)الواو( حالي ة )قد( حرف تحقيق )أمروا( فعل ماض مبني للمجهول مبني 
على الضم ... والواو نائب فاعل )أن يكفروا( مثل أن يتحاكموا )الباء( حرف 

 جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )يكفروا(.
ل )أن يكفروا( في محل نصب مفعول به عامله )أمروا(  والمصدر المؤو 

«335.» 

)الواو( عاطفة )يريد( مضارع مرفوع )الشيطان( فاعل مرفوع )أن( مثل 
( مضارع منصوب و)هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير  األول )يضل 

منصوب « 330»مستتر تقديره هو )ضالال( مفعول مطلق نائب عن المصدر 

 نعت منصوب. )بعيدا(
 روائع البيان والتفسير

سبب نزول هذه اآلية ما ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
قال الطبراني عن ابن عباس قال: كان (  519ص  -1تفسير ابن كثير ج )
برزة األسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس  أبو

من المشركين فأنزل هللا عز وجل }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزعُُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا ِبَما 

 (337َوتَْوِفيقًا{.) أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك{ إلى قوله: }إِْن أََرْدنَا ِإالَّ ِإْحَسانًا

)أَلَْم تََر إلَى الَِذيَن يَْزعُُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إلَْيَك وَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَك  
يُِريدُوَن أَن يَتََحاَكُموا إلَى الطَّاغُوِت وقَْد أُِمُروا أَن يَْكفُُروا ِبِه ويُِريدُ الشَّْيَطاُن 

 يداً(أَن يُِضلَُّهْم َضالالً بَعِ 
هذا إنكار من هللا، عز وجل، على من يدعي اإليمان بما  :-رحمه هللا -قال ابن كثير-

أنزل هللا على رسوله وعلى األنبياء األقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل 
الخصومات إلى غير كتاب هللا وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه اآلية: أنها 

من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك  في رجل من األنصار ورجل
. وقيل: في جماعة من (338)محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن األشرف

                                                           
 يجوز أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن يكفروا متعل ق ب )أمروا( . - 335
، أما مصدر أضل  يضل فهو إضالل لذا ناب عنه مصدر الثالثى  ألنه مالقيه  - 330 ضالل هو مصدر الثالثي  ضل 

 في االشتقاق.
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–مة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىقال المحدث العال - 337

 3( الحديث ذكره الواحدي في أسباب النزول بهذا السند وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ج 30-النزول )ص
 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 1ص
 يم بن سعيد الجوهري عند الواحدي.ه لكنه قد تابعه إبراهقال أبو عبد الرحمن: شيخ الطبراني ما وجدت ترجمت 

كعب بن االشرف الطائي، من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من " بني النضير " فدان باليهودية.  - 334

وكان سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة، ما زالت بقاياه إلى اليوم، يبيع فيه التمر والطعام. 
االسالم، ولم يسلم، وأكثر من هجو النبي صلى هللا عليه وآله وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، أدرك 



المنافقين، ممن أظهروا اإلسالم، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير 
وتحاكموا إلى ذلك، واآلية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، 

 (334) .اهـما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا

يعجب تعالى عباده من  :في تفسيرها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -السعديوأضاف  -

المنافقين. } الَِّذيَن يَْزعُُموَن أَنَُّهْم { مؤمنون بما جاء به الرسول وبما  حالة
ِإلَى الطَّاغُوِت { وهو كل من حكم بغير يَتََحاَكُموا قبله، ومع هذا } يُِريدُوَن أَْن 

 شرع هللا فهو طاغوت.
والحال أنهم } قد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا ِبِه { فكيف يجتمع هذا واإليمان؟ فإن 
اإليمان يقتضي االنقياد لشرع هللا وتحكيمه في كل أمر من األمور، فَمْن زعم 

حكم هللا، فهو كاذب في ذلك. وهذا أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على 
من إضالل الشيطان إياهم، ولهذا قال: } َويُِريدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضالال 

 بَِعيدًا { عن الحق.
} فََكْيَف { يكون حال هؤالء الضالين } ِإذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ ِبَما قَدََّمْت أَْيِديِهْم 

 الطاغوت؟! { من المعاصي ومنها تحكيم
} ثُمَّ َجاُءوَك { معتذرين )لما صدر منهم، ويقولون: } ِإْن أََرْدنَا ِإال ِإْحَسانًا 
َوتَْوِفيقًا { أي: ما قصدنا في ذلك إال اإلحسان إلى المتخاصمين والتوفيق 
بينهم، وهم َكذَبة في ذلك. فإن اإلحسان كل اإلحسان تحكيم هللا ورسوله } 

 (396) اهـحكًما لقْوٍم يوقنون { .وَمْن أْحَسن من هللا 

سُوِل َرأَْيَت الُمنَاِفِقيَن يَُصدُّوَن  ُ وإلَى الرَّ وإذَا ِقيَل لَُهْم تَعَالَْوا إلَى َما أَنَزَل اَّللَّ
 (11َعنَك ُصدُوداً )

 (721إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعل ق ب 
)رأيت(، قيل( فعل ماض مبني للمجهول )الالم( حرف جر و)هم ضمير في 
محل جر متعلق ب )قيل(، )تعالوا( فعل أمر جامد مبني على حذف النون 

وا(، الالتصاله بواو الجماعة ... والواو فاعل )إلى ما( مثل بما متعل ق ب )تع
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )الرسول(  )أنزل( فعل ماض )اَّلل 

                                                           

والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة " بدر " فندب قتلى قريش فيها، وحض على االخذ بثأرهم. وعاد إلى 
 المدينة.

ليه خمسة من االنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه، وحملوا وأمر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بقتله، فانطلق إ
 (5/445اإلعالم للزركلي مختصراً)-رأسه في مخالة إلى المدينة.

 ( 721/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -334
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -396

162 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -391

 ( 32/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



مجرور بإلى متعلق ب )تعالوا( فهو معطوف على المجرور األول )رأيت( 
فعل ماض مبني على السكون ... و)التاء( فاعل )المنافقين( مفعول به 

او فاعل منصوب وعالمة النصب الياء )يصد ون( مضارع مرفوع ... والو
 )عنك( مثل إليك متعلق ب )يصد ون(، )صدودا( مفعول مطلق منصوب.

 روائع البيان والتفسير
سُوِل َرأَْيَت الُمنَاِفِقيَن يَُصدُّوَن  ُ وإلَى الرَّ )وإذَا ِقيَل لَُهْم تَعَالَْوا إلَى َما أَنَزَل اَّللَّ

 َعنَك ُصدُوداً(
"وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل هللا"،  :-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-

وا إلى حكم هللا الذي أنزله في كتابه،  بذلك: "وإذايعني  قيل لهم تعالوا"، هلُمُّ
رأيت المنافقين يصدون عنك"، يعني بذلك: .وإلى الرسول ليحكم بيننا 

يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم، ويمنعون من المصير إليك كذلك 
 (392)اهـا".غيرهم "صدودً 

ا وقوله: } يَُصدُّوَن َعْنَك ُصدُودً  :في تفسيرها  -رحمه هللا -ابن كثير وأضاف -
{ أي: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن 
َِّبُع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه  ُ قَالُوا بَْل نَت َِّبعُوا َما أَنزَل اَّللَّ المشركين: } َوِإذَا ِقيَل لَُهُم ات

، الذين قال هللا فيهم: } [هؤالء وهؤالء بخالف المؤمنين41آبَاَءنَا { ]لقمان:
ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحكُمَ بَْينَُهْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَا  ِإنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإذَا دُعُوا ِإلَى اَّللَّ

 (393)اهـ[.51]َوأََطْعنَا َوأُولَِئَك هُُم اْلُمْفِلُحوَن[ { ]النور: 

ِصيبَةٌ بِ   ِ إْن أََرْدنَا فََكْيَف إذَا أََصابَتُْهم مُّ َما قَدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك يَْحِلفُوَن بِاَّللَّ
 ( 14إالَّ إْحَساناً وتَْوِفيقاً )

 (722إعراب مفردات اآلية )

، )أصابت( فعل ماض .. و)التاء( للتأنيث «395»)الفاء( عاطفة )كيف إذا( 

متعلق ب و)هم( ضمير مفعول به )مصيبة( فاعل مرفوع )بما( مثل األول 

، )قدمت( مثل أصابت )أيدي( فاعل مرفوع وعالمة الرفع «390»)أصابتهم( 

الضمة المقدرة و)هم( ضمير مضاف إليه )ثم( حرف عطف )جاؤوا( فعل 

                                                           
/  6الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -392

517  /9904  ) 
 ( 721/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -393
هـ( نشر : دار الرشيد 3117انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -399

 ( 35/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
أما عند المجهور فنائب الفاعل مقد ر أي قيل لهم القول، والجملة تفسيرية. وقد آثرنا األعراب أعاله ألن  - 395

 من سورة البقرة( 11الجملة هي مقول القول للمبني للمعلوم. )انظر اآلية 
 ( من هذه السورة.21انظر إعرابها في اآلية ) - 390



ماض مبني على الضم ... والواو فاعل، و)الكاف( ضمير مفعول به 
( جار  ومجرور متعلق بفعل  )يحلفون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )باَّلل 
( أداة حصر  )يحلفون( )إن( حرف نفي )أردنا( فعل ماض وفاعله )إال 
)إحسانا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )توفيقا( معطوف على )إحسانا( 

ال محل لها معطوفة على استئناف ..« كيف )األمر( »منصوب مثله، وجملة 
 متقد م.

 روائع البيان والتفسير
ِ إْن أََرْدنَا )فََكْيَف إذَا أََصابَتُْهم مُِّص  يبَةٌ ِبَما قَدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك يَْحِلفُوَن ِباَّللَّ

 إالَّ إْحَساناً وتَْوِفيقاً(
ذلك يعني ب :في بيانها إجماالً ما نصه: -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

بهؤالء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم جل ثناؤه: فكيف 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك "إذا أصابتهم مصيبة"، 
يعني: إذا نزلت بهم نقمة من هللا "بما قدمت أيديهم"، يعني: بذنوبهم التي 
ا بً سلفت منهم،  "ثم جاؤوك يحلفون باهلل"، يقول: ثم جاؤوك يحلفون باهلل كذ

وزوًرا "إن أردنا إال إحسانًا وتوفيقًا". وهذا خبٌر من هللا تعالى ذكره عن 
هؤالء المنافقين أنهم ال يردعهم عن النفاق الِعبر والن ِقم، وأنهم إن تأتهم عقوبة 
من هللا على تحاكمهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبوا،  ولكنهم يحلفون 

ردنا باحتكامنا إليه إال اإلحسان من بعضنا إلى أباهلل كذبًا وجرأة على هللا: ما 
 (397)اهـبعض، والصواَب فيما احتكمنا فيه إليه.

ُ َما ِفي قُلُوِبِهْم فَأَْعِرْض َعْنُهْم وِعْظُهْم وقُل لَُّهْم ِفي أَنفُِسِهْم  أُْولَِئَك الَِذيَن يَْعلَمُ اَّللَّ
 (17قَْوالً بَِليغاً )

 (726إعراب مفردات اآلية )
اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ .. و)الكاف( للخطاب )الذين(  )أولئك(

( لفظ  اسم موصول مبني في محل رفع خبر )يعلم( مضارع مرفوع )اَّلل 
الجاللة فاعل مرفوع )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به )في 
قلوب( جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما و)هم( ضمير مضاف إليه 

)أعرض( فعل، أمر والفاعل «. 394»لربط المسب ب بالسبب )الفاء( عاطفة 

ضمير مستتر تقديره أنت )عنهم( مثل عنك متعلق ب )أعرض(، )الواو( 
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عاطفة )عظ( مثل أعرض و)هم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )قل لهم( 
مثل أعرض عنهم والجار  متعل ق ب )قل(، )في أنفس( جار ومجرور متعل ق 

، و)هم( ضمير «356»ف أي: في حق  أنفسهم ب )قل( على حذف مضا

 مضاف إليه، )قوال( مفعول به منصوب )بليغا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ َما ِفي قُلُوِبِهْم فَأَْعِرْض َعْنُهْم وِعْظُهْم وقُل لَُّهْم فِي  )أُْولَِئَك الَِذيَن يَْعلَُم اَّللَّ
 أَنفُِسِهْم قَْوالً بَِليغاً(

ُ } أُولَئَِك الَِّذيَن يَْعلَمُ ا في تفسيرها إجماالً ما نصه: -رحمه هللا -قال البغوي- َّللَّ
َما ِفي قُلُوِبِهْم { ِمَن النفاق، أي: علم أن  ما في قلوبهم خالف ما في ألسنتهم، 
} فَأَْعِرْض َعْنُهْم { أي: عن عُقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم 
وعظهم باللسان، وقل لهم قوال بليغًا، وقيل: هو التخويف باهلل، وقيل: أن 

وعدهم بالقتل إن لم يتوبوا، قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ت
ما في قلوبكم من النفاق قُتلتم ألنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ، وقال الضحاك: 
} فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم { في المأل } َوقُْل لَُهْم ِفي أَْنفُِسِهْم قَْوال بَِليغًا { في 

 (351) اهـ ء، وقال: قيل هذا منسوخ بآية القتال.الس ر والخال

ِ ولَْو أَنَُّهْم إذ ظَّلَُموا أَنفَُسُهْم َجاُءوَك   سُوٍل إالَّ ِليَُطاَع ِبإْذِن اَّللَّ وَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ
ِحيماً ) اباً رَّ َ تَوَّ سُوُل لََوَجدُوا اَّللَّ َ واْستَْغفََر لَُهـُم الرَّ  (12فَاْستَْغفَُروا اَّللَّ

 (754إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )ما( نافية )أرسلنا( فعل ماض وفاعله )من( حرف جر 
( أداة حصر )الالم(  زائد )رسول( مجرور لفظا منصوب محال  مفعول به )إال 

 للتعليل )يطاع( مضارع مبني للمجهول منصوب 
 بأن مضمرة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

ل )أن يطاع( في محل جر بالالم متعلق ب )أرسلنا(.والمصدر المؤ  و 

( «353»)بإذن( جار ومجرور متعلق بحال من الضمير في )يطاع(  ، )اَّلل 

( حرف  مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )لو( شرطية غير جازمة )أن 
مشبه بالفعل و)هم( ضمير في محل نصب اسم أن  )إذ( ظرف للزمن الماضي 
مبني في محل نصب متعلق ب )جاؤوك(، )ظلموا( فعل ماض مبني على 
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 هالضم ... والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إلي
 )جاؤوا( مثل ظلموا و)الكاف( ضمير مفعول به.

ل )أن هم ... جاؤوك( في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره  والمصدر المؤو 
 ثبت أي: لو ثبت مجيئهم حين ظلموا أنفسهم ...

( لفظ الجاللة مفعول به منصوب  )الفاء( عاطفة )استغفروا( مثل ظلموا )اَّلل 
)الالم( حرف جر و)هم( ضمير متصل )الواو( عاطفة )استغفر( فعل ماض 

في محل جر متعلق ب )استغفر(، )الرسول( فاعل مرفوع )الالم( واقعة في 
( لفظ الجاللة مفعول به أول منصوب  جواب لو )وجدوا( مثل ظلموا )اَّلل 
ابا(  )توابا( مفعول به ثان منصوب )رحيما( حال من الضمير في )تو 

 «.359»منصوبة 

 روائع البيان والتفسير
ِ ولَْو أَنَُّهْم إذ ظَّلَُموا أَنفَُسُهْم َجاُءوَك  سُوٍل إالَّ ِليَُطاَع ِبإْذِن اَّللَّ )وَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

ِحيماً ( اباً رَّ َ تَوَّ سُوُل لََوَجدُوا اَّللَّ َ واْستَْغفََر لَُهـُم الرَّ  فَاْستَْغفَُروا اَّللَّ
يقول تعالى: } َوَما  :ا نصهفي بيانها إجماالً م -رحمه هللا -قال ابن كثير -

إاِل ِليَُطاَع { أي: فرضت طاعته على من أرسله  إليهم أَْرَسْلنَا ِمْن َرسُوٍل 
ِ { قال مجاهد: أي ال يطيع أحد إال بإذني. يعني: ال يطيعهم  وقوله: } ِبإِْذِن اَّللَّ

ُ َوْعدَهُ ِإْذ   تَُحسُّونَُهْم ِبإِْذِنِه { ]آلإال من وفقته لذلك، كقوله: } َولَقَْد َصدَقَكُُم اَّللَّ
 [ أي: عن أمره وقدره ومشيئته، وتسليطه إياكم عليهم.54عمران:

َ َواْستَْغفََر لَُهُم  وقوله: } َولَْو أَْنُهْم ِإْذ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْستَْغفَُروا اَّللَّ
ابًا َرِحيًما { يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع  َ تَوَّ سُوُل لََوَجدُوا اَّللَّ الرَّ

فروا غمنهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم فيست
م ورحمهم هللا عليههللا عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب 

ابًا َرِحيًما { َ تَوَّ  (355).اهـوغفر لهم، ولهذا قال: } لََوَجدُوا اَّللَّ

هللا توابًا  قوله: "لوجدواوأما  :-رحمه هللا –وأضاف أبو جعفر الطبري -
لك فتابوا من ذنبهم "لوجدوا هللا توابًا"، رحيًما"، فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذ

يقول: راجعًا لهم مما يكرهون إلى ما يحبون  "رحيًما" بهم، في تركه عقوبتهم 
 (350)اهـعلى ذنبهم الذي تابوا منه.

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجدُوا ِفي أَنفُِسِهْم  فاَل وَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحك ِ
ا قََضْيَت ويَُسل ُِموا تَْسِليماً )َحرَ  مَّ  (15جاً م ِ
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 (753إعراب مفردات اآلية )

، «354»)الفاء( استئنافية )ال( زائدة لتأكيد معنى النفي في جواب القسم 

)الواو( واو القسم )رب( مجرور بالواو متعلق بفعل مقدر تقديره أقسم، 
مرفوع ... و)الكاف( ضمير مضاف إليه )ال( نافية )يؤمنون( مضارع 

والواو فاعل )حتى( حرف غاية وجر )يحكموا( مضارع منصوب بأن 
 مضمرة بعد حتى ... والواو فاعل و)الكاف( ضمير مفعول به.

 والمصدر المؤول )أن يحك موك( في محل جر متعلق ب )يؤمنون(.
)في( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب )يحك موك(، 

اعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد )بين( )شجر( فعل ماض، والف
ظرف مكان منصوب متعلق ب )شجر(، و)هم( ضمير مضاف إليه )ثم( 
حرف عطف )ال( نافية )يجدوا( مثل يحك موا فهو معطوف عليه )في أنفس( 
جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثان )حرجا( مفعول به أول 

، )قضيت( فعل ماض «354»ج منصوب )مما( مثل في ما متعلق بنعت لحر

و)التاء( فاعل )الواو( عاطفة )يسلموا( مثل يحكموا مبني على السكون ... 
 )تسليما( مفعول مطلق منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 

كتابه منقوال من لباب النقول في  في-هللارحمه –مقبل بن هادى الوادعى
 ما مختصره: –أسباب النزول 

عن عروة قال خاصم الزبير رجاًل من (  747ص- 9ج)البخاري قال 
األنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: 
"اسِق يا زبير ثم أرسِل الماَء إلى جارك" فقال األنصاري: يا رسول هللا إن 

بن عمتك فتلون وجهه. ثم قال:  "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى كان ا
يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك". واستوعى النبي صلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم للزبير حقه  في صريح الحكم حين أحفظه األنصاري، وكان 
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ت  تزلأشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير: فما أحسب هذه اآلية إال

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَْينَُهْم{.) في ذلك  }فاَل َوَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحك ِ
306) 

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجدُوا ِفي أَنفُِسِهْم  )فاَل وَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحك ِ
ا قََضْيَت ويَُسل ُِموا تَْسِليماً( مَّ  َحَرجاً م ِ

وقوله: } فاَل  :في بيانها إجماالً ما مختصره -رحمه هللا -ابن كثيرقال  -
ُموَك ِفيَما َشَجَر بَْينَُهْم { يقسم تعالى بنفسه الكريمة  َوَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحك ِ
المقدسة: أنه ال يؤمن أحد حتى يَُحكم الرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع 

هو الحق الذي يجب االنقياد له باطنا وظاهرا; ولهذا األمور، فما حكم به ف
ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليًما { أي: إذا  قال: } ثُمَّ ال يَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
حكموك يطيعونك في بواطنهم فال يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، 

ة تسليما كليا من غير ممانعوينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك 
 (301)اهـوال مدافعة وال منازعة.

ا َفعَلُوهُ إالَّ قَِليٌل   ولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمن ِديَاِركُم مَّ
ْنُهْم ولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعظُوَن ِبِه لََكاَن َخْيراً لَُّهْم و  (11أََشدَّ تَثِْبيتاً )م ِ

 (714إعراب مفردات اآلية )

، )كتبنا( فعل ماض مبني على «303»)الواو( عاطفة )لو أن ا( مثل لو أنهم 

السكون ... و)نا( فاعل )على( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق 
ب )كتبنا(، )أن( حرف تفسير، )اقتلوا( فعل أمر مبني على حذف النون ... 

)أنفس( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )أو( والواو فاعل 
ديار( جار ومجرور متعلق ب  حرف عطف )اخرجوا( مثل اقتلوا )من

)اخرجوا(، و)كم( مضاف إليه )ما( نافية )فعلوا( فعل ماضي مبني على 
الضم ... والواو فاعل و)الهاء( ضمير مفعول به )إال( أداة استثناء )قليل( 
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 .722ص 4د. جفي ابن كثير، ابن عمر، وصوابه ما أثبتناه كما في التهذيب، وهو عند أبي داو -( 30-النزول )ص
 5فذكر البخاري في مواضع منها ج 540ص 1الحديث أخرجه الجماعة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج

وفيه عن عروة أن عبد هللا بن الزبير حدثه أن رجاًل من األنصار  103ص 15، ومسلم ج273إلى ص 271ص
وفيه عن  469ص 4طرق، والترمذي ج، فأِمنَّا مما ظاهره اإلرسال في بعض ال271ص 5وكذا في البخاري ج

وفهي عن عروة أن عبد هللا حدثه  469ص 2عروة أن عبد هللا حدثه وقال هذا حديث حسن وأعاده في التفسير ج
 15، وابن ماجه رقم754ص 7بذلك السند، وأبو داود ج 69ص 2وقال هذا حديث حسن وأعادة في التفسير ج

وفيه رواية عبد هللا عن أبيه الزبير وابن الجارود  156ص 5ج، وابن جرير 5ص 2، واإلمام أحمد ج4260ورقم
 كالطبري. 779ص
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في )فعلوه( مرفوع )منهم( مثل عليهم متعلق بنعت  بدل من ضمير الفاعل

)فعلوا( مثل األول )ما( « 309»لقليل )الواو( عاطفة )لو أن هم( مر  إعرابها 

اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به )يوعظون( مضارع مبني 
للمجهول مرفوع والواو نائب فاعل )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في 

(، )الالم( واقعة في جواب لو )كان( فعل محل جر متعلق ب )يوعظون
ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي الفعل المفهوم من سياق 
اآلية )خيرا( خبر كان منصوب )لهم( مثل به متعل ق ب )خيرا(، )الواو( 

 عاطفة )أشد( معطوف على خبر كان منصوب )تثبيتا( تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ا فَعَلُوهُ إالَّ قَِليٌل )ولَْو أَنَّ  ا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمن ِديَاِركُم مَّ
ْنُهم(   م ِ

ؤه يعني جل ثنا:في تفسيرها  ما نصه-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
 بقوله:"ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم"، ولو أنا فرضنا على هؤالء
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، المحتكمين إلى الطاغوت، أن يقتلوا 
أنفسهم وأمرناهم بذلك  أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار 
أخرى سواها "ما فعلوه"، يقول: ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، وال هاجروا من 

سوله "إال قليل ديارهم فيخرجوا عنها إلى هللا ورسوله، طاعة هلل ولر
 (305)اهـمنهم".

 ) ولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعظُوَن ِبِه لََكاَن َخْيراً لَُّهْم وأََشدَّ تَثِْبيتاً(
} َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعظُوَن بِِه { ِمْن طاعة  :-رحمه هللا -قال البغوي-

ا دَّ تَثِْبيتًا { تحقيقًا وتصديقً الرسول والرضى بحكمه، } لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأَشَ 
 (300) اهـ إليمانهم.

ن لَّدُنَّا أَْجراً َعِظيماً )  (13وإذاً آلتَْينَاهُم م ِ
 (713إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إذا( حرف جواب )الالم( واقعة في جواب شرط مقد ر أي 
لو ثبتوا آلتيناهم )آتينا( مثل كتبنا و)هم( مفعول به أول )من( حرف جر 
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)لدن( اسم مبني على السكون في محل جر متعلق ب )آتينا(، و)نا( ضمير 
 مضاف إليه )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت منصوب.

 البيان والتفسيرروائع 
ن لَّدُنَّا أَْجراً َعِظيماً(  )وإذاً آلتَْينَاهُم م ِ

} َوِإذًا آلتَْينَاهُْم ِمْن لَدُنَّا { أي: من  -ما نصه: -رحمه هللا–قال ابن كثير -
 (304)اهـعندنا، } أَْجًرا َعِظيًما { يعني: الجنة. 

ْستَِقيماً )   ( 16ولََهدَْينَاهُْم ِصَراطاً مُّ
 (719مفردات اآلية )إعراب 

)الواو( عاطفة )لهديناهم( مثل آلتيناهم )صراطا( مفعول به ثان عامله هدينا 
 )مستقيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ْستَِقيماً(   )ولََهدَْينَاهُْم ِصَراطاً مُّ
يعني: طريقًا ال اعوجاج فيه، وهو ::-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

 (376)اهـ الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك اإلسالم. دين هللا القويم

يِقيَن  د ِ َن النَِّبي ِيَن والص ِ ُ َعلَْيِهم م ِ سُوَل فَأُْولَِئَك َمَع الَِذيَن أَْنعَمَ اَّللَّ َ والرَّ وَمن يُِطعِ اَّللَّ
 (19والشَُّهدَاِء والصَّاِلِحيَن وَحسَُن أُْولَِئَك َرِفيقاً )

 (731إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يطع( 
مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنين، والفاعل ضمير 
( لفظ الجاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة  مستتر تقديره هو )اَّلل 

 اب)الرسول( معطوف على لفظ الجاللة منصوب مثله )الفاء( رابطة لجو
الشرط )أوالء( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)الكاف( للخطاب )مع( 
ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )أوالء(، )الذين( اسم 
( لفظ الجاللة  موصول مبني في محل جر مضاف إليه )أنعم( فعل ماض )اَّلل 
 ،فاعل مرفوع )على( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق ب )أنعم(
)من النبيي ن( جار ومجرور متعلق بحال من ضمير الغائب في )عليهم(، 
وعالمة الجر الياء )الصد يقين، الشهداء، الصالحين( أسماء معطوفة على 
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النبيين بحروف العطف مجرورة مثله وعالمة الجر لجمع المذكر الياء 
ا( ق)الواو( استئنافية )حسن( فعل ماض )أولئك( مثل األول وهو فاعل )رفي

 تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

سبب نزول هذه اآلية ما ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

عن (  41ص - 1ج)ما مختصره: الطبراني في الصغير  –أسباب النزول 
النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عائشة قالت: جاء رجل إلى 

رسول هللا إنك ألحب إلي من نفسي، وإنك ألحب إلي من أهلي ومالي وأحب 
إلي من ولدي، وإني ألكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر 
إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين 

ة خشيت أال أراك فلم يرد عليه النبي صلى هللا عليه وإني إذا دخلت الجن
 وعلى آله وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السالم بهذه اآلية:

ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَِّبي ِيَن  سُوَل فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم اَّللَّ َ َوالرَّ }َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ
يِقيَن َوالشَُّهدَاِء َوالصَّا د ِ ِلِحيَن{ اآلية، لم يروه عن منصور عن إبراهيم َوالص ِ

 (372عن األسود عن عائشة إال فيصل. تفرد عبد هللا بن عمران.)

َن النَّبِي ِيَن   ُ َعلَْيِهم م ِ سُوَل فَأُْولَِئَك َمَع الَِذيَن أَْنعََم اَّللَّ َ والرَّ )وَمن يُِطعِ اَّللَّ
يِقيَن والشَُّهدَاِء والصَّاِلِحيَن وحَ  د ِ  سَُن أُْولَِئَك َرِفيقاً(والص ِ

ذلك يعني ب:في تفسيرها ما مختصره -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
هللا والرسول" بالتسليم ألمرهما، وإخالص الرضى جل ثناؤه:"ومن يطع 

بحكمهما، واالنتهاء إلى أمرهما، واالنزجار عما نهيا عنه من معصية هللا، 
بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من أنبيائه، فهو مع الذين أنعم هللا عليهم 

يق".  وفي اآلخرة إذا دخل الجنة "والصديقين" وهم جمع"ِصد ِ
 واختلف في معنى:"الصديقين".

فقال بعضهم:"الصديقون"، تُبَّاع األنبياء الذين صد قوهم واتبعوا منهاجهم 
يل"، على مذهب قا يق"،"ِفع ِ ئلي هذه بعدهم حتى لحقوا بهم. فكأن"الصد ِ
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سُوَل{ اآلية 31-النزول )ص َ َوالرَّ  .19( }َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ
رجاله رجال الصحيح إال عبد هللا بن عمران وهو ثقة. وله شاهد  3ص 3الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج

 وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 3ص 3حديث ابن عباس كما في المجمع جمن 
 والواحدي في أسباب النزول بهذا السند. 145ص 6وج 420ص 2وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ج 
 تزيده قوة. 547ص 1وقال الشوكاني إن المقدسي حسَّنَهُ. وله شواهد كما في تفسير ابن كثير ج 
 



المقالة، من"الصدق"، كما يقال:"رجل ِسك ير" من"السُّكر"، إذا كان مدمنًا 
ير". يٌب"، و"ِخم ِ  على ذلك، و"ِشر ِ

يل" من"الصَّدَقة"  وقال آخرون: بل هو"ِفع ِ
ق قوله بفعله.  قال: فالذيثم  هو أولى بـ "الصديق"، أن يكون معناه: المصد ِ

يل" في كالم العرب،  إنما يأتي، إذا كان مأخوذًا من الفعل، بمعنى إذ كان"الفع ِ
المبالغة، إما في المدح، وإما في الذم، ومنه قوله جل ثناؤه في صفة مريم:) 

يقَةٌ ( ]سورة المائدة:  هُ ِصد ِ  [.35َوأُمُّ
وإذا كان معنى ذلك ما وصفنا، كان داخال من كان موصوفًا بما قلنا في صفة 

 المتصدقين والمصدقين.
"، وهم جمع"شهيد"، وهو المقتول في سبيل هللا، سمي بذلك لقيامه "والشهداء

 بشهادة الحق في َجنب هللا حتى قتل. 
 "والصالحين"، وهم جمع"صالح"، وهو كل من صلحت سريرته وعالنيته. 
وأما قوله جل ثناؤه:"وَحسُن أولئك رفيقًا"، فإنه يعني: وحسن، هؤالء الذين 

 (373)اهـ نعتهم ووصفهم، رفقاء في الجنة.

وأعظم من هذا كله بشارة ما  :فقال ما مختصره -رحمه هللا -ابن كثير وزاد-
والمسانيد وغيرهما، من طرق متواترة عن جماعة من ثبت في الصحاح 

الصحابة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم 
أحب" قال أنس: فما فرح المسلمون  ولما يلحق بهم؟ فقال: "المرء مع من

 . (374)فرحهم بهذا الحديث 
، عن أبي سعيد الخدري (375)وقال اإلمام مالك بن أنس:-رحمه هللا -ثم قال

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
الكوكب الدري الغابر من األفق من المشرق أو  من فوقهم، كما تتراءون

المغرب ِلتَفَاُضِل ما بينهم". قالوا: يا رسول هللا، تلك منازل األنبياء ال يبلغها 
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وأحد االئمة االربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة. كان صلبا في دينه، بعيدا عن 
األمراء والملوك، وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم 

فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجالل رسول هللا إجالل العلم، يؤتى، فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار، 
-ط ". -فجلس بين يديه، فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف " الموطأ 

 (5/453نقالً عن األعالم للزركلي مختصراً وبتصرف يسير )



 غيرهم؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين"
 (377)اهـ.(376)

  ً ِ َعِليما ِ وَكفَى ِباَّللَّ  (30) ذَِلَك الفَْضُل ِمَن اَّللَّ
 (736إعراب مفردات اآلية )

)ذا( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 

( جار «374»)الفضل( بدل من ذا أو نعت له تبعه في الرفع  ، )من اَّلل 

ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )الواو( استئنافية )كفى( فعل ماض 
( لفظ الجاللة مبني على الفتح المقدر على األلف  )الباء( حرف جر زائد )اَّلل 

مجرور لفظا مرفوع محال  فاعل كفى )عليما( تمييز منصوب أو حال 
 منصوبة.

 روائع البيان والتفسير
ِ َعِليماً( ِ وَكفَى ِباَّللَّ  )ذَِلَك الفَْضُل ِمَن اَّللَّ

أي: بثواب اآلخرة،  في تفسيرها ما مختصره:-رحمه هللا –قال البغوي -
وقيل: بمن أطاع رسول هللا وأحبَّه، وفيه بيان أنهم لن ينالوا تلك الدرجة 

 بطاعتهم، وإن ما نالُوها بفضل هللا عز وجل.
قال: قال رسول  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرةحديثا  -رحمه هللا -ثم ذكر

دُوا واعلُموا أنه ال ينجو أحدُ منكم  هللا صلى هللا عليه وسلم: "قاِربُوا وَسد ِ
ِبعََمِلِه"، قالوا: وال أنت يا رسول هللا؟ قال: "وال أنا إال أن يتغمدَنَي هللا برحمة 

 (341) اهـ ( .380منه وفضل" )

 (31يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَركُْم فَانِفُروا ثُبَاٍت أَِو انِفُروا َجِميعَاً )
 (764إعراب مفردات اآلية )

نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب )يا( أداة 
و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي 

 أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ...
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والواو فاعل )خذوا( فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل )حذر( 
إليه )الفاء( عاطفة )انفروا( مثل مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف 

، )أو( حرف «343»خذوا )ثبات( حال منصوبة وعالمة النصب الكسرة 

 عطف )انفروا جميعا( مثل انفروا ثبات.
 روائع البيان والتفسير

 )يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَركُْم فَانِفُروا ثُبَاٍت أَِو انِفُروا َجِميعَاً(
ه يأمر هللا عباد :في تفسيرها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال ابن كثير —

المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد األسلحة 
 والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله.

} ثُبَاٍت { أي: جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، 
 ثبة على ثُبين.والثبات: جمع ثُبَة، وقد تجمع ال

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: } فَاْنِفُروا ثُبَاٍت { أي: عُصبا 
 (349)اهـ  يعني: سرايا متفرقين } أَِو اْنِفُروا َجِميعًا { يعني: كلكم.

ُ َعلَيَّ  ِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم اَّللَّ ئَنَّ فَإْن أََصابَتْكُم مُّ ْم أَكُن إْذ لَ  وإنَّ ِمنكُْم لََمْن لَّيُبَط ِ
عَُهْم َشِهيداً )  (34مَّ

 (765إعراب مفردات اآلية )
( حرف مشبه بالفعل )من( حرف جر و)كم( ضمير في  )الواو( استئنافية )إن 
محل جر متعلق بخبر مقدم )الالم( حرف توكيد )من( اسم موصول مبني 

ارع مضفي محل نصب اسم إن  مؤخر )الالم( الم القسم لقسم مقد ر، )يبطئن( 
مبني على الفتح في محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم ... والنون 
للتوكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الفاء عاطفة )إن( حرف شرط 
جازم )أصابت( فعل ماض ... و)التاء( للتأنيث و)كم( ضمير مفعول به 
)مصيبة( فاعل مرفوع )قال( فعل ماض مبني في محل جزم جواب الشرط، 

الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من )قد( حرف تحقيق )أنعم( و
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )على( حرف جر و)الياء( ضمير  فعل ماض )اَّلل 
في محل جر متعلق ب )أنعم(، )إذ( ظرف مبني في محل نصب متعلق ب 
)أنعم(، )لم( حرف نفي وجزم )أكن( مضارع مجزوم ناقص، واسمه ضمير 

ديره أنا )مع( ظرف مكان منصوب متعل ق بالخبر و)هم( ضمير مستتر تق
 مضاف إليه )شهيدا( خبر أكن منصوب.
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 روائع البيان والتفسير
ُ َعلَيَّ إْذ لَْم أَكُن  ِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم اَّللَّ ئَنَّ فَإْن أََصابَتْكُم مُّ )وإنَّ ِمنكُْم لََمْن لَّيُبَط ِ

عَُهْم َشِهيداً(  مَّ
ئَنَّ {  :في تفسيرها -رحمه هللا -قال ابن كثير - وقوله: } َوِإنَّ ِمْنكُْم لََمْن لَيُبَط ِ

وغير واحد: نزلت في المنافقين، وقال مقاتل بن حيان: } ليبطئن قال مجاهد 
 { أي: ليتخلفن عن الجهاد.

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه، ويبطئ غيره عن الجهاد، 
ب ط يفعل، يتأخر عن الجهاد، ويُثَ -قبحه هللا-عبد هللا بن أبي بن سلول  كما كان

الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن ُجَرْيج وابن َجِريٍر; ولهذا قال تعالى 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: } فَإِْن أََصابَتْكُْم ُمِصيبَةٌ { 

هلل في ذلك من الحكمة } قَاَل قَْد أَْنعََم  أي: قتل وشهادة وغلب العدو لكم، لما
ُ َعلَيَّ ِإْذ لَْم أَكُْن َمعَُهْم َشِهيدًا { أي: إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد  اَّللَّ
ذلك من نعم هللا عليه، ولم يدر ما فاته من األجر في الصبر أو الشهادة إن 

 (340)اهـقتل.

 ِ َن اَّللَّ لَيَقُولَـنَّ َكأَن لَّْم تَكُن بَْينَكُْم وبَْينَهُ َمَودَّةٌ يَا لَْيتَنِي ولَِئْن أََصابَكُْم فَْضٌل م ِ
 (37كُنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً )

 (763إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )الالم( موطئة للقسم )إن( حرف شرط جازم )أصابكم فضل( 

( جار ومجرور  متعل ق بمحذوف نعت لفضل مثل أصابتكم مصيبة )من اَّلل 
( مثل ليبطئن )كأن( حرف مشبه بالفعل مخفف، واسمه ضمير الشأن  )ليقولن 
محذوف )لم تكن( مثل لم أكن واسمه سيأتي )بين( ظرف مكان منصوب 
متعلق بمحذوف خبر تكن مقدم و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 

 ( أداة تنبيه )ليت( حرف)بينه( مثل بينكم )مود ة( اسم تكن مؤخر مرفوع )يا
مشبه بالفعل للتمني و)النون( للوقاية و)الياء( ضمير اسم ليت في محل نصب 
)كنت( فعل ماض ناقص مبني على السكون ... و)التاء( اسم كان )معهم( 
مثل األول متعلق بخبر كان )الفاء( فاء السببية )أفوز( مضارع منصوب بأن 

تر تقديره أنا )فوزا( مفعول مطلق مضمرة بعد الفاء، والفاعل ضمير مست
 منصوب )عظيما( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
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ِ لَيَقُولَـنَّ َكأَن لَّْم تَكُن بَْينَكُْم وبَْينَهُ َمَودَّةٌ يَا لَْيتَنِي  َن اَّللَّ )ولَِئْن أََصابَكُْم فَْضٌل م ِ
 كُنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً(

ِ { فتح  :في بيانها ما نصه -رحمه هللا -البغوي قال - } َولَِئْن أََصابَكُْم فَْضٌل ِمَن اَّللَّ
وغنيمة } لَيَقُولَنَّ { هذا المنافق، وفيه تقديم وتأخير، وقوله } َكأَْن لَْم تَكُْن بَْينَكُْم َوَبْينَهُ 

ل: قد بتكم مصيبة قاَمَودَّةٌ { متصل بقوله } فَإِْن أََصابَتْكُْم ُمِصيبَةٌ { تقديره: فإن أصا
 أنعم هللا علي  إذ لم أكن معهم شهيدًا، كأْن لْم تكْن بينكُْم وبينَهُ مودةٌ أي: معرفة.

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب } تَكُن { بالتاء، والباقون بالياء، أي: ولئن أصابكم فضُل 
: } يَا لَْيتَِني كُْنُت َمعَُهْم { في تلك الغزاة،  خذ } فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما { أي: آمن هللا لَيَقُولَنَّ

نصيبًا وافًرا من الغنيمة، وقوله } فَأَفُوَز { نصب على جواب التمني بالفاء، كما تقول: 

 (344) اهـ وددت أن أقوم فيتبعني الناس.

ِ الَِذيَن يَْشُروَن الَحيَاةَ الدُّْنيَا ِباآلِخَرِة وَمن يُقَاتِ   ِفي َسِبيِل لْ فَْليُقَاِتْل ِفي َسِبيِل اَّللَّ
ِ فَيُْقتَْل أَْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً )  ( 32اَّللَّ

 (769إعراب مفردات اآلية )
)الفاء( استئنافية )الالم( الم األمر )يقاتل( مضارع مجزوم )في سبيل( جار 

( لفظ  -أو بمحذوف حال من الموصول -ومجرور متعلق ب )يقاتل( )اَّلل 
الجاللة مضاف إليه مجرور )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل 
)يشرون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الحياة( مفعول به منصوب 

الدنيا( نعت منصوب وعالمة النصب الفتحة المقد رة على األلف )باآلخرة( )
جار  ومجرور متعلق ب )يشرون( بتضمينه معنى يستبدلون أو هو في معنى 
يبيعون )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

في )ضمير مستتر تقديره هو )يقاتل( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل 
( مثل األولى متعلق ب )يقاتل( )الفاء(  ،-أو بحال من فاعل يقاتل -سبيل اَّلل 

عاطفة تفريعية )يقتل( مضارع مبني للمجهول مجزوم معطوف على فعل 
الشرط، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أو( حرف عطف )يغلب( 
مثل يقاتل ومعطوف عليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )سوف( حرف 

ستقبال )نؤتي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة على الياء، ا
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم و)الهاء( ضمير مفعول به أول 

 )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ِ الَِذيَن يَْشُروَن الَحيَ  ي َسِبيِل اةَ الدُّْنيَا ِباآلِخَرةِ وَمن يُقَاِتْل فِ )فَْليُقَاِتْل ِفي َسِبيِل اَّللَّ
ِ فَيُْقتَْل أَْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً(  اَّللَّ
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وقيل: إن معناه:  :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال السعدي —
} الَِّذيَن  مالمؤمنون الكاملو اإليمان، الصادقون في إيمانهفليقاتل في سبيل هللا 

يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا ِباآلِخَرِة { أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها باآلخرة رغبة 
 فيها.

فإن هؤالء الذين يوجه إليهم الخطاب ألنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها 
 على جهاد األعداء، لما معهم من اإليمان التام المقتضي لذلك.

المتثاقلون، فال يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله وأما أولئك 
تعالى: } قُْل آِمنُوا ِبِه أَْو ال تُْؤِمنُوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قَْبِلِه ِإذَا يُتْلَى َعلَْيِهْم 

دًا { إلى آخر اآليات. وقوله: } فَإِْن يَْكفُْر بِ  وَن ِلألْذقَاِن سُجَّ  َها َهُؤالِء فَقَدْ يَِخرُّ
َوكَّْلنَا ِبَها قَْوًما لَْيسُوا ِبَها ِبَكاِفِريَن { وقيل: إن معنى اآلية: فليقاتل المقاتل 
والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة، فيكون على هذا الوجه 

 "الذين" في محل نصب على المفعولية.
{ بأن يكون جهادا قد أمر هللا به ورسوله، ويكون  } َوَمْن يُقَاِتْل ِفي َسبِيِل اَّللَِّ 

العبد مخلصا هلل فيه قاصدا وجه هللا. } فَيُْقتَْل أَْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا 
َعِظيًما { زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في 

رأت، وال أذن سمعت، وال ن سبيل هللا الذين أعد هللا لهم في الجنة ما ال عي
 (346) اهـخطر على قلب بشر.

سبيل  ومن يقاتل في}قوله تعالى : ل في بيانه-رحمه هللا -وأضاف الشنقيطي-
ذكر في هذه اآلية الكريمة أنه سوف يؤتي  ما نصه: اآلية{هللا فيقتل أو يغلب 

 المجاهد في سبيله أجرا عظيما سواء أقتل في سبيل هللا ، أم غلب عدوه ،
 وظفر به .

ون قل هل تربص}وبين في موضع آخر أن كلتا الحالتين حسنى ، وهو قوله : 
[ ، والحسنى صيغة تفضيل ; ألنها تأنيث 54 \ 9] {بنا إال إحدى الحسنيين

 (341)اهـاألحسن .

َجاِل والن َِساِء واْلِوْلدَاِن  ِ واْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ وَما لَكُْم ال تُقَاِتلُوَن فِي َسِبيِل اَّللَّ
الَِذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه القَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها واْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك 

 ( 35َك نَِصيراً )وِلياً واْجعَْل لَّنَا ِمن لَّدُن
 (794إعراب مفردات اآلية )
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)الواو( عاطفة )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )الالم( حرف جر 
و)كم( ضمير مبني في محل جر متعلق بخبر ما )ال( نافية )تقاتلون( مضارع 

( مر إعرابها آنفا  ، )الواو( «343»مرفوع ... والواو فاعل )في سبيل اَّلل 

عفين( معطوف على سبيل مجرور مثله، على حذف مضاف عاطفة )المستض
أي تخليص المستضعفين، وعالمة الجر الياء )من الرجال( جار ومجرور 
متعلق بحال من المستضعفين )النساء، الولدان( اسمان معطوفان على 
الرجال بحرفي العطف مجروران مثله )الذين( اسم موصول مبني في محل 

( منادى مضاف منصوب جر نعت للمستضعفين )يقولون ( مثل تقاتلون )رب 
و)نا( ضمير مضاف إليه )أخرجنا( فعل أمر دعاء ... و)نا( مفعول به، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )من( حرف جر )ها( حرف تنبيه )ذه( 

 أو -اسم إشارة مبني في محل جر متعلق ب )أخرجنا(، )القرية( بدل من ذه
( نعت سببي للقرية مجرور مثله )أهل( فاعل تبعه في الجر )الظالم -نعت له

السم الفاعل الظالم مرفوع و)ها( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )اجعل( 

، )من( حرف جر )لدن( «349»مثل خرجه )لنا( مثل لكم متعلق ب )اجعل( 

، «345»اسم مبني على السكون في محل جر متعلق بحال من )ولي ا( 

مفعول به منصوب )الواو( عاطفة  و)الكاف( ضمير مضاف إليه )ولي ا(
 )اجعل ... نصيرا( مثل اجعل ... ولي ا.

 روائع البيان والتفسير
َجاِل والن َِساِء واْلِوْلدَاِن  ِ واْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ )وَما لَكُْم ال تُقَاِتلُوَن ِفي َسبِيِل اَّللَّ

 (الَِذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه القَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها 
المؤمنين هذا حث من هللا لعباده  :في بيانها -رحمه هللا -السعديقال  —

وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم 
ِ { والحال أن  العظيم عليهم بتركه، فقال: } َوَما لَكُْم ال تُقَاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اَّللَّ
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال 

الهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون هللا أن يهتدون سبيال ومع هذا فقد ن
يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها ألنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين 

 باألذى والصد عن سبيل هللا، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.
ويدعون هللا أن يجعل لهم وليًّا ونصيًرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، 

ادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيالتكم وأوالدكم فصار جه
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ومحارمكم، ال من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه 
فضل عظيم ويالم المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ 

 داء.عالمستضعفين منكم أعظم أجًرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع األ
 (340) اهـ

قوله  :-رحمه هللا-وذكر القرطبي في تفسيره لآلية فائدة لغوية جليلة قال -
تعالى: )من هذه القرية الظالم أهلها( القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. 
ووصفها بالظلم وإن كان الفعل لألهل لعلقة الضمير. وهذا كما تقول: مررت 
بالرجل الواسعة داره، والكريم أبوه، والحسنة جاريته. وأنما وصف الرجل 

مر لت: مررت بالرجل الكريم عبينهما وهو الضمير، فلو ق بها للعلقة اللفظية
ولم تجز المسألة، الن الكرم لعمرو فال يجوز أن يجعل صفة لرجل إال بعلقة 
وهي الهاء. وال تثنى هذه الصفة وال تجمع، ألنها تقوم مقام الفعل، فالمعنى 

 (347)اهـأي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 

 واْجعَْل لَّنَا ِمن لَّدُنَك نَِصيراً(واْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك وِلياً ) 
} َواْجعَل لَنَا ِمْن لَدُْنَك َوِليًّا { أي: من  في تفسيره: -رحمه هللا -قال البغوي-

يلي أمرنا، } َواْجعَل لَنَا ِمْن لَدُْنَك نَِصيًرا { أي: من يمنع العدوَّ عن ا، فاستجاب 
اب وسلم مكة ول ى عليهم عتهللا دعوتهم، فلما فتح رسول هللا صلى هللا عليه 

 (344) اهـوجعله هللا لهم نصيًرا ينصف المظلومين من الظالمين. (398)بن أسيد

ِ والَِّذيَن َكفَُروا يُقَاِتلُوَن ِفي َسبِيِل الطَّاغُوِت  الَِذيَن آَمنُوا يُقَاِتلُوَن فِي َسِبيِل اَّللَّ
 (31الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفاً )فَقَاِتلُوا أُْوِليَاَء الشَّْيَطاِن إنَّ َكْيدَ 

 (200إعراب مفردات اآلية )
)الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل ماض مبني على 
( مثل تقاتلون في سبيل اَّلل   الضم ... والواو فاعل )يقاتلون في سبيل اَّلل 
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الصحابة. كان شجاعاً عاقال، من أشراف العرب في صدر االسالم. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي صلى هللا 
سنة. وأقره أبو بكر، فاستمر فيها إلى أن  41هـ وكان عمره  6عليه وسلم عليها عند مخرجه إلى حنين )سنة 

أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمر، فتكون وفاته في  مات، يوم مات أبو بكر. وفي المؤرخين من يذكر
 (.2/400نقالً عن األعالم للزركلي )-م(. 127هـ ) 47أوائل سنة 

 (  450/ 4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -344
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -966

 (95/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



، )الواو( عاطفة )الذين كفروا ... سبيل الط اغوت( مثل المتقدمة «961»

)الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )قاتلوا( فعل أمر مبني على حذف النون 
... والواو فاعل )أولياء( مفعول به منصوب )الشيطان( مضاف إليه مجرور 
( حرف مشبه بالفعل )كيد( اسم إن  منصوب )الشيطان( مضاف إليه  )إن 

ضمير مستتر تقديره هو أي الكيد  مجرور )كان( فعل ماض ناقص، واسمه
 ضعيفا( خبر كان منصوب.)

 روائع البيان والتفسير
ِ والَِّذيَن َكفَُروا يُقَاِتلُوَن ِفي َسِبيِل الطَّاغُوِت  )الَِذيَن آَمنُوا يُقَاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اَّللَّ

 فَقَاِتلُوا أُْوِليَاَء الشَّْيَطاِن إنَّ َكْيدَ الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفاً(
هذا إخبار من هللا بأن  :تفسيرها إجماالً ما نصه في-رحمه هللا -قال السعدي -

في سبيله } َوالَِّذيَن َكفَُروا يُقَاِتلُوَن ِفي َسبِيِل الطَّاغُوِت { المؤمنين يقاتلون 
 الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد:

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل هللا، وإخالصه ومتابعته. 
سبيل هللا من آثار اإليمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في فالجهاد في 

 سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.
ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل هللا ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد 
ما ال يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على 

بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: } ِإْن تَكُونُوا  باطل، فأهل الحق أولى
ِ َما ال يَْرُجوَن { اآلية.  تَأْلَُموَن فَإِنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَما تَأْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن اَّللَّ

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل هللا معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، 
كن الوثيق يطلب منه من الصبر والتوكل على هللا. فصاحب القوة والر

والثبات والنشاط ما ال يطلب ممن يقاتل عن الباطل، الذي ال حقيقة له وال 
عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: } فَقَاِتلُوا أَْوِليَاَء الشَّْيَطاِن ِإنَّ َكْيدَ الشَّْيَطاِن َكاَن 

 َضِعيفًا { .
ما طان وإن بلغ َمْكُرهُ مهوالكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشي

بلغ فإنه في غاية الضعف، الذي ال يقوم ألدنى شيء من الحق وال لكيد هللا 
 (962) اهـ لعباده المؤمنين.

ا كُِتَب يأَلَْم تََر إلَى الَِذيَن قِ   َكاةَ فَلَمَّ َل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم وأَقِيُموا الصَّالةَ وآتُوا الزَّ
ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةً وقَالُوا  َعلَْيِهُم الِقتَالُ  ْنُهْم يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيَِة اَّللَّ إذَا فَِريٌق م ِ
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ْرتَنَا إلَى أََجٍل قَِريٍب قُْل َمتَاعُ الدُّْنيَا قَِليٌل  َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا الِقتَاَل لَْوال أَخَّ
 (33َن فَِتيالً )واآلِخَرةُ َخْيٌر ل َِمِن اتَّقَى وال تُْظلَُمو

 (207إعراب مفردات اآلية )
بي  )تر( مضارع مجزوم، والفاعل ضمير مستتر  )الهمزة( لالستفهام التعج 
تقديره أنت )إلى( حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محل جر متعلق 
ب )تر( بتضمينه معنى تنظر )قيل( فعل ماض مبني للمجهول )الالم( حرف 

متعلق ب )قيل(، )كف وا( فعل أمر مبني على  جر و)هم( ضمير في محل جر
حذف النون ... والواو فاعل )أيدي( مفعول به منصوب و)كم( ضمير 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )أقيموا الصالة( مثل كف وا أيديكم ومثلها )آتوا 
الزكاة(. )الفاء( استئنافية )لما( ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط 

اب أي ظهرت خشيتهم )كتب( مثل قيل )عليهم( متعلق بمضمون معنى الجو
مثل لهم متعلق ب )كتب(، )القتال( نائب فاعل مرفوع )إذا( فجائية ال عمل 

، )منهم( مثل لهم متعلق بنعت لفريق «969»لها )فريق( مبتدأ مرفوع 

)يخشون( مضارع مرفوع والواو فاعل )الناس( مفعول به منصوب 
( لفظ الجاللة )كخشية( جار ومجرور متعلق بمحذوف م فعول مطلق )اَّلل 

مضاف إليه مجرور )أو( حرف عطف )أشد( معطوف على خشية مجرور 
مثله وعالمة الجر الفتحة عوضا من الكسرة ألنه ممنوع من الصرف 

)الواو( عاطفة «. 960»،خشية( تمييز منصوب «965»للوصفية ووزن أفعل 

 ) منادى مضاف )قالوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )رب 
منصوب و)نا( ضمير مضاف إليه )الالم( حرف جر )ما( اسم استفهام مبني 
في محل جر متعلق ب )كتبت(، و)كتبت( فعل ماض وفاعله )علينا( مثل 
عليهم متعلق بفعل )كتبت( )القتال( مفعول به منصوب )لوال( حرف 
رتنا( فعل ماض مبني على السكون. و)التاء( فاعل، و)نا(  تحضيض )أخ 
رتنا(، )قريب( نعت ألجل  مفعول به )إلى أجل( جار ومجرور متعلق ب )أخ 
مجرور مثله. )قل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )متاع( 
مبتدأ مرفوع )الدنيا( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة على 

ر خير( خباأللف )قليل( خبر مرفوع )الواو( عاطفة )اآلخرة( مبتدأ مرفوع )
مرفوع )الالم( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -963

 ( 96/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
غ االبتداء بالنكرة كونها موصوفة بالجار.- 969  الذي سو 
 أو هو معطوف على المفعول المطلق المقد ر وقد ناب عن المصدر.- 965
 من سورة البقرة.( 400انظر اآلية ) - 960



)خير( )اتقى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو، وهو العائد )الواو( عاطفة )ال( نافية )تظلمون( مضارع 

 ضمير متصل مبني للمجهول مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون ... والواو
مبني في محل رفع نائب فاعل )فتيال( مفعول مطلق نائب عن المصدر ألنه 

 صفته أي ظلما قدر الفتيل.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره:  –أسباب النزول 
عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا (  7ص -1النسائي ج)

نا كنا إله أتوا النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بمكة فقالوا: يا رسول هللا 
في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: "إني أمرت بالعفو فال 
تقاتلوا، فلما حولنا هللا إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل هللا عز وجل }أَلَْم 

 (967تََر ِإلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم َوأَِقيُموا الصَّالةَ{.)

ا كُِتَب يى الَِذيَن قِ أَلَْم تََر إلَ ) َكاةَ فَلَمَّ َل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم وأَقِيُموا الصَّالةَ وآتُوا الزَّ
ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةً وقَالُوا  ْنُهْم يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيَِة اَّللَّ َعلَْيِهُم الِقتَاُل إذَا فَِريٌق م ِ

ْرتَنَا إلَى أََجٍل قَِريبٍ  َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا الِقتَالَ   (لَْوال أَخَّ
 -إذ كانوا بمكة-ان المسلمون  ما مختصره: -رحمه هللا –قال السعدي -

مأمورين بالصالة والزكاة أي: مواساة الفقراء، ال الزكاة المعروفة ذات 
النصب والشروط، فإنها لم تفرض إال بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد األعداء 

 لعدة فوائد:
منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه ال يشق 

 عليهم; ويبدأ باألهم فاألهم، واألسهل فاألسهل.
 -مع قلة َعدَِدِهم وعُدَِدِهم وكثرة أعدائهم-ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال 

ألدى ذلك إلى اضمحالل اإلسالم، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما 
 ولغير ذلك من الِحَكم. دونها

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير 
الالئق فيها ذلك، وإنما الالئق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من 
التوحيد والصالة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى: } َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى -- 967

وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري  703و 11ص 4( الحديث أخرجه الحاكم ج34-النزول )ص
 األولى أن يقال: رجالهولم يخرجاه، وأقره الذهبي وفيما قااله نظر فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري ف

رجال الصحيح فإن حسينا من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا بآخر وأخرجه 
 .131ص 5ابن جرير ج



َكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًا { فلما هاجروا إلى المدينة وقوي يُوَعظُوَن ِبِه لَ 
 (964) .اهـاإلسالم، كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك

)يخشون الناس( أي  :في بيانها ما مختصره -رحمه هللا -القرطبي وأضاف-
على  مشركي مكة )كخشية هللا( فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة ال

المخالفة. قال السدي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه. 
وقيل: هو وصف للمنافقين، والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون 
الموت من هللا. )أو أشد خشية( أي عندهم وفي اعتقادهم. قلت: وهذا أشبه 

لى أجل ال لو ال أخرتنا إبسياق اآلية، لقوله: )وقالوا ربنا لم كتبت علينا القت
قريب( أي هال، وال يليها إال الفعل. ومعاذ هللا أن يصدر هذا القول من 
صحابي كريم يعلم أن اآلجال محدودة واألرزاق مقسومة، بل كانوا ألوامر 
هللا ممتثلين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار اآلجلة خيرا من المقام 

معروف من سيرتهم رضي هللا عنهم. اللهم  في الدار العاجلة، على ما هو
إال أن يكون قائله ممن لم يرسخ في االيمان قدمه، وال انشرح باإلسالم جنانه، 
فإن أهل االيمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر 

 (964).اهـنفسه عما يؤمر 

 ل َِمِن اتَّقَى وال تُْظلَُموَن فَِتيالً() قُْل َمتَاعُ الدُّْنيَا قَِليٌل واآلِخَرةُ َخْيٌر 
عني بقوله جل ثناؤه:"قل متاع الدنيا :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري-

قليل"، قل، يا محمد، لهؤالء القوم الذين قالوا:"ربنا لم كتبت علينا القتال لوال 
ما و أخرتنا إلى أجل قريب"  : عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل، ألنها فانية

واآلخرة خير"، يعني: ونعيم اآلخرة خير، ألنها باقية ونعيمها باق "فيها فاٍن 
دائم. وإنما قيل:"واآلخرة خير"، ومعنى الكالم ما وصفت، من أنه معنيٌّ به 

" بالذي ذكرت به، على المعنى المراد منه "لمن ذكر "اآلخرةلداللة  -نعيمها 
 ضه واجتناب معاصيه، فأطاعه في كلاتقى"، يعني: لمن اتقى هللا بأداء فرائ

ذلك "وال تظلمون فتيال"، يعني: وال ينقصكم هللا من أجور أعمالكم 
 (916)اهـفتيال.

َشيَّدَةٍ وإن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ  أَْينََما تَكُونُوا يُْدِرككُُّم الَمْوُت ولَْو كُنتُْم ِفي بُُروجٍ مُّ
ْن  ِ وإن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِدَك قُْل كُلٌّ م ِ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِد اَّللَّ

ِ فََماِل َهُؤالِء القَْوِم ال   ( 36يََكادُوَن يَْفقَُهوَن َحِديثاً )ِعنِد اَّللَّ

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -964

163 ) 
 (  461/ 5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -قرآن للقرطبيالجامع ألحكام ال--964
 6الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -916

/551 /9951  ) 



 (211إعراب مفردات اآلية )
)أينما( اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف مكان متعلق بالجواب 

، )تكونوا( مضارع مجزوم فعل الشرط وعالمة الجزم حذف «912»يدرك 

النون ... والواو فاعل تكون التام )يدرك( مضارع مجزوم جواب الشرط 
ول به )الموت( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )لو( شرطية و)كم( ضمير مفع

  غير جازمة )كنتم( فعل ماض ناقص مبني

، )في بروج( جار ومجرور «913»على السكون ... و)تم( ضمير اسم كان 

متعلق بخبر كان، )مشيدة( نعت لبروج مجرور مثله. )الواو( استئنافية )إن( 
و)هم( ضمير حرف شرط جازم )تصب( مضارع مجزوم فعل الشرط 

مفعول به )حسنة( فاعل مرفوع )يقولوا( مضارع مجزوم جواب الشرط 
وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة 
مبني في محل رفع مبتدأ )من عند( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 

( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة  .. )إن تصبهم .المبتدأ )اَّلل 
من عندك( مثل نظيرتها المتقدمة )قل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 

( مثل األولى. )الفاء( « 919»تقديره أنت )كل( مبتدأ مرفوع  )من عند اَّلل 

استئنافية )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )الالم( حرف جر )ها( 
متعلق بخبر ما المحذوف حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبني في محل جر 

تبعه في الجر )ال( نافية )يكادون(  -أو نعت له -)القوم( بدل من أوالء
 مضارع ناقص مرفوع، وعالمة الرفع ثبوت النون.

والواو اسم يكاد )يفقهون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )حديثا( مفعول 
 به منصوب.

 روائع البيان والتفسير
َشيَّدَةٍ()أَْينََما تَكُونُوا   يُْدِرككُُّم الَمْوُت ولَْو كُنتُْم ِفي بُُروجٍ مُّ

والمقصود: أن كل أحد  في بيانها ما مختصره: -رحمه هللا-قال ابن كثير-
صائر إلى الموت ال محالة، وال ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو 

وليد حين لم يجاهد، فإن له أجال محتوما، وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن ال
جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من 

                                                           
ار الرشيد هـ( نشر : د1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -911

 ( 101/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 يجوز أن يتعلق بفعل تكونوا ألنه تام. - 912
 يجوز أن يكون الفعل تاما، و )في بروج( حال من الفاعل. - 913
الذي سوغ االبتداء به داللته على العموم، والمضاف إليه مفهوم من سياق الكالم قبله، أي كل واحدة من  - 919

 الحسنة والسيئة.



أعضائي إال وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، فال 
 نامت أعين الجبناء.

وقوله: } َولَْو كُْنتُْم ِفي بُُروجٍ ُمَشيَّدَةٍ { أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: 
. قاله السدي، وهو ضعيف. والصحيح: أنها هي بروج في السماء

 (915)اهـالمنيعة.

ِ وإن تُِصْبُهْم َسي ِئَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن  ) وإن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِد اَّللَّ
ِ فََماِل َهُؤالِء القَْوِم ال يََكادُوَن يَْفقَُهوَن  ْن ِعنِد اَّللَّ  َحِديثاً(ِعنِدَك قُْل كُلٌّ م ِ

يخبر تعالى عن الذين ال  :في تفسيرها ما نصه -رحمه هللا -قال السعدي -
عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم يعلمون المعرضين 

حسنة أي: خصب وكثرة أموال، وتوفر أوالد وصحة، قالوا: } َهِذِه ِمْن ِعْنِد 
ِ { وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدب وف قر، ومرض وموت أوالد وأحباب اَّللَّ

قالوا: } َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك { أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل هللا، كما أخبر هللا عن قوم 

ْن تُِصْبُهْم فرعون أنهم قالوا لموسى } فَإِذَا َجاَءتُْهُم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِ 
 َسي ِئَةٌ يَطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمعَهُ { 

 وقال قوم صالح: } قالوا اطَّيَّْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمعََك { .
وقال قوم ياسين لرسلهم: } ِإنَّا تََطيَّْرنَا ِبكُْم لَِئْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنَّكُْم { اآلية. 

بهت أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشا
حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في 

 هذا الذم الوخيم.
قال هللا في جوابهم: } قُْل كُلٌّ { أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. } ِمْن 

ِ { أي: بقضائه وقدره وخلقه. } فََما لَهُؤالِء ا ْلقَْوم { أي: الصادر منهم ِعْنِد اَّللَّ
تلك المقالة الباطلة. } ال يََكادُوَن يَْفقَُهوَن َحِديثًا { أي: ال يفهمون حديثا بالكلية 
وال يقربون من فهمه، أو ال يفهمون منه إال فهًما ضعيًفا، وعلى كل فهو ذم 
لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن هللا وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم 

 (910) اهـضهم.وإعرا

ِ وَما أََصابََك ِمن َسي ِئٍَة فَِمن نَّْفِسَك وأَْرَسْلنَاَك  َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اَّللَّ
ِ َشِهيداً )  ( 39ِللنَّاِس َرسُوالً وَكفَى بِاَّللَّ

                                                           
 ( 710/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -915
 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -910
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 (213إعراب مفردات اآلية )
)ما( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )أصاب( فعل ماض مبني في 

جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و)الكاف( ضمير محل 
مفعول به )من حسنة( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل أصاب )الفاء( 
رابطة لجواب الشرط )من هللا( جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
هو )الواو( عاطفة )ما أصابك ... من نفسك( مثل نظيرتها المتقدمة. )الواو( 

ئنافية )أرسلنا( فعل ماض مبني على السكون ... و)نا( ضمير فاعل است
و)الكاف( ضمير مفعول به )للناس( جار ومجرور متعلق ب )أرسلنا(، 
)رسوال( حال منصوبة مؤكدة لضمير النصب )الواو( استئنافية )كفى باهلل 

 «.914»شهيدا( مر  إعرابها 

 روائع البيان والتفسير
ِ وَما أََصابََك ِمن َسي ِئٍَة فَِمن نَّْفِسكَ )َما أََصابََك ِمْن   (َحَسنٍَة فَِمَن اَّللَّ

: قال تعالى: } َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة { في تفسيرها -رحمه هللا -قال السعدي-
ِ { هو الذي َمنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابها.  أي: في الدين والدنيا } فَِمَن اَّللَّ

َسي ِئَةٍ { في الدين والدنيا } فَِمْن نَْفِسَك { أي: بذنوبك وكسبك، } َوَما أََصابََك ِمْن 
 وما يعفو هللا عنه أكثر.

فاهلل تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، 
وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فال يلومن إال نفسه 

 (914) اهـ هللا وبره. فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل

ِ َشِهيداً( )  وأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس َرسُوالً وَكفَى ِباَّللَّ
قوله تعالى } َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس َرسُوال { أي: تبلغهم شرائع هللا، وما يحبه 

 ويرضاه، وما يكرهه ويأباه.
ِ َشِهيدًا { أي: على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بي هم، نك وبين} َوَكفَى ِباَّللَّ
ن قال اب-اهـوعالم بما تبلغهم إياه، وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادًا.

 (926)في تفسيره-رحمه هللا -كثير

َ وَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً ) سُوَل فَقَْد أََطاَع اَّللَّ  (60َمن يُِطعِ الرَّ
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 (241إعراب مفردات اآلية )
مبني في محل رفع مبتدأ )يطع( مضارع مجزوم فعل  )من( اسم شرط جازم

ك بالكسر اللتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  الشرط، وحر 
الشرط )قد( حرف  )الرسول( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب

تحقيق )أطاع( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )هللا( لفظ 
( عاطفة )من( مثل من األول )تول ى( فعل ماض الجاللة مفعول به )الواو

مبني على الفتح المقدر على األلف في محل جزم فعل الشرط، والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ما( نافية )أرسلناك( 
مر  إعرابه في اآلية السابقة )على( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر 

ف مضاف أي حفيظا على أعمالهم )حفيظا( حال متعلق ب )حفيظا( على حذ
 من ضمير المفعول في )أرسلناك( منصوبة.

 روائع البيان والتفسير
َ وَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً( سُوَل فَقَْد أََطاَع اَّللَّ  )َمن يُِطعِ الرَّ

أي: كل َمْن أطاع  :في بيانها  إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال السعدي -
َ { تعالى لكونه ال يأمر وال  رسول هللا في أوامره ونواهيه } فَقَْد أََطاَع اَّللَّ
ينهى إال بأمر هللا وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى 
هللا عليه وسلم ألن هللا أمر بطاعته مطلقا، فلوال أنه معصوم في كل ما يُبَل ِغ 

عته مطلقا، ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة عن هللا لم يأمر بطا
 فإن الحقوق ثالثة:

حق هلل تعالى ال يكون ألحد من الخلق، وهو عبادة هللا والرغبة إليه، وتوابع 
 ذلك.

 وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
 جمع هللاوقسم مشترك، وهو اإليمان باهلل ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما 

ُروهُ َوتَُوق ُِروهُ  ِ َوَرسُوِلِه َوتُعَز ِ بين هذه الحقوق في قوله: } ِلتُْؤِمنُوا ِباَّللَّ
َوتَُسب ُِحوهُ بُْكَرةً َوأَِصيال { فَمْن أطاع الرسول فقد أطاع هللا، وله من الثواب 
 الوالخير ما رتب على طاعة هللا } َوَمْن تََولَّى { عن طاعة هللا ورسوله فإنه 

يضر إال نفسه، وال يضر هللا شيئًا } فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا { أي: تحفظ 
أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، 
ْر  ووجب أجرك على هللا، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. كما قال تعالى: } فَذَك ِ

ٌر *  لَْسَت َعلَْيِهْم ِبُمَصْيِطٍر { اآليات ِإنََّما أَْنَت ُمذَك ِ
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وال بد أن تكون طاعة هللا ورسوله ظاهًرا وباطنًا في الحضرة والمغيب فأما 
َمْن يظهر في الحضرة والطاعة وااللتزام فإذا خال بنفسه أو أبناء جنسه ترك 

 هـ.االطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة وال مفيدة
(922) 

ُ و ْنُهْم َغْيَر الَِذي تَقُوُل واَّللَّ يَقُولُوَن َطاَعةٌ فَإذَا بََرُزوا ِمْن ِعنِدَك بَيََّت َطاِئفَةٌ م ِ
ِ وِكيالً ) ِ وَكفَى ِباَّللَّ  (61يَْكتُُب َما يُبَي ِتُوَن فَأَْعِرْض َعْنُهْم وتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ

 (247إعراب مفردات اآلية )
)يقولون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )طاعة( خبر )الواو( استئنافية 

، )الفاء( عاطفة )إذا( ظرف «929»لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره أمرنا 

للمستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بالجواب بي ت )برزوا( 
فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )من عند( جار ومجرور متعلق 

ضمير مضاف إليه )بي ت( فعل ماض )طائفة( فاعل  ب )برزوا(، و)الكاف(
مرفوع )من( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بنعت لطائفة 
)غير( مفعول به منصوب )الذي( اسم موصول مبني في محل جر مضاف 
إليه )تقول( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )الواو( 

مرفوع )يكتب( مضارع مرفوع، والفاعل اعتراضية )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ 
ضمير مستتر تقديره هو )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

، والعائد محذوف )يبي تون( مثل يقولون )الفاء( رابطة لجواب شرط «925»

مقد ر )أعرض( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )عنهم( مثل 
)توك ل( مثل أعرض )على هللا(  منهم متعلق ب )أعرض(، )الواو( عاطفة

جار ومجرور متعلق ب )توكل(، )الواو( استئنافية )كفى باهلل وكيال( مثل 

 «.920»كفى باهلل عليما 

 روائع البيان والتفسير
 ُ ْنُهْم َغْيَر الَِذي تَقُوُل واَّللَّ )ويَقُولُوَن َطاَعةٌ فَإذَا بََرُزوا ِمْن ِعنِدَك بَيََّت َطاِئفَةٌ م ِ

 َما يُبَي ِتُوَن( يَْكتُبُ 
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وقوله: } َويَقُولُوَن َطاَعةٌ { يخبر  :في تفسيرها -رحمه هللا -قال ابن كثير -
بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة } فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك تعالى عن المنافقين 

{ أي: خرجوا وتواروا عنك } بَيََّت َطاِئفَةٌ ِمْنُهْم َغْيَر الَِّذي تَقُوُل { أي: 
ُ يَْكتُُب َما يُبَي ِتُوَن  استسروا ليال فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: } َواَّللَّ

يهم بما يأمر به حفظته الكاتبين، الذين هم موكلون { أي: يعلمه ويكتبه عل
بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد، أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليال من مخالفة الرسول 

. ذلك وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على
 (927)اهـ

ِ وِكيالً(  ِ وَكفَى ِباَّللَّ  ) فَأَْعِرْض َعْنُهْم وتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ
} فَأَْعِرْض َعْنُهْم { يا محمد وال في تفسيرها: -رحمه هللا -قال البغوي-

تعاقبهم، وقيل: ال تُخبْر بأسمائهم، منع الرسول صلى هللا عليه وسلم من 
ِ َوِكيال { أي: اتخذه اإلخبار بأسماء المنافقين، } وَ  ِ َوَكفَى ِباَّللَّ تََوكَّْل َعلَى اَّللَّ

 (924) اهـوكيال وكفى باهلل وكيال وناصرا .

ً َكِثيراً  ِ لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتالفا أَفاَل يَتَدَبَُّروَن القُْرآَن ولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اَّللَّ
(64 ) 

 (249إعراب مفردات اآلية )
التوبيخي )الفاء( عاطفة )ال( نافية )يتدبرون( مضارع )الهمزة( لالستفهام 

مرفوع ... والواو فاعل )القرآن( مفعول به منصوب )الواو( استئنافية )لو( 
شرط غير جازم )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 

مضاف إليه مجرور )هللا(  )من عند( جار ومجرور متعلق بخبر كان )غير(
ضاف إليه مجرور )الالم( واقعة في جواب لو )وجدوا( فعل لفظ الجاللة م

ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )في( حرف جر و)الهاء( ضمير في 
محل جر متعلق ب )وجدوا(، )اختالفا( مفعول به منصوب )كثيرا( نعت 

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ِ لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً()أَفاَل يَتَدَبَُّروَن القُْرآَن ولَْو َكاَن ِمْن   ِعنِد َغْيِر اَّللَّ
عن  باإلعراضعاب المنافقين  :ما مختصره -رحمه هللا -القرطبيقال  -

التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. 
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ى ضوفي الحديث )ال تدابروا( أي ال يولي بعضكم بعضا دبره. وأدبر القوم م
أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر اإلنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير 
إليه عاقبته. ودلت هذه اآلية وقوله تعالى: )أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب 

 معناه. القرآن ليعرفأقفالها( على وجوب التدبر في 
ت بفكان في هذا رد على فساد قول من قال: ال يؤخذ من تفسيره إال ما ث 

عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. 
وفية دليل على االمر بالنظر واالستدالل وإبطال التقليد، وفية دليل على 
إثبات القياس. قوله تعالى: )ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا 

ي بن زيد. وال يدخل فكثيرا( أي تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وا
هذا اختالف ألفاظ القراءات وألفاظ األمثال والدالالت ومقادير السور 

والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما  اختالف التناقضواآليات. وإنما أراد 
تخبرون به من عند غير هللا الختلف. وقيل: إنه ليس من متكلم يتكلم كالما 

، إما في الوصف واللفظ، وإما في كثيرا إال وجد في كالمه اختالف كثير
جودة المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكذب. فأنزل هللا عز وجل القرآن 
وأمرهم بتدبره، ألنهم ال يجدون فيه اختالفا في وصف وال ردا له في معنى، 

 (936).اهـوال تناقضا وال كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون.
سُوِل وإلَى وإذَا َجاَءهُْم أَْمٌر  َن األَْمِن أَِو الَخْوِف أَذَاعُوا بِِه ولَْو َردُّوهُ إلَى الرَّ م ِ

ِ َعلَْيكُْم وَرْحَمتُهُ  أُْوِلي األَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِذيَن يَْستَنِبطُونَهُ ِمْنُهْم ولَْوال فَْضُل اَّللَّ
َّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إالَّ قَِليالً )  (67الت

 (271ات اآلية )إعراب مفرد
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط مبني في محل 
نصب متعلق بالجواب أذاعوا )جاء( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به 
)أمر( فاعل مرفوع )من األمن( جار ومجرور متعلق بنعت ألمر )أو( 
عاطف )الخوف( معطوف على األمن مجرور مثله )أذاعوا( فعل ماض 

على الضم ... والواو فاعل )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل مبني 

، )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غير جازم «932»جر متعلق ب )أذاعوا( 

)رد وا( مثل أذاعوا و)الهاء( ضمير مفعول به )إلى الرسول( جار ومجرور 
متعلق ب )رد وه(، )الواو( عاطفة )إلى أولي( جار ومجرور متعلق ب 

، وعالمة الجر الياء فهو ملحق بجمع المذك ر السالم )األمر( مضاف )رد وه(
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إليه مجرور )من( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بحال من 
أولي األمر )الالم( واقعة في جواب لو )علم( فعل ماض و)الهاء( ضمير 
مفعول به )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل )يستنبطونه( 

 ... والواو فاعل ...مضارع مرفوع 

، )الواو( «933»و)الهاء( مفعول به )منهم( مثل األول متعلق ب )علمه( 

)فضل( مبتدأ  -شرط غير جازم -استئنافية )لوال( حرف امتناع لوجود
)هللا( لفظ الجاللة مضاف مرفوع، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود 

، )الواو( «939»هللا إليه مجرور )عليكم( مثل منهم متعلق بحال من فضل 

عاطفة )رحمة( معطوف على فضل مرفوع مثله و)الهاء( ضمير مضاف 
إليه )الالم( واقعة في جواب لوال )اتبعتم( فعل ماض مبني على السكون 
( أداة استثناء )قليال(  و)تم( ضمير فاعل )الشيطان( مفعول به منصوب )إال 

 «.935»مستثنى منصوب 

 روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 

في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى
 ما مختصره: –أسباب النزول 

لما اعتزل  :عمر بن الخطاب قال عن( 64ص - 10ج)قال اإلمام مسلم  
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا 
الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول هللا نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب. قال عمر: فقلت ألعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث، وفيه بعد استئذانه 

، فقلت: أطلقتهن يا رسول هللا على رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
قال:  "ال" قلت: يا رسول هللا إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى 

                                                           
الضمير في )منهم( يعود إلى الرسول وإلى أولي األمر أو إلى غيرهم، ففي تفسير ذلك آراء كثيرة متشعبة  - 933

بلغهم واستقصوا األمر من الرسول   لو أمسكوا عن الخوض فيما»والمعنى هنا كما جاء في البحر ألبي حيان: 
ة فأخبروهم بحقيقة ذلك، وأن األمر ليس وأولي األمر لعلم حقيقة ذلك األمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجرب

اهـ ... ومن هنا البتداء الغاية، ويجوز أن يكون متعلق ب )يستنبطون( أو بحال من « جاريا على أول خبر يطرأ
 فاعله.

بلغهم واستقصوا األمر من الرسول وأولي األمر لعلم حقيقة ذلك األمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجربة  - 939

اه ... ومن هنا البتداء الغاية، ويجوز أن « ة ذلك، وأن األمر ليس جاريا على أول خبر يطرأفأخبروهم بحقيق
 يكون متعلق ب )يستنبطون( أو بحال من فاعله.

هذا وفي المستثنى منه عدة أوجه: األول هو فاعل اتبعتم، الثاني هو فاعل أذاعوا أي أظهروا األمن أو  - 935

علمه أي المستنبطون. الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله  الخوف إال قليال. الثالث هو فاعل
)التبعتم( جميع الناس على العموم، والمراد بالقليل أمة محمد صلى هللا عليه وسلم، أهـ، مختصرا من حاشية 

 الجمل.
، والمراد بالقليل أمة الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله )التبعتم( جميع الناس على العموم

 محمد صلى هللا عليه وسلم، أهـ، مختصرا من حاشية الجمل.



يقولون طلق رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم نساءه، فأنزل فأخبرهم 
أنك لم تطلقهن، قال: "نعم إن شئت". فذكر الحديث وفيه فقمت على باب 

يطلق رسول هللا نساءه، ونزلت اآلية }َوإِذَا  المسجد فناديت بأعلى صوتي لم
سُوِل َوِإلَى أُوِلي  َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ ِإلَى الرَّ

 اأْلَْمِر ِمْنُهْم{ وكنت أنا استنبطت ذلك وأنزل هللا آية التخيير.
َن األَْمنِ  سُوِل وإلَى  )وإذَا َجاَءهُْم أَْمٌر م ِ أَِو الَخْوِف أَذَاعُوا ِبِه ولَْو َردُّوهُ إلَى الرَّ

 أُْوِلي األَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِذيَن يَْستَنِبطُونَهُ ِمْنُهْم (
هذا تأديب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غير  :-رحمه هللا -قال السعدي -

المهمة والمصالح العامة  لهم إذا جاءهم أمر من األمورالالئق. وأنه ينبغي 
ما يتعلق باألمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي 
األمر منهم، أهِل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا  األمور ويعرفون المصالح وضدها.
للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه 
مصلحة  أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا 
قال: } لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنِبطُونَهُ ِمْنُهْم { أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم 

 سديدة وعلومهم الرشيدة.ال
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من األمور 
ينبغي أن يولَّى َمْن هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، وال يتقدم بين أيديهم، فإنه 
أقرب إلى الصواب وأحرى للسالمة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة 

سماعها، واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر والتسرع لنشر األمور من حين 
 (930) .اهـفيحجم عنه؟ فيه، هل هو مصلحة، فيُْقِدم عليه اإلنسان؟ أم ال

َّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إالَّ قَِليالً( ِ َعلَْيكُْم وَرْحَمتُهُ الت  )ولَْوال فَْضُل اَّللَّ
يل: ال { فإن قكلكم } ِإال قَِلي رحمه هللا في تفسيرها ما نصه: -قال البغوي-

كيف استثنى القليل ولوال فضله التبع الكلُّ الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما 
قبله، قيل: معناه أذاعوا به إال قليال لم يفشه، عني بالقليل المؤمنين، وهذا 
قول الكلبي واختيار الفراء، وقال: ألن  ِعْلَم السر ِ إذا ظهَر َعِلَمه المستنبطُ 

تكون في بعض دون بعض، وقيل: لعلمه الذين  وغيُره، واإلذاعة قد
َّبَْعتُُم  ِ َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُهُ الت يستنبطونه منهم إال قليال ثم قوله: } َولَْوال فَْضُل اَّللَّ

 الشَّْيَطاَن { كالم تام.

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -930
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وقيل: فضُل هللا: اإلسالُم ورحمتُه: القرآن، يقول لوال ذلك البتعتم الشيطان 
تدوا قبل مجيء الرسول صلى هللا عليه وسلم ونزول إال قليال وهم قوم اه

وجماعة (438)، وورقة بن نوفل (437)القرآن، مثل زيد بن عمرو بن نفيل
 سواهما.

وفي اآلية دليل على جواز القياس، فإن من العلم ما يُدرك بالتالوة والرواية 
وهو الن ص، ومنه ما يدرك باالستنباط وهو القياس على المعاني المودعة 

 (934) اهـالنصوص.في 

ُ أَن يَكُفَّ   ِض الُمْؤِمِنيَن َعَسى اَّللَّ ِ ال تَُكلَُّف إالَّ نَْفَسَك وَحر ِ فَقَاِتْل ِفي َسِبيِل اَّللَّ
ُ أََشدُّ بَأْساً وأََشدُّ تَنِكيالً )  ( 62بَأَْس الَِذيَن َكفَُروا واَّللَّ

 (220إعراب مفردات اآلية )
الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )قاتل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت )في سبيل( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل قاتل )هللا( لفظ 
الجاللة مضاف إليه مجرور )ال( نافية )تكل ف( مضارع مبني للمجهول 
مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )إال( أداة حصر )نفس( 

فعول به منصوب و)الكاف( ضمير مضاف إليه، وفي الكالم حذف مضاف م
ك آخره بالكسرة  ض( مثل قاتل، وحر  أي: عمل نفسك )الواو( عاطفة )حر 
اللتقاء الساكنين، )المؤمنين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء 
)عسى( فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على األلف )هللا( لفظ 

                                                           
زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن  - 937

غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وابن عم عمر بن الخطاب، يجتمع هو 
 وعمر في نفيل.

 ده يوم القيامة " . وكان يتعبد في الجاهلية، ويطلب دينسئل عنه النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: " يبعث أمةً وح
إبراهيم الخليل صلى هللا عليه وسلم، ويوحد هللا تعالى، ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. وكان يعيب 

لى ها ععلى قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها هللا، وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من األرض، ثم تذبحون
غير اسم هللا تعالى، إنكاراً لذلك وإعظاماً له، وكان ال يأكل مما ذبح على النصب، واجتمع به رسول هللا صلى هللا 

 (1/207انظر أسد الغابة البن االثير )-عليه وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه، وكان يحيي الموءودة.
كيم جاهلي، اعتزل االوثان قبل االسالم، وامتنع من أكل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي،من قريش: ح - 934

ذبائحها، وتنصر، وقرأ كتب االديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني. أدرك أوائل عصر النبوة، ولم 
يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. وفي حديث ابتداء الوحي، بغار حراء، أن النبي )صلى هللا عليه 

سلم( رجع إلى خديجة، وفؤاده يرتجف، فأخبرها، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل " وكان شيخا و
كبيرا قد عمي " فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره 

الناموس الذي نزل هللا على موسى، ياليتني رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا 
فيها جذع ! ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول هللا: أو مخرجي هم ؟ قال: نعم ! لم يأت رجل قط بمثل 

 عن نقالً -ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وابتداء الحديث ونهايته، في البخاري. 
 ( مختصراً وبتصرف يسير.6/112) األعالم للزركلي

 ( 455/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -934
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -996

 (115/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



سم عسى مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )يكف( مضارع الجاللة ا
منصوب، والفاعل هو )بأس( مفعول به منصوب )الذين( موصول مبني في 
 محل جر مضاف إليه )كفروا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل.

 والمصدر المؤول )أن يكف( في محل نصب خبر عسى.
ا( مرفوع )أشد( خبر مرفوع )بأس )الواو( استئنافية )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ

عاطفة )أشد( معطوف على األول مرفوع )تنكيال( تمييز منصوب )الواو( 
 تمييز منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ ال تَُكلَُّف إالَّ نَْفَسَك(  )فَقَاِتْل ِفي َسِبيِل اَّللَّ

اتل يعني بقوله جل ثناؤه: "فق:في بيانها -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
في سبيل هللا ال تكلف إال نفسك"، فجاهد، يا محمد، أعداء هللا من أهل الشرك 
به "في سبيل هللا"، يعني: في دينه الذي شرعه لك، وهو اإلسالم، وقاتلهم 

 فيه بنفسك. 
فأما قوله:" ال تكلف إال نفسك" فإنه يعني: ال يكلفك هللا فيما فرض عليك من 

لك من ذلك دون ما حمَّل غيرك منه، أي: أنك  جهاد عدوه وعدوك، إال ما حمَّ
َّبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كُل ِفته دون ما  إنما تُت

 (991)اهـكُل ِفه غيرك.

ُ أََشدُّ بَأْ  ُ أَن يَكُفَّ بَأَْس الَِذيَن َكفَُروا واَّللَّ ِض الُمْؤِمِنيَن َعَسى اَّللَّ اً وأََشدُّ س) وَحر ِ
 تَنِكيالً(

ِض اْلُمْؤِمِنينَ  :في تفسيرها ما نصه-رحمه هللا -قال ابن كثير -  وقوله: } َوَحر ِ
القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول هللا صلى { أي: على 

هللا عليه وسلم يوم بدر، وهو يسوي الصفوف: "قوموا إلى جنة عرضها 
 السماوات واألرض".

دت أحاديُث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري وقد ور
عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من آمن باهلل 
ورسوله وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقا على هللا أن 

ا: يا ويدخله الجنة، هاجر في سبيل هللا أو جلس في أرضه التي ولد فيها" قال
رسول هللا، أفال نبشر الناَس بذلك؟ فقال: "إن في الجنة مائةَ درجة، أعدَّها 
هللا للمجاهدين في سبيل هللا، بين كل درجتين كما بين السماء واألرض، فإذا 

                                                           
  6الناشر : مؤسسة الرسالة ) -ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر جامع البيان في تأويل القرآن -991

/539 /10011  ) 



سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة،وفوقه عرش 
ر أنهار الجنة" الرحمن، ومنه  (993)اهـ.(442)تُفَجَّ

 } وأضاف البغوي في تفسير بقية هذه الجزئية من اآلية فقال:قوله تعالي:-
ُ { أي: لعل  هللا، } أَْن يَكُفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكفَُروا { أي: قتال الذين كفروا  َعَسى اَّللَّ
ُ أََشدُّ بَأًْسا { أي: أشد  صولة  المشركين و "عسى" من هللا واجب، } َواَّللَّ

 (999) اهـا، } َوأََشدُّ تَْنِكيال { أي: عقوبة.وأعظم سلطانً 

ْنَها وَمن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسي ِئَةً يَكُن لَّهُ  َمن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَكُن لَّهُ نَِصيٌب م ِ
ِقيتاً ) ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء مُّ ْنَها وَكاَن اَّللَّ  (65ِكْفٌل م ِ

 (225إعراب مفردات اآلية )
جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يشفع( مضارع مجزوم فعل )من( اسم شرط 

الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )شفاعة( مفعول مطلق منصوب 
جواب الشرط )الالم(  )حسنة( نعت منصوب )يكن( مضارع ناقص مجزوم

، «990»بمحذوف خبر يكن حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق 

( حرف جر و)ها( ضمير في محل ، )من«997»)نصيب( اسم يكن مرفوع 

جر متعلق بنعت لنصيب )الواو( عاطفة )من يشفع ... كفل منها( مثل 
نظيرتها المتقدمة. )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )هللا( لفظ 
الجاللة اسم كان مرفوع )على كل( جار ومجرور متعلق ب )مقيتا(، )شيء( 

 .مضاف إليه مجرور )مقيتا( خبر كان منصوب
 روائع البيان والتفسير

ْنَها وَمن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسي ِئَةً يَكُن لَّهُ  )َمن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَكُن لَّهُ نَِصيٌب م ِ
ِقيتاً( ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء مُّ ْنَها وَكاَن اَّللَّ  ِكْفٌل م ِ

 قوله: } َمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَكُنْ  :-رحمه هللا-قال ابن كثير في تفسيرها-
لَهُ نَِصيٌب ِمْنَها { أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب 
من ذلك } َوَمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسي ِئَةً يَكُْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها { أي: يكون عليه وزر 

ل ت في الصحيح أن رسومن ذلك األمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثب

                                                           
 باب درجات المجاهدين في سبيل هللا -4561 أخرجه البخاري برقم/ - 992
 ( 713/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -993
 ( 451/ 4: دار طيبة للنشر والتوزيع ) الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -999
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -995

 (111/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو متعلق ب )يكن( تاما. - 990
 أو فاعل يكن التام. - 997



هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي هللا على لسان نبيه 
 .(448)ما شاء"

 وقال مجاهد بن َجْبر: نزلت هذه اآلية في شفاعات الناس بعضهم لبعض.
 وقال الحسن البصري: قال هللا تعالى: } َمْن يَْشفَْع { ولم يقل: من يَُشفَّع.

ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء ُمِقيتًا { قال ابن عباس، وعطاء، وعطية،  وقوله: } َوَكانَ  اَّللَّ

(: } ُمِقيتًا { أي: حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي 994وقتادة، ومطر الوراق)

رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير، والسدي، وابن زيد: قديرا. وقال 
 مقيت: الرزاق.: المقيت: الواصب وقال الضحاك: ال(450)عبد هللا بن كثير

 (951)اهـ

اد المر :في تفسيرها وبيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -السعدي وأضاف -
بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من األمور، فمن شفع غيره وقام معه على 

كان له نصيب  -ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم-أمر من أمور الخير 
من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، وال ينقص من أجر األصيل والمباشر 

من اإلثم بحسب شيء، وَمْن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل 
ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر 
والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على اإلثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: 

                                                           
باب التحريض على الصدقة  -1724 برقم/–رضي هللا عنه -أبي موسى عن أبيه  أخرجه البخاري من حديث - 994

 والشفاعة فيها
مطر الوراق أبو رجاء الخراساني اإلمام، الزاهد، الصادق، أبو رجاء بن طهمان الخراساني، نزيل البصرة،  - 994

 تقن ذلك. روى عن: أنس بنمولى علباء بن أحمر اليشكري. كان من العلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف، وي
 مالك، والحسن، وابن بريدة، وعكرمة، وشهر بن حوشب، وبكر بن عبد هللا، وطائفة.

حدث عنه: شعبة، والحسين بن واقد، وإبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد العزيز بن عبد 
 عن رتبة الحسن. الصمد العمي، وآخرون. وغيره أتقن للرواية منه، وال ينحط حديثه

وقد احتج به: مسلم. قال يحيى بن معين: صالح. وقال أحمد بن حنبل: هو في عطاء ضعيف. قال الخليل بن عمر 
بن إبراهيم: سمعت عمي عيسى يقول: ما رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده. وقال مالك بن دينار: رحم هللا 

ي سير أعالم النبالء للذهب-مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. مطرا الوراق، إني ألرجو له الجنة، يقال: توفي 
 (5/254مختصرا وبتصرف يسير )

عمرو بن عبد هللا الكناني ابن زاذان بن فيروزان بن هرمز، اإلمام، العلم، مقرئ مكة،  كثير بنعبد هللا بن  - 956

علقمة الكناني. كان من أبناء فارس الذين وأحد القراء السبعة، أبو معبد الكناني، الداري، المكي، مولى عمرو بن 
 بعثهم كسرى إلى صنعاء اليمن، فطردوا عنها الحبشة.

قيل: قرأ على عبد هللا بن السائب المخزومي، وذلك محتمل، والمشهور تالوته على: مجاهد، ودرباس مولى ابن 
 عباس.

ن، وعدة وكان رجال مهيبا، طويال، تال عليه: أبو عمرو بن العالء، ومعروف بن مشكان، وإسماعيل بن قسطنطي
أبيض اللحية، جسيما، أسمر، أشهل العينين، تعلوه سكينة ووقار، وكان فصيحا، مفوها، واعظا، كبير الشأن. وقد 

سير أعالم النبالء للذهبي مختصرا -وثقه: النسائي أيضا. وعاش: خمسا وسبعين سنة. مات: سنة عشرين ومائة.
 (5/716وبتصرف يسير)

 (716/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -951



ُ َعلَى كُل ِ َشْيٍء ُمِقيتًا { أي: شاهدًا حفيًظا حسيبًا على هذه األعمال،  } َوَكاَن اَّللَّ
 (952)اهـقه.فيجازي كاُل ما يستح

َ َكاَن َعلَى كُل ِ َشْيٍء   وإذَا ُحي ِيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إنَّ اَّللَّ
 (61َحِسيباً )

 (257إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني 
في محل نصب متعلق بمضمون الجواب )حييتم( فعل ماض مبني للمجهول 

فاعل )بتحية( جار ومجرور متعلق مبني على السكون ... و)تم( ضمير نائب 
 ب )حييتم(، )الفاء( رابطة لجواب الشرط )حي وا( فعل أمر مبني على حذف
النون والواو فاعل )بأحسن( جار ومجرور متعلق ب )حيوا(، وعالمة الجر 
الفتحة فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل )من( حرف جر و)ها( 
ضمير في محل جر متعلق بأحسن )أو( حرف عطف )ردوا( مثل حيوا 
( لفظ الجاللة اسم إن   ( حرف مشبه بالفعل )اَّلل  و)ها( ضمير مفعول به )إن 

 «.959»صوب )كان على كل شيء حسيبا( مثل كان على كل شيء مقيتا من

 روائع البيان والتفسير
 )وإذَا ُحي ِيتُم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها(

عني جل ثناؤه بقوله:"وإذا حييتم بتحية"،  :-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-
إذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء والسالمة. "فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها"، 
يقول: فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم"أو ردوها" يقول: أو 

 رد وا التحية.
يي، ه اثم اختلف أهل التأويل في صفة"التحية" التي هي أحسن مما ُحي َِي ب لُمحَّ

 والتي هي مثلها.
فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول المسلَّم عليه إذا قيل:"السالم 
عليكم"، :"وعليكم السالم ورحمة هللا"، ويزيد على دعاء الداعي له. والرد 

يدعو السالم"، ف يقول: "وعليكمأن يقول:"السالم عليكم" مثلها. كما قيل له، أو 
 لذي دعا له.للداعي له مثل ا

رحمهم هللا  -ممن قال بذلك كالسدي وعطاء وابن جريج -رحمه هللا -وذكر
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فحيوا بأحسن منها أهَل اإلسالم،  . ثم قال:-تعالي

                                                           
 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -952

/190 ) 
دار الرشيد هـ( نشر : 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -953

 (116/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( .65في اآلية السابقة ) - 959



-كابن عباس ممن قال بذلك-رحمه هللا-وذكر أو ردوها على أهل الكفر.
 -رحمه هللا-وقتادة -رضي هللا عنهما
وأولى التأويلين بتأويل اآلية، قوُل من قال: ذلك في أهل  :ثم رجح وقال

ه معناه إلى أنه يرد السالم على المسلم إذا حياه تحية أحسن  اإلسالم، ووج 
حاح من اآلثار عن رسول هللا صلى هللا  من تحيته أو مثلها. وذلك أن الص ِ

. وقد يتهعليه وسلم أنه واجب على كل مسلم ردُّ تحية كل كافر بأَخسَّ من تح
أمر هللا برد ِ األحسن والمثل في هذه اآلية، من غير تمييز منه بين المستوجب 
ردَّ األحسن من تحيته عليه، والمردوِد عليه مثلها، بداللة يعلم بها صحة قوُل 

 برد األحسن: المسلم، وبرد المثل: أهل الكفر". قال: "عنىمن 
لك، وال صحة أثر الزم عن والصواب إذْ لم يكن في اآلية داللة على صحة ذ

الرسول صلى هللا عليه وسلم )أن يكون الخيار في ذلك إلى المسلَّم عليه: بين 
رد األحسن، أو المثل، إال في الموضع الذي خصَّ شيئًا من ذلك سنة من 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيكون مسلًَّما لها. وقد َخص ت السنة أهل 

 (955).اهـالكفر بالنهي عن رد األحسن

المراد أن يرد بأحسن مما حياه  :في بيانها فقال -رحمه هللا -ابن كثير وزاد -
به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السالم; رد عليه مثل ما قال، فأما أهل 
الذمة فال يُْبدؤون  بالسالم وال يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في 
الصحيحين، عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا سلم 

 . (456)أحدهم: السام عليك فقل: وعليك" عليكم اليهود فإنما يقول 
وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
"ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 

 .  (457)إلى أضيقه"
وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن الحسن البصري قال: السالم تطوع، 

 ة.والرد فريض
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه، 
فيأثم إن لم يفعل; ألنه خالف أمر هللا في قوله: } فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها 

 (954)اهـ{ .

                                                           
 6الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -955

/561  /10074 ) 
 باب كيف يرد على أهل الذمة السالم -5363 أخرجه البخاري برقم/- 950
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 الترغيب في المصافحة والترهيب من اإلشارة في السالم وما جاء في السالم على الكفار
 (719/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -954



َ َكاَن َعلَى كُل ِ َشْيٍء َحِسيباً(  ) إنَّ اَّللَّ
بمثله أو بأحسن منه، حسيبًا أي: محاسبًا أي: على كل شيٍء من َرد ِ السالم 

مجازيًا، وقال مجاهد: حفيًظا، وقال أبو عبيدة: كافيًا، يقال: حسبي هذا أي 
 (954) البغوي في تفسيره  ذكره-كفاني.اهـ

ُ ال إلَهَ إالَّ هَُو لَيَْجَمعَنَّكُْم إلَى يَْوِم الِقيَاَمِة ال َرْيَب ِفيِه وَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَِّ    اَّللَّ
 (63َحِديثاً )

 (210إعراب مفردات اآلية )
( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية للجنس )إله( اسم ال مبني على  )اَّلل 
الفتح في محل نصب )إال( أداة استثناء )هو( ضمير منفصل مبني في محل 
رفع بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف وتقديره موجود )الالم( 

( مضارع مبني على الفتح في  ...  ل رفعمحالم القسم لقسم مقد ر )يجمعن 
والنون نون التوكيد و)كم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

)إلى يوم( جار ومجرور متعلق ب )يجمعن كم( بتضمينه معنى يحشرن كم هو 
)القيامة( مضاف إليه مجرور )ال ريب( مثل ال إله )في( حرف جر و)الهاء( 

مبني  من( اسم استفهامضمير في محل جر متعلق بخبر ال )الواو( استئنافية )
( جار ومجرور متعلق  في محل رفع مبتدأ )أصدق( خبر مرفوع )من اَّلل 

 بأصدق )حديثا( تمييز منصوب.
 روائع البيان والتفسير

 ِ ُ ال إلَهَ إالَّ هَُو لَيَْجَمعَنَّكُْم إلَى يَْوِم الِقيَاَمِة ال َرْيَب فِيِه وَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ ) اَّللَّ
 ً  (َحِديثا

ُ ال ِإلَهَ ِإال هَُو  :في تفسيرها ما نصه -رحمه هللا -قال ابن كثير - قوله: } اَّللَّ
وتفرده باإللهية لجميع المخلوقات، وتضمَّن قسما، لقوله: } { إخبار بتوحيده 

لَيَْجَمعَنَّكُْم ِإلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ال َرْيَب ِفيِه { وهذه الالم موطئة للقسم، فقوله: } 
ُ ال ِإلَهَ ِإال هَُو { خبر وقََسم أنه سيجمع األولين واآلخرين في صعيد واحد  اَّللَّ

 فيجازي كل عامل بعمله.
ِ َحِديثًا { أي: ال أحد أصدق منه في حديثه  وقوله تعالى: } َوَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ

 وخبره، ووعده ووعيده، فال إله إال هو، وال رب سواه
ِ تعالي قولهفي بيان -هللارحمه  -السعديوأضاف - : } َوَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ

إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، ما نصه:َحِديثًا 
واألعمال مما يناقض ما أخبر   بل أعالها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم
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ن حقًّا. وهللا به، فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فال يمكن أن يك
 (901) اهـ

ُ أَْرَكَسُهم بَِما َكَسبُوا أَتُِريدُوَن أَن تَْهدُوا َمْن  فََما لَكُْم ِفي الُمَناِفِقيَن ِفئَتَْيِن واَّللَّ
ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ َسبِيالً ) ُ وَمن يُْضِلِل اَّللَّ  (66أََضلَّ اَّللَّ

 (214إعراب مفردات اآلية )
)الفاء( استئنافية )ما( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )الالم( حرف 

في محل جر متعلق بخبر ما )في المنافقين( جار ومجرور جر و)كم( ضمير 
متعلق بحال من فئتين، وعالمة الجر الياء )فئتين( حال من ضمير الخطاب 

لة ( لفظ الجالفي )لكم(، منصوبة وعالمة النصب الياء، )الواو( حالية )اَّلل  
مبتدأ مرفوع )أركس( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير 

)كسبوا( « 903»مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

 فعل ماض مبني على الضم 
 والواو فاعل. )الهمزة( لالستفهام اإلنكاري )تريدون( مضارع مرفوع ...

)تهدوا( مضارع منصوب والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب 
وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل )من( اسم موصول مبني في 
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع،  ( فعل ماض )اَّلل  محل نصب مفعول به )أضل 

 والمفعول محذوف.
 والمصدر المؤول )أن تهدوا ...( في محل نصب مفعول به عامله تريدون.

جازم مبني في محل نصب مفعول به  )الواو( استئنافية )من( اسم شرط
 ) )يضلل( مضارع مجزم فعل الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنين )اَّلل 
لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لن( حرف نفي 

 تقديره أنتونصب )تجد( فعل مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر 
تعلق ب )تجد(، )سبيال( )الالم( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر م

 مفعول به منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 

                                                           
/ 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -عديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر الس -901
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هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -902

 ( 141/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو اسم موصول في محل جر.. والجملة صلة الموصول - 903



عن زيد بن ثابت رضي  ( 759ص - 6ج)–رحمه هللا -قال اإلمام البخاري
هللا عنه قال: لما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إلى أحد 
رجع ناس ممن خرج وكان أصحاب النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول ال نقاتلهم فنزلت }فََما لَكُْم ِفي اْلُمنَاِفِقيَن 

ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا{ وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار ِفئَتَْيِن وَ  اَّللَّ

 (909خبث الحديد.)

ُ أَْرَكَسُهم بَِما َكَسبُوا (  )فََما لَكُْم ِفي الُمنَاِفِقيَن ِفئَتَْيِن واَّللَّ
يعني جل ثناؤه بقوله  :ما مختصره -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

منافقين فئتين"، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهل النفاق :"فما لكم في ال
فئتين مختلفتين "وهللا أركَسهم بما كسبوا"، يعني بذلك: وهللا َرد هم إلى أحكام 

 أهل الشرك، في إباحة دمائهم وَسْبي ذراريهم.
 (905)اهـ و"اإلركاس"، الردُّ، يقال منه:"أْرَكسهم" و"َرَكَسهم".

 -:-رحمه هللا -ابن القيم وزاد-
والمعنى : أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار. وأخبر سبحانه عن 
حكمه وقضائه فيهم وعدله ، وإن إركاسه لهم كان بسبب كسبهم وأعمالهم ، 

فهذا توحيده ، وهذا عدله  {بَْل راَن َعلى قُلُوِبِهْم ما كانُوا يَْكِسبُونَ  }كما قال 
إنكار الصفات والعدل قدرية والمعطلة من أن التوحيد : ال ما يقوله ال

 (900) اهـوالتكذيب بالقدر.

ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ َسِبيالً( ُ وَمن يُْضِلِل اَّللَّ  )أَتُِريدُوَن أَن تَْهدُوا َمْن أََضلَّ اَّللَّ
} أَتُِريدُوَن أَْن تَْهدُوا { أي:  في تفسيرها ما نصه: -رحمه هللا–قال البغوي -

ُ { وقيل: معناه أتقولون أن  هؤالء مهتدون وقد  أن ترشدوا } َمْن أََضلَّ اَّللَّ
ُ { أي: من يضلله هللا عن الهدى، } فَلَْن تَِجدَ لَهُ  أضل هم هللا، } َوَمْن يُْضِلِل اَّللَّ

 (907) اهـَسِبيال { أي: طريقًا إلى الحق.

َِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّى   ودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَكُونُوَن َسَواًء فاَل تَت
ِ فَإن تََولَّْوا فَُخذُوهُْم واْقتُلُوهُْم َحْيُث وَجدتُُّموهُْم وال  يَُهاِجُروا ِفي َسِبيِل اَّللَّ

َِّخذُوا ِمْنُهْم وِلياً وال نَِصيراً )  (69تَت
                                                           

في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–هادى الوادعىقال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن  - 909

إنها طيبة –وليس عنده  147ص 13ومسلم ج 745ص 9( الحديث أخرجه أيضا في التفسير ج37-النزول )ص
وابن  166و 163و 162ص 5. وأحمد في المسند ج69ص 2والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ج -إلخ

 .149ص 5والطبراني في الكبير ج 194ص 5جرير ج
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/10026  ) 
 (  470/ 1)  -تفسير القرآن الكريم ـ البن القيم  -900
 ( 459/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -907



 (216ب مفردات اآلية )إعرا
)ود وا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )لو( حرف مصدري 

 )تكفرون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل.
ل )لو تكفرون( في محل نصب مفعول به عامله ود وا.  والمصدر المؤو 

 )الكاف( حرف جر )ما( حرف مصدري )كفروا( مثل ودوا.
ل )ما كفروا( في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول والمص در المؤو 

 مطلق أي تكفرون كفرا ككفرهم.
)الفاء( عاطفة )تكونون( مضارع ناقص مرفوع ... والواو اسم تكون 
)سواء( خبر منصوب. )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )ال( ناهية جازمة 

.. والواو فاعل )من( )تتخذوا( مضارع مجزوم، وعالمة الجزم حذف النون .

، )أولياء( «904»حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بمفعول به ثان 

مفعول به أول منصوب )حتى( حرف غاية وجر )يهاجروا( مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل 

( ل لة فظ الجال)في سبيل( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل يهاجروا )اَّلل 
 مضاف إليه.

ل )أن يهاجروا ...( في محل جر  ب )حتى( متعلق ب  والمصدر المؤو 
 )تتخذوا(.

)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )تولوا( فعل ماض مبني على الضم 
المقدر على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنين في محل جزم فعل الشرط ... 

الشرط )خذوا( فعل أمر بني على حذف والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب 
النون ... والواو فاعل و)هم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )اقتلوهم( مثل 
خذوهم )حيث( ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق ب )اقتلوهم(، 

 )وجدتم( فعل ماض مبني على السكون ...
و)تم( ضمير فاعل و)الواو( زائدة إلشباع حركة الميم و)هم( ضمير مفعول 
به )الواو( عاطفة )ال تتخذوا منهم ولي ا( مثل المتقدمة )الواو( عاطفة )ال( 

 بالواو على )ولي ا( منصوب مثله.زائدة لتأكيد النفي )نصيرا( معطوف 
 روائع البيان والتفسير

َِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّى )ودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما   َكفَُروا فَتَكُونُوَن َسَواًء فاَل تَت
ِ فَإن تََولَّْوا فَُخذُوهُْم واْقتُلُوهُْم َحْيُث وَجدتُُّموهُْم وال  يَُهاِجُروا ِفي َسِبيِل اَّللَّ

َِّخذُوا ِمْنُهْم وِلياً وال نَِصيراً(  تَت

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -904

 (147/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو بمحذوف حال من أولياء إن جعل متعديا لواحد. - 904



ثناؤه بقوله:"ودوا لو تكفرون  يعني جل:-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-
كما كفروا"، تمنَّى هؤالء المنافقون الذين أنتم، أيها المؤمنون، فيهم فئتان أن 
تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، وتصديَق نبي ِكم محمد صلى هللا عليه 
وسلم"كما كفروا"، يقول: كما جحدوا هم ذلك"فتكونون سواء"، يقول: 

توون أنتم وهم في الشرك باهلل "فال تتخذوا منهم فتكونون كف اًرا مثلهم، وتس
أولياء حتى يهاجروا في سبيل هللا"، يقول حتى يخرجوا من دار الشرك 
ويفارقوا أهلها الذين هم باهلل مشركون، إلى دار اإلسالم وأهلها"في سبيل 
هللا"، يعني: في ابتغاء دين هللا، وهو سبيله، فيصيروا عند ذلك مثلكم، ويكون 

 (976).اهـينئذ حكمكملهم ح

َِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّى  وأضاف ابن كثير في تفسيرها ما نصه:- } فاَل تَت
ِ فَإِْن تََولَّْوا {أي: تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن  يَُهاِجُروا ِفي َسِبيِل اَّللَّ
عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم } فَُخذُوهُْم َواْقتُلُوهُْم َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم 

َِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليًّا وَ  وال تستنصروا بهم على  ال نَِصيًرا { أي: ال توالوهمَوال تَت
 (971)اهـاألعداء ما داموا كذلك.

يثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرْت ُصدُوُرهُْم   إالَّ الَِذيَن يَِصلُوَن إلَى قَْوٍم بَْينَكُْم وبَْينَُهم م ِ
ُ لَسَ  لََّطُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاتَلُوكُْم فَإِن أَن يُقَاِتلُوكُْم أَْو يُقَاِتلُوا قَْوَمُهْم ولَْو َشاَء اَّللَّ

ُ لَكُْم َعلَْيِهْم َسِبيالً )  (90اْعتََزلُوكُْم فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم وأَْلقَْوا إلَْيكُُم السَّلََم فََما َجعََل اَّللَّ
 (234إعراب مفردات اآلية )

( أداة استثناء )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب على االستثناء  )إال 

)يصلون( مثل تكفرون )إلى قوم( « 973»من ضمير المفعول في اقتلوهم 

جار ومجرور متعلق ب )يصلون(، )بين( ظرف مكان منصوب متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )بينهم( مثل 
بينكم ومعطوف عليه )ميثاق( مبتدأ مؤخر مرفوع )أو( حرف عطف 

 م( ضمير مفعول به )حصرت( فعل ماض ...)جاؤوا( مثل ود وا و)ك
و)التاء( تاء التأنيث )صدور( فاعل مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )أن( 

 حرف مصدري ونصب )يقاتلوا( مثل يهاجروا و)كم( مفعول به.
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ل )أن يقاتلوكم( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره  والمصدر المؤو 
 عن أن يقاتلوكم متعلق ب )حصرت(.

طف )يقاتلوا( مضارع منصوب معطوف على يقاتلوكم ... )أو( حرف ع
والواو فاعل )قوم( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه. )الواو( 
( لفظ الجاللة فاعل  استئنافية )لو( شرط غير جازم )شاء( فعل ماض )اَّلل 
مرفوع )الالم( واقعة في جواب لو )سل ط( فعل ماض، والفاعل هو و)هم( 

)على( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق ب ضمير مفعول به 
)سل طهم(، )الفاء( عاطفة )الالم( لتأكيد الربط )قاتلوا( مثل تولوا و)كم( 
ضمير مفعول به )الفاء( عاطفة )إن اعتزلوا( مثل ان تولوا ... و)كم( ضمير 
مفعول به )الفاء( عاطفة )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يقاتلوا( مضارع 

 الجزم حذف النون ...مجزوم وعالمة 
والواو فاعل، و)كم( مفعول به )الواو( عاطفة )ألقوا( ماض مبني على الضم 
المقدر على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنين ... والواو فاعل )إليكم( مثل 

 عليكم متعلق ب )ألقوا(، )السلم( مفعول به منصوب
( مث ل شاء اَّلل  )لكم( مثل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )ما( نافية )جعل اَّلل 

، )عليهم( مثل عليكم متعلق بحال من )سبيال( «979»عليكم متعلق ب )جعل( 

 وهو مفعول به منصوب.
 روائع البيان والتفسير

يثَاٌق(  )إالَّ الَِذيَن يَِصلُوَن إلَى قَْوٍم بَْينَكُْم وبَْينَُهم م ِ
يعني جل ثناؤه  :بتصرف يسير  -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن تولىَّ هؤالء بقوله:"إال الذين يصلون 
المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن اإليمان باهلل ورسوله، وأبوا الهجرة فلم 
يهاجروا في سبيل هللا، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، سوى من َوصل 

د وميثاق،  فدخلوا فيهم، وصاروا منهم إلى قوم بينكم وبينهم ُموادعة وعه
منهم، ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك 
راضيًا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أن ال تسبى نساؤهم وذراريهم، 

 وال تغنم أموالهم
معنى قوله:"إال الذين يصلون إلى قوم"، إال  العربية، أنوقد زعم بعض أهل 

 صلقولهم: "ات  الذين يتَّصلون في أنسابهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق، من 
 الرجل"، بمعنى: انتمى وانتسب.

 :-رحمه هللا -ثم قال أبو جعفر الطبري
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وال وجه لهذا التأويل في هذا الموضع، ألن االنتساب إلى قوم من أهل  
د، لو كان يوجب للمنتسبين إليهم ما لهم، إذا لم يكن لهم من الموادعة أو العه

العهد واألمان ما لهم، لما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِليقاتل قريًشا 
لين. وألهل اإليمان من الحق بإيمانهم، أكثر مما  وهم أنسباُء السابقين األوَّ

يش وسلم مشركي قرألهل العهد بعهدهم. وفي قتال رسول هللا صلى هللا عليه 
بتركها الدخول فيما دخل فيه أهل اإليمان منهم، مع قرب أنسابهم من أنساب 
المؤمنين منهم  الدليُل الواضح أن  انتساب من ال عهد له إلى ذي العهد منهم، 

 لم يكن موجبا له من العهد ما لذي العهد من انتسابه.
 من قاتل من أنسباء فإن ظن ذو غفلة أن قتال النبي  صلى هللا عليه وسلم

المؤمنين من مشركي قريش، إنما كان بعد ما نُسخ قوله:"إال الذين يصلون 
التأويل أجمعوا على أن ناسخ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن أهل 

 (975)اهـذلك"براءة"، و"براءة" نزلت بعد فتح مكة ودخول قريش في اإلسالم.

ُ ) أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرْت ُصدُوُرهُْم  أَن يُقَاتِلُوكُْم أَْو يُقَاِتلُوا قَْوَمُهْم ولَْو َشاَء اَّللَّ
َل لََسلََّطُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاتَلُوكُْم فَإِن اْعتََزلُوكُْم فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم وأَْلقَْوا إلَْيكُمُ السَّلََم فََما َجعَ 

ُ لَكُْم َعلَْيِهْم َسِبيالً(  اَّللَّ
وقوله: } أَْو َجاُءوكُْم { أي:  في تفسيرها ما نصه:-هللارحمه –قال البغوي -

يتصلون بقوم جاءوكم، } َحِصَرْت ُصدُوُرهُْم { أي: ضاقت صدورهم، قرأ 
الحسن ويعقوب "حصرةً "  منصوبة منونة أي: ضيقة صدورهم، يعني القوم 
الذين جاءوكم وهم بنو مدلج، كانوا عاهدوا أن ال يقاتلوا المسلمين وعاهدوا 
قريًشا أن ال يقاتلوهم، حصرت: ضاقت صدورهم ، } أَْن يُقَاِتلُوكُْم { أي: عن 
قتالكم للعهد الذي بينكم، } أَْو يُقَاِتلُوا قَْوَمُهْم { يعني: من أِمَن منهم، ويجوز 
أن يكون معناه أنهم ال يقاتلونكم مع قومهم وال يقاتلون قومهم معكم، يعني 

 ك.قريًشا قد ضاقت ُصدُوُرهم لذل
وقال بعضهم: أو بمعنى الواو، كأن ه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو 
جاءوكم َحِصَرْت صدوُرهم، أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال 
معكم، وهم قوم هالل األسلميون وبنو بكر، نهى هللا سبحانه عن قتال هؤالء 

ى قوم ذوي عهٍد المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهٍد للمسلمين، ألن  من انضم إل
 فله حكمهم في حقن الدم.

ُ لََسلََّطُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاتَلُوكُْم { يذكر منَّتَهُ على المسلمين  قوله تعالى: } َولَْو َشاءَ اَّللَّ
ِ بأس المعاهدين، يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى هللا في  بكف 

كم  لسلطهم عليكم فَلَقَاتلوقلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم، ولو شاء هللا
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مع قومهم، } فَإِِن اْعتََزلُوكُْم { أي: اعتزلوا قتالكم، } فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم { ومن 
اتصل بهم، ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم، } َوأَْلقَْوا ِإلَْيكُُم السَّلََم { 

ُ لَكُمْ  يقا َعلَْيِهْم َسبِيال { أي: طر أي: الصلح فانقادوا واستسلموا } فََما َجعََل اَّللَّ
 (970) اهـبالقتل والقتال.

َستَِجدُوَن آَخِريَن يُِريدُوَن أَن يَأَْمنُوكُْم ويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إلَى الِفتْنَِة  
أُْرِكسُوا ِفيَها فَإن لَّْم يَْعتَِزلُوكُْم ويُْلقُوا إلَْيكُُم السَّلََم ويَكُفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوهُْم 

ِبيناً )واْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَِقْفتُُموهُْم   (91وأُْوالِئكُْم َجعَْلنَا لَكُْم َعلَْيِهْم سُْلَطاناً مُّ
 (233إعراب مفردات اآلية )

 )السين( حرف استقبال )تجدون( مضارع مرفوع ...
والواو فاعل )آخرين( مفعول به منصوب، وعالمة النصب الياء )يريدون( 
مثل تجدون )أن( حرف مصدري ونصب )يأمنوا( مضارع منصوب 

النصب حذف النون ... والواو فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الواو(  وعالمة
عاطفة )يأمنوا( معطوف على يأمنوكم منصوب مثله )قوم( مفعول به 

 منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه.
 والمصدر المؤول )أن يأمنوكم( في محل نصب مفعول به عامله يريدون.

الجواب أركسوا )كل ما( ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط متعلق ب
)رد وا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو ضمير مبني 
في محل رفع نائب فاعل )إلى الفتنة( جار ومجرور متعلق ب )رد وا(، 
)أركسوا( مثل رد وا )في( حرف جر و)ها( ضمير في محل جر متعلق ب 

يعتزلوا( )أركسوا(. )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )لم( حرف نفي )

، وعالمة الجزم حذف النون .. والواو «974»مضارع مجزوم فعل الشرط 

فاعل و)كم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )يلقوا( مثل يعتزلوا ومعطوف 
عليه والنفي السابق متسلط عليه )إلى( حرف جر و)كم( ضمير في محل 

وا فجر متعلق ب )يلقوا(، )السلم( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )يك
أيديهم( مثل يلقوا السلم ... و)هم( مضاف إليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط 

، )الواو( عاطفة )أوالء( «974»)خذوهم ... ثقفتموهم( مر  إعراب نظيرها 

اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )جعلنا( فعل 
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جعلنا ماض وفاعله )لكم( مثل إليكم متعلق بمحذوف مفعول ثان لفعل 
)عليهم( مثل إليكم متعل ق بحال من )سلطانا( وهو مفعول به منصوب )مبينا( 

 نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

)َستَِجدُوَن آَخِريَن يُِريدُوَن أَن يَأَْمنُوكُْم ويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إلَى الِفتْنَِة 
 ( أُْرِكسُوا ِفيَها

هؤالء في الصورة الظاهرة كمن  بقوله:-رحمه هللا–فسرها ابن كثير -
تقدمهم، ولكن نية هؤالء غير نية أولئك، فإن هؤالء منافقون يظهرون للنبي 
صلى هللا عليه وسلم وألصحابه اإلسالم; ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم 
وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في الباطن، فيعبدون معهم ما يعبدون، 

ا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: } َوِإذَا َخلَْوا ليأمنو
[ وقال هاهنا: 12ِإلَى َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا ِإنَّا َمعَكُْم ِإنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزئُوَن  { ]البقرة: 
 (946)اهـ} كُلََّما ُردُّوا ِإلَى اْلِفتْنَِة أُْرِكسُوا ِفيَها { أي: انهمكوا فيها.

لَّْم يَْعتَِزلُوكُْم ويُْلقُوا إلَْيكُُم السَّلََم ويَكُفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوهُْم واْقتُلُوهُْم َحْيُث  ) فَإن 
 ً ِبينا  ( ثَِقْفتُُموهُْم وأُْوالِئكُْم َجعَْلنَا لَكُْم َعلَْيِهْم سُْلَطاناً مُّ

فُّوا وكُْم { أي: فإن لم يك} فَإِْن لَْم يَْعتَِزلُ  رحمه هللا في تفسيرها:-قال البغوي-
عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة، } َويُْلقُوا ِإلَْيكُمُ السَّلََم { أي: المفاداة والصلح، 
} َويَكُفُّوا أَْيِديَُهْم { ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم، } فَُخذُوهُم { أسراء، } 

 ُ ولَِئكُم { أي: أهل هذه الصفة، َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَِقْفتُُموهُْم { أي: وجدتموهم، } َوأ
ةً بين ةً ظاهرة بالقتل والقتال .اهـ  } َجعَْلنَا لَكُْم َعلَْيِهْم سُْلَطانًا ُمِبينًا { أي: ُحجَّ

(941) 

فَُخذُوهُْم  تعالي } المقصود بقولهفي تفسيره لآلية -رحمه هللا–وذكر السعدي  -
 وبيان شافي فقال: أي: في أي وقت وأي{ بتبسيط واْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَِقْفتُُموهُْم 

محل كان، وهذا من جملة األدلة الدالة على نسخ القتال في األشهر الحرم، 
كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة، 

 محمولة على تقييد التحريم في األشهر الحرم.
 ق:ثم إن هللا استثنى من قتال هؤالء المنافقين ثالث ِفرَ 

فرقتين أمر بتركهم وحتَّم على ذلك، إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين 
المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم، فيكون له حكمهم في حقن 

 الدم والمال.
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والفرقة الثانية: قوم } َحِصَرْت ُصدُوُرهُْم أَْن يُقَاِتلُوكُْم أَْو يُقَاِتلُوا قَْوَمُهْم { أي: 
ال تسمح أنفسهم بقتالكم، وال بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين،  بقوا،

 ُ فهؤالء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك في قوله: } َولَْو َشاَء اَّللَّ
 لََسلََّطُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاتَلُوكُْم { فإن األمور الممكنة ثالثة أقسام:

وهذا متعذر من هؤالء، فدار األمر إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، 
بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون األمرين عليكم، 
وهللا قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية، واحمدوا ربكم الذي كف 

 أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك.
ُ لَكُ } فَـ { هؤالء } إن اْعتََزلُوكُْم فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم وَ  ْم أَْلقَْوا ِإلَْيكُُم السَّلََم فََما َجَعَل اَّللَّ

 َعلَْيِهْم َسِبيال { .
الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم 
الذين قال هللا فيهم: } َستَِجدُوَن آَخِريَن { أي: من هؤالء المنافقين. } يُِريدُوَن 

: خوفا منكم } َويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلََّما ُردُّوا ِإلَى اْلِفتْنَِة أُْرِكسُوا أَْن يَأَْمنُوكُْم { أي
ِفيَها { أي: ال يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض 
من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رءوسهم، وازداد كفرهم ونفاقهم، 

 قيقة مخالفة لها.وهؤالء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الح
فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراًما لهم ال خوفا على أنفسهم، 
وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا ال احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال 
المؤمنين، فإنهم مستعدون النتهازها، فهؤالء إن لم يتبين منهم ويتضح 

تالهم، فإنهم يقاتلون، ولهذا قال: } اتضاًحا عظيًما اعتزال المؤمنين وترك ق
فَإِْن لَْم يَْعتَِزلُوكُْم َويُْلقُوا ِإلَْيكُمُ السَّلََم { أي: المسالمة والموادعة } َويَكُفُّوا أَْيِديَُهْم 

{ أي:  افَُخذُوهُْم َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَِقْفتُُموهُْم َوأُولَِئكُْم َجعَْلنَا لَكُْم َعلَْيِهْم سُْلَطانًا ُمِبينً 
حجة بينة واضحة، لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فال يلوموا 

 (942) هـإال أنفسهم.ا

وَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إالَّ َخَطئاً وَمن قَتََل ُمْؤِمناً َخَطئاً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة 
َسلََّمةٌ إلَى أَْهِلِه إالَّ  ْؤِمنٍَة وِديَةٌ مُّ دَّقُوا فَإن َكاَن ِمن قَْوٍم َعدٍُو  لَّكُْم وهَُو مُّ  أَن يَصَّ

َسلََّمةٌ  يثَاٌق فَِديَةٌ مُّ ْؤِمنٍَة وإن َكاَن ِمن قَْوٍم بَْينَكُْم وبَْينَُهم م ِ ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة مُّ
ْؤِمنٍَة فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَامُ  َن َشْهَرْيِن ُمتَتَاِبعَْيِن تَْوبَةً م ِ  إلَى أَْهِلِه وتَْحِريُر َرقَبٍَة مُّ

ُ َعِليماً َحِكيماً ) ِ وَكاَن اَّللَّ  ( 94اَّللَّ
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 (267إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )ما( نافية )كان( فعل ماض ناقص )لمؤمن( جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر كان )أن( حرف مصدري ونصب )يقتل( مضارع 

مستتر تقديره هو )مؤمنا( مفعول به منصوب منصوب، والفاعل ضمير 
)إال( أداة حصر )خطأ( مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته منصوب 

«949.» 

ل )أن يقتل( في محل رفع اسم كان مؤخر.  والمصدر المؤو 
)الواو( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )قتل( فعل 

مير مستتر تقديره هو )مؤمنا( ماض في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ض

، «945»مفعول به منصوب )خطأ( مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب 

)الفاء( رابطة لجواب الشرط )تحرير( خبر لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو 

، )رقبة( مضاف إليه مجرور )مؤمنة( نعت «940»المسؤولية أو الواجب 

على تحرير مرفوع مثله  لرقبة مجرور مثله )الواو( عاطفة )دية( معطوف
)مسل مة( نعت لدية مرفوع مثله )إلى أهله( جار ومجرور ومضاف إليه، 
متعلق ب )مسل مة(، )إال( أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب 

 والواو فاعل. ...)يصد قوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون 
ل )أن يصدقوا( في محل نصب على االستثناء ن المنقطع أل والمصدر المؤو 

 «.947»الدية ليست من نوع التصدق 

 )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )كان( فعل ماض ناقص في
محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )من قوم( جار 
( نعت لقوم مجرور مثله )الالم(  ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، )عدو 

، )الواو( «944»بنعت لعدو حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق 

حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ )مؤمن( خبر مرفوع 
)الفاء( رابطة لجواب الشرط )تحرير رقبة مؤمنة( مثل األولى. )الواو( 
عاطفة )إن كان من قوم( مثل األولى )بين( ظرف مكان منصوب متعلق 
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 أو متعلق بعدو على أنه مصدر.  - 944



طفة )بينهم( مثل بمحذوف خبر مقدم و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عا
ر مرفوع )الفاء( رابطة لجواب  بينكم ومعطوف عليه )ميثاق( مبتدأ مؤخ 
الشرط )دية( خبر لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواجب 

، )مسل مة إلى أهله .. رقبة( مثل المتقدمة )الفاء( عاطفة )من( اسم «944»

فقط )يجد( مضارع  شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )لم( حرف نفي

، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الفاء( رابطة «946»مجزوم فعل الشرط 

، )شهرين( «941»لجواب الشرط )صيام( خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب 

مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء )متتابعين( نعت مجرور وعالمة 

توبة من هللا  أي شرع ذلك« 942»الجر الياء )توبة( مفعول ألجله منصوب 

)من هللا( جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لتوبة )الواو( استئنافية )كان( 
فعل ماض ناقص )هللا( لفظ الجاللة اسم كان مرفوع )عليما( خبر كان 

 منصوب )حكيما( خبر كان ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

اً وَمن قَتََل ُمْؤِمناً َخَطئاً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة )وَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إالَّ َخَطئ
دَّقُوا( َسلََّمةٌ إلَى أَْهِلِه إالَّ أَن يَصَّ ْؤِمنٍَة وِديَةٌ مُّ  مُّ

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن  :-رحمه هللا -قال ابن كثير -
بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا، 

ك والثيب الزاني، والتاروأني رسول هللا إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، 
 .  (493)ق للجماعة"لدينه المفار

ثم إذا وقع شيء من هذه الثالث، فليس ألحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما 
 (949)اهـذلك إلى اإلمام أو نائبه.

هذه الصيغة من :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -السعديوأضاف -
يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: صيغ االمتناع، أي: 

متعمدا، وفي هذا اإلخباُر بشدة تحريمه وأنه مناف لإليمان أشد منافاة، وإنما 
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يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى 
عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن اإليمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه 

عقد هللا بينه وبينه األخوة اإليمانية التي من مقتضاها محبته  الذي قد
ومواالته، وإزالة ما يعرض ألخيه من األذى، وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا 
يصدقه قوله صلى هللا عليه وسلم: "ال ترجعوا بعدي كفاًرا يضرب بعضكم 

 (495)رقاب بعض" 

ان قوله: لشرك باهلل. ولما كفعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد ا
} َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا { لفظا عاما لجميع األحوال، وأنه ال يصدر 
منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: } ِإال َخَطأً { 
فإن المخطئ الذي ال يقصد القتل غير آثم، وال مجترئ على محارم هللا، 

لكنه لما كان قد فعل فعال شنيعًا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده و
أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: } َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً { سواء كان القاتل 
ا أو عبدًا، صغيًرا أو كبيًرا، عاقال أو مجنونًا، مسلًما أو  ذكًرا أو أنثى حرًّ

دالة على العموم وهذا من أسرار اإلتيان بـ كافًرا، كما يفيده لفظ "َمْن" ال
"َمْن"في هذا الموضع، فإن سياق الكالم يقتضي أن يقول: فإن قتله، ولكن 

 هذا لفظ ال يشمل ما تشمله "َمْن"
وسواء كان المقتول ذكًرا أو أنثى، صغيًرا أو كبيًرا، كما يفيده التنكير في 

ي ة { كفارة لذلك، تكون فسياق الشرط، فإن على القاتل } تحرير رقبة مؤمن
ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، والذكر واألنثى، والصحيح والمعيب، 

 في قول بعض العلماء.
ولكن الحكمة تقتضي أن ال يجزئ عتق المعيب في الكفارة; ألن المقصود 
بالعتق نفع العتيق، وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرق 

نه ال يجزئ عتقه، مع أن في قوله: } تحرير رقبة { ما يدل على أنفع له فإ
ذلك; فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم 

 يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح.
لَى إِ وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. } ُمَسلََّمةٌ 

أَْهِلِه { جبًرا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما 
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أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا  وتمام متنه" منى
يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

ارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مر
هل بلغت قال ابن عباس رضي هللا عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب ال ترجعوا 

 " بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض



ترك، الميت، فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب 
 الفقه.

وقوله: } ِإال أَْن يَصَّدَّقُوا { أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإنها 
لى العفو ألن هللا سماها صدقة، والصدقة مطلوبة تسقط، وفي ذلك حث لهم ع

 (940) اهـفي كل وقت.

ْؤِمنٍَة وإن َكاَن ِمن قَْوٍم  )فَإن َكاَن ِمن قَْوٍم َعدٍُو  لَّكُْم وهَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة مُّ
َسلََّمةٌ إلَى أَْهِلِه وتَْحِريُر  يثَاٌق فَِديَةٌ مُّ ْؤِمنٍَة(بَْينَكُْم وبَْينَُهم م ِ  َرقَبٍَة مُّ

ٍ لَكُْم َوهَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر  :-رحمه هللا-قال البغوي- } فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعدُو 
َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة { أراد به إذا كان الرجل مسلًما في دار الحرب منفردًا مع الكفار 

منه إذا  المراد فقتله من لم يعلم بإسالمه فال دية فيه، وعليه الكفارة، وقيل:
كان المقتول مسلًما في دار اإلسالم وهو ِمْن نََسِب قوم كفار، وقرابتُهُ في دار 
الحرب حرٌب للمسلمين ففيه الكفارة وال دية ألهله، وكان الحارث بن زيد 
من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية ألنه لم 

 عهد.يكن بين قومه وبين المسلمين 
قوله تعالى: } َوِإْن َكاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق  :–رحمه هللا  -وأضاف 

فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ ِإلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة { أراد به إذا كان المقتول كافًرا 
ؤمنة إعتاق رقبة مذميًا أو معاهدًا فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون ب

سواء كان المقتول مسلًما أو معاهدًا، رجال كان أو امرأةً، حًرا كان أو عبدًا، 
 (947) اهـ .وتكون في مال القاتل

ُ َعِليماً َحِكيماً( ِ وَكاَن اَّللَّ َن اَّللَّ  ) فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةً م ِ
} فََمْن لَْم يَِجْد { الرقبة وال ثمنها، بأن  هللا في بيانها:رحمه  -قال السعدي-

كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه األصلية شيء 
يفي بالرقبة، } فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَاِبعَْيِن { أي: ال يفطر بينهما من غير عذر، 

والحيض ونحوهما. فإن أفطر لعذر فإن العذر ال يقطع التتابع، كالمرض 
 وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم.

ِ { أي: هذه الكفارات التي أوجبها هللا على القاتل توبة من هللا  } تَْوبَةً ِمَن اَّللَّ
على عباده ورحمة بهم، وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم 

 أ.احتراز، كما هو واقع كثيًرا للقاتل خط
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ُ َعِليًما َحِكيًما { أي: كامل العلم كامل الحكمة، ال يخفى عليه مثقال  } َوَكاَن اَّللَّ
ذرة في األرض وال في السماء، وال أصغر من ذلك وال أكبر، في أي وقت 

 كان وأي محل كان.
وال يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه 

، ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة فهو متضمن لغاية الحكمة
مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب إلعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود 
إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية 
التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق 

اللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته األبدية إلى التعبد هلل الشهوات و
 تعالى بتركها تقربا إلى هللا.

ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم 
يشرع اإلطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة. بخالف الظهار، كما سيأتي 

 إن شاء هللا تعالى.
أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن ومن حكمته 

 كثير من القتل باستعمال األسباب العاصمة عن ذلك.
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون 
القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك 

لمعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف من بينه وبينهم ا
المفاسد ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذًرا من 
تحميلهم ويخف عنهم )بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت 

 أيضا بتأجيلها عليهم ثالث سنين.
بالدية التي أوجبها  ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم،

 (944) هـعلى أولياء القاتل.ا

ُ َعلَْيِه ولَعَنَهُ  داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها وَغِضَب اَّللَّ تَعَم ِ ً مُّ وَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنا
 ( 97وأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيماً )
 (299إعراب مفردات اآلية )

، )متعمدا( حال منصوبة «566»السابقة )الواو( عاطفة )من يقتل مؤمنا( مثل 

من فاعل يقتل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )جزاء( مبتدأ مرفوع و)الهاء( 
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)خالدا( حال منصوبة من مقد ر  ضمير مضاف إليه )جهنم( خبر مرفوع

، )في( حرف جر و)ها( ضمير في محل جر متعلق ب )خالدا(، «561»

( لفظ ا لجاللة فاعل مرفوع )على( )الواو( عاطفة )غضب( فعل ماض )اَّلل 
حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )غضب(، )الواو( عاطفة 
)لعنه( فعل ومفعوله، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الواو( عاطفة )أعد ( 
مثل غضب )له( مثل عليه متعلق ب )أعد (، )عذابا( مفعول به منصوب 

 )عظيما( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ َعلَْيِه ولَعَنَهُ  داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها وَغِضَب اَّللَّ تَعَم ِ ً مُّ )وَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنا
 وأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيماً(

هذا و في تفسيرها ما مختصره وبتصرف يسير: -رحمه هللا -قال ابن كثير-
يم، الذي هو مقرون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظ

بالشرك باهلل في غير ما آية في كتاب هللا، حيث يقول، سبحانه، في سورة 
 ُ َم اَّللَّ ِ ِإلًَها آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ الفرقان: } َوالَِّذيَن ال يَْدعُوَن َمَع اَّللَّ

ِ َوال يَْزنُوَن { اآلية ]الفرقان:  تعالى: } قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما  [ وقال16ِإال ِباْلَحق 
َم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أاَل تُْشِركُوا ِبِه َشْيئًا { إلى أن قال:  َحرَّ

ِ ذَِلكُْم َوصَّاكُْم ِبِه لَعَلَّكُْم تَْعِقلُوَن {   ُ ِإال ِباْلَحق  َم اَّللَّ } َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
 [.151]األنعام: 

 ي تحريم القتل كثيرة جدا.واألحاديث ف
 :-رحمه هللا –وذكر منها  –قلت: 

*حديث ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أول ما يقضى 
 (502)بين الناس يوم القيامة في الدماء" 

 (503)*حديث آخر: "لزوال الدنيا أهون عند هللا من قتل رجل مسلم" 
عباس، رضي هللا عنهما، يرى أنه ال  :وقد كان ابن-رحمه هللا تعالي-ثم قال

 توبة للقاتل عمدا لمؤمن.
منها  -رضي هللا عنهما -عدة أحاديث عن ابن عباس -رحمه هللا–وذكر 

حديث البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف 
فيها أهل الكوفة، فََرَحْلُت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه اآلية: 

                                                           
هو ضمير المفعول من فعل تقديره: جازاه هللا خالدا فيها ... أو من ضمير المفعول أو نائب الفاعل من فعل - 561

من ضمير الغائب في قوله )جزاؤه( لسببين: األول أنه  تقديره: يجزاها خالدا فيها ... ويضعف أن يكون حاال
 مضاف إليه، والثاني أنه فصل بين الحال وصاحبها بأجنبي وهو خبر المبتدأ.

 باب المجازاة بالدماء في اآلخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة -7136 أخرجه مسلم برقم/ - 562
 امع .في صحيح الج 5033انظر حديث رقم / - 563



دًا فََجَزاُؤهُ جَ  َهنَُّم َخاِلدًا{ هي آخر ما نزل وما نسخها } َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتَعَم ِ
 (504)شيء.

: وممن ذهب إلى أنه ال توبة له من السلف: زيد بن ثابت، -رحمه هللا-ثم قال
 .وأبو هريرة، وعبد هللا بن عمر

 
والذي عليه الجمهور من سلف األمة وخلفها: أن  :-رحمه هللا -ثم أضاف

، ، فإن تاب وأناب وخشع وخضعالقاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل
وعمل عمال صالحا، بدل هللا سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظالمته 

 وأرضاه عن طالبته.
ِ إِلًَها آَخَر َواَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَِّتي  قال هللا تعالى: } َوالَِّذيَن اَل يَْدعُوَن َمَع اَّللَّ

ِ َواَل يَ  ُ ِإالَّ ِباْلَحق  َم اَّللَّ ( يَُضاَعْف لَهُ 16ْزنُوَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك يَْلَق أَثَاًما )َحرَّ
( ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل 19اْلعَذَاُب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َويَْخلُْد ِفيِه ُمَهانًا )

ُ َغفُ  ُ َسي ِئَاِتِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اَّللَّ ُل اَّللَّ ( { 30وًرا َرِحيًما )َصاِلًحا َفأُولَِئَك يُبَد ِ
[ وهذا خبر ال يجوز نسخه. وحمله على المشركين، وحمل 30، 16]الفرقان: 

 هذه اآلية على المؤمنين خالف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، وهللا أعلم.
 ةِ وقال تعالى: } قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحمَ 

ِحيمُ { ]الزمر: َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا ِإنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ [ وهذا عام 57هللاِ ِإنَّ اَّللَّ
في جميع الذنوب، من كفر وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغير ذلك: 

 كل من تاب من أي ذلك تاب هللا عليه.
َ ال يَْغِفُر أَْن يُْشرَ  َك ِبِه َويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء { وقال تعالى: } ِإنَّ اَّللَّ

[. فهذه اآلية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي 26]النساء: 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه اآلية وقبلها، لتقوية الرجاء، وهللا 

 (565) أعلم.

ً  -رحمه هللا -وقال السعدي- الرأي مبيناً خطورة هذه الكبيرة وموضحا
تقدم أن هللا أخبر أنه ال  ما نصه:–وهللا أعلم واحكم –الصواب في المسألة 

يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد 
القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له األفئدة، وتنزعج منه أولو 

 العقول.
ا الوعيد، بل وال مثله، أال وهو اإلخبار فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذ

بأن جزاءه جهنم، أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه 
بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات 
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الفوز والفالح، وحصول الخيبة والخسار. فعياذًا باهلل من كل سبب يبعد عن 
 رحمته.
لوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر وهذا ا

 والمعاصي بالخلود في النار، أو حرمان الجنة.
في تأويلها مع اتفاقهم على بطالن قول  -رحمهم هللا-وقد اختلف األئمة 

الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب 
لمحقق: شمس الدين بن القيم رحمه هللا في في تأويلها ما قاله اإلمام ا

بعدما ذكر تأويالت األئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت  -"المدارج" فإنه قال 
ِفرقَة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، وال يلزم من 
وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء 

 موانعه.
اية هذه النصوص اإلعالم بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها، وقد قام وغ

الدليل على ذكر الموانع فبعضها باإلجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع 
باإلجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي ال مدفع لها، والحسنات 

 مة الحدود فيالعظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقا
الدنيا مانع بالنص، وال سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فال بد من إعمال 

 النصوص من الجانبين.
ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات، اعتباًرا بمقتضي العقاب 

 ومانعه، وإعماال ألرجحها.
األحكام قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء 

الشرعية واألحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه 
ارتباط األسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل هللا سبحانه لكل ضد ضدا 

 يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم لألغلب منهما.
فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد األخالط وبغيها مانع من عمل 

وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى األدوية واألمراض. الطبيعة، 
والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير 

 اآلخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له.
وِمْن هنا يعلم انقسام الخلق إلى َمْن يدخل الجنة وال يدخل النار، وعكسه، 

ل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى وَمْن يدخ
المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما 
 أخبر هللا به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين.



ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه، وربوبيته وعزته وحكمته وأنه 
تحيل عليه خالف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما ال يليق به إليه، فيكون يس

 نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره.
وهذا يقين اإليمان، وهو الذي يحرق السيئات، كما تحرق النار الحطب، 
وصاحب هذا المقام من اإليمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت 

فإن ما معه من نور اإليمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت منه وكثرت، 
بالرجوع إلى هللا في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى هللا. انتهى كالمه 

 (560) قدس هللا روحه، وجزاه عن اإلسالم والمسلمين خيرا.اهـ

ِ فَتَبَيَّنُ  ْلقَى إلَْيكُُم وا وال تَقُولُوا ِلَمْن أَ يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا إذَا َضَرْبتُْم ِفي َسِبيِل اَّللَّ
ِ َمغَاِنُم َكثِيَرةٌ َكذَِلَك  ً تَْبتَغُوَن َعَرَض الَحيَاِة الدُّْنيَا فَِعندَ اَّللَّ السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمنا

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخبِ  ُ َعلَْيكُْم فَتَبَيَّنُوا إنَّ اَّللَّ ن قَْبُل فََمنَّ اَّللَّ  (92راً )يكُنتُم م ِ
 (503إعراب مفردات اآلية )

)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب 
و)ها( أداة تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو 

 نعت له )آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ..
 محل والواو فاعل )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في

 نصب متعلق بمضمون الجواب )ضربتم( فعل ماض مبني على السكون ...
و)تم( ضمير فاعل )في سبيل( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل ضربتم 

( لفظ الجاللة مضاف إليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )تبينوا( «564» ، )اَّلل 

)ال( ناهية فعل أمر مبني على حذف النون ... و)الواو( فاعل )الواو( عاطفة 
جازمة )تقولوا( فعل مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... والواو 
فاعل )الالم( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب 
)تقولوا(، )ألقى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف، والفاعل 

لق تعضمير مستتر تقديره هو )إلى( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر م
ب )ألقى(، )السالم( مفعول به منصوب )لست( فعل ماض جامد ناقص ... 
و)التاء( ضمير في محل رفع اسم ليس )مؤمنا( خبر ليس منصوب )تبتغون( 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل )عرض( مفعول به منصوب )الحياة( 
مضاف إليه مجرور )الدنيا( نعت للحياة مجرور مثله وعالمة الجر الكسرة 
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لمقدرة على األلف )الفاء( تعليلية )عند( ظرف منصوب متعلق بخبر مقدم ا
( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )مغانم( مبتدأ مؤخر مرفوع )كثيرة(  )اَّلل 
نعت مرفوع. )الكاف( حرف جر و)ذا( اسم إشارة مبني في محل جر متعلق 

عل ( فبمحذوف خبر مقدم للناقص و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )كنتم
ماض ناقص مبني على السكون ... و)تم( ضمير اسم كان )من( حرف جر 
)قبل( اسم مبني على الضم في محل جر متعلق بالخبر المحذوف )الفاء( 
( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )عليكم( مثل إليكم  عاطفة )من( فعل ماض )اَّلل 

(، )الفاء( رابطة لجواب شرط مقد ر )تبي نوا( مثل  (متعلق ب )من   األول )إن 
( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض  حرف مشبه بالفعل )اَّلل 
 ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول

متعلق ب )خبيرا( والعائد محذوف )تعلمون( مثل « 564»مبني في محل جر 

 تبتغون )خبيرا( خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه ء في جا
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 743ص -9ج) ما مختصره وبتصرف يسير: البخاري –أسباب النزول 
 السَّالَم لَْستَ عن ابن عباس رضي هللا عنهما }َوال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى ِإلَْيكُُم (

ُمْؤِمنًا{ قال: قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال 
السالم عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل هللا في ذلك إلى قوله:  }َعَرَض 

 (516اْلَحيَاِة الدُّْنيَا{ تلك الغنيمة.)

                                                           
 ( أو حرف مصدري ... والمصدر المؤول في محل جر متعلق ب )خبيرا( .- 564
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 516

وقال هذا حديث حسن قال  90ص 2والترمذي ج 111ص 16( الحديث أخرجه مسلم ج32-النزول )ص
 المباركفوري وأخرجه أبو دواد في الحروف، والنسائي في السير، وفي التفسير ا. هـ.

وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  475ص 4وأخرجه الحاكم ج 742وص 499ص 1جه اإلمام أحمد جوأخر 
وعند الترمذي وأحمد  447ص 5وأقر الذهبي، ومقصوده لم يخرجاه بهذا السند إلى ابن عباس وابن جرير ج

وسنده جيد  9ص 3ج والحاكم وابن جرير في روايته تعيين المقتول وأنه من بني سليم، وعند البزار وقال الهيثمي
كون اآلية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل  -رحمه هللا -"وأضاف الوادعي–وفيه تعيين القاتل وأنه المقداد 

 743ص 9وظاهر قصة المقداد المغايرة، لكن قال الحافظ في الفتح ج -الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير 
 هـ بالمعنى.تحمل على األول ألنه يمكن الجمع بينهما ا. 

عن عبد هللا بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول هللا صلى هللا  417وابن الجارود ص 11ص 1وأخرج اإلمام أحمد ج
عليه وعلى آله وسلم إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 

شجعي على قعود له متيع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر األ
علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على 

ْم ِفي َسِبيِل ا َضَرْبتُ رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإذَ 
ِ فَتَبَيَّنُوا َوال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى ِإلَْيكُمُ السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحيَاةِ الدُّ  ِ َمغَاِنمُ كَ اَّللَّ ِثيَرةٌ َكذَِلَك كُْنتُْم ْنيَا فَِعْندَ اَّللَّ

ُ َعلَْيكُْم فَتَبَ  َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيًرا{ وأخرجه الطبري من حديث ابن عمرو ومن حديث ِمْن قَْبُل فََمنَّ اَّللَّ يَّنُوا ِإنَّ اَّللَّ



ِ فَتَبَيَّنُوا وال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَ )يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا إذَا َضَرْبتُْم ِفي َسِبيِل   ى إلَْيكُُم اَّللَّ
ِ َمغَاِنُم َكِثيَرةٌ( السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمناً   تَْبتَغُوَن َعَرَض الَحيَاِة الدُّْنيَا فَِعندَ اَّللَّ

ذكر القرطبي فائدة جليلة في بيان قوله تعالي} يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا إذَا َضَرْبتُْم -
ِ فَتَبَيَّنُوا { : هذا متصل بذكر القتل والجهاد. -رحمه هللا -قال ِفي َسِبيِل اَّللَّ

والضرب: السير في األرض، تقول العرب: ضربت في األرض إذا سرت 
لتجارة أو غزو أو غيره، مقترنة بفي. وتقول: ضربت األرض، دون )في( 

 ُ   َعلَْيِه َوَسلََّم: )الإذا قصدت قضاء حاجة اإلنسان، ومنه قول النبي َصلَّى اَّللَّ
يخرج الرجالن يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن هللا يمقت 

 على ذلك(.
: قوله تعالى: )فَتَبَيَّنُوا( أي تأملوا. و)فَتَبَيَّنُوا( قراءة -رحمه هللا-وأضاف

الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقاال: من أمر بالتبين فقد أمر 
مزة مر بنفسه، فهو متعد والزم. وقرا حبالتثبت، يقال: تبينت االمر وتبين األ

 (511))فتثبتوا( من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة.اهـ

ا يعني جل ثناؤه بقوله:"ي:إجماالً فقال-رحمه هللا-أبو جعفر الطبري وفسرها-
رسوله فيما جاءهم به أيها الذين آمنوا"، يا أيها الذين صدَّقوا هللا وصدَّقوا 

من عند ربهم"إذا ضربتم في سبيل هللا"، يقول: إذا سرتم مسيًرا هلل في جهاد 
أعدائكم "فتبينوا"، يقول: فتأنَّوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا 
حقيقة إسالمه وال كفره،  وال تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، وال 

لى قتل من علمتموه يقينًا حْربًا لكم وهلل تتقدموا على قتل أحد إال ع
ولرسوله"وال تقولوا لمن ألقى إليكم السَّاَلم"،  يقول: وال تقولوا لمن استسلم 
لكم فلم يقاتلكم، مظهًرا لكم أنه من أهل ملتكم ودَعوتكم "لست مؤمنًا"، فتقتلوه 

هللا  ندابتغاء"عرض الحياة الدنيا"، يقول: طلَب متاعِ الحياة الدنيا، فإن"ع
مغانم كثيرة"، من رزقه وفواضل ِنعَمه، فهي خير لكم إن أطعتم هللا فيما 
أمركم به ونهاكم عنه، فأثابكم بها على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من 

 (512)عنده.اهـ

َ َكاَن ِبَما  ُ َعلَْيكُْم فَتَبَيَّنُوا إنَّ اَّللَّ ن قَْبُل فََمنَّ اَّللَّ   َخِبيراً(تَْعَملُونَ )َكذَِلَك كُنتُم م ِ
 { } َكذَِلَك كُْنتُْم ِمْن قَْبلُ  في تفسير اآلية ما نصه: -رحمه هللا –قال البغوي -

ُ َعلَْيكُْم  قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتُُمون إيمانكم من المشركين } فََمنَّ اَّللَّ

                                                           

ورجاله ثقات.  6ص 3عبد هللا بن أبي حدرد كما عند أحمد وابن الجارود وقال الهيثمي في حديث ابن أبي حدرد ج
 نزل اآلية في األمرين معا.وهذه عندي قصة أخرى وال مانع أن ت 743ص 9قال الحافظ في الفتح ج

 ( 771/  5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع ألحكام القرآن للقرطبي--511
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -512

/30 /10410  ) 



إلسالم با{ بإظهار اإلسالم، وقال قتادة: كنتم ُضالال من قبل فمنَّ هللا عليكم 
 والهداية.

وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمْنون في قومكم بال إله إال هللا قبل الهجرة 
 فال تخيفوا من قالها فمنَّ هللا عليكم بالهجرة، فَتَبَيَّنُوا أن تقتلوا مؤمنًا.
َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيًرا { قلت: إذا رأى الغزاةُ في بلد أو قري شعاَر  ة} ِإنَّ اَّللَّ

اإلسالم فعليهم أن يكفُّوا عنهم، فإنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا غزا 
 (513) قوًما فإن سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أغار عليهم.اهـ

ال يَْستَِوي القَاِعدُوَن ِمَن الُمْؤِمِنيَن َغْيُر أُْوِلي الضََّرِر واْلُمَجاِهدُوَن ِفي َسِبيِل 
 َ ِ ِبأ ُ الُمَجاِهِديَن ِبأَْمَواِلِهْم وأَنفُِسِهْم َعلَى القَاِعِديَن اَّللَّ ْمَواِلِهْم وأَنفُِسِهْم فَضََّل اَّللَّ

ُ الُمَجاِهِديَن َعلَى القَاِعِديَن أَْجراً  ُ الُحْسنَى وفَضََّل اَّللَّ دََرَجةً وكاُلًّ وَعدَ اَّللَّ
 (95َعِظيماً )

 (512إعراب مفردات اآلية )
)ال( نافية )يستوي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة على الياء 
)القاعدون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو )من المؤمنين( جار ومجرور 

، «515»من )القاعدون( مرفوع مثله متعلق بحال من )القاعدون(، )غير( بدل 

لمذكر )أولي( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء فهو ملحق بجمع ا
السالم )الضرر( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )المجاهدون( معطوف 
على )القاعدون( مرفوع مثله وعالمة الرفع الواو )في سبيل( جار ومجرور 
( مضاف إليه مجرور )بأموال( جار ومجرور  متعلق ب )المجاهدون(، )اَّلل 

)أنفسهم( متعلق ب )المجاهدون(، و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
 معطوف على أموالهم ...

( لفظ الجاللة فاعل مرفوع  ومضاف إليه. )فض ل( فعل ماض )اَّلل 
)المجاهدين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء )بأموالهم وأنفسهم( 
مثل األولى ومتعلق بالمجاهدين )على القاعدين( جار ومجرور متعلق ب 

طلق نائب عن المصدر فهو )فض ل( وعالمة الجر الياء )درجة( مفعول م

، )الواو( «510»عدده أو نوعه، أي تفضيال بدرجة واحدة أو تفضيل درجة 

( مثل فض ل اَّلل  )الحسنى(  اعتراضي ة )كال( مفعول به مقد م منصوب )وعد اَّلل 
مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الفتحة المقد رة على األلف )الواو( 

                                                           
 ( 419/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -513
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -519

 (179/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 عيانهم وألن )أل( فيه جنسية.أو نعت له ألن القاعدين ليس معرفة كاملة، ولم يقصد به قوم بأ - 515
 يجوز أن يكون حاال على حذف مضاف أي ذوي درجة، أو منصوب على نزع الخافض واألصل بدرجة. - 510



القاعدين( مثل األولى )أجرا( مفعول  عاطفة )فض ل اَّلل  المجاهدين على
مطلق نائب عن المصدر فهو مالقي الفعل في المعنى أي أجره أجرا عظيما 

 ، )عظيما( نعت منصوب.«517»

 روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 

من لباب النقول في  كتابه منقوال في-هللارحمه –مقبل بن هادى الوادعى
عن أبي إسحق ( 749ص -- 9ج) ما مختصره: البخاري –أسباب النزول 

يقول: لما نزلت }ال يَْستَِوي اْلقَاِعدُوَن ِمَن  -رضي هللا عنه-قال سمعت البراء 
تف زيدًا فجاءه بك -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-اْلُمْؤِمِنيَن{ دعا رسول هللا 
وم ضرارته فنزلت  }ال يَْستَِوي اْلقَاِعدُوَن ِمَن فكتبها وشكى ابن أم مكت

 (514اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر أُوِلي الضََّرِر{ .)

)ال يَْستَِوي القَاِعدُوَن ِمَن الُمْؤِمِنيَن َغْيُر أُْوِلي الضََّرِر واْلُمَجاِهدُوَن ِفي َسِبيِل 
ِ ِبأَْمَواِلِهْم وأَنفُِسِهْم(  اَّللَّ

أي: ال يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله :-رحمه هللا -قال السعدي -
للجهاد ولم يقاتل أعداء هللا، ففيه الحث على الخروج للجهاد، ومن لم يخرج 

 والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر.
تجهز به، وأما أهل الضرر كالمريض واألعمى واألعرج والذي ال يجد ما ي

فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيًا 
ث نفسوجود المانعبقعوده ال ينوي الخروج في سبيل هللا لوال  ه ، وال يَُحد ِ

 بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر.
ومن كان عازًما على الخروج في سبيل هللا لوال وجود المانع يتمنى ذلك 
ث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، ألن النية الجازمة إذا اقترن  ويَُحد ِ

 (514) اهـبها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.

  ُ ُ الُمَجاِهِديَن ِبأَْمَواِلِهْم وأَنفُِسِهْم َعلَى القَاِعِديَن دََرَجةً وكاُلًّ وَعدَ اَّللَّ ) فَضََّل اَّللَّ
ُ الُمَجاِهِديَن َعلَى القَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً(الُحسْ   نَى وفَضََّل اَّللَّ
في هذه اآلية الكريمة أنه فضل  في بيانها: -رحمه هللا-الشنقيطي وذكر-

المجاهدين في سبيل هللا بأموالهم ، وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا 

                                                           
 أو منصوب على نزع الخافض أي فضلهم بأجر.- 517
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ين ذلك كنه بعظيما ، ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض ، ول
ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل }في موضع آخر وهو قوله : 

 {أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا الحسنى
، يفهم من  {غير أولي الضرر}[ ، وقوله في هذه اآلية الكريمة 10 \ 53]

مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد 
. 

بت في حديث أنس الثا -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا المفهوم صرح به النبي 
قواما إن بالمدينة أ»قال :  -صلى هللا عليه وسلم  -في الصحيح أن رسول هللا 

، قالوا وهم « إال وهم معكم فيه ما سرتم من مسير ، وال قطعتم من واد
 ( 520) «نعم حبسهم العذر»بالمدينة يا رسول هللا ؟ قال : 

يؤخذ من قوله في هذه اآلية  :فائدة جليلة من اآلية قال-رحمه هللا –ثم ذكر 
، أن الجهاد فرض كفاية ال فرض عين ; {وعد هللا الحسنىكال }الكريمة: و

ما ناسب ذلك وعده لهم الصادق ألن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا ل
 (521)اهـبالحسنى ; وهي الجنة والثواب الجزيل.

في بيان الجزئية األخيرة ما مختصره و  -رحمه هللا -ابن كثير وأضاف-
  :بتصرف يسير

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما { أخبر تعالى  قال تعالى: } َوفَضََّل اَّللَّ
من الدرجات، في غرف الِجنَان العاليات، ومغفرة الذنوب  بما فضلهم به

والزالت، وحلول الرحمة والبركات، إحسانا منه وتكريما; ولهذا قال تعالى: 
ُ َغفُوًرا َرِحيًما {  } دََرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن اَّللَّ

 عليه هللا وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى
وسلم قال: " إن  في الجنة مائة درجة، أعدها هللا للمجاهدين في سبيله، ما 

 (522)بين كل درجتين كما بين السماء واألرض".
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 (  423/ 1لبنان)
باب} وكان عرشه  -1637 برقم/-رضي هللا عنه-قلت: أخرج البخاري نحوه  ولكن من حديث أبي هريرة- 522

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال من آمن باهلل ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان  ، وتمام متنه"ماء {على ال
كان حقا على هللا أن يدخله الجنة هاجر في سبيل هللا أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول هللا أفال ننبئ 

هدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها هللا للمجا
واألرض فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار 

 الجنة"



عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من بلغ و
" أما بسهم فله أجره درجة " فقال رجل: يا رسول هللا، وما الدرجة ؟ فقال: 

 (529)اهـ.  (523)إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين مائة عام "

ِحيماً ) ُ َغفُوراً رَّ ْنهُ وَمْغِفَرةً وَرْحَمةً وَكاَن اَّللَّ  ( 91دََرَجاٍت م ِ
 (545إعراب مفردات اآلية )

)درجات( بدل من )أجرا( تبعه في النصب وعالمة النصب الكسرة )من( 
محل جر متعلق بنعت لدرجات )الواو( عاطفة حرف جر و)الهاء( ضمير في 

في الموضعين )مغفرة، رحمة( اسمان معطوفان على درجات منصوبان 

( لفظ الجاللة اسم كان «520»مثله  ، )الواو( عاطفة )كان( ماض ناقص )اَّلل 

 مرفوع )غفورا( خبر كان منصوب )رحيما( خبر ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ْنهُ  ِحيماً()دََرَجاٍت م ِ ُ َغفُوراً رَّ  وَمْغِفَرةً وَرْحَمةً وَكاَن اَّللَّ
في تفسيره بيانا شافيا عن المقصود بالدرجات -رحمه هللا -ابن القيم ذكر -

جرا أ»قيل : هو نصب على البدل من قوله « درجات»وقوله :في اآلية فقال 
 المعنى.وقيل : تأكيد له ، وإن كان بغير لفظه. ألنه هو هو في « عظيما

قال قتادة : كان يقال : اإلسالم درجة ، والهجرة في اإلسالم درجة ، والجهاد 
 في الهجرة درجة ، والقتل في الجهاد درجة.

وقال ابن زيد : الدرجات التي فضل اَّلل  بها المجاهد على القاعد سبع. وهي 
أَنَُّهْم ال ذِلَك بِ  }140:  9التي ذكرها اَّلل  تعالى في براءة ، إذ يقول تعالى : 

ِ ، َوال يََطُؤَن َمْوِطئاً يَِغيظُ  يُِصيبُُهْم َظَمأٌ َوال نََصٌب َوال َمْخَمَصةٌ ِفي َسِبيِل اَّللَّ
َ ال  ٍ نَْياًل ِإالَّ كُِتَب لَُهْم ِبِه َعَمٌل صاِلٌح ، ِإنَّ اَّللَّ اْلكُفَّاَر ، َوال يَنالُوَن ِمْن َعدُو 

 هذه خمس.ف {يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنينَ 
َوال يُْنِفقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً ، َوال َكبِيَرةً ، َوال يَْقَطعُوَن واِدياً  }141:  9ثم قال 

 فهاتان اثنتان.{، ِإالَّ كُِتَب لَُهْم 
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ي رواه النسائي وابن حبان ف :-رحمه هللا-، وقال -كعب بن مرة رضي هللا عنهفي سبيل هللا عن طريق  في الرباط
قلت: وتمام لفظه "قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من بلغ العدو بسهم رفع هللا له  -صحيحه .اهـ 

هللا عليه وسلم قال أما إنها ليست بعتبة أمك  درجة فقال له عبد الرحمن بن النحام وما الدرجة يا رسول هللا صلى
 ما بين الدرجتين مائة عام  "

 ( 766/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -529
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -525

 ( 124/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 يجوز أن يكون مغفرة مفعوال مطلقا لفعل محذوف - 520



وقيل : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد 
 المضمر سبعين سنة.

 والصحيح : أن الدرجات هي المذكورة
حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صل ى اَّلل   في

من آمن باَّلل  ورسوله ، وأقام الصالة ، وصام رمضان. »عليه وسل م أنه قال 
فإن حقا على اَّلل  أن يدخله الجنة ، هاجر في سبيل اَّلل  أو جلس في أرضه 

ي بذلك؟ قال : إن ف التي ولد فيها. قالوا : يا رسول اَّلل  ، أفال نخبر الناس
الجنة مائة درجة أعدها اَّلل  للمجاهدين في سبيله. كل درجتين كما بين السماء 
واألرض. فإذا سألتم اَّلل  فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 

 (527)«وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة

ط ، وجعله هاهنا قالوا : وجعل سبحانه تعالى : التفضيل األول بدرجة فق
بدرجات ، ومغفرة ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي 

 الضرر.
 فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه.

ولكن بقي أن يقال : إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن ال 
يستوي مجاهد وقاعد مطلقا ، فال يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير 

رر فائدة. فإنه ال يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أولي الض
 أيضا.

وأيضا فإن القاعدين المذكورين في اآلية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير 
ال القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر حكمهم في  الضرر،أولي 
دين للعهد. ي القاعوبين أن التفضيل على غيرهم. فالالم ف استثناهم،بل  اآلية،

 والمعهود : هم غير أولي الضرر ، ال المضرورون.
وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر 

 كما المجاهد،
 إذا مرض العبد أو سافر كتب»ثبت عن النبي صل ى اَّلل  عليه وسل م أنه قال 
 (528)«له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما

إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وال قطعتم »اَّلل  عليه وسل م  وقال صل ى
 واديا إال وهم معكم. قالوا : وهم بالمدينة؟ قال:

 (529)«.وهم بالمدينة ، حبسهم العذر
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اآلية دلت على أن القاعدين من غير أولي  يقال:وعلى هذا فالصواب أن 
مهم بطريق وسكت عن حك والمجاهدون،الضرر عن الجهاد ال يستوون هم 

منطوقها وال يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين ، بل هذا النوع منقسم 
إلى معذورين من أهل الجهاد ، غلبه عذره ، وأقعده عنه ، ونيته جازمة لم 

 يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز.
 فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم ال يتناوله

 (536) اهـالحكم بنفي التسوية.

في بيانها إجماالً بعد طرح جميع   -رحمه هللا -وأضاف أبو جعفر الطبري-
وفضل هللا المجاهدين في سبيل هللا على  االقوال والترجيح قال ما نصه:

القاعدين من غير أولي الضرر، أجًرا عظيًما، وثوابًا جزيال وهو درجات 
الجنة، رفعهم بها على القاعدين بما أبلوا أعطاهموها في اآلخرة من درجات 

 في ذات هللا.
ليها ع"ومغفرة" يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم، فتفضل عليهم بترك عقوبتهم  

هللا غفوًرا رحيًما"، يقول: ولم يزل هللا  بهم "وكان"، يقول: ورأفة "ورحمة
، مغفوًرا لذنوب عباده المؤمنين، يصفح لهم عن العقوبة عليها "رحيما" به

 (531)اهـيتفضل عليهم بنعمه، مع خالفهم أمره ونهيه، وركوبهم معاصيه.

إنَّ الَِذيَن تََوفَّاهُُم الَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا ِفيَم كُنتُْم قَالُوا كُنَّا ُمْستَْضعَِفيَن 
ِ واِسعَةً فَتَُهاِجُروا  ِفيَها فَأُْولَِئَك َمأَْواهُْم ِفي األَْرِض قَالُوا أَلَْم تَكُْن أَْرُض اَّللَّ

 (93َجَهنَُّم وَساَءْت َمِصيراً )
 (574إعراب مفردات اآلية )

( حرف مشبه بالفعل )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن   )إن 

وعالمة الرفع الضمة المقدرة وحذفت التاء « 533»)توفى( مضارع مرفوع 

مرفوع )ظالمي( حال  تخفيفا و)هم( ضمير مفعول به )المالئكة( فاعل
مضاف إليه منصوبة من ضمير المفعول وعالمة النصب الياء )أنفس( 

مجرور و)هم( ضمير مضاف إليه )قالوا( فعل ماض مبني على الضم ... 
والواو فاعل )في( حرف جر )ما( اسم استفهام مبني في محل جر متعلق 

على  مبني بخبر كنتم مقدم، حذفت من االسم األلف )كنتم( فعل ماض ناقص
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السكون ... و)تم( ضمير اسم كان، )قالوا( مثل األول )كن ا( مثل كنتم 
ار ج)مستضعفين( خبر كنا منصوب وعالمة النصب الياء )في األرض( 

ومجرور متعلق بالخبر )قالوا( مثل األول )الهمزة( لالستفهام اإلنكاري )لم( 
تكن حرف نفي وقلب وجزم )تكن( مضارع ناقص مجزوم )أرض( اسم 

( لفظ الجاللة مضاف  إليه مجرور )واسعة( خبر تكن منصوب مرفوع )اَّلل 
)الفاء( فاء السبب )تهاجروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، 

والواو فاعل )في( حرف جر و)ها( « ... 539»وعالمة النصب حذف النون 

 نتقلوا.تضمير في محل جر متعلق ب )تهاجروا( بتضمينه معنى تسيحوا أو 
ل )أن تهاجروا( معطوف على مصدر متصيد من الكالم  والمصدر المؤو 

 السابق أي: أليس ثمة اتساع في األرض فهجرة منكم.
)الفاء( زائدة لمجيئها في الخبر ومشابهة المبتدأ للشرط )أولئك( اسم إشارة 

 مبني في محل رفع مبتدأ ... و)الكاف( للخطاب )مأوى( مبتدأ
مة الرفع الضمة المقدرة على األلف و)هم( ضمير مضاف ثان مرفوع وعال

إليه )جهنم( خبر المبتدأ الثاني مرفوع )الواو( استئنافية )ساءت( فعل ماض 
جامد النشاء الذم ... و)التاء( للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي 
)مصيرا( تمييز منصوب ... والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي أي 

 جهنم.
 البيان والتفسيرروائع 

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
عن محمد بن عبد الرحمن أبو األسود قال: قطع  ( 741ص- 9ج ) البخاري

أكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس أخبرته على أهل المدينة بعث ف
فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال أخبرني ابن بعباس أن ناًسا من المسلمين 

 عليه صلى هللا-كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول هللا 
يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقلته أو يضرب فيقتل  -وعلى آله وسلم

 }ِإنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَمالِئَكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهم{ اآلية. رواه الليث عن فأنزل هللا
– 11ج)إال المستضعفين من الرجال والنساء ثم أعاده -أبي األسود 

 (535)(.123ص
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تَْضعَِفيَن كُنَّا ُمسْ إنَّ الَِذيَن تََوفَّاهُمُ الَمالِئَكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا ِفيَم كُنتُْم قَالُوا  )
ِ واِسعَةً فَتَُهاِجُروا ِفيَها فَأُْولَِئَك َمأَْواهُْم قَ  ِفي األَْرِض  الُوا أَلَْم تَكُْن أَْرُض اَّللَّ

 َجَهنَُّم وَساَءْت َمِصيراً(
هذا الوعيد الشديد لمن :في بيانها إجماالً ما نصه-رحمه هللا -قال السعدي -

حتى مات، فإن المالئكة الذين يقبضون روحه قدرته عليها ترك الهجرة مع 
يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: } ِفيَم كُْنتُْم { أي: على أي حال 
كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما 
ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، 

 ومعاونتهم على أعدائهم. والكون مع المسلمين،
} قَالُوا كُنَّا ُمْستَْضعَِفيَن ِفي األْرض { أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس 
لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك ألن هللا وبخهم وتوعدهم، 

 وال يكلف هللا نفسا إال وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة.
ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا ِفيَها { وهذا  ولهذا قالت لهم المالئكة: } أَلَمْ  تَكُْن أَْرُض اَّللَّ

استفهام تقرير، أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض هللا واسعة، فحيثما كان 
العبد في محل ال يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعًا وفسحة من األرض 

 الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي يتمكن فيها من عبادة هللا، كما قال تعالى: } يَا ِعبَاِديَ 
َواِسعَةٌ فَإِيَّاَي فَاْعبُدُوِن { قال هللا عن هؤالء الذين ال عذر لهم: } فَأُولَئَِك 
َمأَْواهُْم َجَهنَّمُ َوَساَءْت َمِصيًرا { وهذا كما تقدم، فيه ذكر بيان السبب الموِجب، 

من  عه، وقد يمنعفقد يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه وانتفاء موان
 ذلك مانع.

وفي اآلية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، 
بل من الكبائر، وفي اآلية دليل على أن كل َمن توفي فقد استكمل واستوفى 
ما قدر له من الرزق واألجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ "التوفي" فإنه 

 شيء من ذلك لم يكن متوفيًا. يدل على ذلك، ألنه لو بقي عليه
وفيه اإليمان بالمالئكة ومدحهم، ألن هللا ساق ذلك الخطاب لهم على وجه 

 (530) اهـالتقرير واالستحسان منهم، وموافقته لمحله.

َجاِل والن َِساِء واْلِوْلدَاِن ال يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً وال يَْهتَدُوَن  إالَّ الُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ
 (96الً )َسِبي

                                                           

وهو ثقة. كل هؤالء رووه وفيه نزول آيتين مع هذه اآلية  1رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك 10ص
 وسيأتي إن شاء هللا في سورة النحل.
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 (573إعراب مفردات اآلية )
)إال( أداة استثناء )المستضعفين( منصوب على االستثناء المتصل من الذين 

أو المنقطع من العاصين بالتخلف عن الهجرة، وعالمة النصب  ...توفاهم 
الياء )من الرجال( جار ومجرور متعلق بحال من المستضعفين، )الواو( 
عاطفة في الموضعين )النساء، والولدان( اسمان معطوفان على الرجال 

 ...)يستطيعون( مضارع مرفوع  بحرفي العطف مجروران مثله )ال( نافية
حيلة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ال يهتدون( مثل ال والواو فاعل )

 «.534»يستطيعون )سبيال( منصوب على نزع الخافض واألصل إلى سبيل 

 روائع البيان والتفسير
َجاِل والن َِساِء واْلِوْلدَاِن ال يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً وال  )إالَّ الُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ

 يَْهتَدُوَن َسبِيالً(
َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلدَاِن ال  :-رحمه هللا-قال البغوي- } إِال اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ

{ ال يقدرون على حيلة وال على نفقة وال قوة للخروج منها، يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً 
} َوال يَْهتَدُوَن َسِبيال { أي: ال يعرفون طريقًا إلى الخروج. وقال مجاهد: ال 

ن طريق المدينة. ال يقدرون على حيلة وال على نفقة وال قوة للخروج يعرفو
اهد: مجمنها، } َوال يَْهتَدُوَن َسبِيال { أي: ال يعرفون طريقًا إلى الخروج. وقال 

 (534) اهـال يعرفون طريق المدينة.

هذا عذر من هللا تعالى لهؤالء  ما مختصره: -رحمه هللا-وأضاف ابن كثير -
وذلك أنهم ال يقدرون على التخلص من أيدي المشركين،  في ترك الهجرة،

ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: } ال يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َوال 
 (596)والسدي: يعني طريقا. اهـ يَْهتَدُوَن َسبِيال { قال مجاهد وعكرمة، 

ُ أَن يَْعفَُو َعْنُهْم وَكاَن  ُ َعفُواً َغفُوراً )فَأُْولَِئَك َعَسى اَّللَّ  (99اَّللَّ
 (521إعراب مفردات اآلية )

 ) )الفاء( استئنافية )أولئك( مثل األول )عسى( فعل ماض جامد ناقص )اَّلل 
لفظ الجاللة اسم عسى )أن( حرف مصدري )يعفو( مضارع منصوب بأن، 
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والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )عن( حرف جر و)هم( ضمير في محل 
 .جر متعلق ب )يعفو(

ل )أن يعفو( في محل نصب خبر عسى.  والمصدر المؤو 

ا غفورا( مر إعراب نظيرها   «.592»)الواو( استئنافية )كان اَّلل  عفو 

 روائع البيان والتفسير
ُ َعفُواً َغفُوراً( ُ أَن يَْعفَُو َعْنُهْم وَكاَن اَّللَّ  )فَأُْولَِئَك َعَسى اَّللَّ

ُ أَْن يَعْ  :-رحمه هللا-قال القرطبي في تفسيرها فَُو قوله تعالى: )فَأُولِئَك َعَسى اَّللَّ
َعْنُهْم( هذا الذي ال حيلة له في الهجرة ال ذنب له حتى يعفى عنه، ولكن 
المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة، حتى أن من لم 

لمشقة، ايتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال هللا ذلك الوهم، إذ ال يجب تحمل غاية 
بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى اآلية: فأولئك ال 
ا َغفُوراً( والماضي  ُ َعفُوًّ يستقصى عليهم في المحاسبة، ولهذا قال: )َوكاَن اَّللَّ

 (593)والمستقبل في حقه تعالى واحد.اهـ

ا م -رحمه هللا-وزاد السعدي بيانا عن فوائد هذه اآلية والتي قبلها فقال-
  مختصره:

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة، الذين ال قدرة لهم على الهجرة بوجه 
 من الوجوه } َوال يَْهتَدُوَن َسبِيال { .

ا َغفُوًرا  ُ َعفُوًّ ُ أَْن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن اَّللَّ فهؤالء قال هللا فيهم: } فَأُولَِئَك َعَسى اَّللَّ
وقوعها من هللا تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، { و "عسى" ونحوها واجب 

وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض األعمال فائدة، وهو أنه قد ال يوفيه 
حق توفيته، وال يعمله على الوجه الالئق الذي ينبغي، بل يكون مقصًرا فال 

 يستحق ذلك الثواب. وهللا أعلم.
من واجب وغيره وفي اآلية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور 

فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: } لَْيَس َعلَى األْعَمى 
َحَرٌج َوال َعلَى األْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج { وقال في عموم 

َ َما اْستََطْعتُْم { .   األوامر: } فَاتَّقُوا اَّللَّ

                                                           
 ( من هذه السورة.91في اآلية ) - 592
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( 599مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم")وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "إذا أ

ولكن ال يعذر اإلنسان إال إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: } 
 (595) ال يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً {. اهـ

ِ يَِجْد ِفي األَْرِض ُمَراَغماً َكِثيراً وَسعَةً وَمن يَْخُرْج  وَمن يَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اَّللَّ
ِ ِمْن بَْيِتِه مُ  ِ وَرسُوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ الَمْوُت فَقَْد وقََع أَْجُرهُ َعلَى اَّللَّ َهاِجراً إلَى اَّللَّ

ِحيماً ) ُ َغفُوراً رَّ  (100وَكاَن اَّللَّ
 (521إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يهاجر( 
لى ع ضمير مستتر تقديره هو يعودمضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل 

( لفظ «597»اسم الشرط )في سبيل( جار ومجرور متعلق ب )يهاجر(  ، )اَّلل 

الجاللة مضاف إليه )يجد( مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل هو )في 
األرض( جار ومجرور متعلق ب )يجد(، )مراغما( مفعول به منصوب 

ف على )مراغما( )كثيرا( نعت منصوب )الواو( عاطفة )سعة( معطو
منصوب مثله )الواو( عاطفة )من يخرج( مثل من يهاجر )من بيت( جار 
ومجرور متعلق ب )يخرج(، و)الهاء( ضمير مضاف إليه )مهاجرا( حال 
( جار ومجرور متعلق ب )مهاجرا(، )الواو( عاطفة  منصوبة )إلى اَّلل 

)ثم(  )رسول( معطوف على لفظ الجاللة مجرور مثله و)الهاء( مضاف إليه
حرف عطف )يدرك( مضارع مجزوم معطوف على )يخرج(، و)الهاء( 
ضمير مفعول به )الموت( فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( 
حرف تحقيق )وقع( فعل ماض )أجر( فاعل مرفوع و)الهاء( ضمير مضاف 
( جار ومجرور متعلق ب )وقع(، )الواو( استئنافية )كان اَّلل   إليه )على اَّلل 

 «.594»غفورا رحيما( مر  إعراب نظيرها 

 روائع البيان والتفسير

                                                           
باب االقتداء بسنن  -1322 برقم/ -رضي هللا عنه -البخاري عن طريق أبي هريرةجزء من حديث أخرجه  - 599

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من  وتمام متنه" رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ا استطعتمر فأتوا منه مكان قبلكم بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأم
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سبب نزول هذه اآلية ما ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
هذه اآلية }ِإنَّ الَِّذيَن ( عن ابن عباس قال نزلت  420ص -5ابن جرير )ج

تََوفَّاهُمُ اْلَمالِئَكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم{ وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر 
وكان مريضا فقال ألهله أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، فقالوا: أين 
نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه اآلية }َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه 

ِ َوَرسُوِلِه{ إلى آخر اآلية.)  (594ُمَهاِجًرا ِإلَى اَّللَّ

ِ يَِجْد ِفي األَْرِض ُمَراَغماً َكِثيراً وَسعَةً (  )وَمن يَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اَّللَّ
هذا تحريض على  :ما مختصره في بيانها -رحمه هللا -ابن كثير قال -

ذهب وجد عنهم الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما 
مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و "المراغم" مصدر، تقول العرب: راغم فالن 

 .قومه مراغما ومراغمة 
 :-رحمه هللا -ثم أضاف 

وقال ابن عباس : "المراَغم": التحول من أرض إلى أرض . وكذا ُروي عن 
: يعنيالضحاك والربيع بن أنس، الثوري، وقال مجاهد : } ُمَراَغًما َكِثيًرا { 

 متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: } ُمَراَغًما َكثِيًرا { يعني: بروجا.
 أنه  التمن ع الذي يُتَحصَّن به، ويراغم به األعداء.-وهللا أعلم-والظاهر 

قوله: } َوَسعَةً { يعني: الرزق. قاله غير واحد، منهم: قتادة، حيث قال في 
ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً { إي، وهللا، من الضاللة إلى قوله: } يَِجْد ِفي األْرِض 

 (556)اهـ. الهدى، ومن القلة إلى الغنى.

ِ وَرسُوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ الَمْوُت فَقَدْ وقََع أَْجُرهُ  )وَمن يَْخُرْج ِمْن بَْيِتِه ُمَهاِجراً إلَى اَّللَّ
)ِ  َعلَى اَّللَّ

في بيانها إجماالً ما نصه: } َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه  -رحمه هللا-قال السعدي-
 ِ َوَرسُوِلِه { أي: قاصدا ربه ورضاه، ومحبة لرسوله ونصًرا ُمَهاِجًرا ِإلَى اَّللَّ

لدين هللا، ال لغير ذلك من المقاصد } ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت { بقتل أو غيره، } فَقَْد 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 594

فظه ضعف لكن الحديث ( الحديث رجاله ثقات، وشريك هو ابن عبد هللا القاضي النخعي وفي ح33-النزول )ص
 3رواه أبو يعلى قال الهيثمي ج 277له طريق أخرى تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس في المطالب العالية ص

من المجمع ورجاله ثقات، وفيها فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  10ص
. وذكر الحافظ في اإلصابة له طرقا أَُخر فلتراجع 527ص 1وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ج

 ترجمة جندع بن ضمرة. 457ص 1هنالك ج
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{ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده  َوقََع أَْجُرهُ َعلَى اَّللَِّ 
بضمان هللا تعالى، وذلك ألنه نوى وجزم، وحصل منه ابتداء وشروع في 
العمل، فمن رحمة هللا به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كامال ولو لم يكملوا 

 (551) العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. اهـ

  ُ ِحيماً() وَكاَن اَّللَّ   َغفُوراً رَّ
رحمه هللا في بيانها ما مختصره: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من -قال السعدي

 الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم. 
} َرِحيًما { بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين 

لإليمان، وعلمهم من العلم  والقوة، وغير ذلك. رحيًما بالمؤمنين حيث وفقهم
ما يحصل به اإليقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفالح وما به يدركون غاية 
األرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال 

 (552) اهـخطر على قلب بشر، فنسأل هللا أن ال يحرمنا خيره بشر ما عندنا.

وإذَا َضَرْبتُْم فِي األَْرِض فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ إْن ِخْفتُْم  
ِبيناً )  (101أَن يَْفِتنَكُُم الَِذيَن َكفَُروا إنَّ الَكاِفِريَن َكانُوا لَكُْم َعدُواً مُّ

 (557إعراب مفردات اآلية )
 قبل متضمن معنى الشرط في محل)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن المست

الجواب )ضربتم( فعل ماض مبني على السكون .. نصب متعلق بمضمون 
و)تم( ضمير فاعل )في األرض( جار ومجرور متعلق ب )ضربتم(، )الفاء( 
رابطة لجواب الشرط )ليس( فعل ماض ناقص جامد )على( حرف جر 

جناح( اسم و)كم( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم للناقص )
ليس مؤخر مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )تقصروا( مضارع 
منصوب وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل )من الصالة( جار 

 «.559»ومجرور متعلق ب )تقصروا( 

ل )أن تقصروا( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره  والمصدر المؤو 

 «.555»في ... متعلق بما تعلق به عليكم 
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ط جازم )خفتم( فعل ماض مبني على السكون في محل جزم )إن( حرف شر
 فعل الشرط ... و)تم( فاعل )أن يفتنكم( مثل أن تقصروا ...

فعل ومفعول به )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل )كفروا( فعل 
 ماض مبني على الضم ... والواو فاعل.

 ل به.والمصدر المؤول )أن يفتنكم الذين ...( في محل نصب مفعو
( حرف مشبه بالفعل )الكافرين( اسم إن  منصوب وعالمة النصب الياء  )إن 
ا( وهو  )كانوا( ماض ناقص واسمه )لكم( مثل عليكم متعلق بحال من )عدو 

 خبر كان منصوب )مبينا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ )وإذَا َضَرْبتُْم ِفي األَْرِض فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن  ْم تَْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ إْن ِخْفت
ِبيناً(  أَن يَْفِتنَكُُم الَِذيَن َكفَُروا إنَّ الَكاِفِريَن َكانُوا لَكُْم َعدُواً مُّ

قوله عز وجل:  ما مختصره:في تفسيرها إجماالً -رحمه هللا  -قال البغوي-
كُْم ُجنَاٌح { أي: حرج } َوِإذَا َضَرْبتُْم ِفي األْرِض { أي: سافرتم، } فَلَْيَس َعلَيْ 

وإثم } أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة { يعني من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك 
في صالة الظهر والعصر والعشاء } ِإْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَكُمُ { أي: يغتالكم ويقتلكم 
 نَ } الَِّذيَن َكفَُروا { في الصالة، نظيره قوله تعالى: "على خوٍف من فْرَعوْ 

ا  67-وملئهم أن يفتنهم") يونس  ( أي: يقتلهم. } ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكانُوا لَكُْم َعدُوًّ
 ُمِبينًا { أي: ظاهر العداوة.

اعلم أن قصر الصالة في السفر جائز بإجماع األمة، واختلفوا في جواز 
اإلتمام: فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن 

وابن عباس رضي هللا عنهما، وبه قال الحسن وعمر بن عبد  عمر وجابر
العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ِلَما ُروي عن عائشة رضي 
هللا عنها أنها قالت: "الصالة أول ما فرضت ركعتين فأُقرْت صالة السفر 

 (556)وأُتمت صالة الحضر"
قال: } فَلَْيَس َعلَْيكُْم  ألنه هذا،القرآن يدل على  : وظاهر-رحمه هللا-ثم قال

ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة { ولفظ ال جناح إنما يستعمل في الرخص ال 
فيما يكون حتًما، فظاهر اآلية يوجب أن  القصر ال يجوز إال عند الخوف 
ا نزلت اآلية على غالب أسفار النبي صلى هللا  وليس األمر على ذلك، إنم 

ا لم يخل عن خوف العدو. والقصر جائز في السفر في عليه وسلم، وأكثره
 حال األمن عند عامة أهل العلم.
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 وقصرها



(، قال: قلت لعمر بن 557ذلك بحديث يعلى بن أمية) علي-هللارحمه -ودلل

الخطاب رضي هللا عنه: إنما قال هللا تعالى } أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة ِإْن 
َكفَُروا { وقد أمن الناس، فقال عمر رضي هللا عنه: ِخْفتُْم أَْن يَْفِتنَكُُم الَِّذيَن 

عجبت مما عجبُت منه، فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "صدقة 

 ( .554تصد ق هللا بها عليكم، فاقبلوا صدقته" )

وذهب قوم إلى جواز اإلتمام، ُروي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي  

رضي هللا عنه، إن شاَء أتمَّ  ( رضي هللا عنهما، وبه قال الشافعي554وقاص)

 (506) اهـوإن شاَء قصَر، والقصُر أفضل. 

قوله: } فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن  فقال:-رحمه هللا -وزاد ابن كثير-
الصَّالِة { أي: تَخف فوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، كما 

واستدل وا بها على قصر الصالة في السفر،  فهمه الجمهور من هذه اآلية،
على اختالفهم في ذلك: فمن قائل ال بد أن يكون سفر طاعة، من جهاد، أو 
حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو زيارة، وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن 
عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: } ِإْن 

 ُم الَِّذيَن َكفَُروا {ِخْفتُْم أَْن يَْفِتنَكُ 
قوله: } فََمِن 4ومن قائل  ال يشترط سفر القربة، بل ال بد أن يكون مباحا، ل

َ َغفُوٌر َرِحيٌم{ ]المائدة:  [ 7اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجاِنٍف إلثٍْم فَإِنَّ اَّللَّ
هذا وأباح له تناول الميتة مع اضطراره إال بشرط أال يكون عاصيا بسفره. 

 (501) قول الشافعي وأحمد وغيرهما من األئمة.اهـ
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والترجيح بين القول بالقصر  في تفسيره لرفع اإلشكال -السعدي زادو-
قوله: } فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا  ما مختصره:فقال   والقول باإلتمام

ِمَن الصَّالةِ { أي: ال حرج وال إثم عليكم في ذلك، وال ينافي ذلك كون القصر 
هو األفضل، ألن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، 

فَا نَّ ابل وال ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: } إِ  لصَّ
ِ { إلى آخر اآلية.  َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئِر اَّللَّ

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، ألن الصالة قد تقرر عند المسلمين 
وجوبها على هذه الصفة التامة، وال يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إال بذكر ما 

 ينافيه.
 ويدل على أفضلية القصر على اإلتمام أمران: 

 أحدهما: مالزمة النبي صلى هللا عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره.
والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، وهللا تعالى 

 يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
 وقوله: } أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة { ولم يقل أن تقصروا الصالة فيه فائدتان:
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصالة لكان القصر غير منضبط بحد من 
الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصالة وجعلها ركعة واحدة ألجزأ، 
فإتيانه بقوله: } ِمَن الصَّالِة { ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، 

 ه.صحابمرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى هللا عليه وسلم وأ
الثانية: أن } من { تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات ال جميعها، فإن الفجر والمغرب ال يقصران وإنما الذي يقصر 

 الصالة الرباعية من أربع إلى ركعتين.
فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في 

له: } ِإْن ِخْفتُْم أَْن يَْفِتنَكُمُ الَِّذيَن َكفَُروا { الذي يدل ظاهره أن هذا القيد، وهو قو
 القصر ال يجوز إال بوجود األمرين كليهما، السفر مع الخوف.

ويرجع حاصل اختالفهم إلى أنه هل المراد بقوله: } أَْن تَْقُصُروا { قصر 
 ل.الوجه األو العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ فاإلشكال إنما يكون على

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، حتى 
سأل عنه النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا ما لنا نقصر الصالة 
وقد أِمنَّا؟ أي: وهللا يقول: } ِإْن ِخْفتُْم أَْن يَْفِتنَكُُم الَِّذيَن َكفَُروا { فقال رسول هللا 

عليه وسلم: "صدقة تصدق هللا بها عليكم فاقبلوا صدقته" أو كما صلى هللا 
 قال.

فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى هللا 
 عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد.



وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، 
ن في هذه اآلية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي فبيَّ 

اجتماع السفر والخوف، وال يستلزم ذلك أن ال يقصر مع السفر وحده، الذي 
 هو مظنة المشقة.

وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن 
 ر العدد، وقصر الصفة،القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف، جاز قص

وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر 
 (502) ـالصفة. اه

في "الجزء السادس من هذا  أحكام سورة النساءو قلت: وسيأتي في فوائد
 الةقصر الص عنا لهذا االختالف شافيً  بيانًا-أن شاء هللا تعالي-التفسير"

مع ترجيح الرأي الذي عليه إجماع األمة وتؤيده األدلة  بمختلف جوانبها
 الشرعية من كالم أهل العلم الثقات سلفًا وخلفًا وهللا المستعان.

عََك وْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم   ْنُهم مَّ وإذَا كُنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ فَْلتَقُْم َطاِئفَةٌ م ِ
وا ِمن وَراِئكُْم وْلتَأِْت َطاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك فَإذَا َسَجدُوا فَْليَكُونُ 

وْليَأُْخذُوا ِحْذَرهُْم وأَْسِلَحتَُهْم ودَّ الَِذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحِتكُْم وأَْمِتعَِتكُْم 
ْيلَةً واِحدَةً وال ُجنَاَح عَ  َطٍر أَْو كُنتُم فَيَِميلُوَن َعلَْيكُم مَّ ن مَّ لَْيكُْم إن َكاَن ِبكُْم أَذًى م ِ

ِهيناً  َ أََعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعذَاباً مُّ ْرَضى أَن تََضعُوا أَْسِلَحتَكُْم وُخذُوا ِحْذَركُْم إنَّ اَّللَّ مَّ
(104) 

 (517إعراب مفردات اآلية )
ي ف )الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني

بمضمون الجواب )كنت( فعل ماض ناقص مبني على محل نصب متعلق 
السكون ... و)التاء( اسم كان )في( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر 
متعلق بخبر كنت )الفاء( عاطفة )أقمت( فعل ماض وفاعله )لهم( مثل فيهم 
متعلق ب )أقمت(، )الصالة( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب إذا 

م( الم األمر )تقم( مضارع مجزوم بالم األمر )طائفة( فاعل مرفوع )الال
)منهم( مثل فيهم متعلق بمحذوف نعت لطائفة )مع( ظرف مكان منصوب 
متعلق ب )تقم(، و)الكاف( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )ليأخذوا( مثل 
لتقم ... وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )أسلحة( مفعول به 

وب و)هم( ضمير مضاف إليه )الفاء( عاطفة )إذا( مثل األول )سجدوا( منص
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فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط 
)الالم( الم األمر )يكونوا( مضارع مجزوم ناقص وعالمة الجزم حذف 
النون .. والواو ضمير اسم يكون )من وراء( جار ومجرور متعل ق بخبر 

فة( )لتأت طائ -أو استئنافية -)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفةيكون و
 مثل لتقم طائفة ..

وعالمة الجزم حذف حرف العلة )أخرى( نعت لطائفة مرفوع مثله وعالمة 
الرفع الضمة المقدرة على األلف )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يصل وا( 

)الفاء( عاطفة مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل 
 )الالم( الم األمر )يصل وا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ...
والواو فاعل )معك( مثل األول متعل ق بفعل يصل وا الثاني )الواو( عاطفة 
)ليأخذوا( مثل ليصل وا )حذرهم( مثل أسلحتهم األول )أسلحتهم( الثاني 

 مضاف ومضاف إليه. -معطوف بالواو على حذرهم
)كفروا(  )ود ( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل 

 مثل سجدوا )لو( حرف مصدري )تغفلون( مضارع مرفوع ...
والواو فاعل )عن أسلحة( جار ومجرور متعلق ب )تغفلون(، و)كم( ضمير 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )أمتعتكم( معطوف على أسلحتكم مجرور مثله 

لون( مثل تغفلون )على( حرف جر و)كم( ضمير في )الفاء( عاطفة )يمي
محل جر متعلق ب )يميلون(، )ميلة( مفعول مطلق منصوب )واحدة( نعت 

 لميلة منصوب مثله.
ل )لو تغفلون( في محل نصب مفعول به عامله ود .  والمصدر المؤو 

)الواو( استئنافية )ال( نافية للجنس )جناح( اسم ال مبني على الفتح في محل 
)عليكم( مثل األول متعلق بمحذوف خبر ال )إن( حرف شرط جازم نصب 

مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط « 1»)كان( فعل ماض ناقص 
)بكم( مثل عليكم متعلق بخبر كان )أذى( اسم كان مؤخر مرفوع وعالمة 
الرفع الضمة المقدرة على األلف )من مطر( جار ومجرور متعلق بنعت 

)كنتم( مثل كنت )مرضى( خبر منصوب وعالمة  ألذى )أو( حرف عطف
النصب الفتحة المقدرة على األلف )أن( حرف مصدري ونصب )تضعوا( 
مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل )أسلحتكم( 

 مثل األول عامله تضعوا.
والمصدر المؤول )أن تضعوا ...( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره 

 ... متعلق بما تعلق به الجار عليكم ... أو متعلق بجناح.في أن تضعوا 
 )الواو( استئنافية )خذوا( فعل أمر مبني على حذف النون ...

( حرف مشبه بالفعل للتوكيد  والواو فاعل )حذركم( مثل حذرهم، )إن 



( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )أعد ( مثل ود  والفاعل هو )للكافرين(  )اَّلل 
لق ب )أعد (، )عذابا( مفعول به منصوب )مهينا( نعت جار ومجرور متع

 منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

عن أبي عياش (  59ص - 2اإلمام أحمد ج)ما مختصره:  –أسباب النزول 
الزرقي قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بعسفان 
فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا 
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال 

اآلن صالة هي أحب إليهم من أبنائهم لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم 
وأنفسهم قال فنزل جبريل عليه السالم بهذه اآليات }َوِإذَا كُْنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت 
لَُهُم الصَّالةَ{ قال: فحضرت، فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
وسلم فأخذوا السالح، قال: فصففنا خلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم 

 (509الحديث.) –فع فرفعنا جميعا ر

ً آخر فقال: البخاري -رحمه هللا–وأضاف  عن ابن  (777ص- 9ج)سببا
عباس رضي هللا تعالى عنهما }ِإْن َكاَن ِبكُْم أَذًى ِمْن َمَطٍر أَْو كُْنتُْم َمْرَضى{ 

 (505قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. قال الحافظ أي فنزلت اآلية)

عََك وْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم وإذَا كُنَت ِفيهِ )   ْنُهم مَّ ْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّالةَ فَْلتَقُْم َطاِئفَةٌ م ِ
فَإذَا َسَجدُوا فَْليَكُونُوا ِمن وَراِئكُْم وْلتَأِْت َطاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك 

ِذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحِتكُْم وأَْمِتعَِتكُْم وْليَأُْخذُوا ِحْذَرهُْم وأَْسِلَحتَُهْم ودَّ الَ 
ْيلَةً واِحدَةً   (فَيَِميلُوَن َعلَْيكُم مَّ

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–الرحمن مقبل بن هادى الوادعىقال المحدث العالمة أبي عبد  - 509

والحاكم في  150ص 1والطيالسي ج 505ص 4( الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج36-النزول )ص
قال صاحب  233ص 1وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي وأخرجه أبو داود ج 773ص 1المستدرك ج

هقي في المعرفة بلفظ حدثنا أبو عياش وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش عون المعبود ورواه البي
 .453وص 421ص 5وقال صحيح وابن جرير ج 59ص 4والدارقطني ج 125ص 7وأخرجه النسائي ج

وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي عن ابن  70ص 7والحاكم ج 451ص 5وأخرجه ابن جرير ج 
 عباس مثله.

في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–محدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعىقال ال - 505

(: والتصريح بلفظ النزول أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي 66-36-النزول )ص
 ولفظه كالبخاري. 459ص 5وأحرجه ابن جرير ج 706ص 4ج
 



} َوِإذَا كُْنَت ِفيِهْم :في بيانها إجماالً ما مختصره-رحمه هللا -قال السعدي —
لزم، فيها ويصالة تقيمها وتتم ما يجب فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ { أي: صليت بهم 

 فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله.
ثم فسَّر ذلك بقوله: } فَْلتَقُْم َطاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك { أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو 
كما يدل على ذلك ما يأتي: } فَإِذَا َسَجدُوا { أي: الذين معك أي: أكملوا 

من  نه ركنصالتهم وعبر عن الصالة بالسجود ليدل على فضل السجود، وأ
 أركانها، بل هو أعظم أركانها.

} فَْليَكُونُوا ِمْن َوَرائِكُْم َوْلتَأِْت َطاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا { وهم الطائفة الذين 
قاموا إزاء العدو } فَْليَُصلُّوا َمعََك { ودل ذلك على أن اإلمام يبقى بعد 

ما  إذا حضروا صلى بهمانصراف الطائفة األولى منتظرا للطائفة الثانية، ف
بقي من صالته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صالتهم، ثم يسلم بهم وهذا 

 أحد الوجوه في صالة الخوف.
فإنها صحت عن النبي صلى هللا عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، 

 وهذه اآلية تدل على أن صالة الجماعة فرض عين من وجهين:
ا في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف أحدهما: أن هللا تعالى أمر به

من األعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في 
 حالة الطمأنينة واألمن من باب أَْولَى وأحرى.

والثاني: أن المصلين صالة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، 
المبطلة في غيرها، وما ذاك إال لتأكد  ويعفى فيها عن كثير من األفعال

وجوب الجماعة، ألنه ال تعارض بين واجب ومستحب، فلوال وجوب 
 الجماعة لم تترك هذه األمور الالزمة ألجلها.

وتدل اآلية الكريمة على أن األولى واألفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو 
لك ألجل تضمن ذلك اإلخالل بشيء ال يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذ

اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة 
في قلوب أعدائهم، وأمر تعالى بأخذ السالح والحذر في صالة الخوف، وهذا 
وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصالة فإن فيه مصلحة 

الحريصين  راجحة وهو الجمع بين الصالة والجهاد، والحذر من األعداء
غاية الحرص على اإليقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا 
قال تعالى: } َودَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمتِعَِتكُْم فَيَِميلُوَن َعلَْيكُْم 

 َمْيلَةً َواِحدَةً { .
َجدُوا فَْليَكُونُوا ِمْن َوَراِئكُْم { يدل على وفي قوله: } فَإِذَا سَ :-رحمه هللا  -ثم قال

أن هذه الطائفة تكمل جميع صالتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين. وأن 
الرسول صلى هللا عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة األخرى قبل السالم، ألنه 



أوال ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخبر عن مصاحبتهم له. ثم أضاف الفعل 
 إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. بْعدُ 

وفي قوله: } َوْلتَأِْت َطاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك { دليل على أن 
الطائفة األولى قد صلوا، وأن جميع صالة الطائفة الثانية تكون مع اإلمام 

انتظار  زم ذلكحقيقة في ركعتهم األولى، وحكما في ركعتهم األخيرة، فيستل
 (500) اهـاإلمام إياهم حتى يكملوا صالتهم، ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل.

وما  :-رحمه هللا –ونبه ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية عن مدلولها  فقال-
أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه اآلية الكريمة، 
حيث اغتفرت أفعال كثيرة ألجل الجماعة، فلوال أنها واجبة لما ساغ ذلك، 
وأما من استدل بهذه اآلية على أن صالة الخوف منسوخة بعد النبي صلى 

ستدالل وت هذه الصفة، فإنه اهللا عليه وسلم لقوله: } َوِإذَا كُْنَت ِفيِهْم { فبعده تف
ضعيف، ويَُردُّ عليه مثل قول مانعي الزكاة، الذين احتجوا بقوله: } ُخْذ ِمْن 
يِهْم ِبَها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ِإنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُهْم {  ُرهُْم َوتَُزك ِ أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

د، لى هللا عليه وسلم إلى أح[ قالوا: فنحن ال ندفع زكاتنا بعده ص107]التوبة: 
بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، وال ندفعها إلى من صالته، أي: 
دعاؤه، سكن لنا، ومع هذا ردَّ عليهم الصحابة وأبَْوا عليهم هذا االستدالل، 

 (507)اهـوأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم.

ْرَضى أَن تََضعُوا وال ُجنَاَح َعلَْيكُْم إن َكاَن ِبكُ  ) َطٍر أَْو كُنتُم مَّ ن مَّ ْم أَذًى م ِ
 ً ِهينا َ أََعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعذَاباً مُّ  ( أَْسِلَحتَكُْم وُخذُوا ِحْذَركُْم إنَّ اَّللَّ

يعني جل ثناؤه في بيانها ما نصه:-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري-
"إن كان بكم أذى من بقوله:"وال جناح عليكم"، وال حرج عليكم وال إثم 

كم "أو كنتم  مطر"، يقول: إن نالكم أذى ِ من مطر تمطرونه وأنتم مواقفو عدو 
مرضى"، يقول: أو كنتم جرحى أو أِعالء "أن تضعوا أسلحتكم"، إن ضعفتم 
عن حملها، ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض، فخذوا من 

عليكم وأنتم عنهم غافلون  عدوكم"حذركم"، يقول: احترسوا منهم أن يميلوا
ون"إن هللا أعد للكافرين عذابًا مهينًا"، يعني بذلك: أعد  لهم عذابًا ُمِذال  غار 

 (504)اهـيبقون فيه أبدًا، ال يخرجون منه. وذلك هو عذاب جهنم.
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ً وقُعُوداً وَعلَى ُجنُوِبكُْم فَإذَا  َ ِقيَاما أْنَنتُْم اْطمَ فَإذَا قََضْيتُُم الصَّالةَ فَاْذكُُروا اَّللَّ
ْوقُوتاً )  (107فَأَِقيُموا الصَّالةَ إنَّ الصَّالةَ َكانَْت َعلَى الُمْؤِمِنيَن ِكتَاباً مَّ

 (519إعراب مفردات اآلية )

، )قضيتم( فعل ماض مبني على «576»)الفاء( عاطفة )إذا( مر إعرابه 

)وتم( ضمير فاعل )الصالة( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة  ...السكون 

( لفظ الجاللة مفعول به «571»لجواب الشرط )اذكروا( مثل خذوا  ، )اَّلل 

، )الواو( عاطفة )قعودا( معطوف على «572»منصوب )قياما( حال منصوبة 

)قياما( منصوب مثله )الواو( عاطفة )على جنوب( جار ومجرور في محل 
ضمير مضاف إليه )الفاء( عاطفة )إذا اطمأننتم( مثل إذا  نصب حال و)كم(

، «573»قضيتم )فأقيموا الصالة( مثل اذكروا اَّلل  )إن  الصالة( مثل إن  اَّلل  

)كانت( فعل ماض ناقص .. و)التاء( تاء التأنيث، واسمه ضمير مستتر 
تقديره هي )على المؤمنين( جار ومجرور متعلق ب )كتابا( فهو مصدر، 

 كانت منصوب )موقوتا( نعت منصوب. وهو خبر
 روائع البيان والتفسير

ً وقُعُوداً وَعلَى ُجنُوِبكُْم فَإذَا اْطَمأْنَنتُْم  َ ِقيَاما )فَإذَا قََضْيتُُم الصَّالةَ فَاْذكُُروا اَّللَّ
 فَأَِقيُموا الصَّالة(َ

يب يأمر هللا تعالى بكثرة الذكر عق :في تفسيرها -رحمه هللا -قال ابن كثير -
وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن هاهنا صالة الخوف، 

آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، ومن الرخصة في الذهاب فيها 
واإلياب وغير ذلك، مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في األشهر 

[، وإن كان هذا منهيا عنه 71يِهنَّ أَْنفَُسكُْم { ]التوبة: الحرم: } فاَل تَْظِلُموا فِ 
في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها; ولهذا قال تعالى: } فَإِذَا 
َ ِقيَاًما َوقُعُودًا َوَعلَى ُجنُوِبكُْم { أي في سائر  قََضْيتُُم الصَّالةَ فَاْذكُُروا اَّللَّ

 أحوالكم.
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نَْنتُْم فَأَِقيُموا الصَّالةَ { أي: فإذا أمنتم وذهب الخوف، ثم قال: } فَإِذَا اْطَمأْ 
وحصلت الطمأنينة } فَأَِقيُموا الصَّالةَ { أي: فأتموها وأقيموها كما أمرتم 

 (579)اهـبحدودها، وخشوعها، وسجودها وركوعها، وجميع شئونها.

ْوقُوتاً(   ) إنَّ الصَّالةَ َكانَْت َعلَى الُمْؤِمِنيَن ِكتَاباً مَّ
 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. :-رحمه هللا -أبو جعفر الطبريقال -

ذكر و فقال بعضهم: معناه: إن الصالة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة
 -رحمهم هللا -السدي وابن زيد وعطية العوفيكذلك: بمن قال م
 وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصالة كانت على المؤمنين فرًضا واجبًا 
 -رحمهما هللا-ممن قال بذلك: كالحسن ومجاهد ذكرو

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصالة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا، 
ًما يؤدُّونها في أنجمها  -رضي هللا عنه-ذكر ممن قال بذلك: كابن مسعودو منجَّ

 -رحمه هللا-وزيد بن أسلم
بعض. ألن ما كان : وهذه األقوال قريب معنى بعضها من -رحمه هللا-ثم قال

م.  مفروًضا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجَّ
غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول من قال:"إن الصالة كانت على 
ًما"، ألن"الموقوت" إنما هو"مفعول" من قول  المؤمنين فرًضا منجَّ

خرته، "موقوت"، إذا أالقائل:"َوقََت هللا عليك فرضه فهو يَِقته"، ففرضه عليك
كانت على جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه. فكذلك معنى قوله:"إن الصالة 

المؤمنين كتابًا موقوتًا"، إنما هو: كانت على المؤمنين فرًضا وقَّت لهم وقَت 
 (575)اهـوجوب أدائه، فبيَّن ذلك لهم.

أي: مفروضا في وقته،  في بيانها ما نصه -رحمه هللا -السعدي أضافو-
فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا ال تصح إال به، وهو هذه األوقات التي 
قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك 
عن نبيهم محمد صلى هللا عليه وسلم بقوله: "صلوا كما رأيتموني 

{ على أن الصالة ميزان اإليمان  ودل قوله: } َعلَى اْلُمْؤِمِنينَ  (576)أصلي"

                                                           
 ( 207/ 4)والتوزيع الناشر: دار طيبة للنشر -تفسير القرآن العظيم البن كثير -579
/  9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -575

113 /10761 ) 
باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة  -5529 حديث أخرجه البخاري وغيره برقم/جزء من  - 576

عن أبي قالبة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى هللا عليه  وتمام متنه" -واإلقامة وكذلك بعرفة
وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا  رحيما
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 "أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم



وعلى حسب إيمان العبد تكون صالته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار 
أنهم ال يخاطبون بفروع -وإن كانوا ملتزمين ألحكام المسلمين كأهل الذمة 

الدين كالصالة، وال يؤمرون بها، بل وال تصح منهم ما داموا على كفرهم، 
 (577) اهـوعلى سائر األحكام في اآلخرة. وإن كانوا يعاقبون عليها

وال تَِهنُوا ِفي اْبِتغَاِء القَْوِم إن تَكُونُوا تَأْلَُموَن فَإنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَما تَأْلَُموَن وتَْرُجوَن 
ُ َعِليماً َحِكيماً ) ِ َما ال يَْرُجوَن وَكاَن اَّللَّ  ( 102ِمَن اَّللَّ

 (536إعراب مفردات اآلية )
استئنافية )ال( ناهية جازمة )تهنوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم )الواو( 

حذف النون ... والواو فاعل )في ابتغاء( جار ومجرور متعلق ب )تهنوا(، 
)القوم( مضاف إليه مجرور )إن( حرف شرط جازم )تكونوا( مضارع 
ناقص مجزوم وعالمة الجزم حذف النون والواو اسم تكونوا )تألمون( 

( حرف مضارع مرفوع  ... والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن 
مشبه بالفعل و)هم( ضمير في محل نصب اسم إن  )يألمون( مثل تألمون 

 )الكاف( حرف جر )ما( حرف مصدري )تألمون( مثل األول.
ل )ما تألمون( في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول  والمصدر المؤو 

 مطلق أي ألما كألمكم.
( جار ومجرور متعلق ب  )الواو( استئنافية )ترجون( مثل تألمون )من اَّلل 

في محل نصب مفعول به )ال( نافية « 574»)ترجون(، )ما( اسم موصول 

( لفظ  )يرجون( مثل تألمون )الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )اَّلل 
 خبر ثان منصوب.الجاللة اسم كان مرفوع )عليما( خبر منصوب )حكيما( 

 البيان والتفسيرروائع 
)وال تَِهنُوا ِفي اْبِتغَاِء القَْوِم إن تَكُونُوا تَأْلَُموَن فَإنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَما تَأْلَُموَن 

ُ َعِليماً َحِكيماً( ِ َما ال يَْرُجوَن وَكاَن اَّللَّ  وتَْرُجوَن ِمَن اَّللَّ
وقوله: } َوال تَِهنُوا فِي  :في تفسيرها ما نصه -رحمه هللا -قال ابن كثير -

اْبِتغَاِء اْلقَْوِم { أي: ال تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم، 
واقعدوا لهم كل مرصد: } ِإْن تَكُونُوا تَأْلَُموَن فَإِنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَما تَأْلَُموَن { أي: 

ْرٌح يَْمَسْسكُْم قَ  كما يصيبكم الجراح والقتل، كذلك يحصل لهم، كما قال  } ِإنْ 
 [.120فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ { ]آل عمران: 
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ِ َما ال يَْرُجوَن { أي: أنتم وإياهم  سواء فيما يصيبكم  ثم قال: } َوتَْرُجوَن ِمَن اَّللَّ
وإياهم من الجراح واآلالم، ولكن أنتم ترجون من هللا المثوبة والنصر 

يئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم، وأشد رغبة والتأييد، وهم ال يرجون ش
 في إقامة كلمة هللا وإعالئها.

ُ َعِليًما َحِكيًما { أي: هو أعلم وأحكم   (546).اهـ} َوَكاَن اَّللَّ

في تفسيرها بقوله: وقال بعض المفسرين: المراد  -رحمه هللا–وزاد البغوي -
 ه.بالرجاء الخوف، ألن كل راج خائف أن ال يدرك مأمول

ومعنى اآلية: وترجون من هللا أي: تخافون من هللا أي: تخافون من عذاب 
هللا ما ال يخافون، قال الفراء رحمه هللا: وال يكون الرجاء بمعنى الخوف إال 
مع الجحد، كقوله تعالى: "قل للذين آمنوا يْغِفُروا للذين ال ْيرُجوَن أيام هللا") 

عالى: "ما لَكُم ال ترُجون هلل وقَاًرا") ( أي: ال يخافون، وقال ت 12-الجاثية 
( أي: ال تخافون هلل عظمتَه، وال يجوز رجوتُك بمعنى: خفتُك وال  17-نوح 

ُ َعِليًما َحِكيًما {.اهـ  (541) خفتُك وأنَت تريد رجوتك } َوَكاَن اَّللَّ

ِ ِلتَْحكَُم بَْيَن النَّاِس ِبَما  ُ وال تَكُن ل ِ إنَّا أنَزْلنَا إلَْيَك الِكتَاَب ِبالَحق  ْلَخاِئِنيَن أََراَك اَّللَّ
 (105َخِصيماً )

 (564إعراب مفردات اآلية )
( حرف مشبه بالفعل و)نا( ضمير في محل نصب اسم إن  )أنزلنا( فعل  )إن 
ماض مبني على السكون .. و)نا( ضمير فاعل )إلى( حرف جر و)الكاف( 

نصوب، ضمير في محل جر متعلق ب )أنزل(، )الكتاب( مفعول به م
)بالحق( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الكتاب )الالم( الم التعليل 
)تحكم( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت )بين( ظرف مكان منصوب متعلق ب )تحكم(، )الناس( مضاف 

 إليه مجرور.
 والمصدر المؤول )أن تحكم( في محل جر متعلق ب )أنزلنا(.
 )الباء( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محل جر متعلق

ب )تحكم(، )أرى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف و)الكاف( 
( لفظ الجاللة  ضمير مفعول به ... والمفعول الثاني محذوف أي أراك إياه )اَّلل 
فاعل مرفوع. )الواو( استئنافية )ال( ناهية جازمة )تكن( مضارع ناقص 
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زوم، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت )للخائنين( جار ومجرور متعلق مج
 ب )خصيما( وهو خبر تكن منصوب ... والالم بمعنى ألجل.

 روائع البيان والتفسير
ْلَخاِئِنيَن  ُ وال تَكُن ل ِ ِ ِلتَْحكُمَ بَْيَن النَّاِس ِبَما أََراَك اَّللَّ ) إنَّا أنَزْلنَا إلَْيَك الِكتَاَب ِبالَحق 

 ِصيماً (خَ 
 : يخبر تعالى أنه أنزلإجماالً ما نصه في تفسيرها-رحمه هللا -السعديقال  -

على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي: محفوًظا في إنزاله من الشياطين، أن 
يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق، ومشتمال أيضا على الحق، فأخباره 

ْت  َكِلَمةُ َرب َِك ِصْدقًا َوَعْدال { وأخبر أنه صدق، وأوامره ونواهيه عدل } َوتَمَّ
 أنزله ليحكم بين الناس.

ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نزَل ِإلَْيِهْم { .فيحتمل  وفي اآلية األخرى: } َوأَنزْلنَا ِإلَْيَك الذ ِ
أن هذه اآلية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع واالختالف، وتلك في 

وأصوله وفروعه، ويحتمل أن اآليتين كلتيهما معناهما تبيين جميع الدين 
واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء واألعراض 

 واألموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل األحكام.
ُ { أي: ال بهواك بل بما علَّمك هللا وألهمك، كقوله  وقوله: } ِبَما أََراَك اَّللَّ

الى: } َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْن هَُو ِإال َوْحٌي يُوَحى { وفي هذا دليل على تع
عصمته صلى هللا عليه وسلم فيما يُبَل ِغ عن هللا من جميع األحكام وغيرها، 
ُ { ولم يقل: بما  وأنه يشترط في الحاكم  العلم والعدل لقوله: } ِبَما أََراَك اَّللَّ

م بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر هللا بالحكم رأيت. ورتب أيضا الحك
بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد 
العدل فقال: } َوال تَكُْن ِلْلَخاِئِنيَن َخِصيًما { أي: ال تخاصم عن َمن عرفت 

ي فف خيانته، من مدع ما ليس له، أو منكٍر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه.
هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في 

 الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية.
ويدل مفهوم اآلية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه 

 (543) اهـظلم. .

ِحيماً ) َ َكاَن َغفُوراً رَّ َ إنَّ اَّللَّ  (101واْستَْغِفِر اَّللَّ
 (562اآلية )إعراب مفردات 
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 ) )الواو( عاطفة )استغفر( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )اَّلل 
( لفظ الجاللة  ( حرف مشبه بالفعل )اَّلل  لفظ الجاللة مفعول به منصوب )إن 
اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 

 )غفورا( خبر كان منصوب )رحيما( خبر ثان منصوب.
 وائع البيان والتفسيرر

ِحيماً( َ َكاَن َغفُوراً رَّ َ إنَّ اَّللَّ  )واْستَْغِفِر اَّللَّ
"واستغفر هللا"، يا محمد، وَسْله أن .:-رحمه هللا-قال أبو جعفر الطبري-

يصفح لك عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان ماالً لغيره"إن 
هللا كان غفوًرا رحيًما"، يقول: إن هللا لم يزل يصفح عن ذنوب عباده 

 المؤمنين، بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها "رحيما" بهم. 
هللا لك ما سلف من خصومتك عن هذا فافعل ذلك أنت، يا محمد، يغفر 

 الخائن.
وقد قيل إن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن خاصم عن الخائن، ولكنه هَّم 

 (545).اهـبذلك، فأمره هللا باالستغفار مما َهمَّ به من ذلك

َ ال يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ  ً أَِثيماً وال تَُجاِدْل َعِن الَِذيَن يَْختَانُوَن أَنفَُسُهْم إنَّ اَّللَّ  انا
(103) 

 (561إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تجادل( مضارع مجزوم، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت )عن( حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محل جر 
متعلق ب )تجادل( بتضمينه معنى تدافع )يختانون( مضارع مرفوع والواو 

( مثل فاعل )أنفس( مفعول به  منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )إن اَّلل 
( مضارع مرفوع، والفاعل هو )من( اسم موصول  األولى )ال( نافية )يحب 
انا أثيما( مثل إعراب كان غفورا  مبني في محل نصب مفعول به )كان خو 

 رحيما.
 روائع البيان والتفسير

اناً أَِثيماً( )وال تَُجاِدْل َعِن الَِذيَن يَْختَانُوَن أَنفَُسُهْم إنَّ  َ ال يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ  اَّللَّ
} َوال تَُجاِدْل َعِن الَِّذيَن :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال السعدي -

يَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم { "االختيان" و "الخيانة" بمعنى الجناية والظلم واإلثم، وهذا 
جه عليه عقوبة من حد أو يشمل النهي عن المجادلة، عن من أذنب وتو
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تعزير، فإنه ال يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة، أو بدفع ما ترتب 
انًا أَِثيًما { أي:  َ ال يُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ على ذلك من العقوبة الشرعية. } ِإنَّ اَّللَّ
كثير الخيانة واإلثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البُْغض، وهذا كالتعليل، 

 (547) اهـللنهي المتقدم.

ِ وهَُو َمعَُهْم إْذ يُبَي ِتُوَن َما ال يَْرَضى  يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس وال يَْستَْخفُوَن ِمَن اَّللَّ
ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطاً )  (106ِمَن القَْوِل وَكاَن اَّللَّ

 (566إعراب مفردات اآلية )
الناس( جار ومجرور )يستخفون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )من 

متعلق ب )يستخفون(، )الواو( عاطفة )ال( نافية )يستخفون من هللا( مثل 
يستخفون من الناس )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع 
مبتدأ )مع( ظرف مكان منصوب متعلق بخبر المبتدأ و)هم( ضمير مضاف 

ف بالخبر المحذو محل نصب متعلق إليه )إذ( ظرف للزمن الماضي مبني في
)يبيتون( مثل يستخفون )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 
)ال( نافية )يرضى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة على 
األلف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )من القول( جار ومجرور متعلق 

 بحال من مفعول يرضى المحذوف.
( لفظ الجاللة اسم كان مرفوع )الواو( استئنافية )كان( ما ض ناقص )اَّلل 

، )يعملون( مثل يستخفون، «544»)الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

 )محيطا( خبر كان منصوب.
 والمصدر المؤول )ما يعملون( في محل جر بالباء متعلق ب )محيطا(.

 روائع البيان والتفسير
ِ وهَُو َمعَُهْم إذْ يُبَي ِتُوَن َما ال يَْرَضى )يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس وال يَْستَْخفُوَن ِمَن  اَّللَّ
ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطاً (  ِمَن القَْول وَكاَن اَّللَّ

وهذا من ضعف اإليمان، في بيانها إجماالً ما نصه : -رحمه هللا -قال السعدي-
ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة هللا، 

بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم فيحرصون 
 مع ذلك قد بارزوا هللا بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطالعه عليهم.
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وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوًصا في حال تبييتهم ما ال يرضيه 
من القول، من تبرئة الجاني، ورمي البريء بالجناية، والسعي في ذلك 

 صلى هللا عليه وسلم ليفعل ما بيتوه.للرسول 
فقد جمعوا بين عدة جنايات، ولم يراقبوا رب األرض والسماوات، المطلع 
ُ ِبَما  على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: } َوَكاَن اَّللَّ
يَْعَملُوَن ُمِحيًطا { أي: قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل 

بهم، وعرض عليهم التوبة وحذرهم من اإلصرار على ذنبهم الموجب استأنى 
 (546) اهـللعقوبة البليغة.

َ َعْنُهْم يَْوَم الِقيَاَمِة  َها أَنتُْم َهُؤالِء َجادَْلتُْم َعْنُهْم ِفي الَحيَاِة الدُّْنيَا فََمن يَُجاِدُل اَّللَّ
ن يَكُوُن َعلَْيِهْم وِكيالً )  (109أَم مَّ

 (591اآلية )إعراب مفردات 
)ها( حرف تنبيه )أنتم( ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ )ها( مثل األول 

، )جادلتم( فعل ماض «542»)أوالء( اسم إشارة مبني في محل رفع خبر 

و)تم( ضمير فاعل )عن( حرف جر و)هم( ضمير  ...مبني على السكون 
في محل جر متعلق ب )جادلتم( بتضمينه معنى دافعتم )في الحياة( جار 
ومجرور متعلق ب )جادلتم(، )الدنيا( نعت للحياة مجرور مثله وعالمة الجر 
الكسرة المقدرة على األلف )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )من( اسم 

ع مبتدأ )يجادل( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير استفهام مبني في محل رف
ل  ( لفظ الجاللة مفعول به منصوب )عنهم( مثل األو  مستتر تقديره هو )اَّلل 
متعل ق ب )يجادل(، )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب )يجادل( )القيامة( 
مضاف إليه مجرور )أم( هي المنقطعة بمعنى بل )من( مثل األول )يكون( 

، واسمه ضمير مستتر تقديره هو )عليهم( مثل عنهم مضارع ناقص مرفوع
 متعل ق ب )وكيال( وهو خبر يكون منصوب.

 روائع البيان والتفسير
َ َعْنُهْم يَْوَم الِقيَاَمِة  )َها أَنتُْم َهُؤالِء َجادَْلتُْم َعْنُهْم ِفي الَحيَاةِ الدُّْنيَا فََمن يَُجاِدُل اَّللَّ

ن يَكُوُن َعلَْيِهْم   ( وِكيالً أَم مَّ
أي: هبكم جادلتم  :في بيانها إجماالً ما مختصره-رحمه هللا -قال السعدي —

جدالُكم بعض ما تحذرون  من العار عنهم في هذه الحياة الدنيا، ودفع عنهم 
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والفضيحة عند الَخْلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل هللا عنهم يوم 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما القيامة حين تتوجه عليهم الحجة، وتشهد 

َ هَُو اْلَحقُّ  ُ ِدينَُهُم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ اَّللَّ كانوا يعملون؟ } يَْوَمِئٍذ يَُوف ِيِهُم اَّللَّ
 اْلُمِبيُن { .

فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما ال 
رشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح يمكن معه اإلنكار؟ وفي هذه اآلية إ

الدنيا المترتبة على ترك أوامر هللا أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب 
 اآلخرة أو يحصل من عقوباتها.

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر هللا ها أنت تركت أمره كسال وتفريطا فما 
وماذا ترتب على هذا النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب اآلخرة؟ 

 (543) اهـ الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟.

 "فمن يجادل هللا في بيانها ما نصه: -رحمه هللا -وأضاف أبو جعفر الطبري-
عنهم"، يقول: فمن ذا يخاصم هللا عنهم"يوم القيامة"، أي: يوم يقوم الناس من 
قبورهم لمحشرهم،  فيدافع عنهم ما هللا فاعل بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني 
بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤالء الخائنين أنفسهم، وإن دافعتم عنهم في 

في آجل اآلخرة إلى من ال يدافع عنهم عنده  عاجل الدنيا، فإنهم سيصيرون
 أحد فيما يحلُّ بهم من أليم العذاب ونَكال العقاب.

وأما قوله:"أم من يكون عليهم وكيال"، فإنه يعني: ومن ذا الذي يكون على 
هؤالء الخائنين وكيال يوم القيامة أي: ومن يتوكل لهم في خصومة ربهم 

 (549)اهعنهم يوم القيامة.

ِحيماً )وَمن يَعْ   َ َغفُوراً رَّ َ يَِجِد اَّللَّ  (110َمْل سُوءاً أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ يَْستَْغِفِر اَّللَّ
 (595إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يعمل( 
مضارع مجزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )سوءا( 
مفعول به منصوب )أو( حرف عطف )يظلم( مضارع مجزوم معطوف 
على فعل الشرط والفاعل هو )نفس( مفعول به منصوب و)الهاء( ضمير 

عطف )يستغفر( مضارع مجزوم معطوف على مضاف إليه )ثم ( حرف 
ك بالكسر اللتقاء الساكنين، والفاعل هو )هللا( لفظ الجاللة مفعول  يظلم، وحر 
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به منصوب )يجد( مضارع مجزوم جواب الشرط وحرك بالكسر اللتقاء 
الساكنين، والفاعل هو )هللا( مثل السابق )غفورا( مفعول به ثان منصوب 

 ا( منصوب مثله.من )غفور« 540»)رحيما( بدل 

 روائع البيان والتفسير
ِحيماً( َ َغفُوراً رَّ َ يَِجِد اَّللَّ  )وَمن يَْعَمْل سُوءاً أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ يَْستَْغِفِر اَّللَّ

يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنبًا، :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
ما يستحق به عقوبة هللا"ثم وهو "السوء" أو يظلم نفسه"، بإكسابه إياها 

يستغفر هللا"، يقول: ثم يتوب إلى هللا بإنابته مما عمل من السوء وظُْلم نفسه، 
ومراجعته ما يحبه هللا من األعمال الصالحة التي تمحو ذنبَه وتذهب 
جرمه"يجد هللا غفوًرا رحيًما"، يقول: يجد ربه ساتًرا عليه ذنبه بصفحه له 

 (547)اهـبه.عن عقوبة جرمه، رحيًما 

واعلم : مختصره ما -رحمه هللا -وزاد السعدي فوائد جليلة من اآلية قال -
أن عمل السوء عند اإلطالق يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة، 
 وسمي "سوًءا" لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن.

ما دونه. ولكن عند وكذلك ظلم النفس عند اإلطالق يشمل ظلمها بالشرك ف
اقتران أحدهما باآلخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء 
 هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين هللا وبين عبده، وسمي ظلم 

كا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما النفس "ظلما" ألن نفس العبد ليست مل
هي ملك هلل تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق 
العدل، بإلزامها للصراط المستقيم علًما وعمال فيسعى في تعليمها ما أمر به 
ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة 

 (544) الذي ضده الجور والظلم.اهـوعدول بها عن العدل، 

ُ َعِليماً َحِكيماً )   (111وَمن يَْكِسْب إثْماً فَإنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه وَكاَن اَّللَّ
 (599إعراب مفردات اآلية )
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لجواب  )الواو( عاطفة )من يكسب إثما( مثل من يعمل سوءا )الفاء( رابطة
مرفوع، والفاعل ضمير الشرط )إنما( كافة ومكفوفة )يكسب( مضارع 

مستتر تقديره هو و)الهاء( ضمير مفعول به )على نفس( جار ومجرور 
متعلق بحال من الهاء المفعول، )الهاء( مضاف إليه )الواو( استئنافية )كان( 
فعل ماض ناقص )هللا( لفظ الجاللة اسم كان مرفوع )عليما( خبر كان 

 منصوب )حكيما( خبر ثان منصوب.
 التفسيرروائع البيان و

ُ َعِليماً َحِكيماً(   )وَمن يَْكِسْب إثْماً فَإنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه وَكاَن اَّللَّ
وقوله: } َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَإِنََّما يَْكِسبُهُ  ما نصه:–رحمه هللا  -قال ابن كثير-

ُ َعِليًما َحِكيًما { كقوله تعالى: } َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  َعلَى نَْفِسِه َوَكاَن اَّللَّ
أُْخَرى َوِإْن تَْدعُ ُمثْقَلَةٌ ِإلَى ِحْمِلَها ال يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى  { 

[ يعني أنه ال يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما 16ية: ]فاطر: اآل
ُ َعِليًما َحِكيًما {  عملت، ال يحمل عنها غيرها; ولهذا قال تعالى: } َوَكاَن اَّللَّ

 (066)اهـأي: من  علمه وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك.

ه: عني بذلك جل ثناؤ :-رحمه هللا-وزاد أبو جعفر الطبري في بيانها فقال -
ومن يأت ذنبًا على َعْمٍد منه له ومعرفة به، فإنما يجترح َوبَال ذلك الذنب 
ه وِخْزيه وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق هللا. يقول: فال  وُضرَّ
تجادلوا، أيها الذين تجادلون، عن هؤالء الخونة، فإنكم وإن كنتم لهم عشيرةً 

َّبعون بها، وإنكم وقرابةً وجيرانًا، برآء  مما أتوه من الذنب ومن التَِّبعة التي يُت
متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم،  كنتم مثلَهم، فال تدافعوا عنهم وال 

 تخاصموا.
وأما قوله:"وكان هللا عليًما حكيًما"، فإنه يعني: وكان هللا عالًما بما تفعلون، 

جدالكم عنهم وغير ذلك من أيها المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم، في 
أفعاِلكم وأفعال غيركم، وهو يحصيها عليكم وعليهم، حتى يجازي جميعكم 

 (061)هابها"حكيًما" يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع خلقه. 

  ً ً وإثْما ً فَقَِد اْحتََمَل بُْهتَانا ً ثُمَّ يَْرِم ِبِه بَِريئا ِبيناً مُّ  وَمن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إثْما
(114) 

 (104إعراب مفردات اآلية )
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، )أو( حرف «063»)الواو( عاطفة )من يكسب خطيئة( مثل من يعمل سوءا 

عطف )إثما( معطوف على خطيئة منصوب مثله )ثم( حرف عطف )يرم( 
مضارع مجزوم معطوف على يكسب، وعالمة الجزم حذف حرف العلة 

جر و)الهاء( ضمير في محل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف 
جر متعلق ب )يرم(، )بريئا( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة لجواب 
الشرط )قد( حرف تحقيق )احتمل( فعل ماض والفاعل هو )بهتانا( مفعول 

)بهتانا( منصوب مثله  به منصوب )الواو( عاطفة )إثما( معطوف على
 )مبينا( نعت ل )إثما( منصوب مثله.

 لتفسيرروائع البيان وا
ِبيناً(  )وَمن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إثْماً ثُمَّ يَْرِم ِبِه بَِريئاً فَقَِد اْحتََمَل بُْهتَاناً وإثْماً مُّ

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
 ومن يعمل خطيئة، وهي الذنب"أو إثًما"، وهو ما ال يحل  من المعصية. 

فرق بين"الخطيئة" و"اإلثم"، ألن"الخطيئة"، قد تكون من قبل العَْمد  وإنما
وغير العمد، و"اإلثم" ال يكون إال من العَْمد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما 

 فقال: ومن يأت"خطيئة" على غير عمد منه لها"أو إثًما" على عمد منه.
 الذي تعمده "ثم يرم به بريئًا"،  يعني: ثم يُضيف ماله من خطئه أو إثمه

"بريئًا" مما أضافه إليه ونحله إياه"فقد احتمل بُهتانًا وإثًما مبينًا"، يقول: فقد 
ل بفعله ذلك فريَة وكذبًا وإثًما عظيًما يعني، وُجْرًما عظيًما، على علم  تحم 

 (069)اهـمنه وعمٍد لما أتى من معصيته وذنبه.

ِ َعلَْيَك وَرْحَمتُهُ لََهمَّ  ْنُهْم أَن يُِضلُّوَك وَما يُِضلُّوَن إالَّ ولَْوال فَْضُل اَّللَّ ت طَّاِئفَةٌ م ِ
ُ َعلَْيَك الِكتَاَب واْلِحْكَمةَ وَعلََّمَك َما  ونََك ِمن َشْيٍء وأَنَزَل اَّللَّ أَنفَُسُهْم وَما يَُضرُّ

ِ َعلَْيَك َعِظيماً )  ( 117لَْم تَكُن تَْعلَُم وَكاَن فَْضُل اَّللَّ
 (105إعراب مفردات اآلية )

)فضل(  -امتناع لوجود -)الواو( استئنافية )لوال( حرف شرط غير جازم
مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود )هللا( لفظ الجاللة 
مضاف إليه مجرور )على( حرف جر و)الكاف( ضمير في محل جر متعلق 

مثله  ب )فضل( )الواو( عاطفة )رحمة( معطوف على فضل مرفوع
ضاف إليه )الالم( واقعة في جواب لوال )همت( فعل ماض و)الهاء( ضمير م
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... و)التاء( للتأنيث )طائفة( فاعل مرفوع )من( حرف جر و)هم( ضمير 
في محل جر متعلق بنعت لطائفة )أن( حرف مصدري ونصب )يضل وا( 
مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل و)الكاف( 

 ضمير مفعول به.
ؤول )أن يضلوك( في محل جر بحرف جر محذوف تقديره والمصدر الم

 بأن يضل وك ... متعلق ب )همت(.

، )ما( نافية )يضل ون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل «060»)الواو( حالية 

 -)إال( أداة حصر )أنفس( مفعول به و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة
 )ما يضرون( مثل ما يضل ون ... -أو استئنافي ة

الكاف( ضمير مفعول به )من( حرف جر زائد )شيء( مجرور لفظا و)
منصوب محال مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو من نوع صفة المصدر 
أي: ما يضرونك ضررا ما. )الواو( استئنافية )أنزل( فعل ماض )هللا( لفظ 
الجاللة فاعل مرفوع )عليك( مثل األول متعلق ب )أنزل(، )الكتاب( مفعول 

)الواو( عاطفة )الحكمة( معطوف على الكتاب منصوب مثله  به منصوب
)الواو( عاطفة )عل م( مثل أنزل والفاعل هو و)الكاف( مفعول به )ما( اسم 
موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان )لم( حرف نفي وجزم وقلب 
)تكن( مضارع ناقص مجزوم، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت )تعلم( 

ضمير مستتر تقديره أنت )الواو( عاطفة )كان(  مضارع مرفوع والفاعل
فعل ماض ناقص )فضل( اسم كان مرفوع )هللا( لفظ الجاللة مضاف إليه 
 مجرور )عليك( مثل األول متعلق ب )فضل( )عظيما( خبر كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ َعلَْيَك وَرْحَمتُهُ لََهمَّت طَّاِئفَةٌ  ْنُهْم أَن يُِضلُّوَك وَما يُِضلُّوَن )ولَْوال فَْضُل اَّللَّ م ِ

ونََك ِمن َشْيٍء (  إالَّ أَنفَُسُهْم وَما يَُضرُّ
وذلك أن هذه اآليات الكريمات قد ذكر  في بيانها :–رحمه  -قال السعدي-

المفسرون أن سبب نزولها: أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على 
هم فرموها ببيت من هو بريء من سرقتهم خافوا الفضيحة، وأخذوا سرقت

 ذلك.
واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويطلبوا منه 
أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناس، وقالوا: إنه لم يسرق وإنما الذي سرق 
من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فَهمَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فأنزل هللا هذه اآليات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا أن يبرئ صاحبهم، 
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للرسول صلى هللا عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة 
 عن المبطل من الضالل، فإن الضالل نوعان:

ضالل في العلم، وهو الجهل بالحق. وضالل في العمل، وهو العمل بغير ما 
كما حفظه عن الضالل  لنوع من الضالل يجب. فحفظ هللا رسوله عن هذا ا

 في األعمال .
وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: } َوَما 
يُِضلُّوَن ِإال أَْنفَُسُهْم { لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه 
مقصودهم، ولم يحصل لهم  إال الخيبة والحرمان واإلثم والخسران. وهذه 

عمة كبيرة على رسوله صلى هللا عليه وسلم تتضمن النعمة بالعمل، وهو ن
 (067) اهـالتوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم.

 ِ ُ َعلَْيَك الِكتَاَب واْلِحْكَمةَ وَعلََّمَك َما لَْم تَكُن تَْعلَُم وَكاَن فَْضُل اَّللَّ )وأَنَزَل اَّللَّ
 َعلَْيَك َعِظيماً( 

أي: أنزل عليك هذا  في تفسيرها إجماالً ما نصه: -حمه هللار -قال السعدي-
القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم األولين 

 واآلِخرين.
والحكمة: إما السُّنَّة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السُّنَّة تنزل عليه كما 

 ينزل القرآن.
معرفة أحكامها، وتنزيل األشياء  وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على

 منازلها وترتيب كل شيء بحسبه.
} َوَعلََّمَك َما لَْم تَكُْن تَْعلَُم { وهذا يشمل جميع ما علمه هللا تعالى. فإنه صلى 
هللا عليه وسلم كما وصفه هللا قبل النبوة بقوله: } َما كُْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب 

 َوَوَجدََك َضاال فََهدَى { .َوال اإليَماُن { } 
ثم لم يزل يوحي هللا إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر 
وصوله على األولين واآلخرين، فكان أعلم الخلق على اإلطالق، وأجمعهم 
ِ َعلَْيَك َعِظيًما {  لصفات الكمال، وأكملهم فيها، ولهذا قال: } َوَكاَن فَْضُل اَّللَّ

ى الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم أعظم من فضله على كل ففضله عل
 مخلوق.

وأجناس الفضل الذي قد فضله هللا به ال يمكن استقصاؤها وال يتيسر 
 (064) إحصاؤها  .اهـ
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ي الحكمة ف-في بيان الحكمة ومدلولها فقال: -رحمه هللا -وزاد ابن القيم —
مفردة فسرت بالنبوة ، كتاب اَّلل  نوعان : مفردة ، ومقترنة بالكتاب. فال

هي علم القرآن ناسخه ومنسوخة ، وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس : 
ومحكمة ومتشابهة ، ومقدمه ومؤخره ، وحالله وحرامه ، وأمثاله ، وقال 
الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد : هي القرآن ، والعلم والفقه 

القول والفعل. وقال النخعي :  ، وفي رواية أخرى عنه : هي اإلصابة في
هي معاني األشياء وفهمها. وقال الحسن : الورع في دين اَّلل  ، كأنه فسرها 

 بثمرتها ومقتضاها.
وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من 

 األئمة. وقيل : هي القضاء بالوحي ، وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر.
في الحكمة قول مجاهد ومالك : أنها معرفة الحق والعمل به  وأحسن ما قيل

، واإلصابة في القول والعمل. وهذا ال يكون إال بفهم القرآن والفقه في شرائع 
 (064) اهـاإلسالم ، وحقائق اإليمان.

ن نَّْجَواهُْم إالَّ َمْن أََمَر بَِصدَقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو  إْصالحٍ بَْيَن ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر م ِ
ِ فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً )  (112النَّاِس وَمن يَْفعَْل ذَِلَك اْبِتغَاَء َمْرَضاِت اَّللَّ

 (110إعراب مفردات اآلية )
)ال( نافية للجنس )خير( اسم ال مبني على الفتح في محل نصب )في كثير( 

متعلق  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ال )من نجوى( جار ومجرور
بنعت لكثير و)هم( ضمير مضاف إليه )إال( أداة استثناء )من( اسم موصول 

، )أمر( فعل ماض «011»مبني في محل نصب على االستثناء المنقطع 

)بصدقة( جار ومجرور متعلق  والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد
ب )أمر(، )أو( حرف عطف )معروف( معطوف على صدقة مجرور مثله 

مثل األول )إصالح( معطوف على معروف مجرور مثله )بين( ظرف )أو( 
مكان منصوب متعل ق بإصالح )الناس( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة 
)من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ )يفعل( مضارع مجزوم فعل 
الشرط والفاعل هو )ذا( اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به و)الالم( 

، )مرضاة( «012»لكاف( للخطاب، )ابتغاء( مفعول ألجله منصوب للبعد و)ا

مضاف إليه مجرور )هللا( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )الفاء( رابطة 
                                                           

 (  471/ 1تفسير القرآن الكريم ـ البن القيم  )  -064
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -016

 (116/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو اعتراضية، والجملة بعدها ال محل لها اعتراضية. - 011
 فاعل يفعل أي مبتغيا مرضاة هللا.أو مصدر في موضع الحال من - 012



لجواب الشرط )سوف( حرف استقبال )نؤتي( مضارع مرفوع وعالمة 
الرفع الضمة المقدرة على الياء و)الهاء( مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 

تعظيم )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت ألجر تقديره نحن لل
 منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ن نَّْجَواهُْم إالَّ َمْن أََمَر ِبَصدَقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إْصالحٍ بَْيَن   )ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر م ِ

ِ فََسْوَف نُؤْ   ِتيِه أَْجراً َعِظيماً( ِالنَّاِس وَمن يَْفعَْل ذَِلَك اْبِتغَاَء َمْرَضاِت اَّللَّ
ؤه يعني جل ثنا :في تفسيرها ما نصه-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

ال خير في كثير من نجوى الناس بقوله: "ال خير في كثير من نجواهم"، 
جميعًا "إال من أمر بصدقة أو معروف"، و"المعروف"، هو كل ما أمر هللا 

والخير،"أو إصالح بين الناس"، وهو به أو ندب إليه من أعمال البر 
اإلصالح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح هللا اإلصالح بينهما، 

 ليتراجعا إلى ما فيه األلفة واجتماع الكلمة، على ما أذن هللا وأمر به.
ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال:"ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاِة  

ًرا عظيًما"، يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من هللا فسوف نؤتيه أج
األمر، أو يصلح بين الناس"ابتغاء مرضاة هللا"، يعني: طلب رضى هللا بفعله 
ذلك "فسوف نؤتيه أجًرا عظيًما"، يقول: فسوف نعطيه جزاًء لما فعل من 

 (013)اهـذلك عظيًما، وال حدَّ لمبلغ ما سمى هللا"عظيًما" يعلمه سواه. 

َّبِْع َغْيَر َسِبيِل الُمْؤِمِنيَن وَمن يُشَ  سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ الُهدَى ويَت اِقِق الرَّ
 (115نَُول ِِه َما تََولَّى ونُْصِلِه َجَهنََّم وَساَءْت َمِصيراً )

 (112إعراب مفردات اآلية )

، )من بعد( «015»)الواو( عاطفة )من يشاقق الرسول( مثل من يفعل ذلك 

ومجرور متعلق ب )يشاقق(، )ما( حرف مصدري )تبي ن( فعل ماض جار 
أو بحال  -)الالم( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )تبين(

 الرفع الضمة المقدرة على األلف.  )الهدى( فاعل مرفوع وعالمة -من الهدى
ل )ما تبين له الهدى( في محل جر مضاف إليه.  والمصدر المؤو 

)يت بع( مضارع مجزوم معطوف على )يشاقق(، والفاعل )الواو( عاطفة 
ضمير مستتر تقديره هو )غير( مفعول به منصوب )سبيل( مضاف إليه 

                                                           
  9الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -013

/401   /10241  ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -019

 (130/  5مشق)د –مؤسسة اإليمان 
 (112في اآلية السابقة )- 015



( مضارع  مجرور )المؤمنين( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء )نول 
مجزوم جواب الشرط و)الهاء( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 

م موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان تقديره نحن للتعظيم )ما( اس
)تولى( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد، ومفعول تولى محذوف أي تواله 
من الضالل )الواو( عاطفة )نصل( مضارع مجزوم معطوف على )نول ه( 
وعالمة الجزم حذف حرف العلة، ومثله نول ه و)الهاء( مفعول به أول، 

ول به ثان منصوب. )الواو( استئنافية والفاعل نحن للتعظيم )جهنم( مفع

و)التاء( للتأنيث، والفاعل « ... 010»فعل ماض جامد إلنشاء الذم  )ساءت( 

تقديره هي )مصيرا( تمييز للضمير المستتر منصوب ضمير مستتر وجوبا 

«017.» 

 روائع البيان والتفسير
سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ الُهدَى َّبِْع َغْيَر َسبِيِل الُمْؤِمِنينَ  )وَمن يَُشاِقِق الرَّ  ويَت

 ( نَُول ِِه َما تََولَّى ونُْصِلِه َجَهنََّم وَساَءْت َمِصيراً 
سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن  :-رحمه هللا -قال ابن كثير — قوله: } َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

 ول صلىأي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسلَهُ اْلُهدَى { 
هللا عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن َعْمد منه بعدما 
َِّبْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمِنيَن {  ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: } َويَت
هذا مالزم للصفة األولى، ولكن قد تكون  المخالفة لنص الشارع، وقد تكون  

فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ُضِمنت لما أجمعت عليه األمة المحمدية، 
ى هللا صل- لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم

 .-عليه وسلم
وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفًا صالًحا في 

عول كتاب "أحاديث األصول"، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي 
عليه الشافعي، رحمه هللا، في االحتجاج على كون اإلجماع حجة تَْحُرم 
مخالفته هذه اآلية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن 
االستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الداللة منها 

 على ذلك  .
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: } نَُول ِِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت 
َمِصيًرا { أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن نحسنها في صدره 

ُب بَِهذَا اْلَحِديِث -استدراًجا له -ونزينها له  كما قال تعالى: } فَذَْرِني َوَمْن يَُكذ ِ
                                                           

 أو متصرف، والفاعل مستتر جوازا تقديره هي، ومصيرا تمييز للجملة. - 010
 المصير هو مصدر ميمي أو اسم مكان ويصح أن يميز ضميرا مذك را أو مؤنثا ... - 017

 والمخصوص بالذم مقدر أي جهنم.



ا َزاغُوا 22ِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَْعلَُموَن { ]القلم: َسنَْستَدْ  [. وقال تعالى: } فَلَمَّ
ُ قُلُوبَُهْم { ]الصف : [. وقوله } َونَذَُرهُْم ِفي طُْغيَاِنِهْم يَْعَمُهوَن { 5أََزاَغ اَّللَّ

 [.110]األنعام: 
وجعل النار مصيره في اآلخرة، ألن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق 
إال إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: } اْحشُُروا الَِّذيَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم 

( { 7]َوَما َكانُوا يَْعبُدُوَن. ِمْن دُوِن هللِا فَاْهدُوهُْم ِإلَى ِصَراِط اْلَجِحيِم[ )
ُمَواِقعُوَها  [. وقال: } َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهمْ 47، 44]الصافات: 

 (014)اهـ [ .57َولَْم يَِجدُوا َعْنَها َمْصِرفًا { ] الكهف:

وقد استدل بهذه اآلية الكريمة على أن  :-رحمه هللا -السعدي  أضافو -
 حجة وأنها معصومة من الخطأ.إجماع هذه األمة 

ووجه ذلك: أن هللا توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذالن والنار، و } 
المؤمنين { مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد سبيل 

واألعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، أو تحريمه أو كراهته، 
فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم  -أو إباحته 

ٍة تُْم َخيْ عليه، فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: } كُنْ  َر أُمَّ
 أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر { .

ووجه الداللة منها: أن هللا تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه األمة ال يأمرون 
إال بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، 

اآلية أن يكون معروفا وال شيء بعد المعروف غير المنكر، فيتعين بنص 
وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فال يكون إال منكرا، 
ةً َوَسًطا ِلتَكُونُوا شَُهدَاءَ َعلَى النَّاس  ومثل ذلك قوله تعالى: } َوَكذَِلَك َجعَْلنَاكُْم أُمَّ

هللا وسطا أي: عدال خيارا ليكونوا شهداء  { فأخبر تعالى أن هذه األمة جعلها
على الناس أي: في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن هللا أمر به أو نهى 
عنه أو أباحه، فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين 
في شهادتهم، فلو كان األمر بخالف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم وال 

 عالمين بها.
سُوِل { وم ِ َوالرَّ ثل ذلك قوله تعالى: } فَإِْن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوهُ ِإلَى اَّللَّ

يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى 
 الكتاب والسنة، وذلك ال يكون إال موافقا للكتاب والسنة فال يكون مخالفا.

 (014) .اهـفيد القطع أن إجماع هذه األمة حجة قاطعةفهذه األدلة ونحوها ت

                                                           
 ( 214/ 4طيبة للنشر والتوزيع)الناشر: دار -تفسير القرآن العظيم البن كثير -014
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -014

404 ) 



 ِ َ ال يَْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه ويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء وَمن يُْشِرْك ِباَّللَّ إنَّ اَّللَّ
 ( 111فَقَْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً )
 (140إعراب مفردات اآلية )

( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )ال( نافية )يغفر(  ( حرف مشبه بالفعل )اَّلل  )إن 
مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )أن( حرف مصدري 

منصوب، ونائب الفاعل ضمير ونصب )يشرك( مضارع مبني للمجهول 

، )الباء( حرف «021»مستتر تقديره هو يعود إلى اإلشراك أو اإلله المعبود 

 و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب )يشرك(. جر
والمصدر المؤول )أن يشرك ...( في محل نصب مفعول به عامله يغفر أي 

 ال يغفر اإلشراك به.
)الواو( عاطفة )يغفر( مضارع مثل األول )ما( اسم موصول مبني في محل 

ما  نصب مفعول به )دون( ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة
و)الالم( للبعد و)الكاف(  ...ة مبني في محل جر مضاف إليه )ذلك( اسم إشار

للخطاب )الالم( حرف جر و)من( اسم موصول مبني في محل جر متعلق 
ب )يغفر(، )يشاء( مثل يغفر. )الواو( استئنافية )من يشرك( مثل من يفعل 

( جار ومجرور متعلق ب )يشرك(، )الفاء( رابطة لجواب «022» ، )باَّلل 

( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره  الشرط )قد( حرف تحقيق )ضل 
 هو )ضالال( مفعول مطلق منصوب )بعيدا( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
 ِ َ ال يَْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه ويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء وَمن يُْشِرْك ِباَّللَّ )إنَّ اَّللَّ

 فَقَْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً(
يعني بذلك جل ثناؤه: إن هللا ال يغفر :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

ومات على شركه باهلل، وال لغيره من خلقه بشركهم وكفرهم لطعمة إذ أشرك 
به"ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، يقول: ويغفر ما دون الشرك باهلل من 

 أشرك باهلل ومات الذنوب لمن يشاء. يعني بذلك جل ثناؤه: أن طعمة لوال أنه
على شركه، لكان في مشيئة هللا على ما سلف من خيانته ومعصيته، وكان 
إلى هللا أمره في عذابه والعفو عنه وكذلك حكم كل من اجترم ُجْرًما، فإلى 
هللا أمره، إال أن يكون جرمه شرًكا باهلل وكفًرا، فإنه ممن َحتٌْم عليه أنه من 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -026

 (134/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( من هذه السورة.26انظر اآلية )- 021
 ( من هذه السورة.112في اآلية ) - 022



م هللا عليه أهل النار إذا مات على شركه فأ ما إذا مات على شركه، فقد حرَّ
 الجنة ومأواه النار.

وأما قوله: "ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالال بعيدًا"، فإنه يعني: ومن يجعل 
هلل في عبادته شريًكا، فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل، 

شيطان د أطاع الذهابًا بعيدًا وزواال شديدًا، وذلك أنه بإشراكه باهلل في عبادته ق
البعيد وسلك طريقه، وترك طاعة هللا ومنهاج دينه. فذاك هو الضالل 

 (023)اهـوالُخسران المبين.

ِريداً )  (113إن يَْدعُوَن ِمن دُوِنِه إالَّ إنَاثاً وإن يَْدعُوَن إالَّ َشْيَطاناً مَّ
 (142إعراب مفردات اآلية )

ثبوت النون ...  )إن( حرف نفي )يدعون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع
والواو فاعل )من دون( جار ومجرور متعلق ب )يدعون(، و)الهاء( ضمير 

( أداة حصر )إناثا( مفعول  به منصوب )الواو( عاطفة )إن مضاف إليه )إال 
 يدعون إال شيطانا( مثل المتقدمة )مريدا( نعت منصوب ل )شيطانا(.

 روائع البيان والتفسير
ِريداً()إن يَْدعُوَن ِمن دُوِنِه إالَّ    إنَاثاً وإن يَْدعُوَن إالَّ َشْيَطاناً مَّ

أي: ما يدعو هؤالء  :في تفسيرها ما مختصره -رحمه هللا -قال السعدي —
وأصناما مسميات بأسماء اإلناث المشركون من دون هللا إال إناثا، أي: أوثانا 

 كـ "العزى" و "مناة" ونحوهما، ومن المعلوم أن االسم دال على المسمى.
فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة، دل ذلك على نقص المسميات بتلك 
األسماء، وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر هللا تعالى في غير موضع من 
كتابه، أنها ال تخلق وال ترزق وال تدفع عن عابديها بل وال عن نفسها; نفعا 

ر اع وال أبصاوال ضرا وال تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، وليس لها أسم
وال أفئدة، فكيف يُعبد من هذا وصفه ويترك اإلخالص لمن له األسماء 
الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال، والمجد والجالل، والعز والجمال، 
والرحمة والبر واإلحسان، واالنفراد بالخلق والتدبير، والحكمة العظيمة في 

ح الدال على نقص صاحبه، وبلوغه األمر والتقدير؟" هل هذا إال من أقبح القبي
 (025)اهـ)من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور، أو يصفه واصف؟" 

                                                           
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -023

/401 /10246  ) 
نشر : دار الرشيد  هـ(1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -029

 ( 137/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -025

407 ) 



قوله تعالى : }وإن يدعون إال :ما مختصره -رحمه هللا-الشنقيطيوأضاف -
المراد في هذه اآلية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ، {شيطانا مريدا 

اآلية {آدم أن ال تعبدوا الشيطان  أعهد إليكم يابنيألم }ونظيره قوله تعالى : 
يا أبت ال تعبد الشيطان }[ ، وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له : 10 \ 71]
 \ 72اآلية ] {ل كانوا يعبدون الجن}[ ، وقوله عن المالئكة : ب22 \ 19]{

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أوالدهم شركاؤهم }[ ، وقوله : و21
[ ، ولم يبين في هذه اآليات ما وجه عبادتهم للشيطان ، ولكنه 173 \ 71]{

بين في آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه 
ين وإن الشياط}وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند هللا تعالى ، كقوله : 
[ 141 \ 1] {ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

-ثم قال[ 71 \ 9] {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا}، وقوله : 
 :-رحمه هللا

ويفهم من هذه اآليات بوضوح ال لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا 
له على ما جاءت به الرسل ، فهو كافر باهلل ، عابد للشيطان ، متخذ الشيطان 

لشيطان بما شاء من األسماء ; ألن الحقائق ال تتغير ربا ، وإن سمى اتباعه ل
 (020)اهـبإطالق األلفاظ عليها ، كما هو معلوم .

ْفُروضاً )  َِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيباً مَّ ُ وقَاَل ألَت  (116لَعَنَهُ اَّللَّ
 (143إعراب مفردات اآلية )

( لفظ الجاللة   فاعل مرفوع)لعن( فعل ماض )الهاء( ضمير مفعول به )اَّلل 

، )قال( مثل لعن، والفاعل هو أي الشيطان )الالم( الم «024»)الواو( عاطفة 

 ) ون في محل رفع ... والن مضارع مبني على الفتحالقسم لقسم مقد ر )أتخذن 
تقديره أنا )من عباد( جار نون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر 

، و)الكاف( «024» ومجرور متعلق بفعل )أتخذ( وهو مضمن معنى أجعل

 ضمير مضاف إليه )نصيبا( مفعول به منصوب )مفروضا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ْفُروضاً( َِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيباً مَّ ُ وقَاَل ألَت  )لَعَنَهُ اَّللَّ

                                                           
 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 020

 (703/  1لبنان)
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -027

 (132/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 استئنافية ... وجملة قال في محل نصب حال أو ال محل لها استئنافية.أو حالية أو - 024
 أو متعلق بمحذوف حال من )نصيبا( ، أو بمفعول ثان لفعل اتخذ - 024



يعني جل ثناؤه بقوله:"لعنه هللا"، أخزاه  :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
 وأقصاه وأبعده.

ومعنى الكالم:"وإن يدعون إال شيطانًا مريدًا"، قد لعنه هللا وأبعده من كل 
خير. "وقال ألتخذن"، يعني بذلك: أن الشيطان المريد قال لربه إذ 
لعنه:"ألتخذن من عبادك نصيبًا مفروًضا".  يعني بـ "المفروض"، 

 (036)اهـالمعلوم.

 َخْلَق َوأَلُِضلَّنَُّهْم َوأَلَُمن ِيَنَُّهْم َوآَلُمَرنَُّهْم فَلَيُبَت ِكُنَّ آذَاَن اأْلَْنعَاِم َوآَلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَي ُِرنَّ 
ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبينًا ) ِ َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِليًّا ِمْن دُوِن اَّللَّ   (119اَّللَّ

 (171مفردات اآلية )إعراب 
)الواو( عاطفة )ألضل ن( مثل ألتخذن )هم( ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به )الواو( عاطفة في الموضعين )ألمن ين هم، آلمرنهم( مثل ألضلنهم 
( مضارع مجزوم  )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )الالم( الم األمر )يبتكن 

 ...سة وعالمة الجزم حذف النون فهو من األفعال الخم
والواو المحذوفة اللتقاء الساكنين فاعل، والنون نون التوكيد )آذان( مفعول 
به منصوب )األنعام( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )آلمرن هم فليغيرن  
خلق هللا( مثل المتقدمة )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في 

 وحرك بالكسر اللتقاء محل رفع مبتدأ )يتخذ( مضارع مجزوم فعل الشرط،
الساكنين، والفاعل هو )الشيطان( مفعول به منصوب )ولي ا( مفعول به ثان 

، )هللا( لفظ «032»منصوب )من دون( جار ومجرور متعلق ب )يتخذ( 

الجاللة مضاف إليه مجرور )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( حرف تحقيق 
)مبينا(  منصوب)خسر( فعل ماض، والفاعل هو )خسرانا( مفعول مطلق 

 نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 415ص- 9ج)ما مختصره: قال اإلمام الطبري رحمه هللا  –أسباب النزول 

                                                           
/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة )   -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -036

414/10227) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731اب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعر-031

 (135/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو متعلق بمحذوف نعت ل )ولي ا( . - 032



شاكر عن ابن عباس أنه كره اإلخصاء وقال فيه نزلت بتحقيق أحمد ( 

(.}ِ }َوآَلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَي ُِرنَّ َخْلَق اَّللَّ
033 ) 

 َخْلَق نَّ )َوأَلُِضلَّنَُّهْم َوأَلَُمن ِيَنَُّهْم َوآَلُمَرنَُّهْم فَلَيُبَت ِكُنَّ آذَاَن اأْلَْنعَاِم َوآَلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَي ِرُ 
)ِ  اَّللَّ
} َوألِضلَّنَُّهْم { أي: عن :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال السعدي -

 وضالال في العمل.الصراط المستقيم ضالال في العلم، 
} َوألَمن ِيَنَُّهْم { أي: مع اإلضالل، ألمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا 

ه ين لهم ما هم فيهو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضاللهم حتى ز
من الضالل. وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة 
للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم 
فإنهم كما حكى هللا عنهم، } َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ ِإال َمْن َكاَن هُودًا أَْو 

ٍة َعَملَُهْم { } قُْل َهْل نُنَب ِئُكُْم نََصاَرى ِتلْ  َك أََماِنيُُّهْم { } َكذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُل ِ أُمَّ
ِباألْخَسِريَن أَْعَماال * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوهُْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم 

 يُْحِسنُوَن ُصْنعًا { .
م يقولون يوم القيامة للمؤمنين: } أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم وقال تعالى عن المنافقين إنه

تْكُُم األَمانِيُّ َحتَّى َجاَء  قَالُوا بَلَى َولَِكنَّكُْم فَتَْنتُْم أَْنفَُسكُْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ
ِ اْلغَُروُر { . كُْم ِباَّللَّ ِ َوَغرَّ  أَْمُر اَّللَّ

لَيُبَت ِكُنَّ آذَاَن األْنعَاِم { أي: بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة وقوله: } َوآلُمَرنَُّهْم فَ 
والسائبة والوصيلة والحام فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من 
اإلضالل يقتضي تحريم ما أحل هللا أو تحليل ما حرم هللا، ويلتحق بذلك من 

. } َوآلُمَرنَُّهْم االعتقادات الفاسدة واألحكام الجائرة ما هو من أكبر اإلضالل
ِ { وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر  فَلَيُغَي ُِرنَّ َخْلَق اَّللَّ
والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة 

 الرحمن.
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون 

خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول بأيديهم أحسن من 
أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن هللا تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على 
قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل، 

 وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان.

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 033

 صحيح على شرط مسلم. ( هذا حديث36-النزول )ص
 



رانه أو فإن كل مولود يولد على ا دانه أو ينص ِ ِ لفطرة ولكن أبواه يهو 
سانه ، ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر هللا عليه العباد من توحيده (634)يمج ِ

وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب 
للغنم المنفردة. لوال لطف هللا وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى 

م وفاطرههؤالء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم على 
لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا واآلخرة،  وتوليهم

 (035) اهـورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة.

ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا  َِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِليًّا ِمْن دُوِن اَّللَّ  (ُمِبينًا) َوَمْن يَت
-أي: فقد خسر الدنيا واآلخرة، وتلك خسارة ال جبر لها وال استدراك لفائتها.

 (030)في تفسيره .اهـ -رحمه هللا –قاله ابن كثير 

 ( 140يَِعدُهُْم ويَُمن ِيِهْم وَما يَِعدُهُُم الشَّْيَطاُن إالَّ غُُروراً )
 (173إعراب مفردات اآلية )

مفعول به، والمفعول الثاني محذوف )يعد( مضارع مرفوع و)هم( ضمير 
تقديره طول العمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الشيطان )الواو( 

محذوف تقديره نيل اآلمال  عاطفة )يمنيهم( مثل يعدهم، والمفعول الثاني
)ما( نافية )يعدهم( مثل األول )الشيطان( فاعل  -أو استئنافية -)الواو( حالية

( أداة ح  «.034»صر )غرورا( مفعول به ثان منصوب مرفوع )إال 

 روائع البيان والتفسير
 )يَِعدُهُْم ويَُمن ِيِهْم وَما يَِعدُهُُم الشَّْيَطاُن إالَّ غُُروراً(

المعنى يعدهم أباطيله  رحمه هللا في بيانها إجماالً ما نصه: -قال القرطبي-
وترهاته من المال والجاه والرياسة، وأن ال بعث وال عقاب، ويوهمهم الفقر 

                                                           
ى قال النبي صل ومتنه" -ضي هللا عنه–يشير المصنف لما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة  - 039

هللا عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
باب  -2607 باب ما قيل في أوالد المشركين، ومسلم برقم/ -1491 أخرجه البخاري برقم/-" ترى فيها جدعاء

 معنى كل مولود يولد على الفطرة
 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -035

/407  ) 
 ( 211/ 4يع)الناشر: دار طيبة للنشر والتوز-تفسير القرآن العظيم البن كثير -030
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -037

 (131/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
أو مفعول ألجله أو مفعول مطلق ناب عن المصدر ألنه نوعه أي وعد الغرور أو على حذف مضاف أي  - 034

 وعدا ذا غرور.



حتى ال ينفقوا في الخير )َويَُمن ِيِهْم( كذلك )َوما يَِعدُهُُم الشَّْيطاُن إِالَّ غُُروراً( 
 (034)أي خديعة.اهـ

 (141يصاً )أُْولَِئَك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم وال يَِجدُوَن َعْنَها َمحِ 
 (120إعراب مفردات اآلية )

 )أولئك( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ...
و)الكاف( حرف خطاب )مأوى( مبتدأ ثان مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
المقدرة على األلف )جهنم( خبر مرفوع )الواو( عاطفة )ال( نافية )يجدون( 

في محل جر جر  و)ها( ضمير مضارع مرفوع والواو فاعل )عن( حرف 

 وهو مفعول به منصوب.« 091»متعلق ب )محيصا( 

 روائع البيان والتفسير
 )أُْولَِئَك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم وال يَِجدُوَن َعْنَها َمِحيصاً(

أي: المستحسنون له فيما وعدهم  في تفسيرها: -رحمه هللا -قال ابن كثير-
ومناهم } َمأَْواهُْم َجَهنَُّم { أي: مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم } َوال يَِجدُوَن 
َعْنَها َمِحيًصا { أي: ليس لهم عنها مندوحة وال مصرف، وال خالص وال 

 (092)اهـمناص.

ْجِري ِمن تَْحِتَها األَْنَهاُر والَِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَ  
ِ ِقيالً ) ِ َحقاً وَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ  (144َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً وْعدَ اَّللَّ

 (127إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل 
ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الواو( عاطفة )عملوا( مثل آمنوا 
)الصالحات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )السين( حرف 
استقبال )ندخل( مضارع مرفوع و)هم( ضمير مفعول به، والفاعل ضمير 

صوب من -على السعة -ستتر تقديره نحن للتعظيم )جن ات( مفعول به ثانم
وعالمة النصب الكسرة )تجري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
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، «099»المقدرة على الياء )من تحت( جار ومجرور متعلق ب )تجري( 

)ها( ضمير في محل جر مضاف إليه )األنهار( فاعل مرفوع )خالدين( حال 
ر الغائب في )ندخلهم(، )في( حرف جر و)ها( ضمير في منصوبة من ضمي

محل جر متعلق بخالدين )أبدا( ظرف زمان منصوب متعلق بخالدين. )وعد( 
مطلق لفعل محذوف أي وعدهم هللا وعدا )هللا( لفظ الجاللة مضاف مفعول 

المصدر مؤكد لمضمون الجملة االسمية قبله )حقا( إليه مجرور ... وهذا 

، «095»المصدر مؤكد لمضمون الوعد  ل حق محذوفا وهذامفعول مطلق لفع

)الواو( استئنافية )من( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )أصدق( خبر 
 مرفوع )من هللا( جار ومجرور متعلق ب )أصدق(، )قيال( تمييز منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَْنَهاُر )والَِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسنُْدِخلُهُ 

 َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً (
ِ ِقيالً( ِ َحقاً وَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ  )وْعدَ اَّللَّ

ولما بين مآل األشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل :-رحمه هللا -قال السعدي -
فقال: } َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت السعداء أوليائه 

 ِ ِ َحقًّا َوَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا َوْعدَ اَّللَّ
 ِقيال { . 

ه والقَدَر خيره وشرأي: } آَمنُوا { باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، 
على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. } َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت { 

 الناشئة عن اإليمان؟
وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب، والذي 
على اللسان، والذي على بقية الجوارح. كل له من الثواب المرتب على ذلك 

 قامه، وتكميله لإليمان والعمل الصالح.بحسب حاله وم
ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من اإليمان والعمل، وذلك بحسب 
ما علم من حكمة هللا ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع 

 كتاب هللا وسنة رسوله.
ْجِري ِمْن ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: } َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَ 

تَْحِتَها األْنَهاُر { فيها ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب 
بشر، من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، واألزواج 
الحسنة، والقصور، والغرف المزخرفة، واألشجار المتدلية، والفواكه 
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وتزاور اإلخوان، وتذكرهم المستغربة، واألصوات الشجية، والنعم السابغة، 
ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل  رضوان هللا عليهم 
وتمتع األرواح بقربه، والعيون برؤيته، واألسماع بخطابه الذي ينسيهم كل 
نعيم وسرور، ولوال الثبات من هللا لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، 

أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وماذا حصل لهم  فلله ما أحلى ذلك النعيم وما
من كل خير وبهجة ال يصفه الواصفون، وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في 
ِ َحقًّا َوَمْن أَْصدَُق  تلك المنازل العاليات، ولهذا قال: } َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا َوْعدَ اَّللَّ

ِ ِقيال { .  ِمَن اَّللَّ
لغ قولُه وحديثُه في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا فصدق هللا العظيم الذي ب

لما كان كالمه صدقا وخبره حقا، كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمنًا ومالزمةً 
كالم رسوله صلى هللا عليه وسلم لكونه ال كل ذلك مراد من كالمه، وكذلك 

 (090) اهـيخبر إال بأمره وال ينطق إال عن وحيه.

ِ أَْهِل الِكتَاِب َمن يَْعَمْل سُوءاً يُْجَز ِبِه وال يَِجْد لَهُ ِمن   لَْيَس ِبأََماِني ِكُْم وال أََمانِي 
ِ وِلياً وال نَِصيراً )  (147دُوِن اَّللَّ
 (123إعراب مفردات اآلية )

)ليس( فعل ماض ناقص جامد، واسمه محذوف تقديره: األمر أو المآل 

( جار «094» ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس، والتقدير: ليس ، )بأماني 

، و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( «094»األمر متعلقا بأمانيكم 

زائد لتأكيد النفي )أماني( معطوف على األول مجرور مثله )أهل( مضاف 
إليه مجرور )الكتاب( مضاف إليه مجرور )من( اسم شرط جازم مبني في 

مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر  محل رفع مبتدأ )يعمل(
تقديره هو )سوءا( مفعول به منصوب )يجز( مضارع مبني للمجهول مجزوم 
جواب الشرط وعالمة الجزم حذف حرف العلة ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعل ق ب )يجز(، 

ة )يجد( مضارع مجزوم على )يجز( والفاعل ضمير )الواو( عاطفة )ال( نافي
لى نعت تقد م ع -مستتر تقديره هو )له( مثل به متعلق بمحذوف حال من ولي  
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( لفظ  -المنعوت )من دون( جار  ومجرور متعل ق بحال من )ولي ا(، )اَّلل 
الجاللة مضاف إليه مجرور )ولي ا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ال( 

 النفي )نصيرا( معطوف على )ولي ا( منصوب مثله.زائدة لتأكيد 
 روائع البيان والتفسير

ِ أَْهِل الِكتَاِب َمن يَْعَمْل سُوءاً يُْجَز ِبِه وال يَِجْد لَهُ ِمن  )لَْيَس ِبأََماِني ِكُْم وال أََماِني 
ِ وِلياً وال نَِصيراً(  دُوِن اَّللَّ

ِ قوله تعالى:  رحمه هللا ما مختصره: -قال البغوي- } لَْيَس ِبأََماِني ِكُْم َوال أََماِني 
أَْهِل اْلِكتَاِب { اآلية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها 
المسلمون وال أماني أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وذلك أنَّهم 

باهلل  ىافتخروا، فقال أهل الكتاب: نبي نا قبَل نبي كم وكتابُنا قبل كتابكم فنحن أْولَ 
منكم، وقال المسلمون: نبي نا خاتمُ األنبياء وكتابُنا يقضي على الكتب، وقد آمنا 

 بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أْولى.
وقال مجاهد: } لَْيَس بِأََماِني ِكُْم { يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا: ال 

إال أياما معدودة") البقرة بعَث وال حساَب، وقال أهل الكتاب: "لن تمس نا النار 
( ،  111-( "لن يدخل الجنة إال من كان هودًا أو نصارى") البقرة  60-

فأنزل هللا تعالى: } لَْيَس ِبأََماِني ِكُْم { أي: ليس األمر باألماني وإن ما األمر 
 (056) اهـبالعمل الصالح. .

َيْعَمْل سُوًءا قال تعالى: } َمْن -ما مختصره: -رحمه هللا -وأضاف السعدي-
يُْجَز ِبِه { وهذا شامل لجميع العاملين، ألن السوء شامل ألي ذنب كان من 
صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو 

 أخروي.
والناس في هذا المقام درجات ال يعلمها إال هللا، فمستقل ومستكثر، فمن كان 

إال كافرا. فإذا مات من دون توبة جوزي  عمله كله سوءا وذلك ال يكون
 بالخلود في العذاب األليم.

ومن كان عمله صالحا، وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه 
بعض األحيان بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم واألذى 

ت فإنها مكفرا -وبعض اآلالم في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك 
للذنوب، وهي مما يجزى به على عمله، قيضها هللا لطفا بعباده، وبين هذين 

 الحالين مراتب كثيرة.
 :-رحمه هللا -ثم قال
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ِ َوِليًّا َوال نَِصيًرا { إلزالة بعض ما لعله  وقوله: } َوال يَِجْد لَهُ ِمْن دُوِن اَّللَّ
 أو شافع يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر

يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له 
 (051) المطلوب، وال نصير يدفع عنه المرهوب، إال ربه ومليكه.اهـ

وَمن يَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَى وهَُو ُمْؤِمٌن فَأُْولَِئَك يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ 
 (142ِقيراً )وال يُْظلَُموَن نَ 

 (154إعراب مفردات اآلية )

الصالحات( جار  ، )من«053»)الواو( عاطفة )من يعمل( مر  إعرابها 

، «059»ومجرور متعلق بنعت لمفعول به محذوف أي: شيئا من الصالحات 

)من ذكر( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل يعمل )أو( حرف عطف 
الجر الكسرة المقدرة على )أنثى( معطوف على ذكر مجرور مثله، وعالمة 

األلف )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ )مؤمن( 
خبر مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط )أوالء( اسم إشارة مبني في محل 
رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )يدخلون( مضارع مرفوع ... والواو 

)ال( نافية )يظلمون(  فاعل )الجنة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة
مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل )نقيرا( مفعول مطلق 

 منصوب نائب عن المصدر أي ال يظلمون ظلما قدر نقير.
 روائع البيان والتفسير

ةَ َجنَّ )وَمن يَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَى وهَُو ُمْؤِمٌن فَأُْولَِئَك يَْدُخلُوَن ال
 وال يُْظلَُموَن نَِقيراً(

} َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت { دخل في ذلك سائر :-رحمه هللا  -قال السعدي-
األعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن، صغير أو 

وهذا شرط كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال: } ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن { 
لجميع األعمال، ال تكون صالحة وال تقبل وال يترتب عليها الثواب وال يندفع 

 بها العقاب إال باإليمان.

                                                           
 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر  -051

/405 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -052

 (161/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( .147في اآلية السابقة ) - 053
 أو متعلق ب )يعمل( ، ومن تبعيضية.- 059



فاألعمال بدون اإليمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج 
الماء، فاإليمان هو األصل واألساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء، وهذا 

 له في كل عمل أطلق، فإنه مقيد به. القيد ينبغي التفطن
} فَأُولَِئَك { أي: الذين جمعوا بين اإليمان والعمل الصالح } يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ { 
المشتملة على ما تشتهي األنفس وتلذ األعين } َوال يُْظلَُموَن نَِقيًرا { أي: ال 

مضاعفا قليال وال كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدونه كامال موفرا، 
 (055) أضعافا كثيرة.اهـ

أما قوله:"وال يظلمون نقيًرا"، فقال:-رحمه هللا -وزاد أبو جعفر الطبري -
فإنه يعني: وال يظلم هللا هؤالء الذين يعملون الصالحات من ثواِب عملهم، 
مقداَر النُّقرة التي تكون في ظهر النَّواة في القلة، فكيف بما هو أعظم من 

خبر بذلك جل ثناؤه عبادَه أنه ال يبَخسهم من جزاء أعمالهم ذلك وأكثر؟ وإنما ي
 (050)اهـقليال وال كثيًرا، ولكن يُوف ِيهم ذلك كما وعدهم. 

َّبََع ِملَّةَ إْبَراِهيَم َحِنيفاً   ِ وهَُو ُمْحِسٌن وات ْن أَْسلََم وْجَههُ َّلِلَّ مَّ ً م ِ وَمْن أَْحَسُن ِدينا
ُ إْبَراِهيَم َخلِ   (145يالً )واتََّخذَ اَّللَّ

 (153إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافي ة )من( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ )أحسن( خبر 
مرفوع )دينا( تمييز منصوب )من( حرف جر )من( اسم موصول مبني في 
محل جر متعلق بأحسن )أسلم( فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

ضمير مضاف إليه )هلل( جار  هو )وجه( مفعول به منصوب و)الهاء(
ومجرور متعلق ب )أسلم(، )الواو( حالية )هو محسن( مثل هو مؤمن 

، )الواو( عاطفة )اتبع( مثل أسلم، )ملة( مفعول به منصوب )إبراهيم( «054»

مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الفتحة )حنيفا( حال منصوبة من إبراهيم 

هللا( لفظ الجاللة فاعل مرفوع ، )الواو( استئنافية )اتخذ( فعل ماض )«054»

 )إبراهيم( مفعول به أول منصوب )خليال( مفعول به ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -055

405 ) 
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -050

/426 /10572  ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن -057

 ( 167/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( السابقة.142في اآلية ) - 054
 أو من فاعل اتبع. - 054



َّبََع ِملَّةَ إْبَراِهيَم َحِنيفاً  ِ وهَُو ُمْحِسٌن وات ْن أَْسلََم وْجَههُ َّلِلَّ مَّ ً م ِ )وَمْن أَْحَسُن ِدينا
ُ إْبَراِهيَم َخِليالً   (واتََّخذَ اَّللَّ

قوله تعالى : }ومن أحسن دينا ممن  ما مختصره:-رحمه هللا -قال الشنقيطي-
أسلم وجهه هلل وهو محسن {اآلية ، ذكر تعالى في هذه اآلية الكريمة أنه ال 
أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه هلل في حال كونه محسنا ; ألن استفهام 
اإلنكار مضمن معنى النفي ، وصرح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد 

ومن يسلم وجهه إلى هللا وهو }قوله تعالى :  استمسك بالعروة الوثقى ، وهو
[ ، ومعنى إسالم وجهه هلل 44 \ 71] {محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى

إطاعته وإذعانه ، وانقياده هلل تعالى بامتثال أمره ، واجتناب نهيه في حال 
كونه محسنا ، أي : مخلصا عمله هلل ال يشرك فيه به شيئا مراقبا فيه هلل كأنه 

، فإن لم يكن يراه فاهلل تعالى يراه ، والعرب تطلق إسالم الوجه ، وتريد يراه 
 (006)به اإلذعان واالنقياد التام.اهـ

} َوهَُو { مع هذا اإلخالص  :في تفسيره -رحمه هللا -السعدي وأضاف -
واالستسالم } ُمْحِسٌن { أي: متبع لشريعة هللا التي أرسل بها رسله، وأنزل 

 لخواص خلقه وأتباعهم. كتبه، وجعلها طريقا
َّبََع ِملَّةَ ِإْبَراِهيَم { أي: دينه وشرعه } َحِنيفًا { أي: مائال عن الشرك إلى  } َوات
ُ ِإْبَراِهيَم  التوحيد، وعن التوجه للخلق إلى اإلقبال على الخالق، } َواتََّخذَ اَّللَّ

مد مح َخِليال { والُخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين
وإبراهيم عليهما الصالة والسالم، وأما المحبة من هللا فهي لعموم المؤمنين، 
وإنما اتخذ هللا إبراهيم خليال ألنه وفَّى بما أُمر به وقام بما اْبتُلي به، فجعله 

 (001) اهـهللا إماما للناس، واتخذه خليال ونوه بذكره في العالمين.

ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما فِ  ِحيطاً )وَّلِلَّ ُ ِبكُل ِ َشْيٍء مُّ  ( 141ي األَْرِض وَكاَن اَّللَّ
 (114إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )هلل( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم )ما( اسم 
موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر )في السموات( جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ما( مثل األول ومعطوف عليه، 
)في األرض( جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما الثاني )الواو( عاطفة 

ض ناقص )هللا( لفظ الجاللة اسم كان مرفوع )بكل( جار )كان( فعل ما
                                                           

 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 006

 (714/   1لبنان)
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -001

401 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -002

 ( 162/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



ومجرور متعلق ب )محيطا(، )شيء( مضاف إليه مجرور )محيطا( خبر 
 كان منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِحيطاً(  ُ ِبكُل ِ َشْيٍء مُّ ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض وَكاَن اَّللَّ  )وَّلِلَّ
يعني بذلك جل ثناؤه:"واتخذ هللا إبراهيم :-حمه هللار -قال أبو جعفر الطبري -

ربَّه، وإخالصه العبادة له، والمسارعِة إلى رضاه ومحبته، خليال"، لطاعته 
ال من حاجٍة به إليه وإلى ُخلَّته. وكيف يحتاج إليه وإلى خلَّته، وله ما في 
السموات وما في األرض من قليل وكثير ِمْلًكا، والمالك الذي إليه حاجة 

يتخذه ته إليه فُمْلكه، دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه، ال حاج
من أجل حاجته إليه خليال ولكنه اتخذه خليال لمسارعته إلى رضاه ومحبته. 
يقول: فكذلك فسارعوا إلى رضاَي ومحبتي ألتخذكم لي أولياء "وكان هللا 
بكل شيء محيًطا"، ولم يزل هللا محصيًا لكل ما هو فاعله عبادُه من خير 

، عالًما بذلك، ال يخفى عليه شيء  وال يعزب عنه منه مثقال  منه،وشر 
ة.  (003)اهـذرَّ

ُ يُْفِتيكُْم ِفيِهنَّ وَما يُتْلَى َعلَْيكُْم ِفي الِكتَابِ ِفي يَتَامَ  ى ويَْستَْفتُونََك ِفي الن َِساِء قُِل اَّللَّ
يَن فِ الن َِساِء الالَِّتي ال تُْؤتُونَُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ وتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوهُنَّ واْلُمْستَْضعَ 

َ َكاَن ِبِه  ِمَن الِوْلدَاِن وأَن تَقُوُموا ِلْليَتَاَمى ِباْلِقْسِط وَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَإنَّ اَّللَّ
 (143َعِليماً )

 (112إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )يستفتون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل و)الكاف( 

ومجرور متعلق ب )يستفتونك( على ضمير مفعول به )في النساء( جار 
حذف مضاف أي في شأن النساء )قل( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )يفتي( مضارع مرفوع وعالمة 
الرفع الضمة المقدرة على الياء و)كم( ضمير في محل نصب مفعول به، 

( ضمير في محل  والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )في( حرف جر و)هن 
جر متعلق ب )يفتيكم( )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبني في محل رفع 

، )يتلى( مضارع مبني للمجهول مرفوع، «005»معطوف على لفظ الجاللة 

                                                           
/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة )   -ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تأويل القرآن  -003

454 /10576 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -009

 (165/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
( ، أي فيهن وفي ما يتلى عليكم ... وهذا  - 005 أو في محل جر معطوف على الضمير المجرور في قوله )فيهن 

 قول الكوفيين الذين يجيزون العطف على المجرور من غير إعادة الجار.



ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )على( حرف جر و)كم( ضمير في 
تعلق ب )يتلى( ومجرور م محل جر متعلق ب )يتلى(، )في الكتاب( جار

، )في يتامى( جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار )في الكتاب( «000»

أو بدل منه بإعادة الجار، وعالمة الجر الكسرة المقدرة على األلف )النساء( 
مضاف إليه مجرور )الالتي( اسم موصول في محل جر نعت لليتامى )ال( 

( ضمير مفعول به نافية )تؤتون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل و)هن  
أول )ما( اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان )كتب( فعل 
ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )لهن( مثل 
فيهن متعلق ب )كتب(، )الواو( عاطفة أو حالية )ترغبون( مثل يستفتون 

ل فاع)أن( حرف مصدري ونصب )تنكحوا( مضارع منصوب ... والواو 
( ضمير مفعول به.  و)هن 

( في محل جر بحرف جر محذوف، ويقد ر  ل )أن تنكحوهن  والمصدر المؤو 
بوجهين: إما عن، أي ترغبون عن نكاحهن، وحينئذ تكون جملة ترغبون 

ترغبون في »معطوفة على جملة الصلة ال تؤتونهن  ... أو في، أي: 
ون نهن وأنتم ترغبوحينئذ تكون جملة ترغبون حالية أي: ال تؤتو« نكاحهن

 في نكاحهن.
)الواو( عاطفة )المستضعفين( معطوف على )يتامى النساء( مجرور مثله 
)من الولدان( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المستضعفين )الواو( 

 عاطفة )أن تقوموا( مثل أن تنكحوا ...
ل )أن تقوموا( في محل جر معطوف على )يتامى النساء(  والمصدر المؤو 

 وفي أن تقوموا لليتامى.أي 
)لليتامى( جار ومجرور متعلق ب )تقوموا(، )بالقسط( جار ومجرور متعلق 
ب )تقوموا(، )الواو( استئنافية )ما( اسم شرط جازم مبني في محل نصب 
مفعول به مقدم )تفعلوا( مضارع مجزوم فعل الشرط ... والواو فاعل )من 

مير المحذوف أي: ما خير( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الض
( حرف مشبه بالفعل )هللا(  تفعلوه من خير. )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن 
لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر 
تقديره هو أي هللا )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق ب 

 )عليما( وهو خبر كان منصوب.
 والتفسير روائع البيان

                                                           
 أو بمحذوف حال من الضمير في )يتلى( . - 000



ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية ماسبب نزول هذه جاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 
عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه  (56ص - 1البخاري ج)

ل هللا تعالى }َوِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسطُوا ِفي سأل عائشة رضي هللا عنها عن قو
اْليَتَاَمى{ فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة قال: قالت ثم إن الناس استفتوا 
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بعد هذه اآلية فأنزل هللا }َويَْستَْفتُونََك 

{.)ِفي الن َِساِء{ إلى قوله }َوتَْرَغبُوَن أَْن تَ   (007ْنِكُحوهُنَّ

ُ يُْفِتيكُْم ِفيِهنَّ وَما يُتْلَى َعلَْيكُْم ِفي الِكتَاِب ِفي  )ويَْستَْفتُونََك ِفي الن َِساِء قُِل اَّللَّ
)  يَتَاَمى الن َِساِء الالَِّتي ال تُْؤتُونَُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ وتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوهُنَّ

وجل: } َويَْستَْفتُونَك { أي: يستخبرونك في  قوله عز-رحمه هللا -قال البغوي-
ُ يُْفِتيكُْم ِفيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيكُْم ِفي اْلِكتَاِب { قيل معناه ويفتيكم  النساء، } قُِل اَّللَّ
 في ما يتلى عليكم، وقيل معناه: ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد: هللا يفتيكم وكتابه

} َوآتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهْم { قوله } ِفي يَتَاَمى يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل: 
الن َِساِء { هذا إضافة الشيء إلى نفسه ألنه أراد باليتامى النساء، } الالِتي ال 
تُْؤتُونَُهنَّ { أي: ال تعطونهن، } َما كُِتَب لَُهنَّ { من صداقهن، } َوتَْرَغبُوَن أَْن 

ن  لماِلهن  وجمالهن  بأقل من صداقهن، وقال الحسن تَْنِكُحوهُنَّ { أي: في ِنَكاِحه
ثُون النساَء،  وجماعة أراد أن تؤتونهن حقهن من الميراث، ألنهم كانوا ال يَُور ِ

 (004) وترغبون أن تنكحوهن، أي: عن نكاحهن لدمامتهن.اهـ

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره  وأضاف ابن كثير في تفسيرها:-
ا، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره هللا عز وجل يتيمة يحل له تزويجه

أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، 
فقد وسع هللا عز وجل. وهذا المعنى في اآلية األولى التي في أول السورة. 

ه هللا ، فنهاوتارة ال يكون للرجل فيها رغبة ِلدََماَمِتَها عنده، أو في نفس األمر
عز وجل أن يُعِضلها عن األزواج خشية أن يَْشركوه في ماله الذي بينه 
وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: } ِفي يَتَاَمى 
الن َِساء الالتي ال تُْؤتُونَُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ  { اآلية، فكان 

في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك بها الرجل 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى -- 007

 .107وص 79ص 11وج 706ص 9وج 740( الحديث أعاده أيضا ص39-النزول )ص
 415ص 7والدارقطني ج 95ص 1والنسائي ج 162ص 4وأبو داود ج 155و 152ص 16وأخرجه مسلم ج 

 .701ص 5وابن جرير ج
 ( 497/  4وزيع )الناشر : دار طيبة للنشر والت -انظر معالم التنزيل للبغوي -004



َجها وأكل مالها،  جها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تََزوَّ لم يقدر أحد أن يتََزو 
م هللا  وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فََحرَّ

 (004)اهـذلك ونهى عنه.

ِفيَن ِمَن الِوْلدَاِن وأَن تَقُوُموا ِلْليَتَاَمى ِباْلِقْسِط وَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر ) واْلُمْستَْضعَ  
َ َكاَن ِبِه َعِليماً (  فَإنَّ اَّللَّ

قوله: } َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن اْلِوْلدَاِن { كانوا في  :-رحمه هللا -قال ابن كثير-
قوله: } ال تُْؤتُونَُهنَّ َما كُِتَب الجاهلية ال يورثون الصغار وال البنات، وذلك 

لَُهنَّ { فنهى هللا عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: } ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ 
 [ صغيًرا أو كبيًرا.11األْنثَيَْيِن { ]النساء: 

وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، قال سعيد بن جبير في قوله: } َوأَْن تَقُوُموا 
اْلِقْسِط { كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك ِلْليَتَاَمى بِ 

 (076)اهـإذا لم تكن ذات جمال وال مال فأنكحها واستأثر بها.

فقال: وقوله تعالى : }وأن تقوموا لليتامى –رحمه هللا  -وزاد الشنقيطي-
يتامى لبالقسط{ اآلية ، القسط : العدل ، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به ل

وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي }، ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله : 
قل إصالح لهم خير وإن تخالطوهم }[ ، وقوله : 154 \ 1]{هي أحسن 

فأما اليتيم }[ ، وقوله : 440 \ 4]{فإخوانكم وهللا يعلم المفسد من المصلح 
 {ذوي القربى واليتامى وآتى المال على حبه}[ ، وقوله : 9 \ 97] {فال تقهر
[ ، ونحو ذلك من اآليات ، فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى 133 \ 4اآلية ]
 (071).اهـ

:ثم حث  على اإلحسان عموما فقال: } َوَما -رحمه هللا-وأضاف السعدي -
تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر { لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو الزما } فَإِنَّ 

 َ َكاَن ِبِه َعِليًما { أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسنا  اَّللَّ
 (072)  وضده، فيجازي كاُل بحسب عمله.اهـ

ٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوزاً أَْو إْعَراضاً فاَل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَن يُْصِلَحا  وإِن اْمَرأَة
 ُ ْلُح َخْيٌر وأ َّقُوا فَإنَّ بَْينَُهَما ُصْلحاً والصُّ ْحِضَرِت األَنفُُس الشُّحَّ وإن تُْحِسنُوا وتَت
َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيراً )  (146اَّللَّ

                                                           
 ( 245/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -004
 (245/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -076
 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 071

 ( 711/  1لبنان)
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -072

401 ) 



 (137إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )امرأة( فاعل لفعل محذوف يفسره 

زم ج المذكور بعده أي: خافت )خافت( فعل ماض مبني على الفتح في محل
فعل الشرط ... و)التاء( للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي 

نعت تقدم على  -)من بعل( جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من )نشوزا(
و)ها( ضمير مضاف إليه )نشوزا( مفعول به منصوب )أو( حرف  -المنعوت

عطف )إعراضا( معطوف على )نشوزا( منصوب مثله )الفاء( رابطة 
ب الشرط )ال( نافية للجنس )جناح( اسم ال مبني على الفتح في محل لجوا

نصب )على( حرف جر و)هما( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر 
ال )أن( حرف مصدري ونصب )يصلحا( مضارع منصوب وعالمة النصب 
حذف النون ... و)األلف( ضمير فاعل )بين( ظرف مكان منصوب متعلق 

مضاف إليه، )صلحا( مفعول مطلق منصوب ب )يصلحا(، و)هما( ضمير 
 نائب عن المصدر فهو اسم مصدر.

 والمصدر المؤول )أن يصلحا( في محل جر بحرف جر محذوف
 تقديره في أن يصلحا ... متعلق بالخبر المحذوف أو بلفظ جناح ألنه مصدر.
)الواو( اعتراضية )الصلح( مبتدأ مرفوع )خير( خبر مرفوع )الواو( عاطفة 

فعل ماض مبني للمجهول و)التاء( للتأنيث )األنفس( نائب فاعل  )أحضرت(
مرفوع )الشح( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )إن( مثل األول )تحسنوا( 

 مضارع مجزوم فعل الشرط وعالمة الجزم حذف النون ...
والواو فاعل )الواو( عاطفة )تتقوا( مضارع مجزوم معطوف على فعل 

)الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن  هللا كان( مر  تحسنوا ... والواو فاعل 

، )تعلمون( «075»، )الباء( حرف جر  )ما( حرف مصدري «079»إعرابها 

 مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
والمصدر المؤول )ما تعملون ...( في محل جر بالباء متعلق ب )خبيرا(. 

 )خبيرا( خبر كان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العالمة أبو عبد الرحمن  اآلية مال هذه سبب نزوجاء في 
في كتابه منقوال من لباب النقول في  -رحمه هللا–مقبل بن هادى الوادعى

 ما مختصره: –أسباب النزول 

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن -073

 ( 169/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( .143في االية السابقة ) - 079
 أو اسم موصول في محل جر والجملة بعده ال محل لها صلة الموصول. - 075



عن عائشة رضي هللا عنها }َوِإِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن  (772ص - 9البخاري ج)
بَْعِلَها نُشُوًزا أَْو ِإْعَراًضا{ قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها 
يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه اآلية في 

 (070ذلك.)

ْو إْعَراضاً فاَل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَن يُْصِلَحا )وإِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوزاً أَ 
ْلُح َخْيٌر (  بَْينَُهَما ُصْلحاً والصُّ

} َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت {  أي علمت } ِمْن ما مختصره: -رحمه هللا -قال البغوي-
بَْعِلَها { أي: من زوجها } نُشُوًزا { أي: بُغًضا، قال الكلبي: يعني ترك 

ْو ِإْعَراًضا { بوجهه عنها وقلة مجالستها، } فاَل ُجنَاَح َعلَْيِهَما مضاجعتها، } أَ 
{ أي: على الزوج والمرأة، أْن يصالحا أي: يتصالحا، وقرأ أهل الكوفة } أَْن 
يُْصِلَحا { من أصلح، } بَْينَُهَما ُصْلًحا { يعني: في الِقْسمة والنفقة، وهو أن 

وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة  يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن
جميلة أوثرها عليك في القسمة ليال ونهاًرا فإن رضيِت بهذا فأقيمي وإن 
كرهِت خل ْيُت سبيلك، فإن رضيْت كانْت هي المحسنة وال تُجبر على ذلك، 
وإْن لم ترض بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوف يها حقها من القسم 

                                                           
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه هللا–قال المحدث العالمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 070

والترمذي  406ص 4وقد أخرج أبو داود ج 153ص 6( بتصرف يسير:الحديث أخرجه مسلم ج60-النزول )ص
أنها نزلت  703وصححه وأقره الذهبي وابن جرير ص 161ص 4والحاكم ج 13ص 4والطيالسي ج 95ص 2ج

وهو ضعيف ألنه من رواية سماك  -اسفي شأن سودة أخرجه الترمذي والطيالسي وابن جرير من حديث ابن عب
 عن عكرمة وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب.

وأخرجه أبو داود والحاكم وابن جرير أيضا من حديث عائشة ولفظ أبي داود قالت عائشة لعروة يابن أختي كان 
قَلَّ يوم إال  انرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وك

وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يا رسول هللا يومي 

له وسلم ذلك منها قالت: تقول في ذلك أنزل هللا عز وجل وفي لعائشة فقبل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آ
 أشباهها أراه قال }َوِإِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوًزا{.

عن رافع بن خديج أنه كانت تحته  706ص 4وأخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ج 
ثر البكر عليها فأبت امرأته األولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة امرأة قد خال من سنها فتزوج عليها شابة فآ

حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على األمر وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت 
بل راجعني أصبر على األثرة ثم آثر عليها فلم تصبر على األثرة فطلقها األخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك 

ِلَحا ا أَْن يُصْ الصلح الذي بلغنا أن هللا قد أنزل فيه }َوِإِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوًزا أَْو ِإْعَراًضا فاَل ُجنَاَح َعلَيِهمَ 
الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن  -بَْيَنُهَما ُصْلًحا{

الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن  -لراجح اإلرسال ال سيما وراوي الوصل الحاكم وهو كثير األوهامكثير فا
عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن كثير فالراجح اإلرسال ال سيما وراوي الوصل 

 الحاكم وهو كثير األوهام.
مبهم وحديثها الثاني مفسر لإلبهام، وأما حديث رافع فإنما قال  وال تنافي بين هذه األقوال فإن حديث عائشة األول
 إنها شاملة لما فعل واآلية تشمل الجميع وهللا أعلم.



سان، فإن أمسكها ووف اها حقها مع كراهية فهو والنفقة أو يسرحها بإح
 (077) ُمحسن.اهـ

أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها  في بيانها: -رحمه هللا -السعدي وأضاف - 
أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فاألحسن في هذه الحالة 
أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها الالزمة لزوجها 
على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو 

سم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها الكسوة أو المسكن، أو الق
 لزوجها أو لضرتها.

فإذا اتفقا على هذه الحالة فال جناح وال بأس عليهما فيها، ال عليها وال على 
الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من 

ْلُح َخْيٌر { .   الفرقة، ولهذا قال: } َوالصُّ
هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين َمن بينهما حق أو منازعة  ويؤخذ من عموم

في جميع األشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من 
 اإلصالح وبقاء األلفة واالتصاف بصفة السماح.

م حالال فإنه ال يكون  وهو جائز في جميع األشياء إال إذا أحل  حراما أو حر 
 را.صلحا وإنما يكون جو

واعلم أن كل حكم من األحكام ال يتم وال يكمل إال بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي 

مع -لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان 
 (074) هـورغبة فيه.ا قد أمر هللا به وحث  عليه ازداد المؤمن طلبا له -ذلك

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيراً( َّقُوا فَإنَّ اَّللَّ  )وأُْحِضَرِت األَنفُُس الشُّحَّ وإن تُْحِسنُوا وتَت
تلف اخ :ما مختصره وبتصرف يسير  -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

 أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس 

 أزواجهن وأموالهم. 
وسعيد بن جبير وابن  -رضي هللا عنهما-كابن عباس ذلك:بمن قال موذكر 
 -رحمهما هللا-جريج

وقال آخرون: معنى ذلك: وأحضرت نفُس كل واحٍد من الرجل والمرأة، 
 الشحَّ بحقه ِقبَل صاحبه.

 -رحمه هللا نعالي-كابن زيد ذلك:بمن قال موذكر 
                                                           

 ( 492/  4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معالم التنزيل للبغوي -077
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -074

401 ) 



: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: الطبري-قال أبو جعفرثم 
عنى بذلك: أحضرت أنفس النساء الشحَّ بأنصبائهن من أزواجهن في األيام 

 والنفقة.
و"الشح": اإلفراط في الحرص على الشيء، وهو في هذا الموضع: إفراط 

 لى نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها.حرِص المرأة ع
فتأويل الكالم: وأحضرت أنفس النساء أهواَءهن، من فرط الحرص على 

 حقوقهن من أزواجهن، والشح بذلك على َضرائرهن.
َّقُو في بيان قوله تعالي} -رحمه هللا-وأضاف ابن كثير- ا فَإنَّ وإن تُْحِسنُوا وتَت

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيراً  وإن تتجشموا مشقة الصبر  أي{ فقال ما نصه:  اَّللَّ
على من تكرهون منهن، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن، فإن هللا عالم بذلك 

 (074)اهـوسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.

وَها الن َِساِء ولَْو َحَرْصتُْم فاَل تَِميلُوا كُلَّ الَمْيِل فَتَذَرُ  ولَن تَْستَِطيعُوا أَن تَْعِدلُوا بَْينَ 
ِحيماً ) َ َكاَن َغفُوراً رَّ َّقُوا فَإنَّ اَّللَّ  (149َكاْلُمعَلََّقِة وإن تُْصِلُحوا وتَت

 (160إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )لن( حرف نفي ونصب )تستطيعوا( مضارع منصوب 

حذف النون ... والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب  وعالمة النصب
)تعدلوا( مثل تستطيعوا )بين( ظرف مكان منصوب متعلق ب )تعدلوا(، 
)النساء( مضاف إليه مجرور )الواو( حالية )لو( حرف شرط غير جازم 

 )حرصتم( فعل ماض مبني على السكون ... )وتم( ضمير فاعل.
نصب مفعول به أي لن تستطيعوا والمصدر المؤول )أن تعدلوا( في محل 

 العدل بين النساء.
)الفاء( رابطة لجواب شرط مقد ر )ال( ناهية جازمة )تميلوا( مضارع مجزوم 
وعالمة الجزم حذف النون .. والواو فاعل )كل( مفعول مطلق نائب عن 
المصدر ألنه أضيف إلى المصدر )الميل( مضاف إليه مجرور )الفاء( فاء 

روا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ... والواو ، )تذ«041»السببية 

فاعل و)ها( ضمير مفعول به )كالمعل قة( جار ومجرور متعلق بحال من 
 ضمير النصب في )تذروها(.

                                                           
 9الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -074

/439  /10106 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -046

 (194/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 يجوز أن تكون الفاء عاطفة، والفعل بعدها مجزوم معطوف على )تميلوا( المنهي عنه. - 041



ل )أن تذروها( معطوف على مصدر متصيد من الكالم  والمصدر المؤو 
 السابق، والتقدير: ال يكن منكم ميل عنها فترك لها.

 «.042»)إن تصلحوا ... رحيما( مر  إعراب نظيرها )الواو( عاطفة 

 روائع البيان والتفسير
)ولَن تَْستَِطيعُوا أَن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء ولَْو َحَرْصتُْم فاَل تَِميلُوا كُلَّ الَمْيِل 

ِحيماً (  َ َكاَن َغفُوراً رَّ َّقُوا فَإنَّ اَّللَّ  فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة وإن تُْصِلُحوا وتَت
قوله تعالى : }ولن تستطيعوا أن  رحمه هللا ما مختصره:-قال الشنقيطي-

تعدلوا بين النساء ولو حرصتم{، هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه ال 
يستطاع هو العدل في المحبة ، والميل الطبيعي ; ألنه ليس تحت قدرة البشر 
بخالف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع ، وقد أشار تعالى إلى هذا 

عدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا فإن خفتم أال ت}بقوله : 
[ ، أي : تجوروا في الحقوق الشرعية ، والعرب تقول : عال يعول 7 \ 2]{

[ 6 \ 97] {ووجدك عائال فأغنى}إذا جار ومال ، وهو عائل وقوله تعالى : 
 (043) .اهـ، فكل ذلك من العيلة ، وهي الفقر

يخبر تعالى: أن  يانها إجماالً ما نصه:في ب -رحمه هللا -وأضاف السعدي —
األزواج ال يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك ألن 
العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في 
القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، 

ال يستطاع، ونهى عما هو ممكن بقوله: } فاَل تَِميلُوا كُلَّ  فلذلك عفا هللا عما
اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة { أي: ال تميلوا ميال كثيرا بحيث ال تؤدون حقوقهن 

 الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.
لحب ا فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخالف

والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت 
كالمعلقة التي ال زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، وال ذات زوج يقوم 

 بحقوقها.
} َوِإْن تُْصِلُحوا { ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما ال 

بين حوا أيضا فيما بينكم وتهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصل
الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على 

 كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.

                                                           
 ( .146في اآلية السابقة )- 042

قرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و أضواء البيان في إيضاح ال - 043

 (  713/ 1لبنان) –التوزيع بيروت 



َّقُوا { هللا بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. } فَإِنَّ  } َوتَت
َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما { يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق  اَّللَّ

 (049) الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.اهـ

ُ واِسعاً َحِكيماً ) ن َسعَِتِه وَكاَن اَّللَّ ُ كاُلًّ م ِ قَا يُْغِن اَّللَّ  (170وإن يَتَفَرَّ
 (165إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )يتفرقا( مضارع مجزوم فعل الشرط 
وعالمة الجزم حذف النون ... و)األلف( فاعل )يغن( مضارع مجزوم جواب 

( لفظ الجاللة فاعل مرفوع الشرط وعالمة الجزم حذف حرف العلة  )اَّلل 
( مفعول به منصوب )من سعة( جار ومجرور متعلق ب )يغني(،  )كال 

( ضمير مضاف إليه )الواو( استئنافية )كان اَّلل  واسعا( سبق إعراب و)الهاء

 ، )حكيما( خبر ثان منصوب.«040»نظيرها 

 روائع البيان والتفسير
ُ واِسعاً َحِكيماً( ن َسعَِتِه وَكاَن اَّللَّ ُ كاُلًّ م ِ قَا يُْغِن اَّللَّ  )وإن يَتَفَرَّ

قَا { أي: :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -السعدي قال- } َوِإْن يَتَفَرَّ
ُ كاُل { من الزوجين } ِمْن َسعَتِِه بطالق أو  فسخ أو خلع أو غير ذلك } يُْغِن اَّللَّ

{ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منها، 
ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل 

لخلق، القائم بمصالحهم، ولعل هللا يرزقها زوجا خيرا منه، } بأرزاق جميع ا
ُ َواِسعًا { أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه  َوَكاَن اَّللَّ

 إلى حيث وصل إليه علمه.
ولكنه مع ذلك } َحِكيًما { أي: يعطي بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت 

من العبد ال يستحق معه اإلحسان، حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب 
 (047) اهـحرمه عدال وحكمة.

ْينَا الَِذيَن أُوتُوا الِكتَاَب ِمن   ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض ولَقَْد وصَّ وَّلِلَّ
ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض  َ وإن تَْكفُُروا فَإنَّ َّلِلَّ قَْبِلكُْم وإيَّاكُْم أَِن اتَّقُوا اَّللَّ

ُ َغِنياً َحِميداً )  ( 171وَكاَن اَّللَّ

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -049

403 ) 
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 (192/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
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 (166مفردات اآلية )إعراب 
)الواو( استئنافية )هلل( جار ومجرور متعلق بخبر مقدم )ما( اسم موصول 
مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر )في السموات( جار ومجرور متعلق 
بمحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ما في األرض( مثل المتقدمة ومعطوفة 

 ينا( فعل ماضعليها )الالم( الم القسم لقسم مقد ر )قد( حرف تحقيق )وص
مبني على السكون ... )ونا( ضمير فاعل )الذين( اسم موصول مبني في 
محل نصب مفعول به )أوتوا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم 

منصوب )من قبل( جار ومجرور ... والواو نائب فاعل )الكتاب( مفعول به 
كم( ضمير متعلق ب )أوتوا(، و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )إيا
و)كم(  ...منفصل مبني في محل نصب معطوف على االسم الموصول 

، )اتقوا( فعل أمر مبني على حذف «044»حرف خطاب )أن( حرف تفسير 

( لفظ الجاللة مفعول به منصوب )الواو( استئنافية  ...النون  والواو فاعل )اَّلل 
 «أو عاطفة )إن تكفروا( مثل إن تحسنوا

( حرف مشبه بالفعل )هلل( مثل األول ، )الفاء( رابطة لجواب  الشرط )إن 
متعلق بخبر إن  )ما( مثل األول اسم إن  في محل نصب )في السموات وما 

اسعا و في األرض( مثل األولى )الواو( استئنافية )كان اَّلل  غنيا( مثل كان اَّلل  

 ، )حميدا( خبر ثان منصوب.«046»

 روائع البيان والتفسير
ِ َما ِفي ال ْينَا الَِذيَن أُوتُوا الِكتَاَب ِمن ) وَّلِلَّ سََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض ولَقَْد وصَّ

ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض( َ وإن تَْكفُُروا َفإنَّ َّلِلَّ  قَْبِلكُْم وإيَّاكُْم أَِن اتَّقُوا اَّللَّ
ِ َما ِفي السََّماَواِت َوَما  في بيانها:-رحمه هللا–قال البغوي - قوله تعالى: } َوَّلِلَّ

ْينَا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم { يعني:  ِفي األْرِض { عبيدًا وُملًكا } َولَقَدْ َوصَّ
أهل التوراة واإلنجيل وسائر األمم المتقدمة في كتبهم، } َوإِيَّاكُْم { أهل القرآن 

دُوا هللاَ وأطيعوه، } َوِإْن تَْكفُُروا { بما في كتابكم، } أَِن ا َ { أي: وح  تَّقُوا اَّللَّ
ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي األْرِض { قيل: فإن هلل  أوصاكم هللا به } فَإِنَّ َّلِلَّ

 (041) .اهـ مالئكة في السموات واألرض هي أطوع له منكم

ُ َغِنياً َحِميداً(  )وَكاَن اَّللَّ

                                                           
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -044

 (195/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 أو حرف مصدري ونصب، والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء. - 044
 ( من هذه السورة.146في اآلية )- 046
 (  493/ 4الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -وي انظر معالم التنزيل للبغ-041



وأما الحميد فهو من أسماء هللا تعالى :ما نصه-رحمه هللا -قال السعدي -
الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما 

صفة الجمال والجالل، ولما أنعم به اتصف به من صفات الحمد، التي هي 
 على خلقه من الن ِعم الجزال، فهو المحمود على كل حال.

هذين االسمين الكريمين } اْلغَِنيُّ اْلَحِميدُ { !! فإنه غني وما أحسن اقتران 
محمود، فله كمال من غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقتران أحدهما 

 باآلخر.
ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في األرض، وأنه على كل شيء 

ام تم وكيل، أي: عالم قائم بتدبير األشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من
الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على 
تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص 

 (042) اهـمن ذلك فهو لنقص بالوكيل، وهللا تعالى منزه عن كل نقص.

ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض وَكفَ  ِ وِكيالً )وَّلِلَّ  ( 174ى ِباَّللَّ
 (197إعراب مفردات اآلية )

، «049»)الواو( عاطفة )هلل ما في السموات ... واألرض( مر إعرابها 

)الواو( استئنافية )كفى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف )الباء( 
( لفظ الجاللة مجرور لفظا مرفوع محال فاعل كفى  حرف جر زائد )اَّلل 

 تمييز منصوب أو حال.)وكيال( 
 روائع البيان والتفسير

ِ وِكيالً( ِ َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي األَْرِض وَكفَى ِباَّللَّ  )وَّلِلَّ
يعني بذلك جل ثناؤه: وهلل ملك جميع  :-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

واألرض، وهو القي ِم بجمعيه، والحافظ لذلك كله، ال يعزب ما حوته السموات 
عنه علم شيء منه، وال يؤوده حفظه وتدبيره، فإن قال قائل: وما وجه تكرار 
قوله:"وهلل ما في السموات وما في األرض" في آيتين، إحداهما في إثر 

 األخرى؟ 
ر ذلك، الختالف معنى الخبرين عما في السموات واألرض في  قيل: كر 

غنى ه إلى بارئه، واآليتين. وذلك أن الخبر عنه في إحدى اآليتين: ذكُر حاجت
 وفي األخرى: حفظ بارئه إياه، وعلمه به وتدبيره.  -بارئه عنه 

                                                           
/  1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -042

403 ) 
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 فإن قال: أفال قيل:"وكان هللا غنيًّا حميدًا"، وكفى باهلل وكيال؟
قيل: إن الذي في اآلية التي قال فيها:"وكان هللا غنيًّا حميدًا"، مما صلح أن 

محمود، ولم يذكر فيها ما يصلح يختم ما ختم به من وصف هللا بالغنى وأنه 
ر قوله:"وهلل ما في السموات  أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. فلذلك كر 

 (045)اهـوما في األرض" .

ُ َعلَى ذَِلَك قَِديراً )  (177إن يََشأْ يُْذِهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس ويَأِْت ِبآَخِريَن وَكاَن اَّللَّ
 (191إعراب مفردات اآلية )

شرط جازم )يشأ( مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير  )إن( حرف
مستتر تقديره هو أي اَّلل  )يذهب( مضارع مجزوم جواب الشرط و)كم( 

)أي( منادى نكرة  ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو
مقصودة مبني على الضم في محل نصب و)ها( حرف تنبيه )الناس( بدل 

)الواو( عاطفة )يأت( مضارع مجزوم معطوف من أي تبعه بالرفع لفظا 
على جواب الشرط وعالمة الجزم حذف حرف العلة، والفاعل هو )بآخرين( 
جار ومجرور متعلق ب )يأت(، وعالمة الجر الياء )الواو( استئنافية )كان 

، )على( حرف جر )ذا( اسم مبني على «047»اَّلل  قديرا( مثل كان اَّلل  واسعا 

 علق ب )قديرا(.السكون في محل جر مت
 روائع البيان والتفسير

ُ َعلَى ذَِلَك قَِديراً(  )إن يََشأْ يُْذِهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس ويَأِْت ِبآَخِريَن وَكاَن اَّللَّ
وقوله: } ِإْن يََشأْ يُْذِهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت ِبآَخِريَن :-رحمه هللا -قال ابن كثير-

ُ َعلَى  ذَِلَك قَِديًرا { أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا َوَكاَن اَّللَّ
} َوِإْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَركُْم ثُمَّ ال يَكُونُوا  :عصيتموه، وكما قال تعالى

[. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على هللا إذا 76أَْمثَالَكُْم { ]محمد: 
أضاعوا أمره! وقال تعالى: } ِإْن يََشأْ يُْذِهْبكُْم َويَأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد. َوَما ذَِلَك َعلَى 

 (044)اهـ[ أي: ما هو عليه بممتنع.40، 19يٍز { ]إبراهيم: هللِا ِبعَزِ 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن يشأ :-رحمه هللا -وزاد أبو جعفر الطبري فقال -
هللا، أيها الناس، "يذهبكم"، أي: يذهبكم بإهالككم وإفنائكم"ويأت بآخرين"، 
يقول: ويأت بناس آخرين غيركم لمؤازرة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم 
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 ( 274/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم البن كثير -044



هللا على ذلك قديًرا"، يقول: وكان هللا على إهالككم وإفنائكم  ونصرته "وكان
 (044)اهـواستبدال آخرين غيركم بكم"قديًرا"، يعني: ذا قدرة على ذلك.

ع وفي اآلية تخويف وتنبيه لجمي:-رحمه هللا-وذكر القرطبي فائدة جليلة قال-
و كان عالما فال من كانت له والية وإمارة ورئاسة فال يعدل في رعيته، أ

ُ َعلى ذِلَك  يعمل بعلمه وال ينصح الناس، أن يذهبه ويأتي بغيره. )َوكاَن اَّللَّ
قَِديراً( والقدرة صفة أزلية، ال تتناهى مقدوراته، كما ال تتناهى معلوماته، 
والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحد، وإنما خص الماضي بالذكر 

صفاته. والقدرة هي التي يكون بها الفعل وال لئال يتوهم أنه يحدث في ذاته و
 (766)اهـيجوز وجود العجز معها.

ُ َسِميعاً   ِ ثََواُب الدُّْنيَا واآلِخَرِة وَكاَن اَّللَّ َمن َكاَن يُِريدُ ثََواَب الدُّْنيَا فَِعندَ اَّللَّ
 (172بَِصيراً )

 (301إعراب مفردات اآلية )
)كان( فعل ماض ناقص )من( اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 
)يريد( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ثواب( مفعول 
به منصوب )الدنيا( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة على 

منصوب متعلق بخبر  مكان األلف )الفاء( رابطة لجواب الشرط )عند( ظرف
( لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور )ثواب( مبتدأ مؤخر مرفوع  مقدم )اَّلل 
)الدنيا( مثل األول )الواو( عاطفة )اآلخرة( معطوف على الدنيا مجرور مثله 

، )بصيرا( خبر «762»)الواو( استئنافية )كان اَّلل  سميعا( مثل كان اَّلل  واسعا 

 ثان منصوب.
 والتفسيرروائع البيان 

ُ َسِميعاً  ِ ثََواُب الدُّْنيَا واآلِخَرِة وَكاَن اَّللَّ )َمن َكاَن يُِريدُ ثََواَب الدُّْنيَا فَِعندَ اَّللَّ
 بَِصيراً(

 ما مختصره: -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
يعني بذلك جل ثناؤه:"من كان يريد"، ممن أظهَر اإليمان بمحمد صلى هللا 

وهم مع ذلك يظهرون  النفاق،  الذين يستبطنون الكفرعليه وسلم من أهل 
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9/496   /10135  ) 
 ( 209/  5القاهرة ) –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع ألحكام القرآن للقرطبي--766
الرشيد هـ( نشر : دار 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -761

 ( 196/ 5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ( .170في اآلية السابقة )- 762



اإليمان "ثواب الدنيا"، يعني: َعَرض الدنيا،  بإظهارِه َما أظهر من اإليمان 
بلسانه. "فعند هللا ثواب الدنيا"، يعني: جزاؤه في الدنيا منها وثوابه فيها، وهو 

نفسه وذريته ما يصيُب من المغنم إذا َشِهد مع النبي مشهدًا،  وأمنُه على 
 وماله، وما أشبه ذلك. وأما ثوابه في اآلخرة، فناُر جهنم.

فمعنى اآلية: من كان من العاملين في الدنيا من المنافقين يريد بعمله ثواَب 
الدنيا وجزاَءها من عمله، فإن هللا مجازيه به جزاَءه في الدنيا من الدنيا،  
وجزاءه في اآلخرة من اآلخرة من العقاب والنكال. وذلك أن هللا قادر على 

ألخرى:) َمْن َكاَن يُِريدُ اْلَحيَاةَ ذلك كله، وهو مالك جميعه، كما قال في اآلية ا
ِ إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوهُْم ِفيَها ال يُْبَخسُوَن * أُولَِئَك الَِّذيَن  الدُّْنيَا َوِزينَتََها نَُوف 
 لَْيَس لَُهْم ِفي اآلِخَرِة إِال النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَعُوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

 (763).اهـ[ 11-15( ]سورة هود: 

ِ ولَْو َعلَى أَنفُِسكُْم أَِو   اِميَن ِباْلِقْسِط شَُهدَاَء َّلِلَّ يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ
َِّبعُوا الَهَوى أَن  ُ أَْولَى ِبِهَما فاَل تَت الَواِلدَْيِن واألَْقَرِبيَن إن يَكُْن َغنِياً أَْو فَِقيراً فَاَّللَّ

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيراً )  (175تَْعِدلُوا وإن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإنَّ اَّللَّ
 (302إعراب مفردات اآلية )

)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب 
و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي 

)آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )كونوا( فعل أو نعت له 
امين(  أمر ناقص مبني على حذف النون ... والواو ضمير اسم كونوا )قو 
خبر منصوب وعالمة النصب الياء )بالقسط( جار ومجرور متعلق بقوامين 

 )شهداء( خبر الفعل الناقص

ممنوع من التنوين ملحق باألسماء المنتهية باأللف « 765»الثاني منصوب 

ومجرور متعلق بشهداء )الواو( عاطفة )لو( شرط غير الممدودة )هلل( جار 
جازم )على أنفس( جار ومجرور متعلق بخبر كان المحذوفة هي واسمها 

، و)كم( «760»بعد لو، والتقدير: ولو كانت الشهادة مستقرة على أنفسكم 

أو( حرف عطف )الوالدين( معطوف على أنفس بتقدير ضمير مضاف إليه )
الجار على، وعالمة الجر الياء )الواو( عاطفة )األقربين( معطوف على 
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الوالدين مجرور مثله وعالمة الجر الياء )إن( حرف شرط جازم )يكن( 
واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي  -ناقص -مضارع مجزوم فعل الشرط

المشهود له )غنيا( خبر يكن منصوب )أو(  كل واحد من المشهود عليه أو

، )فقيرا( معطوف على )غنيا( منصوب مثله )الفاء( «767»حرف عطف 

( لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع )أولى(  -أو رابطة لجواب الشرط -تعليلية )اَّلل 
خبر مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة على األلف )الباء( حرف جر 

أولى )الفاء( استئنافية )ال( ناهية جازمة و)هما( ضمير في محل جر متعلق ب
والواو فاعل  ...)تتبعوا( مضارع مجزوم وعالمة الجزم حذف النون 

)الهوى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة المقدرة على األلف )أن( 
حرف مصدري ونصب )تعدلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف 

 النون والواو فاعل.
ل )أ ن تعدلوا( في محل جر بحرف جر محذوف هو الم والمصدر المؤو 

التعليل أي ألن تعدلوا ... متعلق ب )تتبعوا( ... وهو علة للمنهي عنه وهو 
 الهوى أي ال تتبعوا الهوى من أجل العدل. 

)الواو( استئنافية )إن( مثل األول )تلووا( مضارع مجزوم فعل الشرط 
( حرف عطف )تعرضوا( وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )أو

مثل تلووا ومعطوف عليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )إن( حرف مشبه 
( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )كان( فعل ماض ناقص واسمه  بالفعل )اَّلل 

، «764»ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

 منصوب.)تعملون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )خبيرا( خبر كان 
 والمصدر المؤول )ما تعملون( في محل جر بالباء متعلق ب )خبيرا(.

 روائع البيان والتفسير
ِ ولَْو َعلَى أَنفُِسكُْم أَِو  اِميَن ِباْلِقْسِط شَُهدَاَء َّلِلَّ )يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

 الَواِلدَْيِن واألَْقَرِبيَن(
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين  :-رحمه هللا -قال ابن كثير -

فال يعدلوا عنه يمينا وال شماال وال تأخذهم في هللا  لومة بالقسط، أي بالعدل، 
الئم، وال يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين 

 متناصرين فيه.

                                                           
وهو هنا للتفصيل ذلك أن كل واحد من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون فقيرا أو غنيا أو يكونا - 767

إلخ، فالضمير في )بهما( عائد على المشهود عليه والمشهود له على أي وصف كانا عليه. غنيين أو فقيرين ... 
 أهـ ملخصا عن العكبري.

 أو اسم موصول في محل جر بالباء متعلق ب )خبيرا( . - 764



ِ { َكمَ  ِ { أي: ليكن أداؤها ابتغاء وقوله: } شَُهدَاَء َّلِلَّ ا قَاَل } َوأَِقيُموا الشََّهادَةَ َّلِلَّ
وجه هللا، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان; ولهذا قال: } َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم { أي: اشهد الحق  ولو عاد ضررها 

ن كان َمضرة عليك، فإن هللا وإ عليك وإذا سُِئلت عن األمر فقل الحق فيه،
 سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.

وقوله: } أَِو اْلَواِلدَْيِن َواألْقَرِبيَن { أي: وإن كانت الشهادة على والديك 
وقرابتك، فال تُراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن 

 (764)اهـكل أحد.الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على 

اعلم أن األمر إما أن يوجه إلى من لم فائدة فقال: -رحمه هللا -وذكر السعدي-
الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، يدخل في 

وذلك كأمر من ليس بمؤمن باإليمان، كقوله تعالى: } يَأَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب 
قًا ل َِما َمعَكُْم { اآلية.آِمنُوا ِبَما نز  ْلنَا ُمَصد ِ

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه 
ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره هللا في هذه اآلية من أمر المؤمنين 
باإليمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من اإلخالص والصدق، 

 توبة من جميع المنقصات.وتجنب المفسدات وال
ويقتضي أيضا األمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم اإليمان وأعماله، فإنه 
 كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من اإليمان المأمور به.

وكذلك سائر األعمال الظاهرة والباطنة، كلها من اإليمان كما دلت على ذلك 
 (716) اهـسلف األمة.النصوص الكثيرة، وأجمع عليه 

َِّبعُوا الَهَوى أَن تَْعِدلُوا وإن تَْلُووا  ُ أَْولَى ِبِهَما فاَل تَت )إن يَكُْن َغِنياً أَْو فَِقيراً فَاَّللَّ
َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيراً(  أَْو تُْعِرُضوا فَإنَّ اَّللَّ

ُ أَْولَى ِبِهَما {  :-رحمه هللا -قال ابن كثير - قوله: } ِإْن يَكُْن َغِنيًّا أَْو فَِقيًرا فَاَّللَّ
أي: ال ترعاه لغناه، وال تشفق عليه لفقره، هللا يتوالهما، بل هو أولى بهما 

 منك، وأعلم بما فيه صالحهما.
َِّبعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا { أي: فال يحملنكم الهوى والعصبية  وقوله } فاَل تَت

بْغَضة الناس إليكم، على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل و
على أي حال كان، كما قال تعالى: } وال يَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَْن ال 

  (711).اهـ[6تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى { ]المائدة: 
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} َوِإْن تَْلُووا { أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا :-رحمه هللا -وأضاف البغوي-
الحق } أَْو تُْعِرُضوا { عنها فتكتموها وال تقيموها ، ويقال: تلووا أي تدافعوا 
في إقامة الشهادة، يقال: لََوْيتهُ حقَّه إذا دفعتَه، ومطلتَه، وقيل: هذا خطاب مع 

لى أحد الخصمين أو الحكام في لي ِهم األشداق، يقول: وإن تلووا أي تميلوا إ
تعرضوا عنه، قرأ ابن عامر وحمزة } تَلُُووا { بضم الالم، قيل: أصله تلووا، 

أو  ادةبأداء الشهفحذفت إحدى الواوين تخفيفًا، وقيل: معناه وإن تلوا القيام 
َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيًرا {  (712) .اهـتعرضوا فتتركوا أداَءها } فَإِنَّ اَّللَّ

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيًرا { أي: :-رحمه هللا-سعدي فقالوزاد ال - } فَإِنَّ اَّللَّ
محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي 
أو يعرض. ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، 

 اهـترك الحق وقام بالباطل.ألنه أعظم جرما، ألن األولين تركا الحق، وهذا 

(713) 

َل َعلَى َرسُوِلِه   ِ وَرسُوِلِه واْلِكتَاِب الَِذي نَزَّ يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا آِمنُوا ِباَّللَّ
ِ وَمالِئَكِتِه وكُتُبِِه وُرسُِلِه واْليَْوِم  واْلِكتَاِب الَِذي أَنَزَل ِمن قَْبُل وَمن يَْكفُْر ِباَّللَّ

 (171لَّ َضالالً بَِعيداً )اآلِخِر فَقَْد ضَ 
 (312إعراب مفردات اآلية )

، )آمنوا( فعل أمر مبني على حذف «715»)يا أيها الذين آمنوا( مر إعرابها 

النون ... والواو فاعل )باهلل( جار ومجرور متعلق ب )آمنوا(، )الواو( 
عاطفة )رسول( معطوف على لفظ الجاللة مجرور مثله و)الهاء( ضمير 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )الكتاب( معطوف على لفظ الجاللة مجرور مثله 

نعت للكتاب )نزل( فعل ماض ... )الذي( اسم موصول مبني في محل جر 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )على رسول( جار ومجرور متعلق ب 
ل( و)الهاء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )الكتاب( مثل األول  )نز 
ل )من( حرف جر )قبل( اسم مبني على الضم في  )الذي أنزل( مثل الذي نز 

( عاطفة )من( اسم شرط محل جر بحرف الجر متعلق ب )أنزل(، )الواو
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ )يكفر( مضارع مجزوم فعل 
الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )باهلل( جار ومجرور متعلق ب 
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)يكفر(، )الواو( عاطفة في المواضع األربعة )مالئكته، كتب، رسل، اليوم( 
ضمائر فيها مضاف إليه ألفاظ معطوفة على لفظ الجاللة مجرور مثله، وال

)اآلخر( نعت لليوم مجرور مثله )الفاء( رابطة لجواب الشرط )قد( حرف 
( فعل ماض،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )ضالال( مفعول  تحقيق )ضل 

 مطلق منصوب )بعيدا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

َل َعلَى َرسُوِلِه  ِ وَرسُوِلِه واْلِكتَاِب الَِذي نَزَّ )يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا آِمنُوا ِباَّللَّ
 واْلِكتَاِب الَِذي أَنَزَل ِمن قَْبل(ُ 

 يأمر هللا تعالى :في تفسيرها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال ابن كثير -
ن وشعبه وأركانه ودعائمه، عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع اإليما

وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره 
َراَط  وتثبيته واالستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صالة: } اْهِدنَا الص ِ

رنا فيه، وزدنا هدى، وثبتنا عليه. فأمرهم 1اْلُمْستَِقيَم { ]الفاتحة:  [ أي: بَص ِ
َ َوآِمنُوا باإليمان به وبرس وله، كما قال تعالى: } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ
 [.46ِبَرسُوِلِه { ]الحديد: 

وقوله: } َواْلِكتَاِب الَِّذي نزَل َعلَى َرسُوِلِه { يعني: القرآن } َواْلِكتَاِب الَِّذي 
ل في القرآن: } أَنزَل ِمْن قَْبُل { وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة، وقا

نزَل { ; ألنه نزل مفرقا منجما على الوقائع، بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه 
فكانت تنزل جملة واحدة ولهذا في معادهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة 

 (710)اهـقال: } َواْلِكتَاِب الَِّذي أَنزَل ِمْن قَْبُل {.

ِ وَمالئَِكِتِه   وكُتُِبِه وُرسُِلِه واْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً()وَمن يَْكفُْر ِباَّللَّ
 يكفر باهلل قوله: "ومنوأما ما مختصره: -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري-

ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر"، فإن معناه: ومن يكفر بمحمد صلى 
ته فقد ضلَّ ضالال بعيدًا.  هللا عليه وسلم فيجحد نبو 

وإنما قال تعالى ذكره:"ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر"، 
 ذلك ومعناه: ومن يكفر بمحمد وبما جاء به من عند هللا ألن جحود شيء من

بمعنى جحود جميعه، وألنه ال يصح إيمان أحٍد من الخلق إال باإليمان بما 
كفر يعه، فلذلك قال:"ومن يأمره هللا باإليمان به،  والكفر بشيء منه كفر بجم

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر"، بعقب خطابه أهل الكتاب وأمره 
ون  إياهم باإليمان بمحمد صلى هللا عليه وسلم، تهديدًا منه لهم، وهم مقر 
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بوحدانية هللا والمالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر، ِسوى محمد صلى هللا 
 من الفرقان.عليه وسلم وما جاء به 

 :-رحمه هللا -ثم قال
وأما قوله:"فقد ضل ضالال بعيدًا"، فإنه يعني: فقد ذهب عن قصد السبيل، 
ة الطريق، إلى المهالك ذهابًا وجوًرا بعيدًا. ألن كفر من كفر  وجار عن محجَّ
بذلك، خروٌج منه عن دين هللا الذي شرعه لعباده. والخروج عن دين هللا، 

 (717)اهـبوار، والضالل عن الهدى هو الضالل.الهالك الذي فيه ال

ُ ِليَْغِفَر   إنَّ الَِذيَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزدَادُوا كُْفراً لَّْم يَكُِن اَّللَّ
 ( 173لَُهْم وال ِليَْهِديَُهْم َسِبيالً )
 (316إعراب مفردات اآلية )

( حرف مشبه بالفعل  )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن  )إن 
)آمنوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )ثم( حرف عطف في 
المواضع األربعة )كفروا، آمنوا، كفروا، ازدادوا( مثل آمنوا )كفرا( تمييز 
منصوب )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يكن( مضارع ناقص مجزوم، وحرك 

 )هللا( لفظ الجاللة اسم يكن مرفوع )الالم( الم الجحودبالكسر اللتقاء الساكنين 
)يغفر( مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم الجحود، والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو )الالم( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق 

 ب )يغفر(.
ل )أن يغفر( في محل جر بالالم متعلق بمحذوف خبر يكن.  والمصدر المؤو 

عاطفة )ال( نافية )ليهدي( مثل ليغفر، و)هم( ضمير مفعول به،  )الواو(
 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي هللا.

والمصدر المؤول )أن يهديهم( في محل جر بالالم معطوف على المصدر 
 المؤول األول.

 )سبيال( مفعول به منصوب.
 
 

 روائع البيان والتفسير
ُ ِليَْغِفَر  )إنَّ الَِذيَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزدَادُوا كُْفراً لَّْم يَكُِن اَّللَّ
 لَُهْم وال ِليَْهِديَُهْم َسِبيالً(
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قوله تعالى: } ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا ثُمَّ  في بيانها ما نصه:-رحمه هللا  -قال البغوي-
دَادُوا كُْفًرا { قال قتادة: هم اليهود آَمنُوا بموسى َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ ازْ 

ثم َكفَُروا من بعد بعبادتهم العجل، ثم آَمنُوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه 
 السالم، ثم اْزدَادَوا كفًرا بمحمد صلى هللا عليه وسلم.

 بوقيل: هو في جميع أهل الكتاب آَمنُوا بنبيهم ثم َكفَُروا به، وآَمنُوا بالكتا
الذي نزل عليه ثم كفروا به، وكفرهم به: تركهم إي اه ثم ازدادوا كفًرا بمحمد 

 صلى هللا عليه وسلم.
وقيل: هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم  ارتدوا ثم  آمنوا ثم  ارتدوا ثُم  آمنوا ثم 

 ارتدوا ثم  آمنوا ثم  ارتدوا 
بته ال تُقبل توومثل هذا هْل تُقبل توبته؟ ُحكي عن علي رضي هللا عنه: أنه 

ُ ِليَْغِفَر لَُهْم { وأكثر أهل العلم على قبول  بل يقتل، لقوله تعالى: } لَْم يَكُِن اَّللَّ
ُ ِليَْغِفَر لَُهْم  توبته، وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفًرا أي ماتوا عليه، } لَْم يَكُِن اَّللَّ

ا إلى الحق، فإن قيل: { ما أقاموا على ذلك، } َوال ِليَْهِديَُهْم َسبِيال { أي طريقً 
ُ ِليَْغِفَر لَُهْم { ومعلوم أنه ال يغفر الشرك إن كان  ما معنى قوله } لَْم يَكُِن اَّللَّ

ة؟ .  أول مر 
ة ودام عليه يُغفر له كفُره السابق، فإن  قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مر 

غفر له لو ن يُ أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر ال يُغفر له كفُره السابق، الذي كا
 (714) اهـدَاَم على اإلسالم.

ِر الُمنَاِفِقيَن ِبأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً )  (176بَش ِ
 (340إعراب مفردات اآلية )

)بش ر( فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )المنافقين( مفعول به 
( حرف مشبه بالفعل  منصوب وعالمة النصب الياء )الباء( حرف جر )أن 
)الالم( حرف جر و)هم( ضمير في محل جر متعلق بخبر ان  )عذابا( اسم 

 أن  منصوب )أليما( نعت منصوب.
 والمصدر المؤول )أن  لهم عذابا ...( في محل جر بالباء متعلق ب )بش ر(.

 روائع البيان والتفسير
ِر الُمنَاِفِقيَن ِبأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً(  )بَش ِ

 البشارة تستعمل في:في تفسيرها ما مختصره-رحمه هللا -السعدي قال —
ِر اْلُمنَاِفِقيَن  الخير، وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه اآلية. يقول تعالى: } بَش ِ
{ أي: الذين أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو 
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م ونصرتهم، وتركهم العذاب األليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار ومواالته
 (721) اهـ لمواالة المؤمنين

ةَ فَإنَّ  الَِذيَن يَتَِّخذُوَن الَكاِفِريَن أَْوِليَاَء ِمن دُوِن الُمْؤِمِنيَن أَيَْبتَغُوَن ِعندَهُُم الِعزَّ
ِ َجِميعاً ) ةَ َّلِلَّ  (179الِعزَّ

 (344إعراب مفردات اآلية )
ة للمنافقين في اآلية السابق)الذين( اسم موصول مبني في محل نصب نعت 

، )يتخذون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الكافرين( مفعول به «723»

أول منصوب وعالمة النصب الياء )أولياء( مفعول به ثان منصوب وهو 
ممنوع من التنوين وزنه أفعالء )من دون( جار ومجرور متعلق بأولياء 

الياء )الهمزة(  ، )المؤمنين( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر«729»

لالستفهام اإلنكاري )يبتغون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )عند( ظرف 
ة(  مكان منصوب متعلق ب )يبتغون(، و)هم( ضمير مضاف إليه )العز 
مفعول به منصوب )الفاء( تعليلية، أفادت التعليل عن جواب االستفهام 

 خبره )جميعا(، )إن العزة هلل( حرف مشبه بالفعل واسمه المنصوب و«725»

 حال منصوبة مؤكدة لمضمون الجملة.
 روائع البيان والتفسير

ةَ فَإنَّ  )الَِذيَن يَتَِّخذُوَن الَكاِفِريَن أَْوِليَاَء ِمن دُوِن الُمْؤِمِنيَن أَيَْبتَغُوَن ِعندَهُُم الِعزَّ
ِ َجِميعاً( ةَ َّلِلَّ  الِعزَّ

َِّخذُوَن اْلكاِفِريَن  في بيانها:–رحمه هللا  -قال القرطبي- قوله تعالى: )الَِّذيَن يَت
أَْوِلياَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن( )الَِّذيَن( نعت للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من 
عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق، ألنه ال يتولى الكفار. وتضمنت 

لمتعلقة بالدين. المنع من مواالة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا على األعمال ا
وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها أن رجال من المشركين لحق بالنبي 
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409 ) 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -722

 (403/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 
 ره هم ... والجملة االسمية ال محل لها استئناف بيانيأو هو خبر لمبتدأ محذوف تقدي - 723
أو بمحذوف حال من فاعل يتخذ أي: يتخذون الكافرين أولياء متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين )الجمل(  - 729

. 
 وتقدير الجواب ... إن  ابتغاء العزة عندهم باطل، فان العزة هلل. - 725



ُ َعلَْيهِ َوَسلَّمَ يقاتل معه، فقال له: )ارجع فإنا ال نستعين بمشرك() (. 720َصلَّى اَّللَّ

ِ َجِميعاً( أي ا ةَ َّلِلَّ ةَ( أي الغلبة، عزه يعزه عزا إذا غلبه. )فَإِنَّ اْلِعزَّ لبة لغ)اْلِعزَّ
والقوة هلل. قال ابن عباس: )يَْبتَغُوَن ِعْندَهُُم( يريد عند بني قينقاع، فإن ابن 

 (724)كان يواليهم.اهـ (727)أبي

فأي شيء حملهم على ذلك؟ فقال بتصرف يسير:  -رحمه هللا -زاد السعديو-
 أيبتغون عندهم العزة؟

 يقينهم بنصروهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم باهلل وضعف 
هللا لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض األسباب التي عند الكافرين، وقصر 
ا وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون.  نظرهم عم 
والحال أن العزة هلل جميعا، فإن نواصي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم. وقد 

خلل ذلك بعض االمتحان لعباده تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو ت
المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة واالستقرار 
للمؤمنين، وفي هذه اآلية الترهيب العظيم من مواالة الكافرين; وترك مواالة 
المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن اإليمان يقتضي محبة المؤمنين 

 (724) كافرين وعداوتهم.اهـومواالتهم، وبغض ال

ِ يُْكفَُر ِبَها ويُْستَْهَزأُ ِبَها فاَل   َل َعلَْيكُْم ِفي الِكتَاِب أَْن إذَا َسِمْعتُْم آيَاِت اَّللَّ وقَْد نَزَّ
َ َجاِمُع  ثْلُُهْم إنَّ اَّللَّ تَْقعُدُوا َمعَُهْم َحتَّى يَُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه إنَّكُْم إذاً م ِ

 ( 120يَن واْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم َجِميعاً )الُمنَاِفقِ 
 (370إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )قد( حرف تحقيق )نزل( فعل ماض والفاعل ضمير مستتر 
ل(،  تقديره هو )على( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر  متعلق ب )نز 
ل(، )أن( مخففة من الثقيلة، واسمها  )في الكتاب( جار ومجرور متعلق ب )نز 
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ال ال عليه وسلم تؤمن باهلل ورسوله قصلى هللا عليه وسلم جئت ألتبعك وأصيب معك قال له رسول هللا صلى هللا 
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ضمير الشأن محذوف )إذا( ظرف للزمن المستقبل في محل نصب متعلق 
مضمون الجواب )سمعتم( فعل ماض مبني على السكون وفاعله )آيات( ب

مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )هللا( لفظ الجاللة مضاف إليه 
مجرور )يكفر( مضارع مبني للمجهول مرفوع )بها( في محل  رفع نائب 
فاعل )الواو( عاطفة )يستهزأ( مثل يكفر ونائب الفاعل )بها(، )الفاء( رابطة 

وعالمة الجزم جواب الشرط )ال( ناهية جازمة )تقعدوا( مضارع مجزوم ل
حذف النون ... والواو فاعل )مع( ظرف مكان منصوب متعل ق ب )تقعدوا(، 
و)هم( ضمير مضاف إليه )حتى( حرف غاية وجر )يخوضوا( مضارع 
 منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل.

 مؤول )أن يخوضوا( في محل جر ب )حتى( متعلق ب )تقعدوا(.والمصدر ال
)في حديث( جار ومجرور متعلق ب )يخوضوا(، )غير( نعت لحديث 

 مجرور مثله و)الهاء( ضمير مضاف إليه.
 والمصدر المؤول )أن إذا سمعتم( في محل نصب مفعول به ل )نزل(.

( حرف مشبه بالفعل و)كم( ضمير في محل نصب اسم إن  ) إذا( حرف )إن 
 ) جواب ال عمل له )مثل( خبر إن  مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )إن 
مثل األول )هللا( لفظ الجاللة اسم إن  منصوب )جامع( خبر مرفوع 
)المنافقين( مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء )الواو( عاطفة 
)الكافرين( معطوف على المنافقين مجرور مثله )في جهنم( جار ومجرور 

علق بجامع، وعالمة الجر الفتحة ألنه ممنوع من الصرف )جميعا( حال مت

 «.731»منصوب من المنافقين والكافرين عامله )جامع( 

 
 

 روائع البيان والتفسير
ِ يُْكفَُر ِبَها ويُْستَْهَزأُ ِبَها     َل َعلَْيكُْم ِفي الِكتَاِب أَْن إذَا َسِمْعتُْم آيَاِت اَّللَّ )وقَْد نَزَّ

ثْلُُهمْ فاَل تَقْ  َ َجامِ  عُدُوا َمعَُهْم َحتَّى يَُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه إنَّكُْم إذاً م ِ ُع إنَّ اَّللَّ
 الُمنَاِفِقيَن واْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم َجِميعاً (

ي يعن :في بيانها إجماالً ما مختصره -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
بذلك جل ثناؤه:"بشر المنافقين" الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين، "وقد نزل عليكم في الكتاب"، يقول: أخبر من اتخذ من هؤالء 
المنافقين الكفار أنصاًرا وأولياَء بعد ما نزل عليهم من القرآن،"أن إذا سمعتم 

 هم حتى يخوضوا في حديثآيات هللا يكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا مع
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غيره"، يعني: بعد ما علموا نَْهي هللا عن مجالسة الكفار الذين يكفرون بحجج 
هللا وآيِ كتابه ويستهزئون بها"حتى يخوضوا في حديث غيره"، يعني 

 بقوله:"يخوضوا"، يتحدثوا حديثًا غيره"بأن لهم عذابًا أليًما". 
 ليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآياتوقوله:"إنكم إذًا مثلهم"، يعني: وقد نزل ع

هللا ويستهزئ بها وأنتم تسمعون، فأنتم مثله= يعني: فأنتم إن لم تقوموا عنهم 
في تلك الحال، مثلُهم في فعلهم، ألنكم قد عصيتم هللا بجلوسكم معهم وأنتم 
تسمعون آياِت هللا يكفر بها ويستهزأ بها، كما عصوه باستهزائهم بآيات هللا. 

تم من معصية هللا نحو الذي أتَْوه منها، فأنتم إذًا مثلهم في ركوبكم فقد أتي
 معصية هللا، وإتيانكم ما نهاكم هللا عنه.

وفي هذه اآلية، الداللة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل 
 والفَسقة، عند خوضهم في باطلهم.نوع، من المبتدعة 

جامع المنافقين والكافرين في جهنم  وقوله:"إن هللا :-رحمه هللا -ثم قال
جميعًا"، يقول: إن هللا جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في 
النار، فموف ِق بينهم في عقابه في جهنم وأليم عذابه، كما اتفقوا في الدنيا 
فاجتمعوا على عداوة المؤمنين، وتَوازُروا على التخذيل عن دين هللا وعن 

 (732)اهـ هُ وأمر به وأهِله.الذي ارتضا

عَكُْم وإن َكاَن  ِ قَالُوا ألَْم نَكُن مَّ َن اَّللَّ الَِذيَن يَتََربَُّصوَن بِكُْم فَإن َكاَن لَكُْم فَتٌْح م ِ
ُ يَْحكُُم  َن الُمْؤِمِنيَن فَاَّللَّ ِلْلَكاِفِريَن نَِصيٌب قَالُوا ألَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْيكُْم ونَْمنَْعكُم م ِ

ُ ِلْلَكاِفِريَن َعلَى الُمْؤِمِنيَن َسِبيالً )  (121بَْينَكُْم يَْوَم الِقيَاَمِة ولَن يَْجعََل اَّللَّ
 (377إعراب مفردات اآلية )

)الذين( اسم موصول مبني في محل جر نعت للمنافقين في اآلية السابقة 

، )يتربصون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الباء( حرف جر «739»

و)كم( ضمير في محل جر متعلق ب )يتربصون(، )الفاء( استئنافية )إن( 
حرف شرط جازم )كان( فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط )لكم( مثل بكم متعلق بخبر كان مقدم )فتح( اسم كان مؤخر 

) جار  ومجرور متعل ق بنعت لفتح )قالوا( فعل ماض مبني  مرفوع )من اَّلل 
على الضم ... والواو فاعل )الهمزة( لالستفهام )لم( حرف نفي وقلب وجزم 
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)نكن( مضارع ناقص مجزوم، واسمه ضمير مستتر تقديره نحن )معكم( 
ظرف مكان منصوب متعلق بخبر نكن ... و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( 

. نستحوذ( مثل نظيرتها المتقدمة )عليكم( مثل بكم متعلق عاطفة )إن كان ..
ب )نستحوذ(، )الواو( عاطفة )نمنع( مضارع مجزوم معطوف على نستحوذ 
و)كم( ضمير مفعول به، والفاعل نحن )من المؤمنين( جار ومجرور متعلق 
ب )نمنعكم(، وعالمة الجر الياء )الفاء( استئنافية )هللا( لفظ الجاللة مبتدأ 

ع )يحكم( مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )بين( مرفو
ظرف مكان منصوب متعلق ب )يحكم(، و)كم( ضمير مضاف إليه )يوم( 
ظرف زمان منصوب متعلق ب )يحكم(، )القيامة( مضاف إليه مجرور 
)الواو( عاطفة )لن( حرف نفي ونصب واستقبال )يجعل( مضارع منصوب 

مرفوع )للكافرين( جار ومجرور متعلق ب )يجعل(، )هللا( لفظ الجاللة فاعل 
وعالمة الجر الياء )على المؤمنين( جار ومجرور متعلق بحال من )سبيال( 

 وهو مفعول به منصوب.« 735»

 روائع البيان والتفسير
عَكُمْ  ِ قَالُوا ألَْم نَكُن مَّ َن اَّللَّ إن َكاَن و )الَِذيَن يَتََربَُّصوَن ِبكُْم فَإن َكاَن لَكُْم فَتٌْح م ِ

ُ يَْحكُُم  َن الُمْؤِمِنيَن فَاَّللَّ ِلْلَكاِفِريَن نَِصيٌب قَالُوا ألَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْيكُْم ونَْمنَْعكُم م ِ
 بَْينَكُْم يَْوَم الِقيَاَمِة(

نافقين تعالى عن الم في بيانها ما مختصره: يخبر –رحمه هللا  -قال ابن كثير-
السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم، أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر 

ِ { أي: نصر  وظهور الكفر  عليهم، وذهاب ملتهم } . فَإِْن َكاَن لَكُْم فَتٌْح ِمَن اَّللَّ
وتأييد وَظفَر وغنيمة } قَالُوا أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم { ؟ أي: يتوددون إلى المؤمنين 

أي: إدالة على المؤمنين في بعض بهذه المقالة } َوِإْن َكاَن ِلْلَكاِفِريَن نَِصيٌب { 
األحيان، كما وقع يوم أحد، فإن  الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة } قَالُوا أَلَْم 
نَْستَْحِوْذ َعلَْيكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن { ؟ أي: ساعدناكم في الباطن، وما 

 ألوناهم خباال وتخذيال حتى انتصرتم عليهم.
نَْستَْحِوْذ َعلَْيكُْم { نغلب عليكم، كقوله: } اْستَْحَوذَ َعلَْيِهُم وقال السدي: } 

[ وهذا أيًضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون 19الشَّْيَطاُن { ]المجادلة: 
هؤالء وهؤالء; ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إال لضعف إيمانهم، 

 (730)اهـوقلة إيقانهم.
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} َوِإن َكاَن ِلْلَكاِفِريَن نَِصيٌب { ولم يقل فتح; :-هللا رحمه -السعدي وأضاف —
يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن ألنه ال 

يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من هللا. فإذا كان ذلك } قَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ 
َن اْلُمْؤِمِنيَن { أي: يتصنعون عندهم َعلَْيكُْم { أي: نستولي عليكم } َونَْمنَْعكُم  م ِ

بكف أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع في 
تفنيدهم وتزهيدهم في القتال، ومظاهرة األعداء عليهم، وغير ذلك مما هو 

 معروف منهم.
ُ يَْحكُُم بَْينَكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة { فيجازي المؤمنين  ، ظاهرا وباطنا بالجنة} فَاَّللَّ

 (737) ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. اهـ

ُ ِلْلَكاِفِريَن َعلَى الُمْؤِمنِيَن َسِبيالً(  )ولَن يَْجعََل اَّللَّ
في معنى هذه اآلية و في بيانها ما مختصره: -رحمه هللا -قال الشنقيطي  -

 أوجه للعلماء :
منها : أن المعنى ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيال ، 
وهذا مروي عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس رضي هللا عنهم ويشهد 

 {فاهلل يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل هللا للكافرين}له قوله في أول اآلية : 
به قال جميع أهل التأويل [ ، وهو ظاهر . قال ابن عطية : و121 \ 2اآلية ]

، كما نقله عنه القرطبي ، وضعفه ابن العربي زاعما أن آخر اآلية غير 
 مردود إلى أولها .

ومنها : أن المراد بأنه ال يجعل لهم على المؤمنين سبيال ، يمحو به دولة 
« مسلم صحيح»المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم ، كما ثبت في 

وإني »، أنه قال :  (738)من حديث ثوبان -عليه وسلم صلى هللا  -وغيره عنه 
سألت ربي أال يهلك أمتي بسنة بعامة وأال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
، فيستبيح بيضتهم ، وإن هللا قد أعطاني ألمتي ذلك حتى يكون بعضهم يهلك 

، ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله  (739)«بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا
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/410  ) 
ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو عبد هللا وقيل أبو عبد الرحمن وأبو عبد هللا أصح وهو ثوبان  - 734

بن بجدد من أهل السراة والسراة موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من حمير وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد 
تراه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعتقه ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى العشيرة أصابه سباء فاش

 أن توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً.
دى ما وعى وروى وتوفي بها سنة أربع وخمسين. كان ثوبان ممن حفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأ

عنه جماعة من التابعين منهم جبير بن نفير الحضرمي وأبو إدريس الخوالني وأبو سالم الحبشي وأبو أسماء 
نقالً عن  اإلستيعاب في معرفة األصحاب -الرحبي ومعدان بن أبي طلحة وراشد بن سعد وعبد هللا بن أبي الجعد.

 (1/15لعبد البر )
 اب هالك هذه األمة بعضهم ببعضب -5122 أخرجه مسلم برقم/ - 734



[ ، وقوله 51 \ 20اآلية ]{نصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لن}: 
وعد هللا الذين }[ ،وقوله : 23 \ 70] {وكان حقا علينا نصر المؤمنين}: 

آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من 
نا وفهم أمقبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خ

 [ ، إلى غير ذلك من اآليات .55 \ 42] {يعبدونني ال يشركون بي شيئا
ومنها : أن المعنى أنه ال يجعل لهم عليهم سبيال إال أن يتواصوا بالباطل وال 
يتناهوا عن المنكر ، ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من 

 \ 24] {بة فبما كسبت أيديكموما أصابكم من مصي}قبلهم ، كما قال تعالى : 
70. ] 

قال ابن العربي : وهذا نفيس جدا وهو راجع في المعنى إلى األول ; ألنهم 
 منصورون لو أطاعوا ، والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في األمرين .

ومنها : أنه ال يجعل لهم عليهم سبيال شرعا ، فإن وجد فهو بخالف الشرع 
. 

ومنها : أن المراد بالسبيل الحجة ، أي : ولن يجعل لهم عليهم حجة ، ويبينه 
[ 77 \ 45]{وال يأتونك بمثل إال جئناك بالحق وأحسن تفسيرا }قوله تعالى : 

، وأخذ بعض العلماء من هذه اآلية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم 
 (796) اهـ، والعلم عند هللا تعالى .

َ وهَُو َخاِدعُُهْم وإذَا قَاُموا إلَى الصَّالِة قَاُموا كَُسالَى إنَّ المُ  نَاِفِقيَن يَُخاِدعُوَن اَّللَّ
َ إالَّ قَِليالً )  (124يَُراُءوَن النَّاَس وال يَْذكُُروَن اَّللَّ

 (321إعراب مفردات اآلية )
( حرف مشبه بالفعل )المنافقين( اسم إن  منصوب وعالمة النصب الياء  )إن 
)يخادعون( مضارع مرفوع والواو فاعل )هللا( لفظ الجاللة مفعول به 
منصوب )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 

ظرف )خادع( خبر مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )إذا( 
لمستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب )قاموا( الثاني )قاموا( فعل للزمن ا

ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )إلى الصالة( جار ومجرور متعلق 
ب )قاموا(، )قاموا( مثل األول )كسالى( حال منصوبة وعالمة النصب 
الفتحة المقدرة على األلف )يراءون( مضارع مثل يخادعون )الناس( مفعول 

صوب )الواو( عاطفة )ال( نافية )يذكرون هللا( مثل يخادعون هللا )إال( به من
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 ( 719/  1لبنان) –التوزيع بيروت 
هـ( نشر : دار الرشيد 1731انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى : -791

 (417/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



« 792»أداة حصر )قليال( مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته 

 ذكرا قليال.منصوب أي إال 
 روائع البيان والتفسير

َ وهَُو َخاِدعُُهْم(  )إنَّ الُمنَاِفِقيَن يَُخاِدعُوَن اَّللَّ
وال شك أن هللا تعالى ال  في بيانها ما مختصره: -رحمه هللا-قال ابن كثير-

يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وَجَرت عليهم أحكامُ الشريعة 
ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند هللا، وأن أمرهم يروج عنده، 

ما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على االستقامة ك
 ُ والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، فقال تعالى: } يَْوَم يَْبعَثُُهُم اَّللَّ

 هُُم مْ َجِميعًا فَيَْحِلفُوَن لَهُ َكَما يَْحِلفُوَن لَكُْم َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أاَل ِإنَّهُ 
 [.16اْلَكاِذبُوَن[ { ]المجادلة: 

وقوله: } َوهَُو َخاِدعُُهْم { أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضاللهم، 
ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة كما قال 

ْن نُوِركُْم اْنظُُرونَا نَْقتَبِْس مِ  تعالى: } يَْومَ يَقُولُ اْلُمنَاِفقُوَن َواْلُمنَاِفقَاُت ِللَِّذيَن آَمنُوا
ِقيَل اْرِجعُوا َوَراَءكُْم فَاْلتَِمسُوا نُوًرا فَُضِرَب بَْينَُهْم بِسُوٍر لَهُ بَاٌب بَاِطنُهُ فِيِه 
ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن ِقبَِلِه اْلعَذَاُب. يُنَادُونَُهْم أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم قَالُوا بَلَى َولَِكنَّكُ   مْ الرَّ

كُْم  ِ َوَغرَّ تْكُُم األَماِنيُّ َحتَّى َجاَء أَْمُر اَّللَّ فَتَْنتُْم أَْنفَُسكُْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ
ِ اْلغَُروُر. َفاْليَْوَم ال يُْؤَخذُ ِمْنكُْم ِفْديَةٌ َوال ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا َمأَْواُكُم النَّاُر ِهَي  ِباَّللَّ

[ وقد ورد في الحديث: "من َسمَّع 15-17ئَْس اْلَمِصيُر { . ]الحديد: َوبِ  َمْوالكُمْ 
 (799)اهـ.( 743َسمَّع هللا به، ومن راءي راءي هللا به" )

َ إالَّ   )وإذَا قَاُموا إلَى الصَّالِة قَاُموا كَُسالَى يَُراُءوَن النَّاَس وال يَْذكُُروَن اَّللَّ
 قَِليالً(

" َو " من صفاتهم أنهم } إِذَا  بيانها ما نصه:في –رحمه هللا –قال السعدي -
التي هي أكبر الطاعات العملية } قَاُموا كَُسالَى  -إن قاموا-قَاُموا ِإلَى الصَّالةِ { 

{ متثاقلين لها متبرمين من فعلها، والكسل ال يكون إال من فقد الرغبة من 
عنده، عادمة قلوبهم، فلوال أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى هللا وإلى ما 

لإليمان، لم يصدر منهم الكسل، } يَُراُءوَن النَّاَس { أي: هذا الذي انطوت 
عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالهم، مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس 
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َ ِإال قَِليال {  وتعظيمهم واحترامهم وال يخلصون هلل، فلهذا } ال يَْذكُُروَن اَّللَّ
إن ذكر هللا تعالى ومالزمته ال يكون إال من المتالء قلوبهم من الرياء، ف

 (795) اهـمؤمن ممتلئ قلبه بمحبة هللا وعظمته.

 في تفسيره ما مختصره وبتصرف يسير: -رحمه هللا-وزاد القرطبي فقال -
أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، ال يرجون ثوابا وال يعتقدون 

 -رحمه هللا-ثم قالعلى تركها عقابا. 
 هللا .والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، ال التباع أمر  

 وأضاف :
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال َصلَّى اَّللَّ

يجلس أحدهم يرقب  -ثالثا -ذاما لمن أخر الصالة: )تلك صالة المنافقين
 قرني الشيطان قام فنقر أوعلى -الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان

فقيل: وصفهم بقلة الذكر ألنهم كانوا ( 746)أربعا ال يذكر هللا فيها إال قليال( 
ال يذكرون هللا بقراءة وال تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه 

 بالقلة الن هللا تعالى ال يقبله. وقيل: لعدم اإلخالص فيه. وهنا مسألتان:
 تعالى في هذه اآلية صالة المنافقين، وبينها رسوله محمد بين هللا -االولى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فمن صلى كصالتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم  َصلَّى اَّللَّ
القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: )قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن. الَِّذيَن هُْم فِي 

ون له عذر فيقتصر على الفرض  حسب َصالِتِهْم خاِشعُوَن(. اللهم إال أن يك
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لألعرابي حين رآه أخل بالصالة فقال له:  ما علمه النبي َصلَّى اَّللَّ
)إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم 

جد حتى تطمئن ساجدا ثم أرفع حتى تطمئن جالسا ثم أفعل ذلك في صالتك أس
 .(747)كلها 
 ال تجزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه. الركوع والسجود  "وقال:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َصلَّى  :-رحمه هللا -ثم قال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ومن بعدهم، يرون أن يقيم  الرجل صلبه في الركوع والسجود.  اَّللَّ
قال ابن العربي: إن من صلى صالة ليراها الناس ويرونه فيها  -الثانية

، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز باإليمانفيشهدون له 
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 وقت العصرباب -221 برقم/ -رحمه هللا-انظر صحيح أبو داود لأللباني- 790
اب وجوب القراءة  -315 البخاري برقم/ -رضي هللا عنه-أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة - 797

 ةباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركع -104لإلمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم برقم/ 



االمامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء 
للناس وطريقا إلى األكل، فهذه نية ال تجزئ  المعصية أن يظهرها صيدا

 (794)اهـوعليه اإلعادة.

ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ  ُمذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك ال إلَى َهُؤالِء وال إلَى َهُؤالِء وَمن يُْضِلِل اَّللَّ
 ( 127َسِبيالً )

 (329إعراب مفردات اآلية )
الياء )بين( )مذبذبين( حال منصوبة من فاعل يراءون، وعالمة النصب 

ظرف مكان منصوب متعلق بمذبذبين )ذا( اسم إشارة مبني في محل جر 
مضاف إليه و)الالم( الم البعد و)الكاف( للخطاب )ال( نافية )إلى( حرف جر 
)ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبني في محل جر متعلق بمحذوف حال 

... )الواو( عاطفة  من ضمير مذبذبين وهو العامل أي ال منسوبين إلى هؤالء
)ال إلى هؤالء( مثل األولى )الواو( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في 
محل نصب مفعول به )يضلل( مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر 
اللتقاء الساكنين )هللا( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )الفاء( رابطة لجواب الشرط 

والفاعل ضمير مستتر  )لن( حرف نفي ونصب )تجد( مضارع منصوب،
تقديره أنت )الالم( حرف جر و)الهاء( ضمير في محل جر متعلق بحال من 

 وهو مفعول به منصوب« 756»)سبيال( 

 روائع البيان والتفسير
ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ  )ُمذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك ال إلَى َهُؤالِء وال إلَى َهُؤالِء وَمن يُْضِلِل اَّللَّ

 َسِبيالً(
ين بين  ك-رحمه هللا -البغويقال - } ُمذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك { أي: مترددين متحير 

الكفر واإليمان، } ال ِإلَى َهُؤالِء َوال ِإلَى َهُؤالِء { أي: ليسوا من المؤمنين 
فيجب لهم ما يجب للمؤمنين، وليسوا من الكفار فيُؤخذ منهم ما يُؤخذ من 

 (751) .اهـالكفار

ُ فَلَْن تَِجدَ لَهُ َسِبيال { أي:  :-رحمه هللا -ابن كثير وأضاف— } َوَمْن يُْضِلِل اَّللَّ
عن طريق الهدى } فَلَْن تَِجدَ لَهُ َوِليًّا ُمْرِشدًا { فإنه: } َمْن يُْضِلْل ومن صرفه 

ُ فاَل َهاِدَي لَهُ { والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فال هادي لهم،  اَّللَّ
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م فيه، فإنه تعالى ال ُمعَق ب لحكمه، وال يسأل عما يفعل وال منقذ لهم مما ه
 (752)اهـوهم يسألون.

َِّخذُوا الَكاِفِريَن أَْوِليَاَء ِمن دُوِن الُمْؤِمِنيَن أَتُِريدُوَن أَن  يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ال تَت
ِبيناً ) ِ َعلَْيكُْم سُْلَطاناً مُّ  ( 122تَْجعَلُوا َّلِلَّ

 (357اآلية )إعراب مفردات 

، )ال( ناهية جازمة )تتخذوا( مضارع «759»)يأيها الذين آمنوا( مر  إعرابها 

مجزوم وعالمة الجزم حذف النون ... والواو فاعل )الكافرين( مفعول به 
منصوب وعالمة النصب الياء )أولياء( مفعول به ثان منصوب )من دون( 

مجرور  ، )المؤمنين( مضاف إليه«755»جار ومجرور متعلق بأولياء 

وعالمة الجر الياء )الهمزة( لالستفهام اإلنكاري )تريدون( مضارع مرفوع 
... والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب )تجعلوا( مضارع منصوب 

 وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل.
 والمصدر المؤول )أن تجعلوا( في محل نصب مفعول به عامله تريدون.

( جار ومجرور متعلق   بمحذوف مفعول به ثان لفعل تجعلوا)َّلل 
)على( حرف جر و)كم( ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من 

)سلطانا( مفعول به منصوب  -نعت تقدم على المنعوت -«750»)سلطانا( 

 )مبينا( نعت منصوب.
 روائع البيان والتفسير

َِّخذُوا الَكاِفِريَن أَْوِليَاءَ  ِمن دُوِن الُمْؤِمنِيَن أَتُِريدُوَن أَن  )يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا ال تَت
ِبيناً ( ِ َعلَْيكُْم سُْلَطاناً مُّ  تَْجعَلُوا َّلِلَّ

ه وهذا نهي من هللا عبادَ :في بيانها إجماالً -رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -
المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياَء من المؤمنين أن يتخلَّقوا بأخالق 

 المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم عنه من مواالة أعدائه.دون 
يقول لهم جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا باهلل ورسوله، ال توالوا الكفَّار 
فتؤازروهم من دون أهل ملَّتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن أوجبت 

لياء ذ منهم الكافرين أوله النار من المنافقين. ثم قال جل ثناؤه: متوعدًا من اتخ
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من دون المؤمنين، إن هو لم يرتدع عن مواالته، وينزجر عن ُمَخالَّته أن 
يلحقه بأهل واليتهم من المنافقين الذين أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم بتبشيرهم 
بأن لهم عذابًا أليًما:"أتريدون"، أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون 

بي وبرسولي"أن تجعلوا هلل عليكم سلطانًا مبينًا"، يقول: المؤمنين ممن قد آمن 
حجة، )باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتستوجبوا منه ما 
استوجبه أهُل النفاق الذين وصف لكم صفتهم، وأخبركم بمحل هم عنده "مبينًا"، 
ضوا لغضب هللا، بإيجاب م كيعني: يبين عن صحتها وحقيقتها. يقول: ال تعرَّ

الحجة على أنفسكم في تقدمكم على ما نهاكم ربكم من مواالة أعدائه وأهِل 
 (757)اهـالكفر به.

 (125إنَّ الُمنَاِفِقيَن ِفي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّاِر ولَن تَِجدَ لَُهْم نَِصيراً )
 (356إعراب مفردات اآلية )

متعلق بخبر إن  ، )في الدرك( جار ومجرور «754»)إن  المنافقين( كالسابقة 

)األسفل( نعت للدرك مجرور مثله )من النار( جار ومجرور متعلق بحال 

 «.706»من الدرك )الواو( عاطفة )لن تجد لهم نصيرا( مثل لن تجد له سبيال 

 روائع البيان والتفسير
 )إنَّ الُمنَاِفِقيَن ِفي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّاِر ولَن تَِجدَ لَُهْم نَِصيراً(

يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من  قال السعدي في تفسيرها :-
العذاب، وأشر الحاالت من العقاب. فهم تحت سائر الكفار ألنهم شاركوهم بالكفر باهلل 
ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 

به وال يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام اإلسالم  للمؤمنين، على وجه ال يشعر
عليهم، واستحقاق ما ال يستحقونه، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب، وليس لهم منقذ 
من عذابه وال ناصر يدفع عنهم بعض عقابه، وهذا عام لكل منافق إال َمْن َمنَّ هللا 

 (701) اهـعليهم بالتوبة من السيئات.

ِ فَأُْولَِئَك َمَع إالَّ الَِذيَن تَا  ِ وأَْخلَُصوا ِدينَُهْم َّلِلَّ بُوا وأَْصلَُحوا واْعتََصُموا ِباَّللَّ
ُ الُمْؤِمِنيَن أَْجراً َعِظيماً )  ( 121الُمْؤِمِنيَن وَسْوَف يُْؤِت اَّللَّ
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 (314إعراب مفردات اآلية )
)إال( أداة استثناء )الذين( اسم موصول مبني في محل نصب على االستثناء 
المنقطع )تابوا( فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل )الواو( عاطفة 
)أصلحوا( مثل تابوا )الواو( عاطفة )اعتصموا( مثل تابوا )باهلل( جار 
ومجرور متعلق ب )اعتصموا(، )الواو( عاطفة )أخلصوا( مثل تابوا )دين( 
ب مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )هلل( مثل باهلل متعلق 

أو زائدة للربط لما في الكالم من معنى الشرط  -)أخلصوا(، )الفاء( استئنافية
)أولئك( اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ... و)الكاف(  -المتعلق بالذين

للخطاب )مع( ظرف مكان منصوب متعلق بخبر المبتدأ )المؤمنين( مضاف 
ف استقبال، إليه مجرور وعالمة الجر الياء )الواو( عاطفة )سوف( حر

، «703»)يؤتي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة على الياء 

)هللا( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )المؤمنين( مفعول به منصوب وعالمة 
 النصب الياء )أجرا( مفعول به ثان منصوب )عظيما( نعت منصوب.

 روائع البيان والتفسير
ِ فَأُْولَِئَك َمَع )إالَّ الَِذيَن تَابُوا وأَْصلَُحوا واْعتَ  ِ وأَْخلَُصوا ِدينَُهْم َّلِلَّ َصُموا ِباَّللَّ

ُ الُمْؤِمِنيَن أَْجراً َعِظيماً(  الُمْؤِمِنيَن وَسْوَف يُْؤِت اَّللَّ
وهذا استثناء من هللا جل  :ما مختصره-رحمه هللا -قال أبو جعفر الطبري -

ده، لدين هلل وحثناؤه، استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحوا، وأخلصوا ا
ين على  وتبرءوا من اآللهة واألنداد، وصدَّقوا رسوله، أن يكونوا مع المصر ِ
ِنفاقهم حتى تُوافيهم مناياهم في اآلخرة،  وأن يدخلوا مدَاخلهم من جهنم. بل 

مع المؤمنين محلَّ الكرامة، ويسكنهم معهم  وعدهم جل ثناؤه أن يُحلَّهم
 مساكنهم في الجنة. 

 واالحق، وآب: فتأويل اآلية: "إال الذين تابوا"، أي: راجعوا -رحمه هللا-ثم قال
إال اإلقرار بوحدانية هللا وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم 
"وأصلحوا"، يعني: وأصلحوا أعمالهم، فعملوا بما أمرهم هللا به، وأدَّوا 

معاصيه "واعتصموا باهلل"،  فرائضه، وانتهوا عما نهاهم عنه، وانزجروا عن
 (709)اهـيقول: وتمسَّكوا بعهد هللا.
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ُ اْلُمْؤِمِنيَن أَْجًرا َعِظيًما {  : -رحمه هللا -وأضاف السعدي- } َوَسْوَف يُْؤِت اَّللَّ
ال يعلم كنهه إال هللا، مما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب 

كر، مع دخولهما في قوله: بشر. وتأمل كيف خص االعتصام واإلخالص بالذ
} َوأَْصلَُحوا { ألن االعتصام واإلخالص من جملة اإلصالح، لشدة الحاجة 
إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاق، فال 
يزيله إال شدة االعتصام باهلل، ودوام اللجأ واالفتقار إليه في دفعه، وكون 

لنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقِف األعمال اإلخالص منافيا كل المنافاة ل
 الظاهرة والباطنة عليهما، ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤالء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا 
ُ اْلُمْؤِمِنيَن أَْجًرا َعِظيًما  عظيما، مع أن السياق فيهم. بل قال: } َوَسْوَف يُْؤِت اَّللَّ

لم يزل هللا يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في -ألن هذه القاعدة الشريفة { 
بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب  عليه ثوابًا أو عقابا وكان ذلك مشترًكا 
بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج 

، حكم باألمر الجزئيتحته تلك القضية وغيرها، ولئال يتوهم اختصاص ال
فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله 

 (705) اهـثوابهم.

ُ َشاِكراً َعِليماً ) ُ ِبعَذَاِبكُْم إن َشَكْرتُْم وآَمنتُْم وَكاَن اَّللَّ  ( 123َما يَْفعَُل اَّللَّ
 (311إعراب مفردات اآلية )

)ما( اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به )يفعل( مضارع مرفوع 
)هللا( لفظ الجاللة فاعل مرفوع )بعذاب( جار ومجرور متعلق ب )يفعل(، 

شرط جازم )شكرتم( فعل ماض مبني و)كم( ضمير مضاف إليه )إن( حرف 
على السكون في محل جزم فعل الشرط ... )وتم( ضمير فاعل )الواو( 

 تم( مثل شكرتم.عاطفة )آمن
)الواو( استئنافية )كان( فعل ماض ناقص )هللا( لفظ الجاللة اسم كان مرفوع 

 )شاكرا( خبر كان منصوب )عليما( خبر ثان منصوب.
 روائع البيان والتفسير

ُ َشاِكراً َعِليماً( ُ ِبعَذَاِبكُْم إن َشَكْرتُْم وآَمنتُْم وَكاَن اَّللَّ  )َما يَْفعَُل اَّللَّ
ثم أخبر تعالى عن  :في بيانها إجماالً ما نصه -رحمه هللا -قال السعدي -

ُ ِبعَذَاِبكُْم ِإن  كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: } َما يَْفعَُل اَّللَّ
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 (419/  5دمشق) –مؤسسة اإليمان 



َشَكْرتُْم َوآَمنتُْم { والحال أن هللا شاكر عليم. يعطي المتحملين ألجله األثقال، 
لثواب وواسع اإلحسان. ومن ترك شيئًا هلل الدائبين في األعمال، جزيل ا

 أعطاه هللا خيًرا منه.
ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من إخالص 
وصدق، وضد ذلك. وهو يريد منكم التوبة واإلنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم 

كم، بل بإليه، فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه ال يتشفى بعذابكم، وال ينتفع بعقا
 العاصي ال يضر إال نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه.

والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة هللا، وثناء اللسان على المشكور، 
 (707) وعمل الجوارح بطاعته وأن ال يستعين بنعمه على معاصيه.اهـ

 ِبُّ اَّلل م اجلْ ْهر  بِالسُّوِء ِمن  اْلق ْوِل ِإال  م ْن ظمل يعاً ع ِليماً ال حيِم  (194)م  و كان  اَّلل م ُسِ 
 (704)إعراب مفردات اآلية 

ار وجمرور بالسوء( ج)اجلهر( مفعول به منصوب )هللا( فاعل مرفوع )حيّب( مضارع مرفوع )ال( نافية )
ول مبين من( اسم موص)إاّل( أداة استثناء )من القول( جاّر وجمرور متعّلق حبال من السوء )متعلق باجلهر 

حمّل نصب على االستثناء املّتصل من لفظ اجلهر بالسوء، وذلك على حاذف مضاف أي: إال جهر  يف
ظلم( فعل ماضي مبيّن للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )، « 704»من ظلم 

منصوب  ُسيعا( خرب كان)هللا( لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع )كان( فعل ماض ناقص )الواو( استئنافّية )
 عليما( خرب ثان منصوب.)

 روائع البيان والتفسري
  يًعا ع ِليًما بُّ اَّلل م اجلْ ْهر  بِالسُّوِء ِمن  اْلق ْوِل ِإال  م ْن ظمِلم  و ك ان  اَّلل م ُسِ   ال  حيِم
ول، أي: خيرب تعاَل أنه ال حيب اجلهر بالسوء من الق يف بياهنا إمجاالً ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

يبغض ذلك وميقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك مجيع األقوال السيئة اليت تسوء وحتزن، كالشتم والقاذف 
والسب وِنو ذلك فإن ذلك كله من املنهي عنه الاذي يبغضه هللا. ويدل مفهومها أنه حيب احلسن من 

 للني.القول كالاذكر والكالم الطيب ا
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أو من املستثىن منه املقّدر وهو )من أحد( ، كما جيوز أن يكون يف حمّل جّر على البدلّية من لفظ املستثىن منه ...  - 704
 وجيوز أن يكون االستثناء منقطعا.



أي: فإنه جيوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، وجيهر بالسوء ملن جهر  ِإال م ن ظمِلم   وقوله: 
له به، من غري أن يكاذب عليه وال يزيد على مظلمته، وال يتعدى بشتمه غري ظامله، ومع ذلك فعفوه وعدم 

ْن ع ف ا و أ ْصل ح  ف أ   مقابلته أوَل، كما قال تعاَل:   . ْجرمهم ع ل ى اَّللِ  ف م 
  يًعا ع ِليًما وملا كانت اآلية قد اْتملت على الكالم السيئ واحلسن واملباح، أخرب تعاَل  و ك ان  اَّلل م ُسِ 

فيسمع أقوالكم، فاحاذروا أن تتكلموا مبا يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا  "ُسيع  "أنه 
 (776) بنياتكم ومصدر أقوالكم.اه  "ع ِليٌم  "ترغيب على القول احلسن. 

  ً(194)ِإْن ت مْبدموا خ رْياً أ ْو ختمْفموهم أ ْو ت  ْعفموا ع ْن سموٍء ف ِإن  اَّلل   كان  ع فموًّا ق ِديرا 
 (771)إعراب مفردات اآلية 

تبدوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حاذف النون.. والواو ضمري متصل )إن( حرف ْرط جازم )
ف عليه، ختفوا( مثل تبدوا ومعطو )أو( حرف عطف )خريا( مفعول به منصوب )مبين يف حمل رفع فاعل 

معطوف عليه تعفوا( مثل تبدوا و )أو( حرف عطف )اهلاء( ضمري مّتصل مبين يف حمّل نصب مفعول به )و 
( حرف مشّبه إنّ ) -أو تعليلّية -الفاء( رابطة جلواب الشرط)تعفوا( ، )جاّر وجمرور متعّلق ب  عن سوء()

عفوا( )كان( ماض ناقص، واُسه ضمري مسترت تقديره هو )هللا( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )بالفعل 
 قديرا( خرب ثان منصوب.)خرب كان منصوب 

 روائع البيان والتفسري
  ْ ي  رًا أ ْو ختمْفموهم أ ْو ت  ْعفموا ع ْن سموٍء ف ِإن  اَّلل   ك ان  ع فموًّا ق ِديرًا ِإْن ت مْبدموا خ 
  يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا -عثيمنيابن قال -

رًا أ ْو ختمْفموهم  قوله:   ي ْ أي: تظهروا، وعرفنا أن اإلبداء مبعىن اإلظهار من ذكر  ت مْبدموا    ،ِإْن ت مْبدموا خ 
وهاذه قاعدة مفيدة يف التفسري، أنه رمبا خيفى عليك معىن بعض  أ ْو ختمْفموهم  مقابله، وهو قوله:  

يًعا  الكلمات، فتنظر إَل ما يقابلها، فقوله تعاَل:   أن [ لو 71]النساء:  ف اْنِفرموا ث مب اٍت أ ِو اْنِفرموا مجِ 
يًعا  لعرفت معناها من ذكر مقابلها، وهو قوله:   ث مب اٍت أحداً سأل ما معىن    فيكون  أ ِو اْنِفرموا مجِ 

أي: فرادى، إذاً: املعىن إن تظهروا خريًا أو ختفوه فلن تعدموا أجره، فسوف تؤجرون  ث مب اٍت  معىن  
 .عليه؛ ألن اْلري مطلوب ونافق، سواًء كان مبدى، أو خمفي

العفو هو اإلبراء من التبعة، فاملعىن    ت  ْعفموا  ، قوله:  أ ْو ت  ْعفموا ع ْن سموءٍ  يف مقابل ذلك قوله:  
 ت  ْعفموا ع ْن سموٍء .أي: تربئوا من أساء إليكم من تبعة سوئه 

                                                           
 ( 212/   1ة)الناْر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -776
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -771 ه ( نشر : دار الْر
 (221/ 0دمشق) –



 أي: عما يسوء من قوٍل أو فعل. ع ْن سموٍء  وقوله:  
أي: أنه ذو عفو مع القدرة على االنتقام ممن أساء إليه، فإذا كان هللا  ف ِإن  اَّلل   ك ان  ع فموًّا ق ِديرًا  قوله:  

تعاَل عافياً عمن أساء مع القدرة، فأنتم من باب أوَل أن تعفوا؛ ألنكم ليَ لديكم القدرة يف االنتصار 
 (772) اه للنفَ، واالنتقام من اجملرم كالاذي عند هللا عّز وجل.

رًا أ ْو ختمْفموهم  قال تعاَل:  يف تفسريها فقال: -رمحه هللا -وزاد السعدي- ي ْ وهاذا يشمل كل  ِإْن ت مْبدموا خ 
 خري قوِّل وفعلّي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب.

  أ ْو ت  ْعفموا ع ن سموٍء  أي: عمن ساءكم يف أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن اجلزاء
ف ِإن  اَّلل   ك ان  ع فموًّا  من جنَ العمل. فمن عفا هلل عفا هللا عنه، ومن أحسن أحسن هللا إليه، فلهاذا قال: 

وه التام الصادر بعفأي: يعفو عن زالت عباده وذنوهبم العظيمة فيسدل عليهم سرته، ُث يعاملهم ق ِديرًا 
 عن قدرته.

اد إَل التفقه يف معان أُساء هللا وصفاته، وأن اْللق واألمر صادر عنها، وهي مقتضية  ويف هاذه اآلية إْر
 له، وهلاذا يعلل األحكام باألُساء احلسىن، كما يف هاذه اآلية.

غنينا عن ائه وأن ذلك يملا ذكر عمل اْلري والعفو عن املسيء رتب على ذلك، بأن أحالنا على معرفة أُس
 (773)ذكر ثواهبا اْلاص.اه  

  بِب  ْعٍض و ن ْكفمرم بِب  ْعٍض  ِإن  ال اِذين  ي ْكفمرمون  بِاَّللِ  و رمسمِلِه و يمرِيدمون  أ ْن ي مف رِّقموا ب  نْي  اَّللِ  و رمسمِلِه و ي  قمولمون  ن مْؤِمنم
 ( 156)و يمرِيدمون  أ ْن ي  ت ِخاذموا ب  نْي  ذِلك  س ِبيالً 

 (779)إعراب مفردات اآلية 
الاذين( اسم موصول مبين يف حمّل نصب اسم إّن احلرف املشبه بالفعل )إّن( حرف مشبه بالفعل ) 
يكفرون( ) باهلل( جاّر وجمرور متعّلق ب)يكفرون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )

واو( عاطفة ال)إليه اهلاء( ضمري مضاف )رسل( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور مثله و )الواو( عاطفة )، 
يفرّقوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حاذف )أن( حرف مصدرّي ونصب )يريدون( مثل يكفرون )

 النون.. والواو فاعل.
 أن يفرّقوا( يف حمّل نصب مفعول به عامله يريدون.)واملصدر املؤّول 

وف على رسل( معط)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه )يفرّقوا( ، )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )
نؤمن( مضارع )يقولون( مثل يكفرون )الواو( عاطفة )اهلاء( مضاف إليه )لفظ اجلاللة بالواو جمرور مثله و 
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نكفر )او( عاطفة الو )نؤمن( ، )ببعض( جاّر وجمرور متعّلق ب )مرفوع. والفاعل ضمري مسترت تقديره ِنن 
ني( مثل األول متعّلق ب)يريدون أن يّتخاذوا( مثل يريدون أن يفرّقوا )الواو( عاطفة )ببعض( مثل نؤمن ببعض 

م( للبعد و الال)ذا( اسم إْارة مبين يف حمّل جّر مضاف إليه و )مبحاذوف مفعول به ثان عامله يّتخاذوا 
 سبيال( مفعول به أّول منصوب أي: أن يّتخاذوا ماذهبا وسيطا بني اإلميان والكفر.)الكاف( للخطاب )

 أن يّتخاذوا( يف حمّل نصب مفعول به عامله يريدون الثان.)املؤّول واملصدر 
 روائع البيان والتفسري

  بِب  ْعٍض و ن ْكفمرم بِب  ْعٍض  ِإن  ال اِذين  ي ْكفمرمون  بِاَّللِ  و رمسمِلِه و يمرِيدمون  أ ْن ي مف رِّقموا ب  نْي  اَّللِ  و رمسمِلِه و ي  قمولمون  ن مْؤِمنم
ِبياًل و يمرِيدمون    أ ْن ي  ت ِخاذموا ب  نْي  ذ ِلك  س 

ملا ذكر املشركني  إن الاذين يكفرونقوله تعاَل:  يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال القرطيب-
واملنافقني ذكر الكفار من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، إذ كفروا مبحمد صلى هللا عليه وسلم، وبني أن 

وجبميع -م صلى هللا عليه وسل-الكفر به كفر بالكل، ألنه ما من نيب إال وقد أمر قومه باإلميان مبحمد 
بني اإلميان باهلل ورسله، :أي  ن يفرقوا بني هللا ورسلهيريدون أاألنبياء عليهم الصالة والسالم. ومعىن 

فنص سبحانه على أن التفريق بني هللا ورسله كفر، وإمنا كان كفرا ألن هللا سبحانه فرض على الناس أن 
يعبدوه مبا ْرع هلم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم ْرائعهم ومل يقبلوها منهم، فكانوا 

التزام العبودية اليت أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر ملا فيه ممتنعني من 
 (775) من ترك التزام الطاعة والعبودية.اه

  هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمٌن باهلل وبرسله يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا –وأضاف السعدي -
 كلِّهم وكتبه، وكافٌر باذلك كله.

ثالث: وهو الاذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هاذا سبيل ينجيه من عاذاب وبقي قسم 
 هللا، إْن هاذا إال جمرد أمان. فإن هؤالء يريدون التفريق بني هللا وبني رسله.

فإن من توَل هللا حقيقة توَل مجيع رسله ألن ذلك من متام توليه، ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى 
 اآليات. م ن ك ان  ع دموًّا َّللِّ   يع رسله، كما قال تعاَل: هللا وعادى مج

أمول ِئك   وكاذلك م ْن كفر برسول فقد كفر جبميع الرسل، بل بالرسول الاذي يزعم أنه به مؤمن، وهلاذا قال: 
اِفرمون  ح قًّا   وذلك لئال يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بني اإلميان والكفر.  هممم اْلك 

و أن كل دليل دهلم على اإلميان مبن آمنوا به موجود ه -حَّ مبا زعموا اإلميان به -كافرين   ووجه كوهنم
أو مثله أو ما فوقه للنيب الاذي كفروا به، وكل ْبهة يزعمون أهنم يقدحون هبا يف النيب الاذي كفروا به 

 موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.
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 (770) جمرد الدعوى اليت ميكن كل أحد أن يقابلها مبثلها.اه  فلم يبق بعد ذلك إال التشهي واهلوى و 
  ً(151)أمولِئك  هممم اْلكاِفرمون  ح قًّا و أ ْعت ْدنا لِْلكاِفرِين  ع اذاباً ممِهينا 

 (777)إعراب مفردات اآلية 
، « 774»هم( ضمري فصل )الكاف( حرف خطاب )أولئك( اسم إْارة مبين يف حمّل رفع مبتدأ.. و )
د حّقا( مفعول مطلق لفعل حماذوف وهو مؤكّ )الكافرون( خرب املبتدأ أولئك مرفوع، وعالمة الرفع الواو )

 أعتدنا( فعل ماض مبين على السكون..)الواو( استئنافّية )ملضمون اجلملة قبله 
ل به ابا( مفعو عاذ)أعتدنا( ، )للكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ب )نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )و 

 مهينا( نعت منصوب.)منصوب 
 روائع البيان والتفسري

  ابًا ممِهيًنا اِفرِين  ع اذ   أمول ِئك  هممم اْلك اِفرمون  ح قًّا و أ ْعت ْدن ا لِْلك 
، يقول: أيها الناس، هؤالء   أولئك هم الكافرون حقًّا  يف بياهنا ما خمتصره :-قال أبو جعفر الطربي-

الاذين وصفت لكم صفتهم، هم أهل الكفر ِب، املستحقون عاذاِب واْللود يف ناري حقًّا. فاستيقنوا ذلك، 
وال يشككن كم يف أمرهم انتحاهلم الكاذب، ودعواهم أهنم يقرُّون مبا زعموا أهنم به مقرُّون من الكتب 

ب ٌة. وذلك أن املؤمن بالكتب والرسل، هو املصّدق جبميع والرسل، فإهنم يف دعواهم ما ادعوا من ذلك ك   اذ 
ما يف الكتاب الاذي يزعم أنه به مصدق، ومبا جاء به الرسول الاذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صّدق 
ببعض ذلك وكاذ ب ببعض، فهو لنبوة من كاذب ببعض ما جاء به جاحد، ومن جحد نبوة نيب فهو به 

نبوة بعض األنبياء، وزعموا أهنم مصدقون ببعض، مكاذبون من زعموا أهنم مكاذب. وهؤالء الاذين جحدوا 
به مؤمنون، لتكاذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند رهبم، فهم باهلل وبرسله الاذين يزعمون أهنم هبم 

كافرون،  فهم اجلاحدون وحدانية هللا ونبّوة أنبيائه حق  مصدقون، والاذين يزعمون أهنم هبم مكاذبون
 (774)كاذبون باذلك حق التكاذيب. اه اجلحود، امل
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/16709) 



امال ذكر أن هؤالء هم الكافرون حقا ذكر عقابا ْ اآلية: وملايف بيان بقية  -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
ابًا مُِّهيًنا  هلم ولكل كافر فقال:  كما تكربوا عن اإلميان باهلل، أهاهنم بالعاذاب   و أ ْعت ْدن ا لِْلك اِفرِين  ع اذ 

 (746) األليم املخزي.اه 
   همْم أمولِئك  س ْوف  ي مْؤتِيِهْم أمجمور همْم و ان  اَّلل م غ فموراً ر ِحيماً كو ال اِذين  آم نموا بِاَّللِ  و رمسمِلِه و ملْ  ي مف رِّقموا ب  نْي  أ ح ٍد ِمن ْ
(152) 

 (741)إعراب مفردات اآلية 
اهلل ورسله آمنوا باهلل ورسله( مثل يكفرون ب)الاذين( اسم موصول مبين يف حمّل رفع مبتدأ )الواو( عاطفة ) 

م يفرّقوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلز )مل( حرف نفي وجزم )الواو( عاطفة )والفعل هنا ماض « 742»املتقدمة 
رور أحد( مضاف إليه جم)ا( ، يفرّقو )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )حاذف النون ... والواو فاعل 

 أولئك( اسم إْارة مبين يف حمّل رفع)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بنعت ألحد )من( حرف جّر و )
يؤيت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة )سوف( حرف استقبال )الكاف( حرف خطاب )مبتدأ.. و 

ل به ثان أجور( مفعو )ضمري مفعول به هم( )املقّدرة على الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و 
 « .743»كان هللا غفورا رحيما( مثل كان هللا عفّوا قديرا )الواو( استئنافّية )مضاف إليه هم( )منصوب و 

 روائع البيان والتفسري
  ٍْد ِمن ْهمم   و ال اِذين  آ م نموا بِاَّللِ  و رمسمِلِه و ملْ  ي مف رِّقموا ب  نْي  أ ح 
ى، حيث ما خمتصره: يتوعد تبارك وتعاَل الكافرين به وبرسله من اليهود والنصار  -رمحه هللا -قال ابن كثري-

ه ف  رّقوا بني هللا ورسله يف اإلميان، فآمنوا ببعض األنبياء وكفروا ببعض، مبجرد التشهي والعادة، وما ألفوا علي
-اليهود د اهلوى والعصبية. فآباءهم، ال عن دليل قادهم إَل ذلك، فإنه ال سبيل هلم إَل ذلك بل مبجر 

آمنوا باألنبياء إال عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم، والنصارى آمنوا باألنبياء وكفروا -عليهم لعائن هللا
 خبامتهم وأْرفهم حممد صلى هللا عليه وسلم.

:واملقصود أن من كفر بنيب من األنبياء، فقد كفر بسائر األنبياء، فإن اإلميان واجب -رمحه هللا -ُث أضاف
بكل نيب بعثه هللا إَل أهل األرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبني أن إميانه مبن آمن به 

ِإن  ال اِذين  ي ْكفمرمون   ؛ وهلاذا قال تعاَل: من األنبياء ليَ إميانًا ْرعيًّا، إمنا هو عن غرض وهوى وعصبية
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 أي: يف اإلميان  و يمرِيدمون  أ ْن ي مف رِّقموا ب  نْي  اَّللِ  و رمسمِلِه  فوُسهم بأهنم كفار باهلل ورسله  بِاَّللِ  و رمسمِلِه 
 (749)أي: طريًقا ومسلًكا.اه  ِبيال وا ب  نْي  ذ ِلك  س  و ي  قمولمون  ن مْؤِمنم بِب  ْعٍض و ن ْكفمرم بِب  ْعٍض و يمرِيدمون  أ ْن ي  ت ِخاذم 

 أمول ِئك  س ْوف  ي مْؤتِيِهْم أمجمور همْم و ك ان  اَّلل م غ فمورًا ر ِحيًما  
أمول ِئك     ،أمْول ِئك  س ْوف  ي مْؤتِيِهْم أمجمور هممْ  قوله:   يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -عثيمنيقال ابن -
   :أتى باسم اإلْارة هنا تعظيماً هلم، وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقوله ْس ْوف  ي مْؤتِيِهم، سوف

والسني تتناوبان على فعل املضارع كثرياً، لكن هناك بينهما فرق، فالسني للتحقيق والتقريب، وسوف 
وسوف للبعيد،  ن السني للقريب،للتحقيق مع البعد، فهاذا الفرق بينهما، وكالمها يدل على التحقيق، لك

 فهل إيتاء أجورهم كان بعيداً؟
اجلواب: هو بعيد قريب، أما من جهة امتداده، وأن هللا تعاَل جيازيهم ْيئاً فشيئاً، ُث يأيت اجلزاء األوىف يف 

و م ا يمْدرِيك   يوم القيامة فهو ال ْك أنه بعيد، وأما كون كل آت قريب فهو قريب، كما قال هللا تعاَل:  
 [ .17]الشورى:  ل ع ل  الس اع ة  ق رِيٌب 

أي: ثواب أعماهلم، وُسى هللا ثواب األعمال أجوراً تكرماً منه وفضاًل  س ْوف  ي مْؤتِيِهْم أمجمور همْم  وقوله:  
يبنوا لمنه عّز وجل، فكأنه استأجر هؤالء على عمل عملوه ُث أعطاهم أجرهم، كاإلنسان يستأجر أناساً 

له بناًء فإذا بنوه أعطاهم أجورهم، وهاذا يعين أن هللا عّز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه بأن يثيب هؤالء، 
 ك ت ب  ر بُّكمْم ع ل ى ن  ْفِسِه الر مْح ة    وال مانع من أن يكون هللا تعاَل ألزم نفسه مبا ْاء كما قال تعاَل:  

 [ 59]األنعام: 
 :-رمحه هللا -ُث أضاف

فاحلاصل: أن هللا ُسى الثواب أجراً تكرماً منه وفضاًل؛ كأن العاملني ألنفسهم عاملون له، إذا انتهى عملهم 
 أوفاهم أجورهم.

مل يبني هنا مقدار األجر، لكنه بينه يف مواضع كثرية يف القرآن،  س ْوف  ي مْؤتِيِهْم أمجمور همْم  وقوله:  
 إَل سبعمائة ضعف إَل أضعاف كثرية.وكاذلك يف السنة، احلسنة بعشر أمثاهلا 

ٍد مِ باَّللِ  و رمسمِلِه و ملْ  ي م ملا كان هؤالء املؤمنون   و ك ان  اَّلل م غ فمورًا ر ِحيًما قوله:   ملا    ن ْهممف رِّقموا ب  نْي  أ ح 
ان هاذا اإلميان املطابق من وملا ك و ك ان  اَّلل م غ فمورًا ر ِحيًما كانوا قد خيطئون، ختم هللا هاذه اآلية بقوله:  

فضله ورمحته أردف املغفرة بالرمحة، فهؤالء ال بد أن يقصروا، وال أحد إال يقصر، فختم اآلية باملغفرة، ُث 
هاذا اإلميان الاذي حصل هلم ليَ بكسبهم، وال من عمل أيديهم، ولكنه من رمحة هللا عّز وجل، فلاذلك 

 (745) ناسب أن ختتم اآلية بالغفور الرحيم.اه 
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   اِء ف  ق ْد س أ لموا مموس ى أ ْكب  ر  ِمْن ذ ِلك  ف ق الموا أ رِن ا اَّلل   ي ْسأ لمك  أ ْهلم اْلِكت اِب أ ْن ت من  ّزِل  ع ل ْيِهْم ِكت ابًا ِمن  الس م 
اء تْ هممم  تْ هممم الص اِعق ةم ِبظمْلِمِهْم ُثم  اخت  اذموا اْلِعْجل  ِمْن ب  ْعِد م ا ج  ْهر ًة ف أ خ اذ  ن ا ا ج  ْلب  يِّن اتم ف  ع ف ْون ا ع ْن ذ ِلك  و آ ت  ي ْ

 (153) مموس ى سمْلط انًا ممِبيًنا
 (740)إعراب مفردات اآلية 

ر الكتاب( مضاف إليه جمرو )أهل( فاعل مرفوع )الكاف( ضمري مفعول به )يسأل( مضارع مرفوع و ) 
( حرف جّر على)تنّزل( مضارع منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أن( حرف مصدرّي ونصب )

رور من السماء( جاّر وجم)كتابا( مفعول به منصوب )تنّزل( ، )هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )و 
سألوا( فعل ماض مبين على )قد( حرف حتقيق )، « 744»الفاء( تعليلّية )، « 747»تنّزل( )متعّلق ب 

 الضّم..
عول به ثان أكرب( مف)موسى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )والواو فاعل 

لكاف( ا)الالم( للبعد، و )ذلك( اسم إْارة مبين يف حمّل جّر مضاف إليه. و )من( حرف جّر )منصوب 
 للخطاب.

 أن تنّزل( يف حمّل نصب مفعول به لفعل يسألك.)واملصدر املؤّول 
عول به، نا( ضمري مف)أرنا( فعل أمر مبين على حاذف حرف العّلة. و )فقالوا( مثل سألوا )ء( عاطفة الفا)

 عول مطلق منصوبجهرة( مف)هللا( لفظ اجلاللة مفعول به ثان منصوب )والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
عل أخاذت( ف)سبب الفاء( عاطفة لربط املسّبب بال)، « 744»نائب عن املصدر فهو نوع من مطلق الرؤية 

ر متعّلق بظلم( جاّر وجمرو )الصاعقة( فاعل مرفوع )هم( ضمري مفعول به )التاء( للتأنيث و )ماض ... و 
ألوا اخّتاذوا العجل( مثل س)ُثّ( حرف عطف )هم( ضمري مضاف إليه )أخاذهتم( ، والباء سببّية، و )ب 

ا( حرف مصدرّي م)اختاذوا( ، )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )موسى، واملفعول الثان حماذوف تقديره إهلا 
 البّينات( فاعل مرفوع.)جاءهتم( مثل أخاذهتم )

 ما جاءهتم البّينات( يف حمّل جّر مضاف إليه.)واملصدر املؤّول 
( مثل ذلك)عن( حرف جّر )نا( ضمري فاعل )عفونا( فعل ماض مبين على السكون و )الفاء( عاطفة )

ب موسى( مفعول به منصوب وعالمة النص)آتينا( مثل عفونا )الواو( عاطفة )عفونا( ، )ق ب األول متعلّ 
 مبينا( نعت منصوب.)سلطانا( مفعول به ثان منصوب )الفتحة املقّدرة على األلف 
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 روائع البيان والتفسري
  ِي ْسأ لمك  أ ْهلم اْلِكت اِب أ ْن ت من  ّزِل  ع ل ْيِهْم ِكت ابًا ِمن  الس م اء  
لرسول هللا صّلى هللا عليه  ي ْسأ لمك   واْلطاب يف قوله:  ما خمتصره: -رمحه هللا -عثيمني قال ابن -

 وسّلم، وهو من اْلطابات املوجهة إليه على وجه اْلصوص، فال يتناول أمتهم.
واْلطاب املوجه للرسول عليه الصالة والسالم: إما أن يدل الدليل على أنه له ولألمة فهاذا واضح، وإما 

ة تدل تكون هناك قرين أالأن يدل الدليل على أنه خاص به، فهاذا أيضاً واضح على أنه خاص به، وإما 
 على هاذا وال على هاذا، فاألصل أنه له، وأمته تبع له.

ا الن يبُّ مِل  حتم ّرِمم م ا أ ح ل  اَّلل م ل ك  ت  ْبت ِغي م ْرض اة  أ ْزو اِجك  و اَّلل م غ فمورٌ  ي ا فقوله تعاَل:   ق ْد ف  ر ض  )  ر ِحيٌم أ ي ُّه 
ل ة  أ مْي اِنكمْم  ق ْد  [ هنا العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وهلاذا قال:  2   1]التحرمي:  اَّلل م ل كمْم حتِ 

ا الن يبُّ  ي ا [  1]الطالق:  ِإذ ا ط ل ْقتممم النِّس اء  ف ط لِّقموهمن  ومل يقل: لك، وقوله:   اَّلل م ل كمْم ف  ر ض   أ ي ُّه 
أ مل ْ ن ْشر ْح اْلطاب لهم، وقوله:   ي ْسأ لمك   هاذا يدل على أنه له ولألمة، ومثل هاذه اآلية   ِإذ ا ط ل ْقتممم 

[ اْلطاب 95]األحزاب:  أ ي ُّه ا الن يبُّ ِإن ا أ ْرس ْلن اك   ي ا [ اْلطاب له، وقوله:  1الشرح: ]ل ك  ص ْدر ك  
 [ اْلطاب لهم.07]املائدة:  أ ي ُّه ا الر سمولم ب  لِّْغ م ا أمْنزِل  إِل ْيك  ِمْن ر بِّك   ي ا له ، وقوله:  

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن اليهود يف املدينة أكثر من النصارى  أ ْهلم اْلِكت اِب  وقوله:  
بكثري، فيوجد نصارى ال ْك، لكن اليهود أكثر منهم، وسبب كثرهتم يف املدينة أهنم قرؤوا التوراة أنه 

ريعته أكرب الشرائع، وأن مهاجره املدينة، فجاءوا من فلسطني إَل امل دينة، يبعث نيب هو خامت األنبياء، ْو
و ك انموا ِمْن ق  ْبلم ي ْست  ْفِتحمون   ينتظرون بعثة النيب صّلى هللا عليه وسّلم، وقد أْار هللا إَل ذلك يف قوله: 

ف  ل م ا ج اء همْم م ا  أي: يقولون للمشركني: سيبعث نيب، ونكون أتباعًا له، ونغلبكم   ع ل ى ال اِذين  ك ف رموا
 [ فهاذا هو سبب وجود ثالث قبائل من اليهود يف املدينة.44لبقرة: ]ا ع ر فموا ك ف رموا بِِه 

 فأهل الكتاب هنا من حيث األصل يشمل اليهود والنصارى، لكن أكثر ما يكون يف املدينة هم اليهود.
ن نة كما يدعو هاذا السؤال حيتمل أنه للتحدي، أو إلقامة البي أ ْن ت من  ّزِل  ع ل ْيِهْم ِكت ابًا ِمن  الس م اِء  قوله:  

وسى يف ، فإن هللا كتب ملالتوراةأنه ليَ برسول؛ ألن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء ال سيما 
األلواح من كل ْيء، وأنزهلا عليه، فكأهنم يقولون: إما أن تأيت بكتاب من السماء فنصدقك، وإما أن 

 مل هاذا وهاذا.تكون كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبياً، فاآلية حتت
ِضي  و ق الموا ل ْوال  أمْنزِل  ع ل ْيِه م ل ٌك و ل ْو أ نْ ز ْلن ا م ل ًكا ل قم  أما قريش فقالوا: لوال أنزل عليه ملك، قال هللا تعاَل: 

أي:  جل  ع ْلن اهم ر جماًل  [ وقوله:  4، 4]األنعام:  و ل ْو ج ع ْلن اهم م ل ًكا جل  ع ْلن اهم ر جماًل أل ْمرم ُثم  ال  ي مْنظ رمون  *ا



بصورة الرجل؛ ألنه ال ميكن أن يكون ملكاً بصورة املالئكة ُث خياطب البشر، فلو أن هللا أرسل ملكاً إَل 
 (746) البشر جلعله بصورة البشر.اه 

 تْ هممم ا ْهر ًة ف أ خ اذ  ِعق ةم ِبظمْلِمِهْم ُثم  اخت  اذموا اْلِعْجل  ِمْن لص اف  ق ْد س أ لموا مموس ى أ ْكب  ر  ِمْن ذ ِلك  ف  ق الموا أ رِن ا اَّلل   ج 
ن ا مموس ى سمْلط انًا ممِبيًنا  اء تْ هممم اْلب  يِّن اتم ف  ع ف ْون ا ع ْن ذ ِلك  و آ ت  ي ْ  ب  ْعِد م ا ج 

أي: أعظم  ف  ق ْد س أ لموا مموس ى أ ْكب  ر  ِمْن ذ ِلك   يف تفسريها إمجااًل ما نصه: -رمحه هللا -قال البغوي-
ْهر ًة من ذلك، يعين: السبعني الاذي خرج هبم موسى عليه السالم إَل اجلبل،  أي:  ف  ق الموا أ رِن ا اَّلل   ج 

تْ هممم الص اِعق ةم ِبظمْلِمِهْم ُثم  اخت  اذموا اْلِعْجل   عيانًا، قال أبو عمبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا هللا،  يعين  ف أ خ اذ 
اء تْ هممم اْلب  يِّن اتم ف  ع ف ْون ا ع ْن ذ ِلك   ِمنْ  إهلًا،  ومل نستأصلهم، قيل: هاذا استدعاء إَل التوبة،  ب  ْعِد م ا ج 

 (741) حَّ نعفو  عنكم.اه  معناه: أن أولئك الاذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم
ن ا ِمْن ب  ْعِد م ا ج اء تْ هممم اْلب  يِّن اتم ف  ع ف ْون ا ع ْن ذ ِلك  و آ ت    يف بيان قوله تعاِل: -رمحه هللا-عثيمنيوزاد ابن  - ي ْ

يعين: اآليات البينات، والبينات الظاهرة اليت ليَ  اْلب  يِّن اتم  -::فقال ما خمتصره  مموس ى سمْلط انًا ممِبيًنا
فيها إْكال؛ ألن موسى عليه السالم آتاه هللا تسع آياٍت بينات واضحة جلية، يغين عنها آية واحدة،  
كان له عصى يهش هبا على غنمه، ويتوكأ عليها، وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أْبه ذلك، فإذا 

 ثعباناً مبيناً، وحية عظيمة فهاذه من أعظم اآليات.ألقاها انقلبت يف احلال 
ُث هي ليست حية ومهية ختيلية كما هو يف صنيع السحرة، بل هي حية حقيقية تتحرك، وتأكل وتبلع بإذن 

َ  يف  هللا عّز وجل، والسحرة مألوا الدنيا حبااًل وعصياً، وصار خييل إَل موسى أهنا تسعى حَّ   ف أ ْوج 
[ فألقى هاذه العصا، فبدأت تلتهم هاذه احلبال والعصي، وسبحان هللا! يعين: يف 07]طه:   ن  ْفِسِه ِخيف ةً 

حلظة تاذوب هاذه احلبال والعصي، ُث تبلع أمخر يف حلظة، يعين: هاذا خالف املعتاد، فاملعتاد أن الطعام 
الظاهر   وهللا و يدخل يف اجلوف، ويبقى مدة، ويتحول إَل دم ُث خيرج فضالت، لكن هاذه بإذن هللا تبلع، 

اهدوها،  أعلم   أنه خيرج مباْرة منصهراً خالصاً، وهاذا من آيات هللا عّز وجل، ومع ذلك جاءهتم البينات ْو
 ولكنهم اختاذوا العجل إهلاً.

سبحان ربنا عّز وجل، ما أكرمه وأعظمه، عفا هللا عنهم؛ ألهنم أمروا بالتوبة،  ف  ع ف ْون ا ع ْن ذ ِلك   قوله:  
توبٌة ْديدة، من  هللا علينا معشر هاذه األمة اإلسالمية احملمدية برفعها، أمروا أن يقتلوا أنفسهم،  ولكنها

وليَ معىن أن كل واحد يقتل نفسه، بل يقتل بعضهم بعضاً، لكن األمة الواحدة كأهنا نفَ واحدة، 
أباه أو  أمامه ولو كان فألقيت عليهم الظلمة، وأخاذوا اْلناجر والسكاكني، وجعل الواحد منهم يقتل م نْ 

أمه، فلما علم هللا منهم صدق الرجوع إَل هللا، وامتثال األمر؛ ألن كون اإلنسان يؤمر بأن يقتل قومه، 
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هاذه من أْد ما يكون على النفوس، فلما انقادوا وذلوا إَل هاذا النوع من التوبة رفع هللا عنهم ذلك وعفا 
 عنهم.

ن ا مموس ى سمْلط انًا ممِبينًا   تعاِليف بيان قوله  -رمحه هللا -ُث أضاف فسلطان  فقال ما خمتصره: و آت  ي ْ
األنبياء هي آياهتم؛ ألهنا حجة قوية يتسلطون هبا على من أنكر، فهاذا السلطان الاذي أويت موسى هو 

 ،احلجج والرباهني الدالة، حَّ إن هللا سبحانه كتب هلم يف التوراة من كل ْيء موعظة وتفصيالً لكل ْيء
ْيءٍ والعموم هنا يف قوله:   ْ [ أي: مما حيتاجه بنو إسرائيل يف عهدهم، كما يف 159]األنعام:  ِلكملِّ 

أي: على عاملي زماهنم، وليسوا على   اْلع ال ِمني   [  10]اجلاثية:  و ف ض ْلن اهمْم ع ل ى اْلع ال ِمني   قوله:  
ْيٍء  ملبني الاذي قال هللا فيه:  كل العاملني حَّ األمة هاذه، لكن هاذا الكتاب ا  ْ ي اناً ِلكملِّ  ]النحل:  تِب ْ

[ هاذا يعم كل ْيء؛ ألنه كتاب لألمة إَل يوم القيامة، فال بد أن يكون قد أتى مبا حتتاجه األمة إَل 44
 (742) اه يوم القيامة.

  ِت و أ خ اْذنا ِمن ْهمْم بْ و ر ف  ْعنا ف  ْوق  هممم الطُّور  مبِيثاِقِهْم و ق مْلنا هل ممم اْدخملموا اْلباب  سمج داً و ق مْلنا هل مْم ال ت  ْعدموا يف الس
 (159)ِميثاقاً غ ِليظاً 

 (743)إعراب مفردات اآلية 
وق( ظرف مكان ف)نا( ضمري يف حمّل رفع فاعل )رفعنا( فعل ماض مبين على السكون.. و )الواو( عاطفة )

اّر وجمرور مبيثاق( ج)الطور( مفعول به منصوب )هم( ضمري مضاف إليه )رفعنا( ، و )منصوب متعلق ب 
الواو( عاطفة )هم( ضمري مضاف إليه )رفعنا( ، والباء سببّية أي بسبب نقض ميثاقهم، و )متعّلق بفعل 

ل أمر مبين ادخلوا( فع)قلنا( ، )هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )و  الالم( حرف جرّ )قلنا( مثل رفعنا )
سّجدا( حال منصوبة من فاعل ادخلوا )الباب( مفعول به منصوب )على حاذف النون.. والواو فاعل 

تعدوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون.. )ال( ناهية جازمة )قلنا هلم( مثل األوَل )الواو( عاطفة )
منهم( مثل )أخاذنا( مثل رفعنا ) الواو( عاطفة)تعدوا( ، )يف السبت( جاّر وجمرور متعّلق ب )والواو فاعل 

 غليظا( نعت منصوب.)ميثاقا( مفعول به منصوب )أخاذنا( ، )هلم متعّلق ب 
 روائع البيان والتفسري

 ا يف الس ْبِت و أ خ اْذن ا ِمن ْهمْم طُّور  مبِيث اِقِهْم و ق مْلن ا هل ممم اْدخملموا اْلب اب  سمج ًدا و ق مْلن ا هل مْم ال  ت  ْعدمو و ر ف  ْعن ا ف  ْوق  هممم ال
 ِميث اقًا غ ِليظًا 
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 و ر ف  ْعن ا ف  ْوق  هممم الطُّور  مبِيث اِقِهْم  يف بياهنا إمجااًل ما خمتصره: قال تعاَل:  -رمحه هللا –قال ابن كثري -
وذلك حني امتنعوا من االلتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى، عليه السالم، ورفع 
هللا على رؤوسهم جبال ُث ألزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون إَل فوق رؤوسهم خشية أن يسقط 

ن اكمْم بِقمو ٍة و ِإْذ ن  ت  ْقن ا اجلْ ب ل  ف  ْوق  همْم ك أ ن هم ظمل ٌة و ظ نُّوا أ ن هم و اِقٌع هِبِْم خماذموا م ا آت  ي ْ  : عليهم، كما قال تعاَل
 [.171]األعراف:  و اذْكمرموا م ا ِفيِه ل ع ل كمْم ت  ت  قمون  

ًدا وا به من القول والفعل، فإهنم أمروا أن يدخلوا باب أي: فخالفوا ما أمر  و ق مْلن ا هل ممم اْدخملموا اْلب اب  سمج 
عنا ذنوبنا يف تركنا اجلهاد ونكولنا عنه، حَّ وهم يقولون: حطة. أي: اللهم حط  بيت القدس سجدا،

 هتنا يف التيه أربعني سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، وهم يقولون: حنطة يف ْعرة.
   ْبِت و ق مْلن ا هل مْم ال ت  ْعدموا يف الس  أي: وصيناهم حبفظ السبت والتزام ما حّرم هللا عليهم، ما دام مشروًعا

اْذن ا ِمن ْهمْم ِميث اقًا غ ِليظًا  هلم  أي: ْديدا، فخالفوا وع ص ْوا وحتيلوا على ارتكاب مناهى هللا، عز  و أ خ 
 (749)وجل.اه 

 ا ف ِبم ا ن  ْقِضِهْم ِميث اق  همْم و كمْفرِِهْم بِآي اِت اَّللِ  و ق  ْتِلِهمم اأْل نِْبي اء  ِبغ رْيِ ح قٍّ و ق  ْوهلِِْم ق ملموب م ن ا غمْلٌف ب ْل ط ب ع  اَّلل م ع ل ي ْه 
 ( 155)ِبكمْفرِِهْم ف ال  ي مْؤِمنمون  ِإال  ق ِلياًل 

 (745)إعراب مفردات اآلية 
اذوف تقديره نقض( جمرور بالباء متعّلق بفعل حم)ما( زائدة )الباء( حرف جّر للسببّية )الفاء( استئنافّية )
هم( )ميثاق( مفعول به للمصدر نقض منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )، و « 796»لعناهم( )

املصدر ب بآيات( جاّر وجمرور متعّلق)كفرهم( مثل نقضهم ومعطوف عليه )الواو( عاطفة )مضاف إليه 
بغري( )هم قتلهم األنبياء( مثل نقضهم ميثاق)الواو( عاطفة )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )كفر( ، )

ل نقضهم قوهلم( مث)الواو( عاطفة )حق( مضاف إليه جمرور )جار وجمرور متعّلق مبحاذوف حال أي ظاملني 
راب االنتقاِّل بل( لإلض)ف( خرب مرفوع غل)نا( ضمري مضاف إليه )قلوب( مبتدأ مرفوع و )ومعطوف عليه 

عّلق ب ها( ضمري يف حمّل جّر مت)على( حرف جّر و )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )طبع( فعل ماض )
عاطفة لربط  الفاء()اهلاء( مضاف إليه )طبع( والباء سببية و )بكفر( جاّر وجمرور متعّلق ب )طبع( ، )
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 (13)اآلية « فبما نقضهم ميثاقهم لعّناهم ... »يف أول املائدة جاء الفعل مصّرحا به، قال تعاَل:  - 740



فعول مطلق قليال( م)إاّل( أداة حصر )يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )ال( نافية )املسّبب بالسبب 
 منصوب.« 797»نائب عن املصدر فهو صفته 

 روائع البيان والتفسري
   ِا ن  ْقِضِهْم ِميث اق  همْم و كمْفرِِهْم بِآ ي اِت اَّلل  ف ِبم 
اآلية، هل هو مواصٌل ، ف ِبم ا ن  ْقِضِهْم  :واختلف يف معىن قوله :-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

 ملا قبله من الكالم، أو هو منفصل منه. 
فقال بعضهم: هو منفصل مما قبله، ومعناه: فبنقضهم ميثاقهم، وكفرهم بآيات هللا، وقتلهم األنبياء بغري 

 حق، وقوهلم قلوبنا غلف، طبع هللا عليها بكفرهم ولعنهم. 
 -رمحه هللا -وذكر ممن قال باذلك: كقتادة

وقال آخرون: بل هو مواصل ملا قبله. قالوا: ومعىن الكالم: فأخاذهتم الصاعقة بظلمهم فبنقضهم ميثاقهم، 
وكفرهم بآيات هللا، وبقتلهم األنبياء بغري حق، وبكاذا وكاذا أخاذهتم الصاعقة. قالوا: فتبع الكالم بعضه 

خاذهتم الصاعقة من أجله، مبا فسر به تعاَل ، الاذي أظلمهمبعًضا، ومعناه: مردود إَل أوله. وتفسري
 ذكره، من نقضهم امليثاق، وقتلهم األنبياء، وسائر ما بني  من أمرهم الاذي ظلموا فيه أنفسهم.

وما بعده،  ف ِبم ا ن  ْقِضِهْم ِميث اق  همْم  :: والصواب من القول يف ذلك أن قوله-رمحه هللا -أضافُث 
منفصل معناه من معىن ما قبله، وأن معىن الكالم: فبما نقضهم ميثاقهم، وكفرهم بآيات هللا، وبكاذا 

، على معىن بل طبع هللا عليها بكفرهم،لداللة قوله:لعناهم وبكاذا، لعناهم وغضبنا عليهم فرتك ذكر
 ذلك. إذ كان من طبع على قلبه، فقد لمِعن وسمِخط عليه.

نا ذلك أوَل بالصواب، ألن الاذين أخاذهتم الصاعقة، إمنا كانوا على عهد موسى والاذين قتلوا وإمنا قل
، كانوا بعد موسى بدهر طويل. ومل  ق  ت  ْلن ا اْلم ِسيح   :األنبياء، والاذين رموا مرمي بالبهتان العظيم، وقالوا

 مه.يدرك الاذين رموا مرمي بالبهتان العظيم زمان موسى، وال من صمعق من قو 
وإذ كان ذلك كاذلك، فمعلوم أّن الاذين أخاذهتم الصاعقة، مل تأخاذهم عقوبةً لرميهم مرمي بالبهتان العظيم، 

ٌ أن القوم الاذين قالوا هاذه إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرميوال لقوهلم: . وإذ كان ذلك كاذلك، فبنيِّ
فبما نقضهم بيًِّنا انفصال معىن قوله:املقالة، غري الاذين عوقبوا بالصاعقة. وإذ كان ذلك كاذلك، كان 

 (744).اه فأخاذهتم الصاعقة بظلمهم، من معىن قوله:ميثاقهم
   ي مْؤِمنمون  ِإال  ق ِلياًل و ق  ْتِلِهمم اأْل نِْبي اء  ِبغ رْيِ ح قٍّ و ق  ْوهلِِْم ق ملموب من ا غمْلٌف ب ْل ط ب ع  اَّلل م ع ل ي ْه ا ِبكمْفرِِهْم ف ال  

                                                           
ن ألن هؤالء ضمري الفاعل يف يؤمنو أو مفعول فيه ألنه نائب عن الظرف أي زمانا قليال.. وال يصّح استثناؤه من  - 747

 قد طبع على قلوهبم، وقد يصح استثناؤه من الضمري يف )عليها( .
 4/300 الناْر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكر -744

/16770  ) 



ل هممم األنِْبي اء  بِغ رْيِ ح قٍّ  فقال: قوله   -رمحه هللا–فسرها ابن كثري - وذلك لكثرة إجرامهم واجرتائهم  و ق  ت ْ
 على أنبياء هللا، فإهنم قتلوا مجّا غفريًا من األنبياء بغري حق عليهم السالم.

، وعكرمة، والّسّدي، وقتادة، وغري قال ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جمب ري ق ملموب من ا غمْلٌف  وقوهلم: 
ٌر و ِمْن و ق الموا ق ملموب من ا يف أ ِكن ٍة مم ا ت ْدعمون ا إِل ْيِه و يف آذ انِن ا و ق ْ  واحد: أي يف غطاء. وهاذا كقول املشركني: 

ْل ِإن  ن ا ع اِملمون   ْوا أن قلوهبم غملمف للعلم، [. وقيل: معناه أهنم ادع  5]فصلت:  ب  ْيِنن ا و ب  ْيِنك  ِحج اٌب ف اْعم 
 (744)اه أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكليب، عن أِب صاحل، عن ابن عباس. 

ق ملموب من ا غمْلٌف  و كمْفرِِهْم بِآي اِت اَّللِ  و ق  ْتِلِهمم األنِْبي اء  بِغ رْيِ ح قٍّ و ق  ْوهلِِمْ  رمحه هللا ما نصه:  -وأضاف البغوي-
ا ِبكمْفرِِهْم  يعين: ممن كاّذب الرُّسل  ال ممن  ف ال ي مْؤِمنمون  ِإال ق ِليال  أي: ختم عليها،  ب ْل ط ب ع  اَّلل م ع ل ي ْه 
ه ، وقيل: هللا على قلبه ال يمؤمن أبًدا، وأراد بالقليل: عبد  هللا بن سالم وأصحاب طبع  على قلبه، ألّن من ط بع  

 (466) معناه ال يؤمنون قليال وال كثريًا.اه 
 (150)و ِبكمْفرِِهْم و ق  ْوهلِِْم ع ل ى م ْرمي   ب مْهت انًا ع ِظيًما 

 (461)إعراب مفردات اآلية 
مثل كفرهم  قوهلم()الواو( عاطفة )بكفرهم( مثل األوَل متعّلق بالفعل املقّدر لعّناهم )الواو( عاطفة )

عالمة قول( بتضمينه معىن كاذهبم ومتاديهم، و )على مرمي( جاّر وجمرور متعّلق باملصدر )ومعطوف عليه 
 عظيما( نعت منصوب.)، « 462»هبتانا( مفعول به منصوب )اجلّر الفتحة فهو ممنوع من الصرف 

 ائع البيان والتفسريرو 
  و ِبكمْفرِِهْم و ق  ْوهلِِْم ع ل ى م ْرمي   ب مْهت انًا ع ِظيًما 
ف ِبم ا ن  ْقِضِهْم معطوف على قوله:  و ِبكمْفرِِهْم  يف بياهنا ما خمتصره:–رمحه هللا  -عثيمنيقال ابن -

 هاذا هو الراجح، وإن كان فيها خالف عند املعربني، لكن هاذا أرجح ما يكون؛ أي:   ِميث اق  هممْ 
 «.لعناهم»  و ِبكمْفرِِهْم 

 هاذا توكيد على أهنم كفروا كفراً أكرب، أكد هباذا التكرار. و ِبكمْفرِِهْم  وقوله:  
وهي بنت عمران وأخت هارون، وهنا   ْم ع ل ى م ْرمي   و ق  ْوهلِِ  و ق  ْوهلِِْم ع ل ى م ْرمي   ب مْهت اناً ع ِظيًما  قوله:   

إْكال: كيف تكون أختًا هلارون وبني هارون وبينها سنني طويلة؟ أورد هاذا على الرسول عليه الصالة 

                                                           
 (997/ 2دار طيبة للنشر والتوزيع) الناْر:-تفسري القرآن العظيم البن كثري -744
 (  2/360الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -466
يد مؤسسة اإلميان ه ( نشر : دا1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -461 ر الْر
 (332/ 0دمشق) –

 صدر فهو نوعه أي قوهلم قول البهتان.أو مفعول مطلق نائب عن امل - 462



إهنم كانوا يسمون بأنبيائهم، وإن هارون أخا مرمي ليَ هو هارون أخا موسى، لكن  »والسالم، فقال: 
 (803)« كانوا يسمون بأُساء أنبيائهم، حَّ وصل إَل هارون أخي مرمي

[ ، وأهنا أبعد ما يكون عن البغي، مع 41]األنبياء:  أ ْحص ن ْت ف  ْرج ه ا  وقد وصفها هللا تعاَل بأهنا:  
[ 24]مرمي:  أمْخت  ه ارمون  م ا ك ان  أ بموِك اْمر أ  س ْوٍء و م ا ك ان ْت أممُِّك ب ِغيًّا  ي ا بين إسرائيل قالوا: هلا   أن

، وإمنا املراد رميها ب ِغيًّاوأمها ليست  اْمر أ  س ْوءٍ هاذا نفي، وال ميدحون باذلك أباها وأمها، أبوها ليَ 
ين جاءِك هاذا؟! األم طاهرة، واألب بعيد عن السوء، وهلاذا ذهب بعض العلماء بالزنا؛ كأهنم يقولون من أ

الفقهاء إَل أن  القاذف بالتعريض جيب به احلد، فلو تنازع ْخصان وقال: أحدمها لآلخر احلمد هلل، أنا 
حمصن الفرج، عفيف، ما زنيت، هو يقول عن نفسه، واملعىن أنك أنت بالعكَ، وهلاذا قال بعض العلماء: 

 أنه جيب أن حيد؛ ألن هاذا التعريض أْد.
حيث قالوا: إهنا كانت بغياً، ويلزم من ذلك أن يكون عيسى  و ق  ْوهلِِْم ع ل ى م ْرمي   ب مْهت اناً ع ِظيًما  وقوله:  

أحد األنبياء أوِل العزم ولد زنا   والعياذ باهلل!   وهاذا هبتان عظيم، ونظري ذلك ما وقع من املنافقني يف 
ْعتممموهم ظ ن  اْلممْؤِمنمون  و اْلممْؤِمن اتم بِأ نْ فمسِ  ة رضي هللا عنها يف قصة اإلفك، قال تعاَل:  عائش ِهْم ل ْوال  ِإْذ ُسِ 

ا ِإْفٌك ممِبنٌي   رًا و ق الموا ه اذ  ي ْ ،  12]النور:  خ  اء  ف ِإْذ مل ْ ي ْأتموا [ بنيِّ ْمه د  اءموا ع ل ْيِه بِأ ْرب  ع ِة  اِء بِ  ل ْوال  ج  الشُّه د 
اِذبمون    َ  ِإْذ ت  ل ق ْون هم بِأ ْلِسن ِتكمْم و ت  قمولمون  بِأ فْ و اِهكمْم م  [  19، 13]النور:  ف أمول ِئك  ِعْند  اَّللِ  هممم اْلك  ا ل ْي

يِّناً و همو  ِعْند  اَّللِ  ع ِظيمٌ   (469) [ .اه 15]النور:  ل كمْم ِبِه ِعْلٌم و حت ْس بمون هم ه 
 ِّب ْم  هل مْم و ِإن  ال اِذين  ه  و ق  ْوهلِِْم ِإن ا ق  ت  ْلن ا اْلم ِسيح  ِعيس ى اْبن  م ْرمي   ر سمول  اَّللِ  و م ا ق  ت  لموهم و م ا ص ل بموهم و ل ِكْن 

ْ كٍّ ِمْنهم م ا هل مْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإال  اتِّب اع  الظ نِّ و م ا ق  ت  لم   (157)هم ي ِقيًنا و اْخت  ل فموا ِفيِه ل ِفي 
 (465)إعراب مفردات اآلية 

ا( ضمري يف ن)إّن( حرف مشّبه بالفعل و )قوهلم( معطوف على قوهلم األول جمرور مثله )الواو( عاطفة )
وب املسيح( مفعول به منص)نا( فاعل )قتلنا( فعل ماض مبين على السكون.. و )حمّل نصب اسم إّن 

لعيسى  بن( نعت)عيسى( بدل من املسيح منصوب مثله وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )
رسول( )مرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة فهو ممنوع من الصرف )منصوب مثله أو بدل منه 

                                                           
ب اب الن  ْهِي ع ْن الت ك ينِّ بِأ ِب اْلق اِسِم  -(3442)برقم/ -رضي هللا عنه-من حديث املغرية بن ْعبة أخرجه مسلم - 463
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الواو( )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )، « 460»نعت لعيسى منصوب أو بدل منه أو عطف بيان 
الواو( )به  اهلاء( ضمري مفعول)قتلوا( فعل ماض مبين على الضّم والواو فاعل و )ما( نافية )استئنافّية 

مجهول، ّْبه( فعل ماض مبين لل)لكن( حرف استدراك )الواو( عاطفة )ما صلبوه( مثل ما قتلوه )عاطفة 
ّْبه( ، ) يف حمّل جّر متعّلق ب هم( ضمري)الالم( حرف جّر و )ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

يف( )تلوا اختلفوا( مثل ق)الاذين( اسم موصول مبين يف حمّل نصب اسم إّن )إّن( مثل األول )الواو( عاطفة )
يف ْك( )الالم( هي املزحلقة وتفيد التوكيد )اختلفوا( )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )حرف جّر و 

( مثل األول متعّلق هلم)ما( نافية )فيه متعّلق بنعت لشك  منه( مثل)إّن جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف خرب 
اّل على أنه علم( جمرور لفظا مرفوع حم)من( حرف جّر زائد )به( مثل فيه متعّلق حبال من علم )خبرب مقّدم 

مضاف إليه جمرور  الظّن()اتّباع( مستثىن منصوب على االستثناء املنقطع )إاّل( أداة استثناء )مبتدأ مؤّخر 
يقينا( مفعول مطلق منصوب نائب عن املصدر فهو صفته أي ما )ما قتلوه( مثل األوَل )الواو( عاطفة )

 « .467»قتلوه قتال يقينا 
 روائع البيان والتفسري

  ْمبِّه  هل مْم و ِإن  ال اِذين  و  و ق  ْوهلِِْم ِإن ا ق  ت  ْلن ا اْلم ِسيح  ِعيس ى اْبن  م ْرمي   ر سمول  اَّللِ  و م ا ق  ت  لموهم م ا ص ل بموهم و ل ِكْن 
ْ كٍّ ِمْنهم م ا هل مْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإال  اتِّب اع  الظ نِّ و م ا ق  ت  لموهم ي ِقيًنا   اْخت  ل فموا ِفيِه ل ِفي 

تلناه. وهاذا هاذا الاذي يدعي لنفسه هاذا  املنصب ق : أيما خمتصره تفسريهايف  -رمحه هللا -قال ابن كثري-
 ي ا أ ي ُّه ا ال اِذي نزل  ع ل ْيِه الاذِّْكرم ِإن ك  ل م ْجنموٌن   :واالستهزاء، كقول املشركنيمنهم من باب التهكم 

 [.0]احلجر: 
مرمي بالبينات  أنه ملا بعث هللا عيسى ابن-عليهم لعائن هللا وسخطه وغضبه وعقابه-وكان من خرب اليهود 

واهلدى، حسدوه على ما آتاه هللا من النبوة واملعجزات الباهرات، اليت كان يربئ هبا األكمه واألبرص وحييي 
املوتى بإذن هللا، ويصور من الطني طائرًا ُث ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاه دم طريانه بإذن هللا، عز وجل، إَل 

 وأجراها على يديه، ومع هاذا كاذبوه وخالفوه، وس ع ْوا يف أذاه غري ذلك من املعجزات اليت أكرمه هللا هبا
 .بكل ما أمكنهم

 :-رمحه هللا -وأضاف
وهاذا كله من امتحان هللا عباده؛ ملا له يف ذلك من احلكمة البالغة، وقد أوضح  هللا األمر وجاله وبينه 

ل الواضحات، جزات والبينات والدالئوأظهره يف القرآن العظيم، الاذي أنزله على رسوله الكرمي، املؤيد باملع

                                                           
ل و جيوز أن يكون قوله )رسول هللا( من كالم هللا تعاَل وليَ من مقوهلم ملدحه له، فالوقف على ما قبله، ورس - 460

 منصوب بفعل حماذوف تقديره أمدح.
 جيوز أن يكون حاال مؤكدة لنفي القتل أي انتفى القتل يقينا مؤّكدا. - 467



وهو أصدق القائلني، ورب العاملني، املطلع على السرائر والضمائر، الاذي يعلم السر يف -فقال تعاَل 
و م ا ق  ت  لموهم و م ا ص ل بموهم  : -السموات واألرض، العامل مبا كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف  يكون

ْمبِّه  هل مْم  ْ كٍّ ِمْنهم م ا هل م  أي: رأوا ْبهه فظنوه إياه؛ وهلاذا قال:  و ل ِكْن  ْم و ِإن  ال اِذين  اْخت  ل فموا ِفيِه ل ِفي 
يعين باذلك: من ادعى قتله من اليهود، ومن  بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإال اتِّب اع  الظ نِّ و م ا ق  ت  لموهم ي ِقيًنا ب ْل ر ف  ع هم اَّلل م إِل ْيِه 

و م ا ق  ت  لموهم ي ِقيًنا  ال النصارى، كلهم يف ْك من ذلك وحرية وضالل وسمعمر. وهلاذا قال: س ل مه من جه
  (464)أي: وما قتلوه متيقنني أنه هو، بل ْاكني متومهني. اه 
 ( 154)ب ْل ر ف  ع هم اَّلل م إِل ْيِه و ك ان  اَّلل م ع زِيزًا ح ِكيًما 

 (464)إعراب مفردات اآلية 
إليه( )ل مرفوع هللا( لفظ اجلاللة فاع)اهلاء( ضمري مفعول به )رفع( مثل طبع و )بل( لإلضراب اإلبطاِّل ) 

 رفع( ،)مثل فيه متعّلق ب 
 « .416»كان هللا عزيزا حكيما( مثل كان هللا ُسيعا عليما )الواو( عاطفة )

 روائع البيان والتفسري
  ب ْل ر ف  ع هم اَّلل م ِإل ْيِه و ك ان  اَّلل م ع زِيزًا ح ِكيًما 
، فإنه يعين: بل رفع بل رفعه هللا إليهما خمتصره: أما قوله جل ثناؤه:-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

 هللا املسيح إليه. يقول: مل يقتلوه ومل يصلبوه، ولكن هللا رفعه إليه فطه ره من الاذين كفروا.
 :-رمحه هللا-وأضاف

، فإنه يعين: ومل يزل هللا منتقًما من أعدائه، كانتقامه من الاذين أخاذهتم وكان هللا عزيزًا حكيًماوأما قوله:
 .فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات هللاالصاعقة بظلمهم، وكلعنه الاذين قّص قصتهم بقوله:

حكيًماحممًدا أن  يف قضائه. يقول: فاحاذروا أيها السائلون ، يقول: ذا حكمة يف تدبريه وتصريفه خلق ه
ينزل عليكم كتابًا من السماء، من حلول عقوبيت بكم، كما حل بأوائلكم الاذين فعلوا فعلكم، يف تكاذيبهم 

 (411).اه رسلي وافرتائهم على أوليائي
ما خمتصره:، رفعه هللا تعاَل -رمحه هللا-فقال بل ر ف  ع هم اَّلل م إِل ْيهِ :  عثيمني يف بيان قوله تعاِلوزاد ابن -

 إليه حياً، إما من كوة يف البيت، أو من الباب، هللا أعلم، وكل ذلك ممكن، وكل ذلك بقدرة هللا عّز وجل.
                                                           

 (994/ 2ناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع)ال-تفسري القرآن العظيم البن كثري -464
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 ( من هاذه السورة.194يف اآلية ) - 416
   4/374 الناْر : مؤسسة الرسالة ) -اكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْ -411

/16742  ) 



 وأين كان؟ ر ف  ع هم اَّلل م ِإل ْيهِ وقوله:  
جد يف األوَل: م حني عرج به، و اجلواب: كان يف السماء الثانية، دليل ذلك: أن النيب صّلى هللا عليه وسلّ 

آدم، ووجد يف الثانية: عيسى، وحيىي، ووجد يف الثالثة: يوسف، ووجد يف الرابعة: إدريَ، ووجد يف 
اْلامسة: هارون، ووجد يف السادسة: موسى، ووجد يف السابعة: إبراهيم عليه الصالة والسالم؛ ألنه أعلى 

  السماء السابعة، وآدم يف السماء الدنيا ليقرب من بنيه، فإنهؤالء منزلة عند هللا عّز وجل، وهلاذا كان يف
 (412)سع  وابنيه كانوا يف األرض، وأقرب ما يكون إَل األرض من السماوات: السماء الدنيا، وفضل هللا 

 ِي مْؤتِيِه م ْن ي ش اءم و اَّلل م ذمو اْلف ْضِل اْلع ِظيم  :[ إذاً قوله:  21]احلديد  ر ف  ع هم اَّلل م ِإل ْيِه  ،إَل السماء الثانية
 (413) مع ابن خالته حيىي، لكن حيىي ليَ مرفوعاً يف حال حياته، إمنا هو مرفوع بعد أن مات.اه 

 ًِهيدا  ْ  (154)و ِإْن ِمْن أ ْهِل اْلِكتاِب ِإال  ل ي مْؤِمن ن  بِِه ق  ْبل  م ْوتِِه و ي  ْوم  اْلِقيام ِة ي كمونم ع ل ْيِهْم 
 (419)إعراب مفردات اآلية 

من أهل( جاّر وجمرور متعّلق بنعت ملنعوت حماذوف هو مبتدأ أي ما أحد من )إن( نافية )الواو( استئنافّية )
ى يؤمنّن( مضارع مبين عل)الالم( الم القسم )إاّل( أداة حصر )الكتاب( مضاف إليه جمرور )أهل الكتاب 

ء( اهلا)حرف جّر و  الباء()النون( نون التوكيد، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الفتح يف حمّل رفع.. و 
ت( مضاف مو )يؤمنّن( ،)قبل( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )يؤمنّن( ، )ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

القيامة( )هيدا( ، ْ)يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )الواو( استئنافّية )اهلاء( مضاف إليه )إليه جمرور و 
ى عيسى يره هو يعود عليكون( مضارع ناقص مرفوع، واسم يكون ضمري مسترت تقد)مضاف إليه جمرور 

 حمّل جّر هم( ضمري يف)على( حرف جّر و )عليه السالم، وقيل يعود على الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 ْهيدا( وهو خرب يكون منصوب.)متعّلق ب 

 روائع البيان والتفسري
  ِهيًدا  ْ  و ِإْن ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب ِإال  ل ي مْؤِمن ن  بِِه ق  ْبل  م ْوتِِه و ي  ْوم  اْلِقي ام ِة ي كمونم ع ل ْيِهْم 
ْن أ ْهِل اْلِكت اِب ِإال ل ي مْؤِمن ن  بِِه ق  ْبل   وقوله:  يف تفسريها إمجااًل ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي- و ِإن مِّ

يعود إَل أهل الكتاب، فيكون على هاذا كل كتاِب  ق  ْبل  م ْوتِِه  حيتمل أن الضمري هنا يف قوله:  م ْوتِِه 
حيضره املوت ويعاين األمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السالم ولكنه إميان ال ينفع، إميان اضطرار، 

قبل مماهتم،  يت سيندمون عليهافيكون مضمون هاذا التهديد هلم والوعيد، وأن ال يستمروا على هاذه احلال ال
 فكيف يكون حاهلم يوم حشرهم وقيامهم؟
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 (239/  0دمشق) –



راجع إَل عيسى عليه السالم، فيكون املعىن: وما من أحد من  ق  ْبل  م ْوتِِه  وحيتمل أن الضمري يف قوله: 
أهل الكتاب إال ليؤمنن باملسيح عليه السالم قبل موت املسيح، وذلك يكون عند اقرتاب الساعة وظهور 

 عالماهتا الكبار.
، ةفإنه تكاثرت األحاديث الصحيحة يف نزوله عليه السالم يف آخر هاذه األمة. يقتل الدجال، ويضع اجلزي

ويؤمن به أهل الكتاب مع املؤمنني. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم ْهيدا، يشهد عليهم بأعماهلم، 
 وهل هي موافقة لشرع هللا أم ال؟

وحينئاذ ال يشهد إال ببطالن كل ما هم عليه، مما هو خمالف لشريعة القرآن و ِلم ا دعاهم إليه حممد صلى 
ق، ن ا بكمال عدالة املسيح عليه السالم وصدقه، وأنه ال يشهد إال باحلهللا عليه وسلم، علمنا باذلك، لِِعْلمِ 

 (415) إال أن ما جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم هو احلق وما عداه فهو ضالل وباطل.اه 
 ِبيِل ِثرياً اف ِبظمْلٍم ِمن  ال اِذين  هادموا ح ر ْمنا ع ل ْيِهْم ط يِّباٍت أمِحل ْت هل مْم و ِبص دِِّهْم ع ْن س   ( 106)َّللِ  ك 

 (410)إعراب مفردات اآلية 
 الاذين( اسم موصول مبين يف)من( حرف جّر )حّرمنا( ، )بظلم( جاّر وجمرور متعّلق ب )الفاء( عاطفة ) 

اض مبين حّرمنا( فعل م)هادوا( فعل ماض مبين على الضّم.. والواو فاعل )حمّل جّر متعّلق بنعت لظلم 
ول به طّيبات( مفع)حّرمنا( ، )عليهم( مّر يف اآلية السابقة متعّلق ب )نا( فاعل )على السكون.. و 

 اعلالتاء( للتأنيث، ونائب الف)أحّلت( فعل ماض مبين للمجهول.. و )منصوب وعالمة النصب الكسرة 
الواو( )أحّلت( ، )هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )الالم( حرف جّر و )ضمري مسترت تقديره هي 

هللا( )عن سبيل( جاّر وجمرور متعّلق باملصدر صّد )حّرمنا( ، )بصّدهم( جاّر وجمرور متعّلق ب )فة عاط
، « 417»كثريا( مفعول مطلق منصوب نائب عن املصدر عامله صّد )لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور 

 .ومفعول صّد املصدر حماذوف تقديره: الناس 
 روائع البيان والتفسري

  ًِثري ِبيِل اَّللِ  ك   ا ف ِبظمْلٍم ِمن  ال اِذين  ه ادموا ح ر ْمن ا ع ل ْيِهْم ط يِّب اٍت أمِحل ْت هل مْم و ِبص دِِّهْم ع ْن س 
وهو  ف ِبظمْلٍم ِمن  ال اِذين  ه ادموا  قوله عز وجل:  رمحه هللا يف تفسريها إمجااًل ما نصه: –قال البغوي  -

تاهنم على مرمي، وقوهلم: إنّا قتلنا املسيح ما  ح ر ْمن ا تقدم ذكره من نقضهم امليثاق وكفرهم بآيات هللا وهبم
وعلى الاذين هادوا حرمنا كل ذي سورة األنعام  ، فقال:  وهي ما ذكر يف ع ل ْيِهْم ط يِّب اٍت أمِحل ْت هل مْم 

 (. 190-األنعام  )ظفر
                                                           

 ( 213/  1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -415
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 سا كثريا.أو نائب عن الظرف، وجيوز إعرابه مفعوال للصّد ألنه صفة املفعول أي بصّدهم نا - 417



ع ْن  وبصرفهم أنفس هم وغري هم،  و ِبص دِِّهم  ين هادوا وهو ما ذكرنا، ونظم اآلية: فبظلم من الاذ
ِثريًا  ِبيِل اَّللِ  ك   (414) أي: عن دين هللا صًدا كثريًا.اه س 

وقدم الظلم على التحرمي إذ هو الغرض الاذي قصد إَل اإلخبار عنه بأنه  :-رمحه هللا–وأضاف القرطيب -
أي وبصدهم أنفسهم وغريهم عن اتباع حممد صلى هللا عليه  هللاوبصدهم عن سبيل سبب التحرمي

 (414) وسلم.اه
أولوا بياناً فقال: وهاذا التحرمي قد يكون قدريا، مبعىن: أنه تعاَل قيضهم ألن ت -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

يف كتاهبم، وحر فوا وبدلوا أْياء كانت حالال هلم، فحرموها على أنفسهم، تشديًدا منهم على أنفسهم 
اء كانت حالال هلم عليهم يف التوراة أْي وتضييًقا وتنطعا. وحيتمل أن يكون ْرعًيا مبعىن: أنه تعاَل ح ّرم

 ق  ْبِل كملُّ الط ع اِم ك ان  ِحال لِب يِن ِإْسر ائِيل  ِإال م ا ح ر م  ِإْسر ائِيلم ع ل ى ن  ْفِسِه ِمنْ   قبل ذلك، كما قال تعاَل: 
أن اجلميع من األطعمة  [ وقد قدمنا الكالم على هاذه اآلية وأن املراد: 43]آل عمران:  أ ْن تمنزل  الت  ْور اةم 

كانت حالال هلم، من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من حلوم اإلبل وألباهنا. 
و ع ل ى ال اِذين  ه ادموا ح ر ْمن ا كمل  ِذي  ُث إنه تعاَل حرم أْياء كثرية يف التوراة، كما قال يف سورة األنعام: 

ا ِإال م ا مح  ل ْت ظمهمورممهم ا أ ِو احلْ و اي ا أ ْو م ا اْخت    ظمفمٍر و ِمن  اْلب  ق رِ  ْمحموم همم  ر ْمن ا ع ل ْيِهْم  ل ط  بِع ْظٍم ذ ِلك  و اْلغ ن ِم ح 
[ أي: إمنا حرمنا عليهم ذلك؛ ألهنم يستحقون ذلك 190]األنعام:  ج ز يْ ن اهمْم بِب  ْغِيِهْم و ِإن ا ل ص اِدقمون  

ف ِبظمْلٍم ِمن  ال اِذين  ه ادموا ح ر ْمن ا  ياهنم وخمالفتهم رسوهلم واختالفهم عليه. وهلاذا قال: بسبب بغيهم وطغ
ِثريًا ِبيِل اَّللِ  ك  أي: صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع احلق.  ع ل ْيِهْم ط يِّب اٍت أمِحل ْت هل مْم و ِبص دِِّهْم ع ْن س 

ْلًقا من األنبيوهاذه س ِجي ة هلم متصفون هبا من  اء، قدمي الدهر وحديثه؛ وهلاذا كانوا أعداء الرسل، وقتلوا خ 
بوا عيسى وحممًدا، صلوات هللا وسالمه عليهما.اه   (426)وكاذ 

(101)أ لِيماً  باً او أ ْخاِذِهمم الرِّب ا و ق ْد ن مهموا ع ْنهم و أ ْكِلِهْم أ ْموال  الن اِس بِاْلباِطِل و أ ْعت ْدنا لِْلكاِفرِين  ِمن ْهمْم ع اذ 
 (421)إعراب مفردات اآلية 

الربا( مفعول به للمصدر أخاذ منصوب، وعالمة )أخاذهم( مثل صّدهم ومعطوف عليه )الواو( عاطفة ) 
جهول مبين هنوا( فعل ماض مبين للم)قد( حرف حتقيق )الواو( حالّية )النصب الفتحة املقّدرة على األلف 

الواو( )،  هنوا()اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )عن( حرف جّر و )على الضّم.. والواو نائب فاعل 
جمرور بالباطل( جاّر و )الناس( مضاف إليه جمرور )أكلهم أموال( مثل أخاذهم الربا ومعطوف عليه )عاطفة 
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أعتدنا( فعل ماض )الواو( عاطفة )، « 422»متعّلق حبال من ضمري الغائب يف أكلهم أي متلبسني بالباطل 
ال من منهم( مثل هلم متعّلق حب)أعتدنا( وعالمة اجلّر الياء )للكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ب )ه وفاعل

 أليما( نعت منصوب.)عاذابا( مفعول به منصوب )الكافرين 
 روائع البيان والتفسري

 ْاِفرِين  ِمن ْهمم ابًا أ لِيًما ع   و أ ْخاِذِهمم الرِّب ا و ق ْد ن مهموا ع ْنهم و أ ْكِلِهْم أ ْمو ال  الن اِس بِاْلب اِطِل و أ ْعت ْدن ا لِْلك   اذ 
هاذا الوصف الثالث  و أ ْخاِذِهمم الرِّب ا و ق ْد ن مهموا ع ْنهم يف تفسريه: قوله:  -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-
  أ ْخاِذِهمم الرِّب او  ومل يقل أكلهم؛ ألن األخاذ أعم، فقد يأخاذ إنسان الربا وال يأكله، فيستعمله يف لباس

كملمون  الرِّب ا أال اِذين  ي   أو يف بناء أو ما أْبه ذلك، وقد يأخاذه لألكل، فتارًة يعرب باألكل؛ كقوله تعاَل: 
ا ي  قمومم ال اِذي ي  ت   َِّ ال  ي  قموممون  ِإال  ك م  [ وتارًة يعرب باألخاذ وهو أعم، 275]البقرة:  خ ب طمهم الش ْيط انم ِمن  اْلم 

لكن التعبري باألكل أْد؛ ألن ممارسة اآلكل للربا أْد من ممارسة غري اآلكل، إذ أن اآلخاذ يستعمل الربا، 
 (423وقد يفيده يف أمور أخرى غري األكل.اه )

، يعين ما كانوا يأخاذون من أموال  الناس بالباطل وأكلهموقوله: أبو جعفر الطربي ما نصه:  وأضاف-
ْ ى على احلكم، كما وصفهم هللا به يف قوله: همْم يمس ارِعمون  يف اإلُثِْ و اْلعمْدو اِن و أ ْكلِ  الرُّ ِثريًا ِمن ْ ِهمم و ت  ر ى ك 

َ  م ا ك انموا ي  ْعم لمون   ان من أكلهم أموال الناس بالباطل، ما كانوا [. وك02]سورة املائدة:  السُّْحت  ل ِبْئ
، وما أْبه ذلك من عند هللا من هاذايأخاذون من أمثان الكتب اليت كانوا يكتبوهنا بأيديهم، ُث يقولون:

املآكل اْلسيسة اْلبيثة. فعاقبهم هللا على مجيع ذلك، بتحرميه ما حر م عليهم من الطيبات اليت كانت هلم 
 حالال قبل ذلك.

 حقاق، وأخاذوااستأكلوه بغري  بالباطل، ألهنما وصفهم هللا بأهنم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كاذلك وإمن
 أمواهلم منهم بغري استيجاب.

ابًا أ لِيًما   وقوله:  اِفرِين  ِمن ْهمْم ع اذ  ، يعين: وجعلنا للكافرين باهلل وبرسوله حممد صلى هللا  و أ ْعت ْدن ا لِْلك 
وهو املوجع من عاذاب جهنم عنده، يصلوهنا يف اآلخرة، إذا  عليه وسلم من هؤالء اليهود،  العاذاب األليم

 (429)وردوا على رهبم، فيعاقبهم هبا.اه 
  همْم و اْلممْؤِمنمون  ي مْؤِمنمون  مبا أمْنزِل  إِل ْيك  و ما أمْنزِل  ِمْن ق  ْبِلك  و ْلممِقيِمني  الص الة  الِكِن الر اِسخمون  يف اْلِعْلِم ِمن ْ

ن مْؤتِيِهْم أ ْجراً ع ظِ   (102)ماً يو اْلممْؤتمون  الز كاة  و اْلممْؤِمنمون  بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْلِخِر أمولِئك  س 

                                                           
 جيوز تعليقه باملصدر )أكل( بكون الباء سببّية. - 422
 (2/371عثيمني )موقع ابن -انظر تفسري سورة النساء البن عثيمني- 423
   342/  4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر  -429

/16453  ) 



 (425)إعراب مفردات اآلية 
رفع الراسخون( مبتدأ مرفوع وعالمة ال)لكن( حرف استدراك ال عمل له وحّرك بالكسر اللتقاء الساكنني )

ّلق هم( ضمري يف حمّل جّر متع)من( حرف جّر و )الراسخون( ، )يف العلم( جاّر وجمرور متعّلق ب )الواو 
الراسخون( مرفوع مثله، وعالمة الرفع )املؤمنون( معطوف على )الواو( عاطفة )الراسخون( ، )حبال من 

ق ما( اسم موصول مبين يف حمّل جّر متعلّ )الباء( حرف جّر )يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الواو 
إَل( حرف )أنزل( فعل ماض مبين للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )يؤمنون( ، )ب 
طوف ما أنزل( مثل األول ومع)الواو( عاطفة )أنزل( ، )الكاف( ضمري متصل يف حمّل جّر متعّلق ب )و جّر 

فة الواو( عاط)الكاف( ضمري مضاف إليه )أنزل( الثان و )من قبل( جاّر وجمرور متعّلق ب )عليه 
الصالة( مفعول به السم الفاعل )، « 420»فعل حماذوف تقديره أمدح  املقيمني( اسم منصوب على املدح)

املؤتون( خرب ملبتدأ حماذوف تقديره هم وقد قطع عّما قبله للمدح أيضا مرفوع )الواو( عاطفة )املقيمني 
( معطوف املؤمنون)الواو( عاطفة )املؤتون( منصوب )الزكاة( مفعول به السم الفاعل )وعالمة الرفع الواو 

الواو( )املؤمنون( ، )باهلل( جاّر وجمرور متعلق باسم الفاعل )ع الواو املؤتون( مرفوع مثله وعالمة الرف)على 
ْارة مبين أولئك( اسم إ)اآلخر( نعت لليوم جمرور، )اليوم( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور مثله )عاطفة 

رفع نؤيت( مضارع مرفوع وعالمة ال)السني( حرف استقبال )الكاف( للخطاب )يف حمّل رفع مبتدأ.. و 
ل يف حمّل نصب هم( ضمري مّتص)ة املقّدرة على الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره ِنن للتعظيم و الضمّ 

 عظيما( نعت منصوب.)أجرا( مفعول به ثان منصوب )مفعول به 
 روائع البيان والتفسري

  ة  ِإل ْيك  و م ا أمْنزِ ل ِكِن الر اِسخمون  يف اْلِعْلِم ِمن ْهمْم و اْلممْؤِمنمون  ي مْؤِمنمون  مب ا أمْنزِل    ل  ِمْن ق  ْبِلك  و اْلممِقيِمني  الص ال 
يعين: ليَ كل أهل الكتاب هباذه الصفة،  ل ِكِن الر اِسخمون  يف اْلِعْلِم ِمن ْهمْم   :-رمحه هللا -قال البغوي-

د مثل عبد هللا ماء اليهو لكن الراسخون البالغون يف العلم أولو البصائر منهم، وأراد به الاذين أْسل موا من عل
يعين: القرآن،  ي مْؤِمنمون  مب ا أمْنزِل  ِإل ْيك   يعين: املهاجرون واألنصار،  و اْلممْؤِمنمون   بن سالم وأصحابه، 

  و م ا أمْنزِل  ِمْن ق  ْبِلك .يعين: سائر الكتب املنزلة 
    الص الة  و اْلممِقيِمني يف وجه انتصابه، فحمكي عن عائشة رضي هللا عنها وأبان بن عثمان: أنه  اختلفوا

إن الاذين آمنوا والاذين غلط من الكاتب ينبغي أن يكتب واملقيمون الصالة وكاذلك قوله يف سورة املائدة 
                                                           

يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -425 ه ( نشر : دار الْر
 (237/  0دمشق) –

معطوف  -هو معطوف على االسم املوصول )مبا أنزل( جمرور مثله ب -مثّة أوجه أخرى يف توجيه املقيمني هي: آ - 420
 على الكاف يف قوله )إليك( .. أو يف قوله )من قبلك( أي:

 أنزل إَل إليك وإَل املقيمني الصالة.. أو من قبلك ومن قبل املقيمني الصالة.



( قالوا: ذلك خطأ من  03-طه  )إن هاذان لساحران(، وقوله  02-املائدة  )هادوا والصابئون
 (424) .اه  (427)الكاتب 

و اْلممِقيِمني   وله: وق:-رمحه هللا-االختالف يف تفسريه فقالا هاذ–رمحه هللا  -قلت: وقد طرح ابن كثري
صاحف األئمة، وكاذا هو يف مصحف أمِب ّ بن كعب. وذكر ابن جرير أهنا مهكاذا هو يف مجيع  الص الة  

قراءة اجلميع. ُث ر ّد على من زعم أن ذلك ، قال: والصحيح "واملقيمون الصالة"يف مصحف ابن مسعود: 
( فقال بعضهم: هو منصوب على املدح، كما جاء يف 424)من غلط الكمت اب  ُث ذكر اختالف الناس

قموا و اْلمموفمون  بِع ْهِدِهْم ِإذ ا ع اه دموا و الص اِبرِين  يف اْلب ْأس اِء و الض ر اِء و ِحني  اْلب ْأِس أمول ِئك  ال اذِ  قوله:   ين  ص د 
 [.177]البقرة: 

 :-رمحه هللا -ُث قال
يعين: وباملقيمني  مب ا أمنزل  إِل ْيك  و م ا أمنزل  ِمْن ق  ْبِلك   وقال آخرون: هو خمفوض عطفا على قوله: 

 الصالة.
                                                           

يف  -رمحه هللا-أمحد ْاكر -وقد ذكر حمقق نسخة الطربي تب غري صحيحوالقول بأن ذلك خطأ الكا قلت - 427
،  هاذه احلجة اليت ساقها إمامنا أبو جعفر رضي هللا عنه ، هي حجة فقيه مبعان الكالم التعليق علي هاذه الفرية بقوله:

تناول ذلك  ة العقل. وقدووجوه الرأي. وهي حجة رجل عامل حميط بأساليب العلم ، عارف مبا توجبه ْواهد النقل ، وأدل
 مجهور من أئمتنا ، ولكن ال تزال حجة أِب جعفر أقوم حجة يف رد هاذه الرواية اليت نسبت إَل عائشة أم املؤمنني.اه 

 نفاً.آ-رمحه هللا -الاذي ذكره امحد ْاكر( تعليق الطربي 02"أنا سيد مبارك" ويف اهلامش هنا )رقم قلت
 ( 364/ 2ناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) ال -انظر معامل التنزيل للبغوي -424
واالختالف الاذي ذكره البغوي وابن كثري مشهور يف كتب التفسري وقد طرح أبو جعفر الطربي كل األقوال  قلت: - 424

يف موضع خفض، نس ًقا على"ما"،  املقيمنيُث رجح القول الصواب فقال: وأوَل األقوال عندي بالصواب، أن يكون
 ، إَل املالئكة.املقيمني الصالةوأن يوجه معىن مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلكاليت يف قوله:

، من كتيب، ومبا أنزل من قبلك، يا حممد، من الكتابواملؤمنون منهم يؤمنون مبا أنزل إليكفيكون تأويل الكالم:
لعلم منهم واملؤمنون لكن الراسخون يف ا""الراسخني يف العلم"، فيقول:  ة. ُث يرجع إَل صفةوباملالئكة الاذين يقيمون الصال

 ."بالكتب واملؤتون الزكاة واملؤمنون باهلل واليوم اآلخر
، وكاذلك هو يف مصحفه، و اْلممِقيِمني  الص الة   وإمنا اخرتنا هاذا على غريه، ألنه قد ذكر أن ذلك يف قراءة أِّب بن كعب

فيما ذكروا. فلو كان ذلك خطأ من الكاتب، لكان الواجب أن يكون يف كل املصاحف غري مصحفنا الاذي كتبه لنا 
الكاتب الاذي أخطأ يف كتابه خبالف ما هو يف مصحفنا. ويف اتفاق مصحفنا ومصحف أِّب يف ذلك، ما يدل على أّن 

، مل يكن الاذين أخاذ عنهم القرآن الاذي يف مصحفنا من ذلك صواب غري خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ م ن جهة اْلطِّ
من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمعلِّمون من عل موا ذلك من املسلمني على وجه اللحن، وألصلحوه بألسنتهم، 

 ولق نوه األمة تعليًما على وجه الصواب. 
 صنع ، أدلُّ الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن الويف نقل املسلمني مجيًعا ذلك قراءًة، على ما هو به يف اْلط مرسوًما

 يف ذلك للكاتب.اه 



لصالة املالئكة، اوكأنه يقول: وبإقامة الصالة، أي: يعرتفون بوجوهبا وكتابتها عليهم، أو أن املراد باملقيمني 
وهاذا اختيار ابن جرير، يعين: يؤمنون مبا أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، وباملالئكة. ويف هاذا نظر وهللا 

 (436)أعلم.اه 
  ن مْؤتِيِهْم أ ْجرًا ع ِظيًما   و اْلممْؤتمون  الز ك اة  و اْلممْؤِمنمون  بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْل ِخِر أمول ِئك  س 

واملؤمنون ، فإنه معطوف به على قوله:واملؤتون الزكاةوأما قوله::-رمحه هللا -جعفر الطربي قال أبو-
واملؤمنون والاذين يعطون زكاة أمواهلم م ن جعلها هللا له وصرفها إليه ، وهو من صفتهم. وتأويله:يؤمنون

 قاببعد املمات، والثواب والع، يعين: واملصّدقون بوحدانية هللا وألوهته،  والبعث باهلل واليوم اآلخر
أجرًا ، يقول: سنعطيهم"سنؤتيهم، يقول: هؤالء الاذين هاذه صفتهمأولئك سنؤتيهم أجرًا عظيًما

 (431)ه ا، يعين: جزاًء على ما كان منهم من طاعة هللا واتباع أمره، وثوابًا عظيًما، وذلك اجلنة.عظيًما
 ْينا ِإَل ِإْبراِهيم  و ِإُْساِعي ْينا ِإَل نموٍح و الن ِبيِّني  ِمْن ب  ْعِدِه و أ ْوح  ْينا إِل ْيك  ك ما أ ْوح   و ِإْسحاق  و ي  ْعقموب  ل  ِإن ا أ ْوح 

َ  و هارمون  و سمل ْيمان  و آت  ْينا داومد  ز بموراً   (103)و اأْل ْسباِط و ِعيسى و أ يُّوب  و يمونم
 (432)مفردات اآلية إعراب 

لى أوحينا( فعل ماض مبين ع)نا( ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم إن )إنّا( حرف مشّبه بالفعل، و )
 أوحينا( ،)الكاف( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )إَل( حرف جّر و )نا( ضمري فاعل )السكون و 

 أوحينا( مثل األول.)ما( حرف مصدرّي )، « 433»الكاف( حرف جّر )
ما أوحينا( يف حمّل جّر بالكاف متعّلق مبحاذوف مفعول مطلق.. أي إحياء كإحيائنا إَل )واملصدر املؤّول 

 نوح 
وعالمة  النبّيني( معطوف على نوح جمرور مثله،)الواو( عاطفة )أوحينا( ، )إَل نوح( جاّر وجمرور متعّلق ب )

الواو( عاطفة )اهلاء( ضمري مضاف إليه )، و « 439»من بعد( جاّر وجمرور متعّلق بنعت للنبّيني )اجلّر الياء 
أوحينا إَل إبراهيم( مثل أوحينا إَل نوح، وعالمة اجلّر الفتحة فهو ممنوع من الصرف للعلّمية والعجمة )
إُساعيل، إسحاق ... ، سليمان( أُساء معطوفة على لفظ إبراهيم )الواو( عاطفة يف املواضع التسعة )

                                                           
 (2/904الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -436
 4/344الناْر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكر -431

/16434) 
يد مؤسسة اإلميان 1370اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر -432 ه ( نشر : دار الْر
 (291/ 0دمشق) –

 أو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته. - 433
 ال من االسم اجلامدال جيوز أن يتعّلق حبال من النبّيني ألن ظرف الزمان ال يصّح أن يكون حا - 439



آتينا( مثل )ة الواو( عاطف)حبروف العطف جمرورة مثله وعالمة اجلّر الفتحة ألهنا مجيعا ممنوعة من الصرف 
 زبورا( مفعول به ثان منصوب.)داود( مفعول به أّول منصوب )أوحينا 

 روائع البيان والتفسري
  ِن ا ِإَل  ِإبْ ر اِهيم  و إ ي ْ ن ا ِإَل  نموٍح و الن ِبيِّني  ِمْن ب  ْعِدِه و أ ْوح  ي ْ ن ا إِل ْيك  ك م ا أ ْوح  ي ْ اِعيل  و ِإْسح اق  و ي  ْعقموب  ُْس  ِإن ا أ ْوح 

ن ا د اومود  ز بم  َ  و ه ارمون  و سمل ْيم ان  و آ ت  ي ْ   ورًا و اأْل ْسب اِط و ِعيس ى و أ يُّوب  و يمونم
لشرع خيرب تعاَل أنه أوحى إَل عبده ورسوله من ا يف بياهنا إمجااًل ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

 العظيم واألخبار الصادقة ما أوحى إَل هؤالء األنبياء عليهم الصالة والسالم ويف هاذا عدة فوائد:
عدد الكثري هللا قبله من املرسلني المنها: أن حممدا صلى هللا عليه وسلم ليَ ببدع من الرسل، بل أرسل 

 واجلم الغفري فاستغراب رسالته ال وجه له إال اجلهل والعناد.
ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من األصول والعدل الاذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا 

 ويوافق بعضهم بعضا.
قهم متفقة؛ نه املرسلني، فدعوته دعوهتم؛ وأخالومنها: أنه من جنَ هؤالء الرسل، فليعتربه املعترب بإخوا

 ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة، فلم يقرنه باجملهولني؛ وال بالكاذابني وال بامللوك الظاملني.
رح أحواهلم مما يزداد  ومنها: أن يف ذكر هؤالء الرسل وتعدادهم من التنويه هبم، والثناء الصادق عليهم، ْو

هلم، واقتداء هبديهم، واستنانا بسنتهم ومعرفة حبقوقهم، ويكون ذلك مصداقا  به املؤمن إميانا هبم وحمبة
س الٌم   س الٌم ع ل ى مموس ى و ه ارمون    س الٌم ع ل ى ِإبْ ر اِهيم    س الٌم ع ل ى نموٍح يف اْلع ال ِمني  لقوله: 

 .ع ل ى ِإْل ي اِسني  * ِإن ا ك اذ ِلك  جن ْزِي اْلممْحِسِنني  
املرتبة  يف-املسمونخصوصا هؤالء -فكل حمسن له من الثناء احلسن بني األنام حبسب إحسانه والرسل 

 العليا من اإلحسان.
زبور امل ود الزبور وهو الكتاب املعروفوملا ذكر اْرتاكهم بوحيه ذكر ختصيص بعضهم فاذكر أنه آتى دا

رفه وأنه كلم   بواسطة موسى تكليما أي مشافهة منه إليه الالاذي خص هللا به داود عليه السالم لفضله ْو
 حَّ اْتهر هباذا عند العاملني فيقال "موسى كليم الرمحن".

وذكر أن الرسل منهم من قصه هللا على رسوله ومنهم من مل يقصصه عليه وهاذا يدل على كثرهتم وأن هللا 
خالفهم بشقاوة رين من عصى هللا و أرسلهم مبشرين ملن أطاع هللا واتبعهم بالسعادة الدنيوية واألخروية ومناذ

م ا ج اء ن ا ِمن ب ِشرٍي و ال ن اِذيٍر ف  ق ْد ج اء كمم  الدارين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل فيقولوا 
 .ب ِشرٌي و ن اِذيٌر 

 فلم يبق للخ ْلق على هللا حجة إلرساله الرسل ترتى يبينون هلم أمر دينهم ومراضي رهبم ومساخطه وطرق
 اجلنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فال يلومن إال نفسه.



وهاذا من كمال عزته تعاَل وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من فضله 
وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إَل األنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هاذا االضطرار فله احلمد وله 

 (435)ه  اتدأ علينا نعمته بإرساهلم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كرمي.الشكر ونسأله كما اب
 ً(109)و رمسمالً ق ْد ق ص ْصناهمْم ع ل ْيك  ِمْن ق  ْبلم و رمسمالً ملْ  ن  ْقصمْصهمْم ع ل ْيك  و ك ل م  اَّلل م مموسى ت ْكِليما 

 (430)إعراب مفردات اآلية 
قد( حرف حتقيق )، « 437»به لفعل حماذوف تقديره أرسلنا أو أمرنا  رسال( مفعول)الواو( عاطفة )
الكاف( ضمري يف )على( حرف جّر و )، « 434»هم( ضمري مفعول به )قصصنا( فعل ماض وفاعله و )

ب  قبل( اسم ظريّف مبين على الضّم يف حمّل جّر متعّلق)من( حرف جّر )قصصنا( ، )حمّل جّر متعّلق ب 
م( ه)نقصص( مضارع جمزوم و )مل( حرف نفي وجزم )رسال( مثل األول )ة الواو( عاطف)قصصنا( ، )

الواو( )نقصص( ، )عليك( مثل األول متعّلق ب )مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره ِنن للتعظيم 
لنصب موسى( مفعول به منصوب وعالمة ا)هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )كّلم( فعل ماض )استئنافية 

 تكليما( مفعول مطلق منصوب.)رة على األلف الفتحة املقدّ 
 روائع البيان والتفسري

 و رمسماًل ق ْد ق ص ْصن اهمْم ع ل ْيك  ِمْن ق  ْبلم و رمسماًل ملْ  ن  ْقصمْصهمْم ع ل ْيك  و ك ل م  اَّلل م مموس ى ت ْكِليًما 
على أُسائهم يف   الاذين نمص   يف تفسريها ما خمتصره: وهاذه تسمية األنبياء -رمحه هللا -قال ابن كثري-

القرآن، وهم: آدم وإدريَ، ونوح، وهود، وصاحل، وإبراهيم، ولوط، وإُساعيل، وإسحاق، ويعقوب، 
عيب، وموسى، وهارون، ويونَ، وداود، وسليمان، وإلياس، واْلي س ع، وزكريا، وحيىي،  ويوسف، وأيوب، ْو

ليه ثري من املفسرين، وسيدهم حممد صلى هللا وعوكاذا ذو الكفل عند ك -عليهم الصالة والسالم-وعيسى 
 وسلم.
 أي: خلقا آخرين مل ياذكروا يف القرآن. و رمسمال مل ْ ن  ْقصمْصهمْم ع ل ْيك   وقوله: 

وهاذا تشريف ملوسى، عليه السالم، هباذه  و ك ل م  اَّلل م مموس ى ت ْكِليًما  :وقوله: -رمحه هللا –ُث أضاف 
 (434)ه: الكليم.اه الصفة؛ وهلاذا يقال ل

                                                           
 (  1/219ة) الناْر : مؤسسة الرسال -سعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر ال -435
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -430 ه ( نشر : دار الْر
 (293/  0دمشق) –

 ن يكون تقدير العامل احملاذوف )قصصنا( ، وحينئاذ تصبح مجلة )قد قصصنا( تفسرييّة ال حمّل هلا.جيوز أ - 437
 ناهم معىن ُسّيناهم.وذلك بتضمني قصص - 434
 ( 2/973الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -434



 -فقال و ك ل م  اَّلل م مموس ى ت ْكِليًماعثيمني يف تفسريه  فائدة جليلة يف سياق ْرحه لقوله تعاِلوذكر ابن -
ل م  اَّلل م مموس ى ت ْكِليًما  أن هللا تعاَل كلم موسى كالماً حقيقياً، لقوله:   :-رمحه هللا  والاذين أنكروا  و ك 

أن يكون هللا كلمه سلكوا مسلكني: منهم من حرف اآلية لفظاً ليتغري املعىن، ومنهم من حرفها معىن وأبقى 
ل م   هللا  مموس ى ت ْكِليًما  "اللفظ على ما هو عليه، فمنهم من قال: إن صواب القراءة:   فجعل املكلِّم "و ك 

هو وهاذا ال ْك أنه جناية على هللا عّز وجل وعلى كالمه، و  موسى، وهاذا حتريف لفظي يتغري به املعىن،
ل م هم ر بُّهم  أيضاً باطل؛ لقوله تعاَل:   اء  مموس ى ِلِميق اتِن ا و ك  [ إذ ال ميكن ألحد 193]األعراف:  و ل م ا ج 

هم "أن يقول هنا: إن املكلم موسى؛؛ ألن اهلاء يف قوله:  ون ضمري تكضمري مفعول، وال ميكن أن  "ك ل م 
 الفاعل.

ل م  اَّلل م مموس ى ت ْكِليًما  ومنهم من قال:   وهو اجلرح، كما يف قول النيب صّلى هللا عليه « الكْلم»من  و ك 
مبعىن: « يكلم»( فقوله: 496)« ما من مكلوم يكلم يف سبيل هللا، وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله»وسّلم: 

رح، فقالوا:   ل م  اَّلل م مموس ى ت ْكِليًما  جيم أي: جرحه مبخالب احلكمة، وهاذا حتريف، والعياذ باهلل،  و ك 
يعين: أهنم جعلوا هاذا من باب االستعارة، وهاذا أيضاً باطل، بل الصواب: أن هللا تعاَل كلم موسى تكليماً 

 واضحاً حبرف وصوت ُسعه موسى، وأن كالمه إياه كان على وجهني:
 ل : املناجاة.الوجه األو 

يًّا  الوجه الثان : املناداة، قال هللا تعاَل:   [ 52]مرمي:  و ن اد يْ ن اهم ِمْن ج اِنِب الطُّوِر األ مْي ِن و ق  ر بْ ن اهم جنِ 
والنداء يكون للبعيد، واملناجاة تكون للقريب، ومن املعلوم أن البعيد حيتاج إَل صوت أعلى، والقريب 

 (491) ه اْلفي.ايكفيه الصوت 
 ًٌة ب  ْعد  الرُّسمِل و كان  اَّلل م ع زِيزا رِين  و ممْناِذرِين  لِئ ال  ي كمون  لِلن اِس ع ل ى اَّللِ  حمج   (105ِكيماً )ح  رمسماًل ممب شِّ

 (492)إعراب مفردات اآلية 
رسال( منصوب وعالمة النصب )مبّشرين( نعت ل )، « 493»رسال( األول منصوب مثله )رسال( بدل من )

( الم التعليل الالم)مناذرين( معطوف على مبّشرين منصوب مثله وعالمة النصب الياء )الواو( عاطفة )الياء 

                                                           
 -( 3940رقم/ ب)، ومسلم  حم يِف س ِبيِل اَّللِ  ع ز  و ج ل  م ْن جيمْر   باب-2543أخرجاه يف الصحيحني البخاري برقم/ - 496

 س ِبيِل اَّللِ  و اَّلل م أ ْعل مم مب ْن يمْكل مم ال  يمْكل مم أ ح ٌد يِف  من حديث أِب هريرة ومتام متنه" ب اب ف ْضِل اجلِْه اِد و اْْلمرموِج يِف س ِبيِل اَّلل ِ 
 يف س ِبيِلِه ِإال  ج اء  ي  ْوم  اْلِقي ام ِة و جمْرحمهم ي  ثْ ع بم الل ْونم ل ْونم د ٍم و الرِّيحم رِيحم ِمْسٍك"

 ( 2/345المة العثيمني ) موقع الع مصدر الكتاب :-تفسري سورة النساء للعالمة حممد العثيمني  -491
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -492 ه ( نشر : دار الْر
 (299/  0دمشق) –

-امد موصوففهو لفظ ج -جيوز أن يكون مفعوال به لفعل حماذوف تقديره أرسلنا، كما جيوز أن يكون حاال موطّئة - 493
. 



 للناس( جاّر وجمرور متعّلق)يكون( مضارع منصوب بأن ناقص )ال( نافية )أن( حرف مصدرّي ونصب )
حّجة( ) -نعت تقّدم على املنعوت -حبال من حّجةعلى هللا( جاّر وجمرور متعّلق )، « 499»خبرب مقّدم 

رور الرسل( مضاف إليه جم)حّجة( أو بنعت له )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )اسم يكون مرفوع 
 وهو على حاذف مضاف أي بعد إرسال الرسل.

 أرسلنا( .)أال يكون ... ( يف حمّل جّر بالالم متعّلق بالفعل املقّدر )واملصدر املؤّول 
منصوب  عزيزا( خرب كان)هللا( لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع )كان( فعل ماض ناقص )الواو( استئنافّية )
 حكيما( خرب ثان منصوب.)

 روائع البيان والتفسري
  رِين  و ممْناِذرِين  لِئ ال  ي كمون  لِلن اِس ع ل ى اَّللِ  حمج ٌة ب  ْعد  الرُّسمِل و ك ان  اَّلل م   زِيزًا ح ِكيًما ع  رمسماًل ممب شِّ
وحينا إليك  يعين جل ثناؤه باذلك: إنا أ يف تفسريها إمجااًل ما نصه: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

"الرسل" على القطع من  ، فنصبرسالكما أوحينا إَل نوح والنبيني من بعده، ومن ذكر من الرسل 
أرسلتهم رسال إَل خلقي وعبادي، مبشرين بثواِب ، يقول: مبشرينأُساء األنبياء الاذين ذكر أُساءهم 

لئال يكون من أطاعين واتبع أمري وصد ق رسلي، ومناذرين عقاِب من عصان وخالف أمري وكاذب رسلي
، يقول: أرسلت رسلي إَل عبادي مبشرين ومناذرين، لئال حيتّج من كفر للناس على هللا حجة بعد الرسل

ن ا ر سموال ف  ن ت بِ  ن سبيلي بأن يقول إن أردتم عقابه:ِب وعبد األنداد من دون، أو ضل ع ع  ل ْوال أ ْرس ْلت  إِل ي ْ
[. فقطع حجة كّل مبطل أحلد  يف توحيده وخالف 139]سورة طه:  آي اِتك  ِمْن ق  ْبِل أ ْن ن اِذل  و َن ْز ى 

ليهم وعلى احلجة البالغة ع أمره، جبميع معان احلجج القاطعة عاذر ه، إعاذارًا منه باذلك إليهم، لتكون هلل
 (495)مجيع خلقه.اه 

رِين  و ممْناِذرِين  بياناً لقوله تعاِل: -هللا رمحه-عثيمنيوزاد ابن -  فقال: ممب شِّ
البشارة: اإلخبار مبا يسر، واإلناذار: التخويف مبا خياف منه؛ وذلك أن الشرائع اليت جاءت هبا الرسل أوامر 
ونواهي، فالاذي يناسب األوامر البشارة، بأن يبشر عامل هاذا العمل بالثواب، والاذي يناسب النواهي هو 

يق باألمر اثنني: أمر وهني، فالاذي يل اإلناذار؛ فيناذر اإلنسان من الوقوع فيها، وهلاذا كانت أنواع التكليف
البشارة، والاذي يليق بالنهي اإلناذار، وهاذا ما جاءت به الرسل، البشارة واإلناذار، حَّ حممد عليه الصالة 

رًا و ن اِذيرًاوالسالم جاء باذلك، كما قال تعاَل:  اِهًدا و ممب شِّ  ْ  [. 95]األحزاب:  ِإن ا أ ْرس ْلن اك  

                                                           
 وز أن يكون متعّلق حبال من حّجة، ويصبح اْلرب اجلار واجملرور على هللا.جي - 499
/ 964/ 4 ناْر : مؤسسة الرسالة )ال -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْاكر -495

16494 ) 



فقال: فلعزته أرسل الرسل، وجعل النصر و ك ان  اَّلل م ع زِيزًا ح ِكيًمايف بيان قوله تعاِل: رمحه هللا –وأضاف 
 هلم يف الدنيا واآلخرة، وحلكمته ْرع الشرائع وأحكمها وأتقنها. .

يعامل  : أنه ينبغي لإلنسان الداعي إَل هللا أن-وذكر فائدة جليلة يف سياق تفسريه لآلية قال ما نصه
تعامل به الرسل أقوامها، فتارة يبشر، وتارة يناذر؛ ألنه إن سلك سبيل البشارة دائماً أدخل الناس  الناس مبا

يف اإلرجاء، وإن سلك سبيل اإلناذار دائماً أدخل الناس يف القنوط واليأس، فلاذلك جيب أن يكون اإلنسان 
بيل م فاألوَل هنا أن ال يسلك سحكيماً يراعي أحوال الناس، فمثاًل: إذا رأى الناس قد اهنمكوا يف أمر حمر 

البشارة فيوقع الناس يف األمن من مكر هللا، بل يسلك سبيل اإلناذار ويشدد، فإن مل ينفع فيهم الوعيد 
الديين فالرادع السلطان، وهلاذا كان من سياسة عمر رضي هللا عنه أنه كان يستعمل الردع السلطان إذا مل 

ر بقتل ْارب اْلمر يف الرابعة إذا مل يرتدع، قال ْيخ اإلسالم: إن يصلح الناس بدونه، وهلاذا ورد أنه أم
 (490هاذا حكم ثابت إذا مل ينته الناس بدونه.اه )

 ًِهيدا  ْ ةم ي ْشه دمون  و ك فى بِاَّللِ    (100)لِكِن اَّلل م ي ْشه دم مبا أ نْ ز ل  ِإل ْيك  أ نْ ز ل هم بِِعْلِمِه و اْلم الِئك 
 (497)إعراب مفردات اآلية 

يشهد( )ع هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفو )لكن( حرف استدراك ال عمل له، وحّرك بالكسر اللتقاء الساكنني )
 جّر ما( اسم موصول مبين يف حملّ )الباء( حرف جّر )مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

الكاف( )إَل( حرف جّر و )أنزل( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )يشهد( ، )متعّلق ب 
اّر وجمرور بعلم( ج)اهلاء( ضمري مفعول به )أنزل( مثل األول، و )أنزل( ، )ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

الواو( عاطفة )اهلاء( ضمري مضاف إليه، )، و « 494»أنزله( ، أي أنزله معلوما )حال من ضمري الغائب يف 
فعل ماض  كفى()الواو( استئنافّية )... والواو فاعل  يشهدون( مضارع مرفوع)املالئكة( مبتدأ مرفوع )

ع حمال فاعل  هللا( لفظ اجلاللة جمرور لفظا مرفو )الباء( حرف جّر زائد )على األلف مبيّن على الفتح املقّدر 
 « .494»ْهيدا( حال منصوبة )كفى 

 روائع البيان والتفسري
 ِهيًدا  ْ ةم ي ْشه دمون  و ك ف ى بِاَّللِ   ِئك     ل ِكِن اَّلل م ي ْشه دم مب ا أ نْ ز ل  إِل ْيك  أ نْ ز ل هم بِِعْلِمِه و اْلم ال 

يه ذكر أن هللا أوحى إَل رسوله حممد صلى هللا عل نصه: ملايف بياهنا ما  -رمحه هللا -قال السعدي-   
 وسلم كما أوحى إَل إخوانه من املرسلني، أخرب هنا بشهادته تعاَل على رسالته وصحة ما جاء به، وأنه 

                                                           
 (  2/345العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة -تفسري العالمة حممد العثيمني لسورة النساء - 490
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -497 ه ( نشر : دار الْر
 (295/  0دمشق) –

 جيوز أن يكون حاال من الفاعل أي أنزله عاملا به.- 494
 أو متييز منصوب.- 494



حيتمل أن يكون املراد أنزله مشتمال على علمه، أي: فيه من العلوم اإلهلية واألحكام الشرعية أ نزل هم ِبِعْلِمِه 
 ار الغيبية ما هو من علم هللا تعاَل الاذي علم به عباده.واألخب

وحيتمل أن يكون املراد: أنزله صادرا عن علمه، ويكون يف ذلك إْارة وتنبيه على وجه ْهادته، وأن املعىن: 
إذا كان تعاَل أنزل هاذا القرآن املشتمل على األوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الاذي أنزله عليه، 

ه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كاذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه، وهللا وأن
تعاَل ميكنه ويواِل نصره وجييب دعواته، وخياذل أعداءه وينصر أولياءه، فهل توجد ْهادة أعظم من هاذه 

باره تعاَل وقدرته وحكمته وإخ الشهادة وأكرب؟" وال ميكن القدح يف هاذه الشهادة إال بعد القدح بعلم هللا
 بشهادة املالئكة على ما أنزل على رسوله، لكمال إمياهنم وجلاللة هاذا املشهود عليه.

ِهد  اَّلل م  فإن األمور العظيمة ال يستشهد عليها إال اْلواص، كما قال تعاَل يف الشهادة على التوحيد:   ْ
وكفى باهلل ْهيدا.اه   أمولمو اْلِعْلِم ق ائًِما بِاْلِقْسِط ال إِل ه  ِإال همو  اْلع زِيزم احلْ ِكيمم أ ن هم ال إِل ه  ِإال همو  و اْلم الِئك ةم و  

(456) 
 ًِبيِل اَّللِ  ق ْد ض لُّوا ض الالً ب ِعيدا  (107)ِإن  ال اِذين  ك ف رموا و ص دُّوا ع ْن س 

 (451)إعراب مفردات اآلية 
بين على كفروا( فعل ماض م)الاذين( اسم موصول مبين يف حمّل نصب اسم إّن )إّن( حرف مشّبه بالفعل )

 الضم.. والواو فاعل
اللة مضاف هللا( لفظ اجل)صّدوا( ، )عن سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب )صّدوا( مثل كفروا )الواو( عاطفة )

 عت منصوب.دا( نبعي)ضالال( مفعول مطلق منصوب )ضّلوا( مثل كفروا )قد( حرف حتقيق )إليه جمرور 
 روائع البيان والتفسري

  اًل ب ِعيًدا ِبيِل اَّللِ  ق ْد ض لُّوا ض ال    ِإن  ال اِذين  ك ف رموا و ص دُّوا ع ْن س 
رمحه هللا يف بياهنا ما نصه: يعين باذلك جل ثناؤه: إّن الاذين جحدوا، يا حممد،  -قال أبو جعفر الطربي-

الكتاب الاذين اقتصصت عليك قصتهم، وأنكروا أن يكون هللا جل ثناؤه نبوتك بعد علمهم هبا، من أهل 
، يعين: عن الدين الاذي بعث ك هللا به إَل خلقه، وهو اإلسالم. وصدوا عن سبيل هللاأوحى إليك كتابه

تابنا!"، "ما جند صفة حممد يف ك وكان صدهم عنه، ِقيلمهم للناس الاذين يسألوهنم عن حممد من أهل الشرك:
اءهم أهنم عمِهد إليهم أن النبّوة ال تكون إال يف ولد هارون ومن ذرية داود، وما أْبه ذلك من األمور وادع

                                                           
 ( 215/ 1ة)الناْر : مؤسسة الرسال -سعديلعبد الرمحن بن ناصر التيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  -456
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -451 ه ( نشر : دار الْر
 (290/  0دمشق) –



اليت كانوا يثبِّطون الناس هبا عن اتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتصديق به ومبا جاء به من عند 
 هللا.

 لطريق جورًا ْديًدا، وزالوا عن احملّجة.، يعين: قد جاروا عن قصد اقد ضلُّوا ضالال بعيًداوقوله:
وإمنا يعين جل ثناؤه جبورهم عن احملجة وضالهلم عنها، إخطاء هم دين هللا الاذي ارتضاه لعباده، وابتعث به 
رسله. يقول: من جحد رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم، وصد  عما بمعث به من امللة من ق ِبل منه، فقد 

 (452)هو دين هللا الاذي ابتعث به أنبياءه، ضالال بعيًدا.اه ضّل فاذهب عن الدين الاذي 
. مجعوا بني الكفر بأنفسهم وصدِّهم الناس عن سبيل هللا أي:يف بياهنا فقال -رمحه هللا-وزاد السعدي-

وأي ضالل أعظم من ضالل من ضل  ق ْد ض لُّوا ض الال ب ِعيًدا  وهؤالء هم أئمة الكفر ودعاة الضالل 
 (453)بنفسه وأضل غريه، فباء باإلمثني ورجع باْلسارتني وفاتته اهلدايتان.اه  

 ً(104)إن  ال اِذين  ك ف رموا و ظ ل مموا ملْ  ي كمِن اَّلل م لِي  ْغِفر  هل مْم و ال لِي  ْهِدي  همْم ط رِيقا 
 (459)إعراب مفردات اآلية 

يكن( مضارع ناقص جمزوم )مل( حرف نفي وجزم )، « 455»وظلموا( مثل نظريهتا املتقّدمة إّن الاذين كفروا )
فر( مضارع يغ)الالم( الم اجلحود )هللا( لفظ اجلاللة اسم يكن مرفوع )وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني 

 ( .غفري)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )الالم( حرف جّر و )منصوب بأن مضمرة بعد الم اجلحود 
 أن يغفر( يف حمّل جّر متعّلق خبرب يكن.)واملصدر املؤّول 

قا( مفعول به طري)هم( ضمري مفعول به )ليهدي( مثل ليغفر و )ال( نافية مؤّكدة للنفي )الواو( عاطفة )
 منصوب.

 ليه.عأن يهدي( يف حمّل جّر بالالم متعّلق مبا تعّلق به املصدر املؤّول األول فهو معطوف )واملصدر املؤّول 
 روائع البيان والتفسري

  ِإن  ال اِذين  ك ف رموا و ظ ل مموا مل ْ ي كمِن اَّلل م لِي  ْغِفر  هل مْم و ال  لِي  ْهِدي  همْم ط رِيًقا 

                                                           
   4/911اْر : مؤسسة الرسالة )الن -اكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْ -452

/16452) 
 (1/215ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -453
يد مؤسسة اإلميان ه ( نشر : دا1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -459 ر الْر
 (297/ 0دمشق) –

 (107يف اآلية السابقة )- 455



مع أن - وظلمواقيل: إمنا قال  ِإن  ال اِذين  ك ف رموا و ظ ل مموا  يف تفسريه: -رمحه هللا–قال البغوي – 
ملْ   تأكيدا، وقيل: معناه كفروا باهلل وظلموا حممدا صلى هللا عليه وسلم بكتمان نعته، -ظلمهم بكفرهم 

 (450) يعين: دين اإلسالم.اه  ي كمِن اَّلل م لِي  ْغِفر  هل مْم و ال لِي  ْهِدي  همْم ط رِيًقا 
  ما نصه: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

 كفرهم، وإال فالكفر عند إطالق الظلم يدخل فيه.وهاذا الظلم هو زيادة على  
واملراد بالظلم هنا أعمال الكفر واالستغراق فيه، فهؤالء بعيدون من املغفرة واهلداية للصراط املستقيم. وإمنا 
تعاذرت املغفرة هلم واهلداية ألهنم استمروا يف طغياهنم وازدادوا يف كفراهنم فطبع على قلوهبم وانسدت عليهم 

 (457)  .اهو م ا ر بُّك  ِبظ الٍم لِْلع ِبيِد  داية مبا كسبوا طرق اهل
  ً(104)ِإال  ط رِيق  ج ه ن م  خاِلِدين  ِفيها أ ب داً و كان  ذِلك  ع ل ى اَّللِ  ي ِسريا 

 (454)إعراب مفردات اآلية 
ه جمرور وعالمة جهّنم( مضاف إلي)طريق( مستثىن بإاّل منصوب على االستثناء املّتصل )إاّل( أداة استثناء )

خالدين( حال مقّدرة من مفعول يهديهم منصوبة وعالمة النصب الياء )اجلّر الفتحة المتناعه من الصرف 
أبدا( ظرف زمان منصوب متعّلق )خالدين( ، )ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يف( حرف جّر و )

ذلك( اسم إْارة مبين يف حمّل رفع اسم كان.. و )كان( فعل ماض ناقص )الواو( استئنافّية )خبالدين 
 يسريا( وهو خرب كان منصوب.)على هللا( جاّر وجمرور متعّلق ب )الالم( للبعد والكاف للخطاب )

 روائع البيان والتفسري
  اِلِدين  ِفيه ا أ ب ًدا و ك ان  ذ ِلك  ع ل ى اَّللِ  ي ِسريًا  ِإال  ط رِيق  ج ه ن م  خ 
م، ولكنه وإمنا معىن الكالم: مل يكن هللا ليوفقهم لإلسال رمحه هللا يف تفسريها: -الطربي جعفرقال أبو -

خالدين فيها ، وهو الكفر، يعين: حَّ يكفروا باهلل ورسله، فيدخلوا جهنمطريق جهنمخياذهلم عنه إَل
دم هؤالء الاذين وصفت لكم ، يقول: وكان ختليوكان ذلك على هللا يسريًا، يقول: مقيمني فيها أبًداأبًدا

هللا يسريًا، ألنه ال يقدر من أراد ذلك به على االمتناع منه، وال له أحد مينعه منه،  جهنم علىصفتهم يف 
 وال يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك، وكان ذلك على هللا يسريًا، ألن اْللق خلقمه، واألمر  أمرمه.

 فقال ما خمتصره: يف بياهنا-هللا رمحه-عثيمنيوأضاف ابن  -
اِلِدين  ِفيه ا أ ب ًدا قوله:   اِلِدين     خ  أي: باستمرار، واألبد هو:  أ ب ًدا أي: ماكثني فيها،  خ 

 االستمرار يف املستقبل، واألمد هو: االستمرار إَل حد معني غري مؤبد.
                                                           

 ( 313/ 2الناْر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -450
 ( 215/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -457
يد مؤسسة اإلميان 1370رحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد ال-454 ه ( نشر : دار الْر
 (294/ 0دمشق) –



كان خلودهم يف النار على وجه األبد يسرياً على هللا عّز وجل؛ أي:   و ك ان  ذ ِلك  ع ل ى اَّللِ  ي ِسريًا  قوله:  
مع أنه يستلزم أن تبقى النار مبا فيها من السعري والعاذاب وأنواع العقوبات، ومع هاذا فهي يسرية على هللا 

 عّز وجل.
حلرارة اواإلنسان لو أراد أن يوقد تنوراً فإنه حيتاج إَل عمل ووقود وتعب، لكن النار وهي أعظم ْيء يف 

 (454) اه  إذا بقيت على وجه األبد فإن هاذا أمر يسري على هللا عّز وجل، وليَ صعباً عليه.
 ِ ما يف الس ماواِت يا أ ي ُّه ا الن اسم ق ْد جاء كممم الر سمولم بِاحلْ قِّ ِمْن ر بِّكمْم ف آِمنموا خ رْياً ل كمْم و ِإْن ت ْكفمرموا ف ِإن  َّلل 

 (176)و اأْل ْرِض و كان  اَّلل م ع ِليماً ح ِكيماً 
 (406)إعراب مفردات اآلية 

الناس( )ها( حرف تنبيه، )أّي( منادى نكرة مقصودة مبين على الضّم يف حمّل نصب و )يا( أداة نداء )
الرسول( ) كم( ضمري مفعول به)جاء( فعل ماض و )قد( حرف حتقيق )بدل من أّي تبعه يف الرفع لفظا 

 من رّب( جاّر وجمرور متعّلق ب)، « 401»باحلّق( جاّر وجمرور متعّلق حبال من فاعل جاء )فاعل مرفوع 
خريا( )آمنوا( فعل ماض مبين على الضّم.. والواو فاعل )الفاء( رابطة جلواب ْرط مقّدر )، « 402»جاء( )

كم( )الالم( حرف جّر و )، « 403»مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي آمنوا إميانا خريا لكم 
فعل  تكفروا( مضارع جمزوم)إن( حرف ْرط جازم )الواو( عاطفة )خريا( ، )ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

عل إّن( حرف مشّبه بالف)الفاء( رابطة جلواب الشرط )الشرط وعالمة اجلزم حاذف النون.. والواو فاعل 
( جاّر وجمرور يف السموات)ما( اسم موصول مبين يف حمّل نصب اسم إّن )هلل( جاّر وجمرور متعّلق خبرب إّن )

نافّية الواو( استئ)( معطوف على السموات جمرور مثله األرض)الواو( عاطفة )متعّلق مبحاذوف صلة ما 
 « .409»كان هللا عليما حكيما( مثله كان هللا عزيزا حكيما )

 روائع البيان والتفسري
  رًا ل كمْم و ِإْن ت ْكفمرموا ف ِإن ي ْ ا الن اسم ق ْد ج اء كممم الر سمولم بِاحلْ قِّ ِمْن ر بِّكمْم ف آ ِمنموا خ   م ا يف الس م او اِت َّلل ِ  ي ا أ ي ُّه 

  و اأْل ْرِض و ك ان  اَّلل م ع ِليًما ح ِكيًما 

                                                           
 ( 967/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني لسورة النساء  -454
يد مؤسسة اإلميان ه ( نشر : دار 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -406 الْر
 (256/  0دمشق) –

 جيوز أن تكون الباء سببّية فيتعّلق اجلاّر بفعل جاء أي جاء بسبب احلّق.- 401
 أو متعّلق مبحاذوف حال من احلّق. - 402
 وهاذا اختيار الفرّاء، وجيوز أن يكون مفعوال به لفعل حماذوف تقديره ائتوا، أو اقصدوا، وهو واجب اإلضمار.- 403
 ( من هاذه السورة.105ة )يف اآلي- 409



وله حممد تعاَل مجيع الناس أن يؤمنوا بعبده ورس أمرنصه: ييف بياهنا إمجااًل ما  -رمحه هللا -قال السعدي-
صلى هللا عليه وسلم. وذكر السبب املوجب لإلميان به، والفائدة يف اإلميان به، واملضرة من عدم اإلميان 

ق، أي: فمجيئه نفسه حق، وما جاء به من الشرع ح به، فالسبب املوجب هو إخباره  بأنه جاءهم باحلق.
بقاء اْللق يف جهلهم يعمهون، ويف كفرهم يرتددون، والرسالة قد انقطعت عنهم غري فإن العاقل يعرف أن 

الئق حبكمة هللا ورمحته، فمن حكمته ورمحته العظيمة نفَ إرسال الرسول إليهم، ليعرفهم اهلدى من 
د، فمجرد النظر يف رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.  الضالل، والغي من الْر

اء به من الشرع العظيم والصراط املستقيم. فإن فيه من اإلخبار بالغيوب املاضية وكاذلك النظر إَل ما ج
خري  ما ال يعرف إال بالوحي والرسالة. وما فيه من األمر بكل-واملستقبلة، واْلرب عن هللا وعن اليوم اآلخر 

د وعدل وإحسان، وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والبغ  يوصالح، وْر
 والظلم وسوء اْللق، والكاذب والعقوق، مما يقطع به أنه من عند هللا.

وكلما ازداد به العبد بصرية، ازداد إميانه ويقينه، فهاذا السبب الداعي لإلميان. وأما الفائدة يف اإلميان فأخرب 
وأخراهم.  مأنه خري لكم واْلري ضد الشر. فاإلميان خري للمؤمنني يف أبداهنم وقلوهبم وأرواحهم ودنياه

وذلك ملا يرتتب عليه من املصاحل والفوائد، فكل ثواب عاجل وآجل فمن مثرات اإلميان، فالنصر واهلدى 
 والعلم والعمل الصاحل والسرور واألفراح، واجلنة وما اْتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن اإلميان.

أما مضرة عدم اإلميان به صلى هللا عليه كما أن الشقاء الدنيوي واألخروي من عدم اإلميان أو نقصه. و 
وسلم فيعرف بضد ما يرتتب على اإلميان به. وأن العبد ال يضر إال نفسه، وهللا تعاَل غين عنه ال تضره 

أي: اجلميع خلقه وملكه، وحتت  ف ِإن  َّللِ  م ا يف الس م او اِت و األْرِض  معصية العاصني، وهلاذا قال: 
يف خلقه وأمره. فهو العليم مبن يستحق  ح ِكيًما  بكل ْيء  و ك ان  اَّلل م ع ِليًما  تدبريه وتصريفه 

 (405)  اهلداية والغواية، احلكيم يف وضع اهلداية والغواية موضعهما.اه
  ْرمي   ر سمولم اَّللِ  يا أ ْهل  اْلِكتاِب ال ت  ْغلموا يف ِديِنكمْم و ال ت  قمولموا ع ل ى اَّللِ  ِإال  احلْ ق  ِإمن  ا اْلم ِسيحم ِعيس ى اْبنم م

تمهم أ ْلقاها ِإَل م ْرمي   و رموٌح ِمْنهم ف آِمنموا بِاَّللِ  و رمسمِلِه و ال ت  قمولموا ث الث ٌة ا ِلم  ت  هموا خ رْيًا ل كمْم ِإمن  ا اَّلل م إِلٌه واِحٌد ن ْ و ك 
 (171)سمْبحان هم أ ْن ي كمون  ل هم و ل ٌد ل هم ما يف الس ماواِت و ما يف اأْل ْرِض و ك فى بِاَّللِ  و ِكيالً 

 (400)إعراب مفردات اآلية 
تغلوا( )ال( ناهية جازمة )الكتاب( مضاف إليه جمرور )أهل( منادى مضاف منصوب )يا( أداة نداء )

كم( )، و  تغلوا()يف دين( جاّر وجمرور متعّلق ب )مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حاذف النون.. والواو فاعل 

                                                           
 (  215/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -405
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -400 ه ( نشر : دار الْر
 (252/  0دمشق) –



حال  على هللا( جاّر وجمرور متعّلق مبحاذوف)ال تقولوا( مثل ال تغلوا )الواو( عاطفة )ضمري مضاف إليه 
إمّنا( كاّفة )" ، 407احلّق( مفعول به منصوب ")( أداة حصر إاّل )من احلّق أي موقوفا أو منطبقا على هللا 

عيسى( بدل من املسيح مرفوع مثله وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على )املسيح( مبتدأ مرفوع )ومكفوفة 
ممنوع  مرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة فهو)ابن( نعت لعيسى مرفوع مثله أو بدل منه )األلف 

كلمة( )و( عاطفة الوا)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )رسول( خرب املبتدأ املسيح مرفوع )من الصرف 
قّدر ألقى( فعل ماض مبين على الفتح امل)اهلاء( ضمري مضاف إليه )معطوف على رسول مرفوع مثله، و 

متعّلق ب  رورجمإَل مرمي( جاّر و )ها( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على األلف و 
ّر و من( حرف ج)روح( معطوف على رسول مرفوع مثله )الواو( عاطفة )ألقى( ، وعالمة اجلّر الفتحة )
منوا( فعل أمر آ)الفاء( رابطة جلواب ْرط مقّدر )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحاذوف نعت لروح. )

رسل( )الواو( عاطفة )آمنوا( ، )ّلق ب باهلل( جاّر وجمرور متع)مبين على حاذف النون.. والواو فاعل 
ثل األول ال تقولوا( م)الواو( عاطفة )اهلاء( ضمري مضاف إليه )معطوف على لفظ اجلاللة جمرور مثله و 

خريا لكم( )انتهوا( فعل أمر مبين على حاذف النون والواو فاعل )ثالثة( خرب ملبتدأ حماذوف تقديره اآلهلة )
واحد( نعت إلله )إله( خرب املبتدأ هللا )إمنا هللا( مثل إمّنا املسيح )مثل آمنوا خريا لكم يف اآلية السابقة 

( حرف أن)اهلاء( ضمري مضاف إليه )سبحانه( مفعول مطلق لفعل حماذوف منصوب و )مرفوع مثله 
اهلاء( ضمري يف حمّل )الالم( حرف جّر و )، « 404»يكون( مضارع ناقص منصوب )مصدري ونصب 

 ولد( اسم يكون مؤّخر مرفوع.)يكون( ، )جّر متعّلق خبرب مقّدم ل 
 تعّلق بسبحان.م...  أن يكون له ولد( يف حمّل جّر حبرف جّر حماذوف تقديره عن أن يكون)واملصدر املؤّول 

لسموات( جاّر يف ا)ما( اسم موصول مبين يف حمّل رفع مبتدأ مؤّخر )له( مثل األول متعّلق خبرب مقّدم )
الواو( عاطفة )ما يف األرض( مثل املتقّدمة ومعطوفة عليها )الواو( عاطفة )وجمرور متعّلق مبحاذوف صلة ما 

ال منصوبة وكيال( ح)هللا( لفظ اجلاللة فاعل حمال جمرور لفظا )الباء( حرف جّر زائد )كفى( فعل ماض )
«404. » 

 روائع البيان والتفسري
  ْم ْرمي   ر سمولم اَّللِ  نم ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ال  ت  ْغلموا يف ِديِنكمْم و ال  ت  قمولموا ع ل ى اَّللِ  ِإال  احلْ ق  ِإمن  ا اْلم ِسيحم ِعيس ى اب 

ا ِإَل  م ْرمي   و رموٌح ِمْنهم ف آ ِمنموا بِاَّللِ  و رمسمِلِه و ال  ت  قمولموا  تمهم أ ْلق اه  ِلم  رًا ل كمْم ِإمن  ا اَّلل م ِإل ٌه و اِحٌد ث  و ك  ي ْ ث ٌة انْ ت  هموا خ    ال 

                                                           
 وز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر ألنه نوعه.جي - 407
 أو هو تام و )هلا( متعّلق ب )يكون( أو هو حال من ولد.. وولد فاعل له.- 404
 أو متييز منصوب. - 404



ما خمتصره: هاذا الغلو الاذي هنوا عنه هو قول بعضهم: إن عيسى ابن هللا،  -رمحه هللا -قال الشنقيطي-
 وقول بعضهم: هو هللا، وقول بعضهم: هو إله مع هللا سبحانه وتعاَل عن ذلك كله علوا كبريا، كما بينه

لقد كفر الاذين قالوا إن هللا هو [ ، وقوله: 4 \ 36] -وقالت النصارى املسيح ابن هللاقوله تعاَل: 
-[5 \ 73 ، ]لقد كفر الاذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة  [ ، وقوله: 5 \ 17]-املسيح ابن مرمي 

 رسول هللا وكلمته ألقاها إَل مرميإمنا املسيح عيسى ابن مرمي وأْار هنا إَل إبطال هاذه املفرتيات بقوله: 
ما [ ، وقوله: 9 \ 172]- ن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللل[ ، وقوله:171 \ 9اآلية ]

- [5 \ 75 ، ]املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام
 \ [5املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا قل فمن ميلك من هللا ْيئا إن أراد أن يهلك وقوله: 

17. ] 
وقال بعض العلماء: يدخل يف الغلو وغري احلق املنهي عنه يف هاذه اآلية ما قالوا من البهتان على مرمي 

 أيضا، واعتمده القرطيب وعليه فيكون الغلو املنهي عنه ْامال للتفريط واإلفراط.
التفريط واإلفراط، وهو معىن قول مطرف بن عبد هللا: احلسنة بني وقد قرر العلماء أن احلق واسطة بني 

 :-رمحه هللا -ُث قال سيئتني وبه تعلم أن من جانب التفريط واإلفراط فقد اهتدى،
عيسى،  ال تطرون كما أطرت النصارى»، أنه قال: -صلى هللا عليه وسلم  -وقد ثبت يف الصحيح عنه 

 (471)( .اه 476)«وقولوا عبد هللا ورسوله
هو ينهى تعاَل أهل الكتاب عن الغلو يف الدين و  يف بياهنا إمجااًل ما نصه: -رمحه هللا-السعدي زادو -

جماوزة احلد والقدر املشروع إَل ما ليَ مبشروع. وذلك كقول النصارى يف غلوهم بعيسى عليه السالم، 
 والتفريط من ، فكما أن التقصريورفعه عن مقام النبوة والرسالة إَل مقام الربوبية الاذي ال يليق بغري هللا

 وهاذا الكالم يتضمن ثالثة أْياء: و ال ت  قمولموا ع ل ى اَّللِ  ِإال احلْ ق   املنهيات، فالغلو كاذلك، وهلاذا قال: 
رعه ورسله،  أمرين منهي عنهما، ومها قول الكاذب على هللا، والقول بال علم يف أُسائه وصفاته وأفعاله ْو

 به وهو قول احلق يف هاذه األمور.والثالث: مأمور 
وملا كانت هاذه قاعدة عامة كلية، وكان السياق يف ْأن عيسى عليه السالم نص  على قول احلق فيه، 

أي: غاية املسيح  ِإمن  ا اْلم ِسيحم ِعيس ى اْبنم م ْرمي   ر سمولم اَّللِ  املخالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: 
ى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقني، وهي درجة الرسالة عليه السالم ومنته

 اليت هي أعلى الدرجات وأجّل املثوبات.

                                                           
} و اذْكمْر يِف اْلِكت اِب م ْرمي   ِإْذ انْ ت ب اذ ْت ِمْن أ ْهِله   -3144أخرجه البخاري برقم/  - 476  { اب اب ق  ْوِل اَّللِ 
لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناْر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 471

1/322  ) 



تمهم   وأنه  ِلم  ا ِإَل  م ْرمي    اليت  ك  أي: كلمة تكلم هللا هبا فكان هبا عيسى، ومل يكن تلك الكلمة،  أ ْلق اه 
 التشريف والتكرمي.وإمنا كان هبا، وهاذا من باب إضافة 

أي: من األرواح اليت خلقها وكملها بالصفات الفاضلة واألخالق الكاملة،  و رموٌح ّمْنهم  وكاذلك قوله: 
أرسل هللا روحه جربيل عليه السالم فنفخ يف فرج مرمي عليها السالم، فحملت بإذن هللا بعيسى عليه 

 السالم.
الث الكتاب باإلميان به وبرسله، وهناهم أن جيعلوا هللا ث فلما بنّي حقيقة عيسى عليه السالم، أمر أهل

 ثالثة أحدهم عيسى، والثان مرمي، فهاذه مقالة النصارى قبحهم هللا.
فأمرهم أن ينتهوا، وأخرب أن ذلك خري هلم، ألنه الاذي يتعني أنه سبيل النجاة، وما سواه فهو طريق اهلالك، 

أي: هو املنفرد باأللوهية، الاذي ال تنبغي  من  ا اَّلل م إِل ٌه و اِحٌد إِ  ُث نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: 
 (472)العبادة إال له.اه  

 سمْبح ان هم أ ْن ي كمون  ل هم و ل ٌد ل هم م ا يف الس م او اِت و م ا يف اأْل ْرِض و ك ف ى بِاَّللِ  و ِكياًل 
أي: تعاَل وتقدس  :سمْبح ان هم أ ْن ي كمون  ل هم و ل ٌد : ما خمتصره وبتصرف يسري -رمحه هللا–قال ابن كثري -

أي: اجلميع ملكه وخلقه،  ل هم م ا يف الس م او اِت و م ا يف األْرِض و ك ف ى بِاَّللِ  و ِكيال عن ذلك علوا كبريا 
صاحبة  مومجيع ما فيها عبيده، وهم حتت تدبريه وتصريفه، وهو وكيل على كل ْيء، فكيف يكون له منه

 و خ ل ق   ب ِديعم الس م او اِت و األْرِض أ َن  ي كمونم ل هم و ل ٌد و مل ْ ت كمْن ل هم ص اِحب ةٌ  أو ولد؟ كما قال يف اآلية األخرى: 
ْيٍء ع ِليٌم   ْ ْيٍء و همو  ِبكملِّ   ْ  (473)اه .161األنعام: - كمل  

فال ْريك له،  له ما يف السماوات وما يف األرض( يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -وزاد القرطيب -
من مجلة ما يف السموات وما يف األرض، وما فيهما خملوق، فكيف يكون عيسى إهلا وهو وعيسى ومرمي 

 وكفى باهلل وكيالخملوق! وإن جاز ولد فليجز أوالد حَّ يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له. 
 (479)أي ألوليائه.اه 

   تِِه و ي ْست ْكربْ ل ْن ي ْست  ْنِكف  اْلم ِسيحم أ ْن ي كمون  ع ْبدًا َّللِ  و ال اْلم الِئك ةم اْلممق ر بمون  و م ْن ي ْست  ْنِكْف ع ْن ِعباد
يعاً   (172)ف س ي ْحشمرمهمْم إِل ْيِه مجِ 

 (475)إعراب مفردات اآلية 

                                                           
 (  210/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -472
 ( 2/946الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -473
 ( 25/  0القاهرة ) –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--479
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -475 ه ( نشر : دار الْر
 (255/  0دمشق) –



ب أن( حرف مصدري ونص)املسيح( فاعل مرفوع )يستنكف( مضارع منصوب )لن( حرف نفي ونصب )
هلل( جاّر )عبدا( خرب يكون منصوب )يكون( مضارع منصوب ناقص، واُسه ضمري مسترت تقديره هو )

 عبدا( .)وجمرور متعّلق مبحاذوف نعت ل 
أن يكون  يستنكف( والتقدير: عن)أن يكون( يف حمّل جّر حبرف جّر حماذوف متعّلق ب )واملصدر املؤّول 

... 
بون( نعت املقرّ )ملسيح مرفوع مثله ا املالئكة( معطوف على)ال( زائدة لتأكيد النفي )الواو( عاطفة )

يستنكف( )من( اسم ْرط جازم مبين يف حمّل رفع مبتدأ )الواو( عاطفة )للمالئكة مرفوع وعالمة الرفع الواو 
يستنكف( ) ّر وجمرور متعّلق بعن عبادة( جا)مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

اء( رابطة جلواب الف)يستكرب( مثل يستنكف ومعطوف عليه )الواو( عاطفة )اهلاء( ضمري مضاف إليه )، و 
هم( ضمري )حيشر( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و )السني( حرف استقبال )الشرط 

مجيعا( حال )حيشر( ، )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )إَل( حرف جّر و )، « 470»مفعول به 
 منصوبة من اهلاء يف قوله حيشرهم.

 روائع البيان والتفسري
   ِئك ةم اْلممق ر بمون  و م ْن ي ْست  ْنِكْف ع ْن ِعب  اد تِِه و ي ْست ْكربْ ل ْن ي ْست  ْنِكف  اْلم ِسيحم أ ْن ي كمون  ع ْبًدا َّللِ  و ال  اْلم ال 

يًعا    ف س ي ْحشمرمهمْم إِل ْيِه مجِ 
ده ملا ذكر تعاَل غلو النصارى يف عيسى عليه السالم، وذكر أنه عب يف بياهنا:-هللا رمحه-السعديقال -

و ال اْلم الِئك ةم اْلممق ر بمون   ورسوله، ذكر هنا أنه ال يستنكف عن عبادة ربه، أي: ال ميتنع عنها رغبة عنها، 
 االستنكاف وتنزيههم عن االستكبار من باب أوَل، ونفي الشيء فيه إثبات ضده.فنزههم عن 

أي: فعيسى واملالئكة املقربون قد رغبوا يف عبادة رهبم، وأحبوها وسعوا فيها مبا يليق بأحواهلم، فأوجب هلم 
يرون افتقارهم  لذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته وال إلهليته، ب

 لاذلك فوق كل افتقار.
وال يظن أن رفع عيسى أو غريه من اْللق فوق مرتبته اليت أنزله هللا فيها وترفعه عن العبادة كماال بل هو 

ِه ْم ِإل يْ و م ن ي ْست نِكْف ع ْن ِعب اد تِِه و ي ْست ْكربْ ف س ي ْحشمرمهم  النقص بعينه، وهو حمل الاذم والعقاب، وهلاذا قال: 
يًعا أي: فسيحشر اْللق كلهم إليه، املستنكفني واملستكربين وعباده املؤمنني، فيحكم بينهم حبكمه  مجِ 

 (477)العدل، وجزائه الفصل.اه  

                                                           
الضمري يف )يستنكف( مفرد عاد على لفظ )من( ، والضمري يف )سيحشرهم( الغائب عاد على معىن )من( أو  - 470

 على معىن من يستنكف ومن مل يستنكف، فثمة مقّدر يقتضيه سياق اآلية الكرمية.
 ( 210/  1لة) االناْر : مؤسسة الرس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -477



  يف تفسريها ما خمتصره: –هللا  رمحه-كثريوأضاف ابن  -
ةم  وقد استدل بعض من ذهب إَل تفضيل املالئكة على البشر هباذه اآلية حيث قال:  و ال اْلم الِئك 

وليَ له يف ذلك داللة؛ ألنه إمنا عطف املالئكة على املسيح؛ ألن االستنكاف هو االمتناع،  اْلممق ر بمون  
وال يلزم من كوهنم أقوى  و ال اْلم الِئك ةم اْلممق ر بمون   واملالئكة أقدر على ذلك من املسيح؛ فلهاذا قال: 

 ا أفضل.وأقدر على االمتناع أن يكونو 
وقيل: إمنا ذكروا؛ ألهنم اخّتاذموا آهلة مع هللا، كما اختاذ املسيح، فأخرب تعاَل أهنم عبيد من عبيده وخ ْلق من 

ق ْوِل و همْم و ق الموا اخت  اذ  الر مْح نم و ل ًدا سمْبح ان هم ب ْل ِعب اٌد ممْكر ممون  ال ي ْسِبقمون هم بِالْ خلقه، كما قال هللا تعاَل: 
ْشي  بِأ   ِن اْرت ض ى و همْم ِمْن خ  ْلف همْم و ال ي ْشف عمون  ِإال ِلم  . ْمرِِه ي  ْعم لمون  . ي  ْعل مم م ا ب  نْي  أ ْيِديِهْم و م ا خ  ِتِه ممْشِفقمون 

ِلك  جن ْزِي الظ اِلِمني    ِلك  جن ْزِيهِ ج ه ن م  ك اذ   (474)[.اه 24-20األنبياء: ] و م ْن ي  قمْل ِمن ْهمْم ِإّنِ إِل هٌ ِمْن دمونِهِ ف اذ 
  ْست  ْنك فموا و اْست ْكب  رموا اف أ م ا ال اِذين  آم نموا و ع ِملموا الص احِلاِت ف  ي مو فِّيِهْم أمجمور همْم و ي زِيدمهمْم ِمْن ف ْضِلِه و أ م ا ال اِذين

دمون  هل مْم ِمْن دموِن اَّللِ  و لِيًّا و ال ن ِصرياً   (173)ف  ي مع اذِّب مهمْم ع اذاباً أ لِيماً و ال جيِ 
 (474)إعراب مفردات اآلية 

آمنوا( )الاذين( اسم موصول مبين يف حمّل رفع مبتدأ )أّما( حرف ْرط وتفصيل )الفاء( عاطفة تفريعّية )
منصوب  الصاحلات( مفعول به)عملوا( مثل آمنوا )الواو( عاطفة )فعل ماض مبين على الضّم.. والواو فاعل 

 يويّف( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على)الفاء( رابطة جلواب أّما )وعالمة النصب الكسرة 
ه ثان منصوب أجور( مفعول ب)هم( ضمري مفعول به أّول )الياء والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا و 

يزيد( ) ب من فضل( جاّر وجمرور متعّلق)يزيدهم( مثل يوفّيهم )الواو( عاطفة )هم( ضمري مضاف إليه )و 
ول مطلق عاذابا( مفع)أّما الاذين ... فيعاّذهبم( تعرب كاملتقّدمة )الواو( عاطفة )إليه اهلاء( مضاف )، و 

 أليما( نعت منصوب.)املصدر منصوب نائب عن املصدر فهو اسم 
حمّل  هم( ضمري يف)الالم( حرف جّر و )جيدون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )ال( نافية )الواو( عاطفة )

 -ولّيا( نعت تقّدم على املنعوت)من دون( جاّر وجمرور متعّلق حبال من )، « 446»جيدون( )جّر متعّلق ب 
كيد النفي، ال( زائدة لتأ)الواو( عاطفة )ولّيا( مفعول به منصوب )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )
 ولّيا( منصوب مثله.)نصريا( معطوف على )

 ان والتفسريروائع البي
  ِف أ م ا ال اِذين  آ م نموا و ع ِملموا الص احلِ اِت ف  ي مو فِّيِهْم أمجمور همْم و ي زِيدمهمْم ِمْن ف ْضِله 

                                                           
 (946/ 2الناْر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -474
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -474 ه ( نشر : دار الْر
 (257/  0دمشق) –

 على أنه متعّد ملفعولني، واملفعول األول هو )ولّيا( .أو متعّلق مبحاذوف مفعول به ثان لفعل جيدون  - 446



، رمحه هللا يف تفسريه: يعين جل ثناؤه باذلك: فأما املؤمنون املقّرون بوحدانية هللا-قال أبو جعفر الطربي-
له بالعبودية، والعاملون الصاحلات من األعمال، وذلك: أن ي رِدموا على اْلاضعون له بالطاعة، املتاذلِّلون 

رهبم قد آمنوا به وبرسله، وعملوا مبا أتاهم به رسله من عند رهبم، من فعل ما أمرهم به، واجتناب ما أمرهم 
، يعين فضله ويزيدهم من، يقول: فيؤتيهم جزاء  أعماهلم الصاحلة وافًيا تامًّا فيوفِّيهم أجورهمباجتنابه

جل ثناؤه: ويزيدهم على ما وعدهم من اجلزاء على أعماهلم الصاحلة والثواب عليها، من الفضل والزيادة 
ما مل يعرّفهم مبلغه،  ومل حيّد هلم منتهاه. وذلك أن هللا وعد من جاء من عباده املؤمنني باحلسنة الواحدة 

، عامل على عمله الصاحل من أهل اإلميان احملدود مبلغه عشر  أمثاهلا من الثواب واجلزاء. فاذلك هو أجر كلِّ 
والزيادة على ذلك تفضُّل من هللا عليهم، وإن كان كل ذلك من فضله على عباده. غري  أن الاذي وعد 
عباد ه املؤمنني أن يموفيهم فال ينقصهم من الثواب على أعماهلم الصاحلة، هو ما ح دُّ مبلغه من الع ْشر، 

ْدره حّد لق  ما يشاء، الك غري حمدود مبلغها، فيزيد من ْاء من خلقه على ذلك قدر والزيادة على ذل
 (441)يوقف عليه.اه 

   ِدمون  هل مْم ِمْن دموِن اَّلل ابًا أ لِيًما و ال  جيِ    لِيًّا و ال  ن ِصريًا و  و أ م ا ال اِذين  اْست  ْنك فموا و اْست ْكب  رموا ف  ي مع اذِّب مهمْم ع اذ 
 أي: عن عبادة هللا تعاَل  و أ م ا ال اِذين  اْست نك فموا و اْست ْكب  رموا   يف تفسريه : -رمحه هللا -السعديقال -

ابًا أ لِيًما   وهو سخط هللا وغضبه، والنار املوقدة اليت تطلع على األفئدة. ف  ي مع اذِّب مهمْم ع اذ 
   دمون  هل مم مِّن دموِن اَّللِ  و لِيًّا و أي: ال جيدون أحدا من اْللق يتوالهم فيحصل هلم  ال ن ِصريًا و ال جيِ 

املطلوب، وال م ن ينصرهم فيدفع عنهم املرهوب، بل قد ختلى عنهم أرحم الرامحني، وتركهم يف عاذاهبم 
 (442)خالدين، وما حكم به تعاَل فال راّد حلكمه وال مغرّي لقضائه.اه  

 ًا الن اسم ق ْد جاء كمْم ب مْرهاٌن ِمْن ر بِّكمْم و أ نْ ز ْلنا إِل ْيكمْم نموراً ممِبينا  (179)يا أ ي ُّه 
 (443)إعراب مفردات اآلية 

 (445)من رّبكم( جاّر وجمرور ومضاف إليه متعّلق بنعت لربهان )،  (449)يا أيها.. برهان( مّر إعراهبا ) 
يف  كم( ضمري)إَل( حرف جّر و )نا( فاعل )أنزلنا( فعل ماض مبين على السكون.. و )الواو( عاطفة )

 مبينا( نعت منصوب.)نورا( مفعول به منصوب )أنزلنا( ، )حمّل جّر متعّلق ب 

                                                           
  920/ 4الناْر : مؤسسة الرسالة ) -اكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد ْ -441

/16457) 
 ( 210/  1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -442
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف: -443  –ه ( نشر: دار الْر

 (254/  0دمشق)
 ( من هاذه السورة.176يف اآلية )- 449
 أو متعّلق ب )جاءكم( .- 445



 روائع البيان والتفسري
  ي ا أ ي ُّه ا الن اسم ق ْد ج اء كمْم ب مْره اٌن ِمْن ر بِّكمْم و أ نْ ز ْلن ا إِل ْيكمْم نمورًا ممِبيًنا 
 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكمقوله تعاَل: ما خمتصره: يف تفسريها -رمحه هللا-قال القرطيب-

يعين حممدا صلى هللا عليه وسلم، عن الثوري، وُساه برهانا ألن معه الربهان وهو املعجزة. وقال جماهد: 
الربهان هاهنا احلجة، واملعىن متقارب، فإن املعجزات حجته صلى هللا عليه وسلم. والنور املنزل هو القرآن، 

 لة، فهو نور مبني، أي واضحعن احلسن، وُساه نورا ألن به تتبني األحكام ويهتدى به من الضال
 (440)بني.اه 

من  مينت تعاَل على سائر الناس مبا أوصل إليهم يف بياهنا إمجااًل ما نصه: -رمحه هللا -السعدي زادو -
ي أ ي ُّه ا الن اسم ق ْد  )الرباهني القاطعة واألنوار الساطعة، ويقيم عليهم احلجة، ويوضح هلم احملجة، فقال: 

 أي: حجج قاطعة على احلق تبينه وتوضحه، وتبني ضده. ِمن ر بِّكمْم  ج اء كمم ب مْره انٌ 
 س نمرِيِهْم آي اتِن ا يف اآلف اِق و يف أ نْ فمِسِهْم ح َّ  وهاذا يشمل األدلة العقلية والنقلية، اآليات األفقية والنفسية 

 . ي  ت ب  ني   هل مْم أ ن هم احلْ ّق 
ما يدل على ْرف هاذا الربهان وعظمته، حيث كان من ربكم الاذي رباكم  ِمن ر بِّكمْم  ويف قوله: 

الرتبية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم اليت حيمد عليها ويشكر، أن أوصل إليكم البينات، ليهديكم هبا 
 إَل الصراط املستقيم، والوصول إَل جنات النعيم.

  و أ نزْلن ا إِل ْيكمْم نمورًا مُِّبيًنا  وهو هاذا القرآن العظيم، الاذي قد اْتمل على علوم األولني واآلخرين واألخبار
ر، فالناس يف ظلمة إن مل  الصادقة النافعة، واألمر بكل عدل وإحسان وخري، والنهي عن كل ظلم ْو

 (447)خريه.اه   ويف ْقاء عظيم إن مل يقتبسوا من يستضيئوا بأنواره،
 ِ إِل ْيِه ِصراطًا ممْست ِقيماً   و اْعت ص مموا ِبِه ف س يمْدِخلمهمْم يف ر مْح ٍة ِمْنهم و ف ْضٍل و ي  ْهِديِهمْ ف أ م ا ال اِذين  آم نموا بِاَّلل
(175) 

 (444)إعراب مفردات اآلية 
الفاء( رابطة جلواب )،  (444)أّما الاذين آمنوا باهلل واعتصموا به( مّر إعراب نظريها )الفاء( استئنافّية )

 هم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت)يدخل( مضارع مرفوع و )السني( حرف استقبال )الشرط 
 يف حمّل اهلاء( ضمري)من( حرف جّر و )يدخلهم( ، )يف رمحة( جاّر وجمرور متعّلق ب )تقديره هو أي هللا 

                                                           
 (  0/27القاهرة )  –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--440
 ( 217/ 1ة)الناْر : مؤسسة الرسال -سعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر ال -447
يد مؤسسة اإلميان 1370انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -444 ه ( نشر : دار الْر
 (206/  0دمشق) –

 ( من هاذه السورة، ويف الكالم حاذف استغين عنه باملاذكور أي: وأّما الاذين كفروا فلهم كاذا وكاذا.173) يف اآلية - 444



يهديهم( ) الواو( عاطفة)فضل( معطوف على رمحة جمرور مثله )الواو( عاطفة )جّر متعّلق بنعت لرمحة 
ا( مفعول به صراط) -نعت تقّدم على املنعوت -صراطا( )إليه( مثل منه متعّلق حبال من )مثل يدخلهم 
 مستقيما( نعت منصوب.)ثان منصوب 

 روائع البيان والتفسري
  ِِصر اطًا ممْست ِقيًما  ف أ م ا ال اِذين  آ م نموا بِاَّللِ  و اْعت ص مموا بِِه ف س يمْدِخلمهمْم يف ر مْح ٍة ِمْنهم و ف ْضٍل و ي  ْهِديِهْم ِإل ْيه 
أي: مجعوا   هِ ف أ م ا ال اِذين  آم نموا بِاَّللِ  و اْعت ص مموا بِ   :خمتصرهرمحه هللا إمجااًل فقال ما  -فسرها ابن كثري-

 بني مقامي العبادة والتوكل على هللا يف مجيع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا باهلل واعتصموا بالقرآن . 
  ف س يمْدِخلمهمْم يف ر مْح ٍة ِمْنهم و ف ْضٍل  ،أي: يرمحهم فيدخلهم اجلنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا يف درجاهتم

أي: طريقا واضحا ق ْصدا ق  و اما ال  و ي  ْهِديِهْم إِل ْيِه ِصر اطًا ممْست ِقيًما  من فضله عليهم وإحسانه إليهم، 
ج االستقامة وطريق منها اعوجاج فيه وال اِنراف. وهاذه صفة املؤمنني يف الدنيا واآلخرة، فهم يف الدنيا على 

وضات اجلنات ستقيم املفضي إَل ر السالمة يف مجيع االعتقادات والعمليات، ويف اآلخرة على صراط هللا امل
 (446).اه 
 ْل هم و ل ٌد و ل هم أمْخٌت ف  ل ها ِنص  َ ر ك  و همو  فم ما ت   ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك الل ِة ِإِن اْمرمٌؤ ه ل ك  ل ْي

ا و ل ٌد ف ِإْن كان  ت ا اثْ ن ت  نْيِ ف  ل همم ا الث ُّلمثاِن مم ا ت  ر ك  و ِإْن كانموا ِإْخو ًة رِ  ِر ِمْثلم ي رِثمها ِإْن ملْ  ي كمْن هل  جااًل و ِنساًء ف ِللاذ ك 
ْ يْ  م اَّلل م ل كمْم أ ْن ت ِضلُّوا و اَّلل م ِبكملِّ   (170)ٍء ع ِليٌم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ ي مب  نيِّ

 (441)إعراب مفردات اآلية 
مري قل( فعل أمر، والفاعل ض)الكاف( ضمري مفعول به )يستفتون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل و )

ة املقّدرة على يفيت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمّ )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )مسترت تقديره أنت 
متعّلق ب  وجمرور يف الكاللة( جارّ )كم( ضمري مفعول به )الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و 

امرؤ( فاعل فعل حماذوف يفّسره املاذكور بعده أي إن هلك امرؤ )إن( حرف ْرط جازم )يفتيكم( ، )
جّر  الالم( حرف)ليَ( فعل ماض جامد ناقص )مسترت تقديره هو هلك( فعل ماض، والفاعل ضمري )

له( مثل األول )الواو( عاطفة )ولد( اسم ليَ مرفوع )اهلاء( ضمري مبين يف حمّل جّر متعّلق خبرب ليَ )و 
ّلق خبرب مقّدم هلا( مثل له متع)الفاء( رابطة جلواب الشرط )أخت( مبتدأ مؤّخر مرفوع )متعّلق خبرب مقّدم 

مري ترك( مثل هلك وض)ما( اسم موصول مبين يف حمّل جّر مضاف إليه )( مبتدأ مؤّخر مرفوع نصف)
يرث( مثل يفيت و )هو( ضمري منفصل مبين يف حمّل رفع مبتدأ )الواو( استئنافّية )الفاعل يعود إَل اهلالك 
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 (201/  0دمشق) –



 (442) لشرطيكن( مضارع ناقص جمزوم فعل ا)مل( وحرف نفي )إن( مثل األول )ها( ضمري مفعول به )
نتا( فعل كا)إن( مثل األول )الفاء( عاطفة )ولد( اسم يكن مرفوع، )هلا( مثل له متعّلق خبرب يكن )، 

ن منصوب اثنتني( خرب كا)األلف( اسم كان )ماض ناقص مبين على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط.. و 
ما( )ّر من( حرف ج)هلما الثلثان( مثل هلا النصف )الفاء( رابطة جلواب الشرط )وعالمة النصب الياء 

إن كانوا إخوة( )الواو( عاطفة )ترك( مثل هلك )الثلثان( ، )اسم موصول مبين يف حمّل جّر متعّلق حبال من 
نساء( معطوف على رجال منصوب مثله )الواو( عاطفة )رجاال( بدل من إخوة )مثل إن كانتا اثنتني 

ألصل  وهو يف -مثل( مبتدأ مرفوع)للاذكر( جاّر وجمرور متعّلق خبرب مقّدم ) الفاء( رابطة جلواب الشرط)
يه جمرور األنثيني( مضاف إل)حّظ( مضاف إليه جمرور ) -نعت ملبتدأ حماذوف أي حّظ مثل حّظ األنثيني

يبنّي( )عّلق ب لكم( مثل له مت)هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )يبنّي( مثل يفيت )،  (443)وعالمة اجلّر الياء 
 تضّلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حاذف النون.. والواو فاعل.)أن( حرف مصدري ونصب )، 

 .(449)أن تضّلوا( يف حمّل نصب مفعول ألجله على حاذف مضاف أي خشية أن تضّلوا )واملصدر املؤّول 
ْيء( مضاف )( ، يمعل)بكل( جاّر وجمرور متعّلق ب )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )الواو( استئنافّية )

 عليم( خرب املبتدأ هللا.)إليه جمرور 
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–يعبد الرمحن مقبل بن هادى الوادع سبب نزول هاذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبوجاء يف 
 ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

جابر بن عبد هللا قال: مرضت فأتان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله عن  (55ص - 11مسلم ج)
وسلم وأبو بكر يعودان ماْيني فأغمي علي، فتوضأ ُث صب علي من وضوئه فأفقت قلت: يا رسول هللا  

 يف ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم كيف أقضي يف ماِل؟ فلم يرد علي  ْيئا حَّ نزلت آية املرياث 
 ( 445).اه اْلك الل ةِ 

                                                           
 أو هو تام، واجلاّر )له( متعّلق به أو حال من )ولد( وهو فاعل يكن. - 442
 ( من هاذه السورة.11انظر إعراب نظري هاذه اآلية يف اآلية ) - 443
 حمّل جّر بالالم يف جيوز توجيه اإلعراب يف اآلية بوجود حاذف )ال( النافية بعد أن أي: لئاّل تضّلوا، فاملصدر املؤّول - 449

 املقّدرة متعّلق ب )يبنّي( .
لنزول يف الصحيح املسند من أسباب ا -رمحه هللا–يعبد الرمحن مقبل بن هادى الوادع قال احملدث العالمة أِب - 445
، 74ص 3، وقال هاذا حديث حسن صحيح، وأبو داود ج146ص 3( احلديث أخرجه الرتماذي ج41،42  -)ص

، وأبو نعيم 326، وابن اجلارود ص17ص 2، والطيالسي ج372و 367ص 3واإلمام أمحد ج، 2724وابن ماجه رقم 
 .157ص 7ج
 تنبيه: 



  ْل هم و ل ٌد و ل هم أمْخٌت ف  ل ه ا ِنص  َ ل ِة ِإِن اْمرمٌؤ ه ل ك  ل ْي فم م ا ت  ر ك  و همو  ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك ال 
ان  ت ا اثْ ن ت  نْيِ ف  ل همم ا  ِر ِمْثلم الث ُّلمث اِن مم ا ت  ر ك  و إِ ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل ٌد ف ِإْن ك  ااًل و ِنس اًء ف ِللاذ ك  ْن ك انموا ِإْخو ًة رِج 

 ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ 
يف  أخرب تعاَل أن الناس استفتوا رسوله صلى هللا عليه وسلم أي:يف بياهنا: -رمحه هللا -قال السعدي-

وهي امليت ميوت وليَ له ولد صلب وال ولد ابن،  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك الل ِة  الكاللة بدليل قوله: 
َ  ل هم و ل ٌد  وال أب، وال جد، وهلاذا قال:  أي: ال ذكر وال أنثى، ال ولد صلب وال  ِإِن اْمرمٌؤ ه ل ك  ل ْي

 ولد ابن.
ليَ باإلمجاع ال يرثون مع الوالد، فإذا هلك و  وكاذلك ليَ له والد، بدليل أنه ورث فيه اإلخوة، واألخوات

ف  ل ه ا ِنْصفم م ا أي: ْقيقة أو ألب، ال ألم، فإنه قد تقدم حكمها.  و ل هم أمْخٌت  له ولد وال والد 
أي نصف مرتوكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغري ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما  ت  ر ك  

 تقدم.
  و همو  أي: أخوها الشقيق أو الاذي لألب ي رِث مه ا ِإن ملْ  ي كمن هل  ا و ل ٌد  ومل يقدر له إرثا ألنه عاصب

 فيأخاذ ماهلا كله، إن مل يكن صاحب فرض وال عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض.
  ان  ت ا ج اال مم ا ت  ر ك  و ِإن ك انموا ِإْخو ًة رِ  ف  ل همم ا الث ُّلمث انِ  أي: فما فوق  اثْ ن ت  نْيِ  أي: األختان  ف ِإن ك 

ِر ِمْثلم ح ظِّ األنْ ث  ي  نْيِ  أي: اجتمع الاذكور من اإلخوة لغري أم مع اإلناث  و ِنس اءً  فيسقط فرض  ف ِللاذ ك 
 (440) اإلناث ويعصبهن إخوهتن.اه 

 ) ْيٍء ع ِليٌم  ْ م اَّلل م ل كمْم أ ْن ت ِضلُّوا و اَّلل م ِبكملِّ   ي مب  نيِّ
م اَّلل م ل كممم  وقوله: -  أي: يفرض لكم فرائضه، وحيّد لكم حدوده، ويوضح لكم ْرائعه. ي مب  نيِّ

                                                           

ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يِف وهنا يقول إهنا نزلت فيه  يموِصيكممم اَّلل م يِف أ ْوالدِكممْ قد تقدم أهنا نزلت يف جابر  
نزلت يف بنات سعد بن الربيع وأن آية   يموِصيكممم اَّلل م وقد رجح احلافظ ابن كثري رمحه هللا أن آية  اْلك الل ةِ 

}  4نزلت يف جابر فإنه إمنا كان له إذ ذاك أخوات ومل يكن له بنات ا. ه . وقال احلافظ يف الفتح ج ي ْست  ْفتمون ك 
 م.وقد قدمت املستند واضحا يف أوائل هاذه السورة وهللا أعلوهاذه قصة أخرى غري اليت تقدمت فيما يظهر ِل،  337ص

وأقول ال مانع أن تكون اآليتان نزلتا معا يف قصة جابر يف آن واحد إذ احلديث حديٌث واحد يدور على حممد بن  
يه عنه ويقول:  وبعضهم يرو  يموِصيكممم اَّلل م املنكدر، فبعضهم يرويه عنه ويقول آية املرياث وبعضهم يرويه عنه ويقول: 

  ي ْست  ْفتمون ك   فإن قيل يشكل عليك أن آية يموِصيكممم اَّلل م  نزلت يف ْأن جابر وبنات سعد بن الربيع وقد استشهد
من آخر القرآن نزوال. أقول: ال إْكال فعلى فرض صحة حديث جابر يف بنات سعد بن و ي ْست  ْفتمون ك  بأحد وآية 

 تركته بعد موته. على أنه ال ينبغي أن تعارض األحاديث الصحيحة حبديث عبد هللا بن حممدالربيع ال يلزم أهنا قسمت 
 بن عقيل فهو سيئ احلفظ كما هو معروف من ترمجته.

 (217/ 1ة) الناْر : مؤسسة الرسال -سعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر ال -440



ْيٍء ع ِليٌم  أي: لئال تضلوا عن احلق بعد البيان.  أ ْن ت ِضلُّوا  وقوله:   ْ أي: هو عامل  و اَّلل م ِبكملِّ 
بعواقب األمور ومصاحلها وما فيها من اْلري لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات حبسب قربه من 

 (447)يف تفسريه .اه  -رمحه هللا -قاله ابن كثري-املتوىف . 
 

 حكام سورة النساءأفوائد و 
فيها األحكام الشرعية وناذكر هنا الكثري منها مع بيان فوائدها وهللا سورة النساء من السور اليت تكثري 

 املستعان وعليه التكالن.
 ما جاء يف التكافل والرتاحم بني الناس

ا و ب ث  مِ  قال تعاِل: ٍة و خ ل ق  ِمن ْه ا ز ْوج ه  ٍَ و اِحد  ا ن ْ ي ا أ ي ُّه ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال اِذي خ ل ق كمْم ِمْن ن  ْف همم 
ِثريًا و ِنس اًء و ات  قموا اَّلل   ال اِذي ت س اء لمون  بِِه و اأْل ْرح ام  ِإن  اَّلل   ك ان  ع ل ْيكمْم ر ِقيبً   (1ا )رِج ااًل ك 

 اْتملت هاذه اآلية علي أحكام وفوائد مجة منها:
ا الن اسم ات  قموا ر ب كممم ال اِذي  ي اقوله تعاِل: ا ز ْوج ه  أ ي ُّه  ٍة و خ ل ق  ِمن ْه  ٍَ و اِحد  همم ا خ ل ق كمْم ِمْن ن  ْف ا و ب ث  ِمن ْ

ِثريًا و ِنس اءً   رِج ااًل ك 
 مبيناً فوائدها وأحكامها ما خمتصره : --رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

رف له أو وجود إنسان ناْئ من سفاح ال يع -2فناء اإلنسان  -1و لوال النكاح للزم احد أمرين أما: 
 .اصل و ال يقوم على أخالق

طيب ِل أن استطرد هنا قليال حلكم حتديد النسل فأقول: حتديد النسل بعدد معني خالف مطلوب يو  
الشارع فان النيب صلي هللا عليه وسلم أمر بتزويج املرأة الولود أي كثرية الوالدة وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا 

جت ينبغي أن يتزوج املرأة املعروفة بكثرة الوالدة أما بنفسها إن كانت تزو األمم أو األنبياء و قال أهل الفقه: 
 من قبل و عرفت بكثرة الوالدة أو بأقارهبا كأمها و أختها إذا كانت مل تتزوج من قبل.

ُث ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو اْلوف من ضيق الرزق أو اْلوف من تعب الرتبية ؟ إن كان االول 
و ما   تعاَل الن هللا سبحانه وتعاَل إذا خلق خلقا فال بد أن يرزقه. قال هللا تعاَل: فهاذا سوء ظن باهلل

وكأين من دابة ال حتمل رزقها هللا يرزقها ( وقال تعاَل:0-)هود من دابة يف األرض اال على هللا رزقها
 م خشية الفقر: ( وقال تعاَل يف الاذين يقتلون أوالده06) العنكبوت و إياكم وهو السميع البصري

( و إن كان الداعي لتحديد النسل هو اْلوف من تعب الرتبية فهاذا 31) اإلسراء ِنن نرزقهم وإياكم
خطأ فكم من عدد قليل من األوالد اتعبوا أتعابا كبريا يف الرتبية و كم من عدد سهلت تربيتهم بأكثر ممن 

لعبد ربه و متشى تيسري هللا تعاَل و كلما اتقى اهم دوهنم بكثري. فاملدار يف الرتبية صعوبة و سهولة على 
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) الطالق    ومن يتقى هللا جيعل له من أمره يسرا على الطرق الشرعية سهل هللا أمره قال هللا تعاَل: 
 (898) (.اه 9
ام  ِإن  اَّلل   ك ان  ع ل ْيكمْم ر ِقيًبا  وقوله تعاِل:-    و ات  قموا اَّلل   ال اِذي ت س اء لمون  ِبِه و اأْل ْرح 
تساءلون  مبيناً فوائدها ما خمتصره : قال طائفة من املفسرين من السلف :  -رمحه هللا-قال ابن تيمية-

تتعاهدون به وتتعاقدون . وهو كما قالوا ؛ ألن كل واحد من املتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو  به 
اهلدنة أو غري ذلك يسأل اآلخر مطلوبه: هاذا يطلب تسليم املبيع . وهاذا تسليم الثمن : وكل منهما قد 

 (899)أوجب على نفسه مطلوب اآلخر فكل منهما طالب من اآلخر موجب ملطلوب اآلخر  .اه 
ام   عن حكم قوله تعاِل  وأضاف ابن عرِب- وقد اتفقت امللة أن صلة ذوي  :-رمحه هللا-فقال و اأْل ْرح 

األرحام واجبة وأن قطيعتها حمرمة ، وثبت " أن أُساء بنت أِب بكر قالت : إن أمي قدمت علي راغبة 
 (900وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك " )

 :-رمحه هللا-ُث قال
قال علماؤنا : وما بينهم من تعصبة وما جيب للرحم عليهم من صلة معلوم عقال مؤكد ْرعا ، لكن قضاء 
املرياث قد أحكمته السنة والشريعة ، وبينت أعيان الوارثني ، ولو كان هلم يف املرياث حظ لفصل هلم ، أما 

وإمنا أناطوه برحم  ظاهر القرآن ، احلكم بالعتق فقد نقضوه ، فإهنم مل يعلقوه بالرحم املطلقة حسبما قضى
 (901احملرمية ؛ وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإْارة احلديث .اه )

ْنس انم ض ِعيًفا ) قال تعاِل:  (24يمرِيدم اَّلل م أ ْن خيم فِّف  ع ْنكمْم و خمِلق  اإْلِ
يل وهو نظري تثققال اجلصاص يف أحكامها ما خمتصره: التخفيف هو تسهيل التكليف وهو خالف ال-

يريد هللا بكم اليسر  ، وقوله تعاَل :  ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم  قوله تعاَل : 
ما  ، وقوله تعاَل :  وما جعل عليكم يف الدين من حرج  ، وقوله تعاَل :  وال يريد بكم العسر 

 ؛ فنفى الضيق والثقل واحلرج عنا يف هاذه اآليات  يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
 :-رمحه هللا-وأضاف

وذلك ألنه وإن حرم علينا ما ذكر حترميه من النساء فقد أباح لنا غريهن من سائر النساء تارة بنكاح وتارة 
مبلك ميني ، وكاذلك سائر احملرمات قد أباح لنا من جنسها أضعاف ما حظر فجعل لنا مندوحة عن احلرام 

 مبا أباح من احلالل .
                                                           

 باب الزواج -(4/07جمموعة من مؤلفات العثيمني ) - 444
 فصل يف االسباب اليت بني هللا وعباده وبني العباد -(  12/ 32) -انظر جمموع الفتاوي البن تيمية - 444
ب اب ف ْضِل  -(1071لِْلممْشرِِكني ، ومسلم )برقم/  ب اب اهْل ِدي ةِ  -(2927أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/  - 466

ْيِن و ل ْو ك انموا ممْشرِِكني   ِد و اْلو اِلد  ق ِة ع ل ى اأْل قْ ر ِبني  و الز ْوِج و اأْل ْوال   الن  ف ق ِة و الص د 
 (   194/ 2)  -حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 461



ة وهاذه اآليات حيتج هبا يف املصري إَل التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه االجتهاد، وفيه الدالل
على بطالن ماذهب اجملربة يف قوهلم إن هللا يكلف العباد ما ال يطيقون؛ إلخباره بأنه يريد التخفيف عنا ، 

 وتكليف ما ال يطاق غاية التثقيل ، وهللا
 (902أعلم مبعان كتابه .اه )

 ما خمتصره: و خمِلق  اإِلْنس انم ض ِعيفاً مبينا فوائد وحكمة قوله تعاِل: -رمحه هللا–وأضاف ابن القيم -
 قال طاووس ومقاتل وغريمها: ال يصرب عن النساِء. وقال احلسن: هو خلقه من ماٍء مهنٍي.

 وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر اهلوى.
ن ضعفه يعم هاذا كله، وضعفه أ عظم من هاذا وأ كثر: ف إنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف والصواب أ  

اإلرادة، ضعيف العلم ضعيف الصرب، واآلفات إليه مع هاذا الضعف أ سرع من السيل ىف صيب احلدود. 
املعني  دفباالضطرار ال بد له من حافظ معني يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن ختلى عنه هاذا املساع

 فاهلالك أ قرب إليه من نفسه.
هو موجب ويثىن عليه هبا. و -جل جالله-حيمد عليها الرب  وخلقه على هاذه الصفة هو من األممور اليت 

خري وعدل  -لعز وج-حكمته وعزته، فكل ما حيدث من هاذه اْللقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إَل اْلالق 
اله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورمحته، وبالنسبة ِإَل وحكمة، ِإذ مصدر هاذه اْللقة عن صفات كم

ر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبراً وفجوراً اه )  (903العبد تنقسم ِإَل خري ْو
ن كمْم بِاْلب اِطِل ِإال  أ ْن  ي ا:قال تعاِل ا ال اِذين  آم نموا ال  ت ْأكملموا أ ْمو ال كمْم ب  ي ْ كمون  جِت ار ًة ع ْن ت  ر اٍض ِمْنكمْم و ال  ت  أ ي ُّه 

 (24ت  ْقت ملموا أ نْ فمس كمْم ِإن  اَّلل   ك ان  ِبكمْم ر ِحيًما )
عن أحكامها ما خمتصره: والاذي هو احلق، أنه ال يفهم من أكل بالباطل،  -رمحه هللا -قال الكيا اهلراسي-

باطل الاذي ال ا حرم هللا تعاَل أكل املال بالباطل، والحترمي اهلبات اليت يبتغي هبا األغراض الصحيحة، وإمن
 يفضي إَل غرض صحيح، مثل أكل املال بالقمار واْلمر واالغرار، قال هللا تعاَل:

   ن كمْم بِاْلباِطِل و تمْدلموا هِبا ِإَل  احلْمك اِم لِت ْأكملموا ف رِيقاً ِمْن أ ْمواِل الن ُثِْ و ال ت ْأكملموا أ ْموال كمْم ب  ي ْ  .اِس بِاإْلِ
 فالنهي مقيد بوصف، وهو أن تأكله بالباطل.

وقد تضمن ذلك: أكل أبدال العقود الفاسدة، كأمثان البياعات الفاسدة، وكل ْيء ما أباحه هللا تعاَل، 
 فأما الاذي أباحه هللا تعاَل من العقود، فال مدخل فيه.

. فظاهره يقتضي إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض، ِإال  أ ْن ت كمون  جِتار ةً ُث إن هللا تعاَل قال: 
 والتجارة اسم واقع على عقود املعاوضات املقصود هبا طلب األرباح، قال هللا تعاَل.

                                                           
 فصل يف كراهة نكاح األمة -(  392/ 9) -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 462
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 ه ْل أ دملُّكمْم ع لى جِتار ٍة ت مْنِجيكمْم ِمْن ع اذاٍب أ لِيٍم  فسمى االميان جتارة على وجه اجملاز، تشبيها بالتجارات
 (904اه ) صد هبا األرباح.اليت يق

ما نصه: فيه ثالثة أقوال :  وال تقتلوا أنفسكم  وأضاف ابن عرِب يف احكامه لبيان قوله تعاِل: -
 األول : ال تقتلوا أهل ملتكم .

 الثان : ال يقتل بعضكم بعضا .
 الثالث : ال تقتلوا أنفسكم بفعل ما هنيتم عنه ؛ قاله الطربي واألكثر من العلماء .

 لها صحيح وإن كان بعضها أقعد من بعض يف الدين من اللفظ واستيفاء املعىن .وك
والاذي يصح عندي أن معناه : وال تقتلوا أنفسكم بفعل ما هنيتم عنه ، فكل ذلك داخل حتته ، ولكن 

 لهاهنا دقيقة من النظر ؛ وهي أن هاذا الاذي اخرتناه يستويف املعىن ، ولكنه جماز يف لفظ القتل ، وعلى مح
جمازا أيضا ، فإذا مل يكن بد من اجملاز فمجاز يستويف  أنفسكم  اآلية على صريح القتل يكون قوله : 

 (465اه )، فتدبروه عليه . وال تلمزوا أنفسكم  املعىن ويقوم بالكل أوَل ؛ وهاذا كقوله تعاَل : 
ْيًئا    قال تعاِل:  ْ ْيِن ِإْحس انًا و ِباِذي اْلقمْرَب  و اْعبمدموا اَّلل   و ال  تمْشرِكموا بِِه  و اْلي ت ام ى و اْلم س اِكنِي و اجلْ اِر  و بِاْلو اِلد 

بُّ م ْن ك ان  خممْت ااًل  ِذي اْلقمْرَب  و اجلْ اِر اجلْمنمِب و الص اِحِب بِاجلْ ْنِب و اْبِن الس ِبيِل و م ا م ل ك ْت أ مْي انمكمْم ِإن  اَّلل   ال   حيِم
 (30)ف خمورًا 

 ويف هاذه اآلية أحكام وفوائد مجة منها:-
ْيِن ِإْحس انًا  :ما جاء يف قوله تعاِل - ْيًئا و بِاْلو اِلد   ْ  و اْعبمدموا اَّلل   و ال  تمْشرِكموا بِِه 
مر ما خمتصره: فقرن تعاَل ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمر به كما أ -رمحه هللا-قال اجلصاص-

، وكفى باذلك  أن اْكر ِل ولوالديك إِل املصري  ْكرمها بشكره يف قوله تعاَل : هبما ، كما قرن 
 داللة على تعظيم حقهما ووجوب برمها واإلحسان إليهما .

ووصينا  إَل آخر القصة وقال تعاَل :  وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا  وقال تعاَل : 
 . اإلنسان بوالديه حسنا 

َ لك به علم فال تطعهما وصاحبهما  وقال يف الوالدين الكافرين :  وإن جاهداك على أن تشرك ِب ما لي
 . يف الدنيا معروفا 
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لنيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " أكرب الكبائر : اإلْراك باهلل ، ( عن ا906وروى عبد هللا بن أنيَ)
وعقوق الوالدين واليمني الغموس ، والاذي نفَ حممد بيده ال حيلف أحد وإن كان على مثل جناح 

 ( .907البعوضة إال كانت وكتة يف قلبه إَل يوم القيامة ")
 :-رمحه هللا -ُث قال

جيوز أن جياهد إال بإذن األبوين إذا قام جبهاد العدو من قد كفاه اْلروج أجل ذلك قال أصحابنا : ال  ومن
، قالوا : فإن مل يكن بإزاء العدو من قد قام بفرض اْلروج فعليه اْلروج بغري إذن أبويه ، وقالوا يف اْلروج 

سلم إمنا منعه و  يف التجارة وِنوها فيما ليَ فيه قتال : ال بأس به بغري إذهنما ؛ ألن النيب صلى هللا عليه
من اجلهاد إال بإذن األبوين إذا قام بالفرض غريه ، ملا فيه من التعرض للقتل وفجيعة األبوين به ، فأما 
التجارات والتصرف يف املباحات اليت ليَ فيها تعرض للقتل فليَ لألبوين منعه منها ؛ فلاذلك مل حيتج 

 (908إَل استئاذاهنما .اه )
ِب و ِباِذي اْلقمْرَب  و اْلي ت ام ى و اْلم س اِكنِي و اجلْ اِر ِذي اْلقمْرَب  و اجلْ اِر اجلْمنم  ِل:ومنها ما جاء يف قوله تعا -

 و الص اِحِب بِاجلْ ْنِب 
يف فوائدها وأحكامها ما خمتصره: اجلار هو : القريب منك يف املنزل وله حق  -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

 النسب وهو مسلم فله ثالثة حقوق :كبري عليك فإن كان قريبا منك يف 
حق اجلوار وحق القرابة وحق اإلسالم ، وإن كان مسلما وليَ بقريب يف النسب فله حقان ، حق اجلوار  

وحق اإلسالم ، وكاذلك إن كان قريبا وليَ مبسلم فله حقان : حق اجلوار وحق القرابة ، وأن كان بعيدا 
 غري مسلم فله حق واحد حق اجلوار.

ْيِن ِإْحس انًا و ِباِذي اْلقمْرَب  و اْلي ت ام ى و اْلم س اِكنِي و اجلْ اِر ِذي اْلقمْرَب  و اجلْ ا اَل : قال تع   ِر اجلْمنمبِ و بِاْلو اِلد 
 ( اآلية.30)النساء: اآلية

(. فمن حقوق 909وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:)مازال جربيل يوصيين باجلار حَّ ظننت أنه سيورثه () 
اجلار على جاره : إن حيسن إليه مبا استطاع من املال واجلاه والنفع فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

                                                           
عبد هللا بن أنيَ، أبو حيىي، من بين وبرة، من قضاعة، ويعرف باجلهين، وليَ جبهين: صحاِب، من القادة  - 460

الشجعان. من أهل املدينة. كان حليفا لبين سلمة من األنصار، ويقال له اجلهيّن والقضاعي واألنصاري والسلمي 
هد العقبة. و  ، وإفريقية، قاد بعض السرايا يف العصر النبوي. ورحل بعد ذلك إَل مصر)بفتحتني( : صلى إَل القبلتني ْو

 (9/73نقال عن األعالم للزركلي خمتصرا )–وتويف بالشام. 
 باب الرتهيب من اليمني الكاذبة الغموس  -(1432انظر صحيح الرتغيب والرتهيب لأللبان)برقم/  - 467
 الوالدين  باب بر –( 9/344) -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 464
 ب اب اْلو ص اِة بِاجلْ ارِ -ع ْن اْبِن عمم ر  ر ِضي  اَّلل م ع ن ْهمم ا  -( 5550أخرجه البخاري )برقم/ - 464



( .وقال : ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إَل 910: ) خري اجلريان عنه هللا خريهم جلاره ( )
 ( .912ماءها وتعاهد جريانك ( )( . وقال أيضاً : ) إذا طبخت مرقة فأكثر 911جاره ( )

 ومن اإلحسان إَل اجلار تقدمي اهلدايا إليه يف املناسبات فإن اهلدية جتلب املودة وتزيل العداوة .
ومن حقوق اجلار على جاره : أن يكف عنه األذى القوِل والفعلي ، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ال يؤمن فقالوا من يا رسول هللا ؟ قال الاذي ال يأمن جاره وسلم : ) وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا 
(. ويف رواية: )ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه( والبوائق الشرور فمن ال يأمن جاره 913بوائقه( )

 (914فليَ مبؤمن وال يدخل اجلنة .اه )
م ا م ل ك ْت أ   ومنها ما جاء يف قوله تعاِل:- بُّ م ْن ك ان  خممْ و اْبِن الس ِبيِل و   ت ااًل ف خمورًا مْي انمكمْم ِإن  اَّلل   ال  حيِم
 
: قوله تعاَل: )وابن السبيل( قال جماهد: هو الاذي جيتاز بك مارا. والسبيل -رمحه هللا–قال القرطيب -

ده.   الطريق، فنسب املسافر إليه ملروره عليه ولزومه إياه. ومن اإلحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته وْر

                                                           
(ومتام متنه" خري  102/  1( يف صحيح اجلامع والسلسلة الصحيحة لأللبان)  3276انظر حديث) رقم /   - 416

 د هللا خريهم جلاره . "األصحاب عند هللا خريهم لصاحبه و خري اجلريان عن
ْمر ْيٍح اْْلمز اِعيِّ  -(04أخرجه مسلم )برقم/  - 411 و الض ْيِف و لمزموِم  ب اب احلْ ثِّ ع ل ى ِإْكر اِم اجلْ ارِ  -رضي هللا عنه-ع ْن أ ِب 

 الص ْمِت ِإال  ع ْن اْْل رْيِ ومتامه" 
ِه و م ْن ك ان  ي مْؤِمنم بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْلِخِر م ْن ك ان  ي مْؤِمنم بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْلِخِر ف  ْليمْحِسْن ِإَل  ج ارِ  أ ن  الن يب  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ق ال  

رًا أ ْو لِي ْسكمْت " ي ْ  ف  ْليمْكرِْم ض ي ْف هم و م ْن ك ان  ي مْؤِمنم بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْلِخِر ف  ْلي  قمْل خ 
 ب اب اْلو ِصي ِة بِاجلْ اِر و اإْلِْحس اِن إِل ْيهِ  -(  9754أخرجه مسلم) برقم/  -412
اِء اجلْ ارِ  - -(00أخرجه مسلم )برقم/  - 413  ب اب ب  ي اِن حت ْرمِِي ِإياذ 
 باب حقوق دعت إليها الفطرة-(4/29)  -انظر جمموع مؤلفات ابن عثيمني - 419



إَل املماليك، وبني ذلك النيب صلى أمر هللا تعاَل باإلحسان  وما ملكت أميانكمُث قال: قوله تعاَل: 
( وعليه 917( بالرباذة )916(قال: مررنا بأِب ذر)915هللا عليه وسلم، فروى مسلم وغريه عن املعرور بن سويد)

برد وعلى غالمه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو مجعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيين وبني رجل من 
يب صلى بأمه، فشكان إَل النيب صلى هللا عليه وسلم، فلقيت الن إخوان كالم، وكانت أمه أعجمية فعريته

فيك جاهلية( قلت: يا رسول هللا، من سب الرجال سبوا أباه  هللا عليه وسلم فقال: )يا أبا ذر إنك امرؤ
وأمه. قال: )يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم هللا حتت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون 

 (. 918هم مما تلبسون وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ()وألبسو 
دهم -رمحه هللا -وأضاف : فندب صلى هللا عليه وسلم السادة إَل مكارم األخالق وحضهم عليها وأْر

إَل اإلحسان وإَل سلوك طريق التواضع حَّ ال يرو اال نفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيد هللا واملال 
، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضا إمتاما للنعمة وتنفياذا للحكمة، فإن أطعموهم مال هللا

أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفة ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه. وال خالف يف ذلك 
 (919أعلم.اه )وهللا 

إن هللا ال حيب من كان خمتااًل  رمحه هللا يف حكم املختال الفخور ما نصه: قوله: -وأضاف الاذهيب-
. قال ابن عباس يريد باملختال العظيم يف نفسه الاذي ال يقوم حبقوق هللا والفخور هو الاذي  فخورًا 

يفخر على عباد هللا مبا خوله هللا من كرامته وما أعطاه من نعمه. عن أِب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
ألرض رجل ْاب ممن كان قبلكم ميشي يف حلة خمتاالً فخوراً إذ ابتلعته ا صلى هللا عليه وسلم قال: " بينما

                                                           
بو أمية األسدي، الكويف. حدث عن: ابن مسعود، وأِب ذر، مجاعة. وعنه: املعرور بن سويد اإلمام، املعمر، أ - 415

 واصل األحدب، وسامل بن أِب اجلعد، وعاصم بن هبدلة، ومغرية اليشكري، وسليمان األعمش.
وثقه حيىي بن معني. قال أبو حامت: قال األعمش: رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة، أسود الرأس واللحية. قلت: تويف 

 (5/40انظر سري أعالم النبالء للاذهيب )-بضع ومثانني.سنة 
أبو ذر واُسه جندب بن جنادة وساق نسبه إَل غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية  - 410

لى عبن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار قال وكان خامسا يف اإلسالم ولكنه رجع إَل بالد قومه فأقام هبا حَّ قدم 
النيب )صلى هللا عليه وسلم( بعد ذلك وتويف ألربع سنني بقيت من خالفة عثمان وصلى عليه عبد هللا بن مسعود بالرباذة 
زاد غريه سنة اثنتني وثالثني ووقع يف طبقات ابن ُسيع أنه بدري وهو وهم فإن أبا ذر مل يشهد بدرا وقال البخاري  هاجر 

 (00/175انظر تاريخ دمشق البن عساكر )-ازي ومات يف الرباذة يف زمن عثمانإَل النيب )صلى هللا عليه وسلم( حج
 الرباذة )بالتحريك(. من قرى املدينة على ثالثة أميال، هبا مدفن أَب ذر الغفاري رضى هللا عنه. - 417
َم ب اب ِإْطع اِم اْلم ْملموِك مم ا ي ْأكملم و إِْلب اسمهم مم ا ي    -(3134أخرجه مسلم )برقم/  - 414  ْلب 
 (146/ 5القاهرة ) –الناْر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - 414



( . وعن أسامة قال: ُسعت ابن عمر يقول ُسعت رسول هللا 920فهو يتجلجل فيها حَّ تقوم الساعة ")
 (922(.اه )921صلى هللا عليه وسلم يقول: " من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة ")

لمون  و ي ْأممرمون  الن اس  بِاْلبمْخِل و ي ْكتمممون  م ا آت اهممم اَّلل م ِمْن ف ْضِلِه و أ ْعت   قال تعاِل: اِفرِين  ال اِذين  ي  ْبخ  ْدن ا لِْلك 
ابًا ممِهيًنا )   ( 37ع اذ 

الاذين يبخلون ويأمرون الناس  ما خمتصره وبتصرف يسري: قوله تعاَل :  –رمحه هللا  -قال اجلصاص-
قيل يف معىن البخل يف اللغة : إنه مشقة اإلعطاء ، وقيل :  ل ويكتمون ما آتاهم هللا من فضله بالبخ

 البخل منع ما ال ينفع منعه وال يضر باذله .
 وقيل : البخل منع الواجب ، ونظريه الشح ، ونقيضه اجلود .

 وقد عقل من معناه يف أُساء الدين أنه منع الواجب .
وال  قه يف الدين إال على جهة أن فاعله قد أتى كبرية باملنع قال هللا تعاَل : ويقال : إنه ال يصح إطال

حيسْب الاذين يبخلون مبا آتاهم هللا من فضله هو خريا هلم بل هو ْر هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة 
 . فأطلق الوعيد على من خبل حبق هللا الاذي أوجبه يف ماله 

فإنه قد روي عن ابن عباس وجماهد والسدي أهنا  ويكتمون ما آتاهم هللا من فضله  وأما قوله تعاَل : 
 نزلت يف اليهود إذ خبلوا مبا أعطوا من الرزق .

 وكتموا ما أوتوا من العلم بصفة حممد صلى هللا عليه وسلم .
 . وقيل : هو فيمن كان هباذه الصفة وفيمن كتم نعم هللا وأنكرها ، وذلك كفر باهلل تعاَل

قال أبو بكر : االعرتاف بنعم هللا تعاَل واجب وجاحدها كافر ، وأصل الكفر إمنا هو من تغطية نعم هللا 
 تعاَل وكتماهنا وجحودها .

وهاذا يدل على أنه جائز لإلنسان أن يتحدث بنعم هللا عنده ، ال على جهة الفخر بل على جهة االعرتاف 
. وقال صلى هللا عليه وسلم : " ال أما بنعمة ربك فحدث و  بالنعمة والشكر للمنعم ، وهو كقوله : 

                                                           
 ب اب حت ْرمِِي الت ب ْخرتمِ يِف اْلم ْشِي م ع  ِإْعج ابِِه بِِثي ابِهِ  -( 3445أخرجه مسلم )برقم/  - 426

 " ع ْن أ ِب همر يْ ر ة   وأخرجه غريه بألفاظ متقاربة ولكنها خمتلفة عما ذكره املصنف ولفظ مسلم
ن م ا ر جمٌل ي  ت ب ْخت  رم مي ِْشي يِف ب مْرد ْيِه ق ْد أ ْعج   ب ْتهم ن  ْفسمهم ف خ س ف  اَّلل م ِبِه اأْل ْرض  ف  همو  أ ن  ر سمول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ق ال  ب  ي ْ

 ي  ت ج ْلج لم ِفيه ا ِإَل  ي  ْوِم اْلِقي ام ِة "  
ِلياًل  -(3342أخرجه البخاري )برقم/  - 421  ب اب ق  ْوِل الن يبِّ ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ل ْو كمْنتم ممت ِخاًذا خ 
 االستطالة علي الضعيف -الكبرية احلادية واْلمسون-(  74انظر الكبائر للاذهيب )ص/  - 422

 



( وقد كان صلى هللا عليه وسلم خريا منه ، ولكنه 923ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونَ بن مَّ ")
 (924.اه ) فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى  وقال تعاَل : هنى أن يقال ذلك على وجه االفتخار 

اْلع ْدِل ِإن  اَّلل   ي ْأممرمكمْم أ ْن ت مؤ دُّوا اأْل م ان اِت ِإَل  أ ْهِله ا و ِإذ ا ح ك ْمتمْم ب  نْي  الن اِس أ ْن حت ْكممموا بِ ِإن   :قال تعاِل
يًعا ب ِصريًا ) ان  ُسِ   (54اَّلل   نِِعم ا ي ِعظمكمْم بِِه ِإن  اَّلل   ك 

 هلاذه اآلية أحكام وفوائد منها:
قال: فيه دليل على وجوب رد األمانة إذا طلبها مالكها، وقبل الطلب  -رمحه هللا -اهلراسي ما ذكره الكيا-

ال خيفى وجوب الرد، فإن يف وجوب ردها قبل الطلب بطالن جواز اإلمساك، وفيه بطالن مقصود 
وإذا االئتمان، وهو احلفظ املقصود للمالك وهاذا عام يف حق اجلميع، وإن كان قوله تعاَل من بعد: 

خمصوصا باحلكام، غري أن خصوص اآلخر ال يرفع التعلق بعموم   حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل
 (925األول على رأي كثري من األصوليني وإن كان فيهم من خيالف خمالفة هلا وجه حسن.اه )

قال :  بالعدل وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ما خمتصره: قوله تعاَل : -رمحه هللا-وزاد ابن عرِب-
ابن زيد : قال أِب : هم السالطني ، بدأ هللا سبحانه هبم ؛ فأمرهم بأداء األمانة فيما لديهم من الفيء ، 
وكل ما يدخل إَل بيت املال حَّ يوصلوه إَل أربابه ، وأمرهم باحلكم بني الناس بالعدل ، وأمرنا بعد ذلك 

 . هللا وأطيعوا الرسول وأوِل األمر منكم  يا أيها الاذين آمنوا أطيعوا بطاعتهم ، فقال :
قال القاضي : هاذه اآلية يف أداء األمانة واحلكم عامة يف الوالية واْللق ؛ ألن كل مسلم عامل ، بل كل 

 مسلم حاكم ووال .
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : "املقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن ، وكلتا يديه 

 ( .926ميني وهم الاذين يعدلون يف أنفسهم وأهليهم وما ولوا ")
وقال صلى هللا عليه وسلم : " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فاإلمام راع على الناس وهو مسئول 
عنهم ، والرجل راع يف أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والعبد راع يف مال سيده وهو مسئول عنه : أال كلكم 

 ( .927عن رعيته ")راع ومسئول 

                                                           
، ومسلم و ه ْل أ ت اك  ح ِديثم مموس ى  ِل اَّللِ  ت  ع اَل  ب اب ق  وْ  -(3199أخرجاه يف الصحيحني البخاري  )برقم/ - 423

م -(9342)برقم/  َ  ع ل ْيِه الس ال   ب اب يف ِذْكِر يمونم
 باب ذكر اْلالفات الشفعة باجلوار -(   913/ 9) -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 429
 (   191/  2اهلراسي) انظر أحكام القرآن للكيا - 425
م اِم اْلع اِدِل و عمقموب ِة اجلْ ائِِر و احلْ ثِّ ع ل ى الرِّْفِق بِالر ِعي ةِ  -(3960)برقم/  أخرجه مسلم - 420  ب اب ف ِضيل ِة اإْلِ
سلم ب اب ك ر اِهي ِة الت ط اومِل ع ل ى الر ِقيِق و ق  ْوِلِه ع ْبِدي أ ْو أ م يِت، وم -(2304 أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/ - 427

م اِم اْلع اِدِل و عمقموب ِة اجلْ ائِِر و احلْ ثِّ ع ل ى الرِّْفِق بِالر ِعي ةِ  -(3964 )برقم/  ب اب ف ِضيل ِة اإْلِ



فجعل صلى هللا عليه وسلم يف هاذه األحاديث الصحيحة كل هؤالء رعاة وحكاما على مراتبهم ، وكاذلك 
العامل احلاكم فإنه إذا أفَّ يكون قضى ، وفصل بني احلالل واحلرام ، والفرض والندب ، والصحة والفساد 

 (928وجل أعلم .اه )؛ فجميع ذلك فيمن ذكرنا أمانة تؤدى وحكم يقضى ، وهللا عز 
يِّئ ًة ي كمْن ل هم كِ قال تعاِل: ْ ف اع ًة س  ف اع ًة ح س ن ًة ي كمْن ل هم ن ِصيٌب ِمن ْه ا و م ْن ي ْشف ْع   ْ ا م ْن ي ْشف ْع  ْفٌل ِمن ْه 

ْيٍء ممِقيًتا )  ْ  (45و ك ان  اَّلل م ع ل ى كملِّ 
 ها:أو سيئة وها هي أقوال أهل العلماء في من فوائد اآلية بيان حقيقة ومعين الشفاعة سواء كانت حسنة

على ثالثة أقوال : األول  من يشفع ْفاعة ما خمتصره: اختلف يف قوله : -رمحه هللا-قال ابن عرِب-
 : من يزيد عمال إَل عمل .

 الثان : من يعني أخاه بكلمة عند غريه يف قضاء حاجة .
 ( .929)وليقض هللا سبحانه على لسان رسوله ما ْاء "قال النيب صلى هللا عليه وسلم " اْفعوا تؤجروا ، 

الثالث : قال الطربي يف معناه : من يكن يا حممد ْفيعا لوتر أصحابك يف اجلهاد للعدو يكن له نصيب 
 يف اآلخرة من األجر .

 ومن يشفع وترا من الكفار يف جهادك يكن له كفل يف اآلخرة من اإلُث .
ك ، وقد تكون الشفاعة غري جائزة ، وذلك فيما كان سعيا يف إُث والصحيح عندي أهنا عامة يف كل ذل

 أو يف إسقاط حد بعد وجوبه ، فيكون حينئاذ ْفاعة سيئة .
وروت عائشة " أن قريشا أمههم ْأن املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا : من يكلم رسول هللا صلى هللا 

لمه يد حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكعليه وسلم فيها ؟ فقالوا : ومن جيرتئ إال أسامة بن ز 
أسامة ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أتشفع يف حد من حدود هللا ؟ وامي هللا لو أن فاطمة بنت 

 (931(.اه )930حممد سرقت لقطعت يدها " خمتصرا )
را ؛ ما خمتصره: والشافع الاذي يعني غريه فيصري معه ْفعا بعد أن كان وت -رمحه هللا-وأضاف ابن تيمية-

الشفاعة احلسنة " بإعانة املؤمنني على اجلهاد و " الشفاعة السيئة " بإعانة الكفار على وهلاذا فسرت " 
ان احلسنة " بشفاعة اإلنسقتال املؤمنني كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان . وفسرت " الشفاعة 

أو خيلصه من بالء كما قال احلسن وجماهد وقتادة وابن زيد ؛ فالشفاعة احلسنة  لإلنسان ليجتلب له نفعا
إعانة على خري حيبه هللا ورسوله ؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه . 

                                                           
 (    966/ 3) -حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 424
 الش ف اع ِة ِفيه اب اب الت ْحرِيِض ع ل ى الص د ق ِة و   -(1392أخرجه البخاري )برقم/  - 424
دموِد، ب اب ق ْطِع الس ارِِق الش رِيِف و غ رْيِِه و الن  ْهِي ع ْن الش ف اع ِة يف احلْم -( 3140أخرجاه يف الصحيحني مسلم )برقم/ - 436

 ب اب ك ر اِهي ِة الش ف اع ِة يِف احلْ دِّ ِإذ ا رمِفع  ِإَل  السُّْلط انِ  -(0246والبخاري )برقم/
 (    2/923)  -حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِبظر أحكام القرآن للقاضي ان - 431



حسان ورسوله كالشفاعة اليت فيها ظلم اإلنسان أو منع اإلو " الشفاعة السيئة " إعانته على ما يكرهه هللا 
الاذي يستحقه . وفسرت الشفاعة احلسنة بالدعاء للمؤمنني والسيئة بالدعاء عليهم ، وفسرت الشفاعة 
احلسنة باإلصالح بني اثنني وكل هاذا صحيح . فالشافع زوج املشفوع له إذ املشفوع عنده من اْللق إما 

ى وإما أن يعينه على إُث وعدوان . وكان "النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه طالب أن يعينه على بر وتقو 
 (933(.اه )932)حاجة قال ألصحابه : اْفعوا تؤجروا ويقضي هللا على لسان نبيه ما ْاء "

 ما خمتصره: -رمحه هللا–وأضاف النووي -
عضهم يف ملعروفة ، وهي ْفاعة الناس بوأما الشفاعة املاذكورة يف اآلية ، فاجلمهور على أهنا هاذه الشفاعة ا

 (934بعض ، وقيل : الشفاعة احلسنة : أن يشفع إميانه بأنه يقاتل الكفار ، وهللا أعلم.اه )
ْيٍء ح سِ  :قال تعاِل  ْ ا ِإن  اَّلل   ك ان  ع ل ى كملِّ  ا أ ْو رمدُّوه  يُّوا بِأ ْحس ن  ِمن ْه   (40يًبا )و ِإذ ا حميِّيتمْم بِت ِحي ٍة ف ح 

 قال ابن عثيمني عن أحكام وفوائد هاذه اآلية ما خمتصرا:-
اأن رد التحية يكون على وجهني، جمزئ وأفضل، فاجملزئ مأخوذ من قوله:   ، واألكمل واألفضل أ ْو رمدُّوه 

امن قوله:   ، وقدم األحسن على املثل ألنه أكمل وأفضل.بِأ ْحس ن  ِمن ْه 
 : -رمحه هللا-ُث قال

اآلية عامة يف كل من ألقى إلينا التحية أن ِنييه مبثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلماً أو كافراً، صغرياً 
 بالبناء للمجهول ومل يقل حياكم املسلمون. حميِّيتممْ أو كبرياً؛ ألن اآلية عامة، وهلاذا قال: 

عليكم عليكم، بلفظ صريح، فنقول: و وبناًء على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا: السالم 
 (.935السالم، أما إذا قالوها بلفظ حمتمل فإننا نقول: وعليكم، فقط)

: أنه ال جيزئ الرد بغري السالم، فإذا قال املسلم: السالم عليك، فقلت: أهالً وسهاًل، -رمحه هللا-ُث أضاف
 ملسلم: السالم عليكم، دعاء لكفال جيزئ؛ ألن هاذه التحية ليست مثلها وال أحسن منها، إذ إن قول ا

 بالسالمة من كل اآلفات البدنية واملالية والقلبية وغريها.
 (430لكن أهالً وسهالً ال تفيد إال جمرد الرتحيب باللسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها.اه )

                                                           
 سبق خترجيه أنفاً  - 432
 باب من هم أعوان الظلمة-(   05/ 7) -انظر جمموع الفتاوي البن تيمية - 433
 باب الشفاعة-( 327انظر األذكار للنووي )ص/ - 439
 اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ومتام متنه" أ ن  ر سمول  -رضي هللا عنه-أنَ يشري املصنف للحديث الاذي أخرجاه يف الصحيحني عن - 435

ب اب ِإذ ا ع ر ض  الاذِّمِّيُّ  -(0919أخرجه البخاري )برقم/ -ع ل ْيِه و س ل م  ق ال  ِإذ ا س ل م  ع ل ْيكمْم أ ْهلم اْلِكت اِب ف  قمولموا و ع ل ْيكمْم "
ِم و ك ْيف   -(9629اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م ، ومسلم )برقم/ و غ ي ْرمهم ِبس بِّ الن يبِّ ص ل ى  اِء أ ْهِل اْلِكت اِب بِالس ال  ب اب الن  ْهِي ع ْن ابِْتد 

 ي مر دُّ ع ل ْيِهْم.
 موقع ابن عثيمني -(32/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 430



وقال الشنقيطي يف أحكام السالم علي أهل الكتاب ما نصه: وال جيوز أن نبدأهم بالسالم، والنص يف -
( والسبب يف ذلك: أنه إعزاز هلم وإكرام هلم، واستمْثيِن من هاذا، 937بالسالم ") تبدؤوهمذلك صريح: " ال 

ليه الصالة والسالم للملوك؛ ( يف كتبه ع938قول النيب صلى هللا عليه وسلم: " سالم على من اتبع اهلدى ")
ألن املراد هبا االستعطاف، ُث إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " سالم على من اتبع اهلدى " وهم مل 

 يتبعوا اهلدى، وإمنا قال العلماء: هاذا خاص وال تعارض بني عام وخاص.
أمسيت؟  يف أصبحت؟ كيفبالنسبة للسالم: قيل لإلمام أمحد رمحه هللا: يقولون للاذمي: كيف حالك؟ ك

قال: هو أْد عندي من السالم؛ ألنه نوع من االعتناء واالحتفاء، وأن حاله يوجب أن يشفق عليه حَّ 
يسأل عن حاله وكيف أصبح وكيف أمسى، وكل هاذا سداً لاذريعة املواالة ملن عادى هللا ورسوله؛ ألنه ال 

 (939بد أن يتميز املسلم عن الكافر.اه )
ٍح ب  نْي  الن اِس و   ال  قال تعاِل : ق ٍة أ ْو م ْعرموٍف أ ْو ِإْصال  ِثرٍي ِمْن جن ْو اهمْم ِإال  م ْن أ م ر  ِبص د  ي ْر  يف ك  م ْن ي  ْفع ْل خ 

 (119ذ ِلك  ابِْتغ اء  م ْرض اِت اَّللِ  ف س ْوف  ن مْؤتِيِه أ ْجرًا ع ِظيًما )
 من أحكام هاذه اآلية وفوائدها املستخلصة منها ما يلي: 

 قال ابن عثيمني: أن كثرياً من كالم الناس ليَ فيه خري، فما هو امليزان ملا فيه اْلري وما ال خري فيه؟-
يقل خريًا أو من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فل»اجلواب: امليزان ذكره النيب صّلى هللا عليه وسّلم بقوله: 

( ، ويف هنيه 941« )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»( ويف قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 940« )ليصمت

                                                           
بالسالم وإذا لقيتموهم يف الطريق  تبدؤوهم( ومتام متنه" ال 5265)انظر صحيح سنن أِب داود لأللبان  برقم - 437

 فاضطروهم إَل أضيق الطريق  "
 يشري املصنف  إِل رسائل النيب  لزعماء أهل الكتاب كهرقل عظيم الروم الاذي أحرجاه يف الصحيحني وفيه - 434

ْسال    ٌم ع ل ى م ْن ات  ب ع  اهْلمد ى أ م ا ب  ْعدم ف ِإّنِ أ ْدعموك  ِبِدع اي ِة اإْلِ ِم أ ْسِلْم ت ْسل ْم و أ ْسِلْم ي مْؤِتك  اَّلل م " ِإَل  ِهر ْقل  ع ِظيِم الرُّوِم س ال 
( ب اب دمع اِء الن يِبِّ 2723رقم/ .." واحلديث بطوله أخرجه البخاري )ب أ ْجر ك  م ر ت  نْيِ و ِإْن ت  و ل ْيت  ف ِإن  ع ل ْيك  ِإُْث  اأْل رِيِسيِّني  

ِم، ومسلم )برقم/  ل  ي ْدعموهم ب اب ِكت اِب الن يبِّ ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ِإَل  ِهر قْ  -(3322ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  الن اس  ِإَل  اإْلِْسال 
مِ   ِإَل  اإْلِْسال 

 موقع الشبكة اإلسالمية -باب حكم السالم علي الاذمي-( 12/ 196انظر ْرح زاد املستقنع للشنقيطي ) - 434
ب اب ِحْفِظ اللِّس اِن ومتامه" ق ال   -(5449)برقم/  -رضي هللا عنه–جزء من حديث أخرجه البخاري عن أِب هريرة - 496

رًا أ ْو لِي ْصمم ر سمولم اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  م ْن   ي ْ ْت و م ْن ك ان  ي مْؤِمنم بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم ك ان  ي مْؤِمنم بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْلِخِر ف  ْلي  قمْل خ 
 اآْلِخِر ف ال  ي مْؤِذ ج ار هم و م ْن ك ان  ي مْؤِمنم بِاَّللِ  و اْلي  ْوِم اآْلِخِر ف  ْليمْكرِْم ض ي ْف هم "

 يف صحيح اجلامع لأللبان . 1154انظر حديث )رقم / ( - 491



(، فهاذه ثالثة أحاديث كلها تبني ما هو اْلري يف 942صّلى هللا عليه وسّلم عن قيل وقال وكثرة السؤال)
 (943الكالم.اه )

ن أحد فيها اآلية آية بكر مل يبلغين ع هاذه ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا -وأضاف ابن عرِب-
ذكر ، والاذي عندي فيها أن هللا تعاَل أمر عباده بأمرين عظيمني : أحدمها : اإلخالص ، وهو أن يستوي 

 ظاهر املرء وباطنه .
 والثان : النصيحة لكتاب هللا تعاَل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألئمة املسلمني وعامتهم .

األصلني ، وبعد هاذا فلم يكن بد للخلق من أمر خيتصون به يف أنفسهم ، وخيص  فالنجوى خالف هاذين
به بعضهم بعضا ، فرخص يف ذلك بصفة األمر باملعروف ؛ واحلث على الصدقة ، والسعي يف إصالح 

 ذات البني .
:  اهم ال خري يف كثري من جنو  إذا ثبت هاذا األصل ففيها أربع مسائل : املسألة األوَل قوله تعاَل : 

وإذ  حيتمل أن يكون النجوى مصدرا ، كالبلوى والعدوى ، وحيتمل أن يكون اُسا للمنتجني كما قال : 
 . هم جنوى 

استثناء ْخص من ْخص ، وإن كان مصدرا  إال من أمر بصدقة  فإن كان مبعىن املنتجني فقوله : 
 جاز االستثناء على حاذف تقديره : إال جنوى من أمر بصدقة .

املسألة الثانية : يف صفة النجوى : ثبت عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " إذا كان ثالثة 
 (.944فال يتناجى اثنان دون واحد ")

( عن مالك : ال يتناجى ثالثة دون يعين أربع ، وهاذا صحيح ؛ ألن 945املسألة الثالثة : قال ابن القاسم)
 ما وجدت ، وتعلق احلكم هبا أينما كانت .العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيث

                                                           
ثْ ر ة   يشري املصنف حلديث" ِإن  اَّلل   ح ر م  ع ل ْيكمْم عمقموق  اأْلمم ه اِت و و ْأد  اْلب  ن اِت و م ن ع  و ه اِت و ك رِه  ل كممْ - 492 ِقيل  و ق ال  و ك 

ب اب م ا ي من ْه ى ع ْن  -( 2231)برقم/  -رض هللا عنه-السُّؤ اِل و ِإض اع ة  اْلم اِل " الاذي أخرجه البخاري عن املغرية بن ْعبة
 ِإض اع ِة اْلم الِ 

 موقع ابن عثيمني -( 140/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء") - 493
اِة ااِلثْ ن  نْيِ دمون  الث اِلِث ِبغ رْيِ رِض اهم  -(9652أخرجه مسلم )برقم/ - 499  ب اب حت ْرمِِي ممن اج 
ائل العتقي أبو عبد هللا املصري الفقيه روى عن مالك احلديث واملسبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة هو ع  - 495

 وعن بكر بن مضر ونافع بن أِب نعيم القاري ويزيد بن عبد امللك النوفلي وابن عيينة وغريهم
ب وقال ابن يونَ ذكر أمحد بن ْعي قال النسائي ثقة مأمون أحد الفقهاء وقال احلاكم ثقة مأمون وقال اْلطيب ثقة 

النسوي وِنن عنده عبد الرمحن بن القاسم فأحسن الثناء عليه وأطنب وذكره ابن حبان يف الثقات قال كان خريا فاضال 
ممن تفقه على مالك وفرع على أصوله وذب عنها ونصر من انتحلها قال يونَ بن عبد األعلى مات يف صفر سنة إحدى 

" وقيل إحدى وقيل اثنتني وثالثني له يف صحيح البخاري حديثا واحد قلت وقال 24إن مولده سنة " وتسعني ومائة وقيل
مسلمة بن قاسم كان فقيه البدن من ثقات أصحاب مالك وكان ورعا صاحلا ومل يكن صاحب حديث وقال أمحد بن 



وقد بينا أن علة النهي حتزين الواحد ، وهو موجود يف كل موضع ، وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر ، 
 فيكون املنع آكد .

املسألة الرابعة : إذا ثبت أن هني النيب صلى هللا عليه وسلم معلل بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز 
 (946 حيرم وهللا عز وجل أعلم .اه )ومل

اء  َّللِ  و ل ْو ع ل ى أ نْ فمِسكمْم أ ِو اْلو الِ  ي اقال تعاِل : ْمه د  ا ال اِذين  آم نموا كمونموا ق  و اِمني  بِاْلِقْسِط  ْيِن و اأْل قْ ر ِبني  أ ي ُّه  د 
ت  ْلوموا أ ْو ت مْعرِضموا ف ِإن  اَّلل   ك ان  مب ا  ت  ت ِبعموا اهْل و ى أ ْن ت  ْعِدلموا و ِإنْ ِإْن ي كمْن غ ِنيًّا أ ْو ف ِقريًا ف اَّلل م أ ْوَل  هِبِم ا ف ال  

ِبريًا )  (135ت  ْعم لمون  خ 
 ويف هاذه اآلية بعض األحكام والفوائد منها:

اء  َّلل ِ  ياقوله تعاِل:- ْمه د    نْ فمِسكمم و ل ْو ع ل ى أ  أ ي ُّه ا ال اِذين  آم نموا كمونموا ق  و اِمني  بِاْلِقْسِط 
قال ابن عثيمني: واعلم أن تصدير هللا تعاَل خطابه بالنداء يدل على أمهيته؛ ألن النداء يلفت ُسع -

 السامع، ويتجه إَل املنادي ماذا تريد؟
ُث اعلم أن ختصيص النداء باملؤمنني يفيد أهنم هم األهل لتوجيه مثل هاذا اْلطاب إليهم؛ ألهنم مؤمنون 
ينفاذون أمر هللا إن كان أمراً، ويرتكون هنيه إن كان هنياً، ويتأدبون خبلقه إن كان خلقاً، فكانوا أهاًل ألن 

ا ال اِذين   إَل املتصفني به فقوله:  يوجه اْلطاب إليهم، وكفى ْرفًا باإلميان أن يوجه هللا اْلطاب ي ا أ ي ُّه 
 ْرف عظيم أن يوجه رب العاملني إليك خطاباً. آم نموا 

وذلك أن اإلنسان يف الواقع إما أن يضيف    و ل ْو ع ل ى أ نْ فمِسكممْ وأضاف: أن اإلقرار ْهادة، لقوله: 
 ثة أنواع:الشيء إَل نفسه أو على نفسه، أو لغريه على غريه، فهاذه ثال

األول: دعوى، إذا أضاف الشيء إَل نفسه، وقال: هاذا ِل، أو أنا أطلبك مائة لاير، أو ما أْبه ذلك، 
 فهاذه دعوى حتتاج إَل بينة، وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة.

 الثان: إقرار، إذا أضاف الشيء على نفسه، وهاذا إقرار، مثل أن يقول لفالن علي كاذا.
ذا أضاف الشيء لغريه على غريه، وهاذه ْهادة، يشهد بالشيء لفالن على فالن، وكلها الثالث: ْهادة، إ

 (947اه )تعترب ْهادة.
ا ف ال  ت  ت ِبعمو  وقوله تعاِل- ْيِن و اأْل قْ ر ِبني  ِإْن ي كمْن غ ِنيًّا أ ْو ف ِقريًا ف اَّلل م أ ْوَل  هِبِم  ا اهْل و ى أ ْن ت  ْعِدلموا و ِإْن أ ِو اْلو اِلد 

ِبريًا   ت  ْلوموا أ ْو ت مْعرِضموا ف ِإن  اَّلل   ك ان  مب ا ت  ْعم لمون  خ 
 ره:ما خمتص -رمحه هللا -قال اجلصاص-

                                                           

لاذي روى بن القاسم إال املوطأ احممد احلضرمي سألت حيىي بن معني عنه فقال ثقة ثقة وقال ابن وضاح مل يكن عند 
 (0/252نقال عن هتاذيب التهاذيب البن حجر بتصرف)-عن مالك وُساعه.

 (   970/ 2)  -حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 490
 موقع ابن عثيمني -( 270/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء") - 497



فيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين واألقربني ودل على جواز  أو الوالدين واألقربني  قوله تعاَل : 
ْهادة اإلنسان على والديه وعلى سائر أقربائه ؛ ألهنم واألجنبيني يف هاذا املوضع مبنزلة ، وإن كان الوالدان 
َ بعقوق وال جيب أن ميتنع من الشهادة  إذا ْهد عليهما أوالدمها رمبا أوجب ذلك حبسهما ، وأن ذلك لي

ليهما لكراهتهما لاذلك ؛ ألن ذلك منع هلما من الظلم وهو نصرة هلما كما قال صلى هللا عليه وسلم : ع
" انصر أخاك ظاملا أو مظلوما فقيل : يا رسول هللا هاذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاملا ؟ قال : ترده 

ال طاعة ملخلوق يف ( ، وهو مثل قوله صلى هللا عليه وسلم : "948عن الظلم فاذلك نصر منك إياه ")
 (.949معصية اْلالق ")

وهاذا يدل على أنه إمنا جتب عليه طاعة األبوين فيما حيل وجيوز ، وأنه ال جيوز له أن يطيعهما يف معصية 
 (950هللا تعاَل ؛ ألن هللا قد أمره بإقامة الشهادة عليهما مع كراهتهما لاذلك .اه )

:  إن يكن غنيا أو فقريا فاهلل أوَل هبما  عاَل : ما خمتصره: قوله ت -رمحه هللا -وأضاف ابن عرِب-
املعىن ال متيلوا باهلوى مع الفقري لضعفه ، وال على الغين الستغنائه ، وكونوا مع احلق ؛ فاهلل الاذي أغىن هاذا 
وأفقر هاذا أوَل بالفقري أن يغنيه بفضله باحلق ال باهلوى والباطل ، وهللا أوَل بالغين أن يأخاذ ما يف يده 

العدل واحلق ، ال بالتحامل عليه ، فإمنا جعل هللا سبحانه احلق والعدل عيارا ملا يظهر من اْلبث وميزانا ب
ملا يتبني من امليل ، عليه جتري األحكام الدنياوية ، وهو سبحانه جيري املقادير حبكمته ، ويقضي بينهم 

 يوم القيامة حبكمه .
: معناه ال تتبعوا أهواءكم يف  أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فال تتبعوا اهلوى  :  -رمحه هللا -ُث قال
 (951العدل برمحة الفقري والتحامل على الغين ، بل ابتغوا احلق فيهما ، وهاذا بيان ْاف .اه )طلب 

بُّ اَّلل م اجلْ ْهر  بِالسُّوِء ِمن  اْلق ْوِل ِإال  م ْن ظمِلم  و ك ان  اَّلل م قال تعاِل:   (194يًعا ع ِليًما )ُس ِ ال  حيِم
ن يقول: أيف بيان أحكام اآلية وفوائدها ما خمتصره: و اجلْ ْهر  بِالسُّوِء معناه  -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-

فالن ظلمين، فالن أخاذ حقي، وفالن جحدن وما أْبه ذلك، فاهلل ال حيب هاذا، إال من ظلم بأخاذ حقه 
ند في يف حقه، مثال املظلوم: لو أن إنساناً آذاه جاره فصار يتكلم عأو عدوان عليه، فإن حمبة هللا ال تنت

احلاكم، أو عند األمري، أو من يستطيع أن يزيل مظلمته، وجيهر هباذا السوء، وليَ املراد باجلهر أن يصوت 
 بني الناس، وإمنا املراد أن يبينه لغريه، فإن هاذا املظلوم له أن يقول ذلك.

، الاذي كان يؤذيه جاره، فأمره النيب صّلى هللا عليه وسّلم أن خيرج متاعه من بيته ومن هاذا النوع قصة اجلار
فيمر الناس به فيقولون ما هاذا؟ فيقول: آذان جاري، فصار يف هاذا فضيحة للجار بالفعل. ومن اجلهر 
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بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك، ويقول: أنت خبيل، أنت جبان، أنت سفيه، وما أْبه ذلك، 
فلك أن ترد عليه مبا وصفك به من العيب، فتقول: السفيه أنت، اجلبان أنت، البخيل أنت، كما قال 

ِن اْعت د ى ع ل ْيكمْم ف اْعت دموا ع ل ْيِه مبِْثِل م ا اْعت د ى ع ل ْيكممْ  بدون زيادة؛ لقوله تعاَل:  [، 149]البقرة:   ف م 
و ل م ِن انْ ت ص ر  ب  ْعد    [، ولقوله تعاَل: 120]النحل:   مبِْثِل م ا عموِقْبتمْم بِهِ و ِإْن ع اق  ْبتمْم ف  ع اِقبموا  ولقوله:

ِبيٍل *ِإمن  ا الس ِبيلم ع ل ى ال اِذين  ي ْظِلممون  الن اس  و ي  ب ْغمون  يف األ   ْرِض ِبغ رْيِ احلْ قِّ ظمْلِمِه ف أمول ِئك  م ا ع ل ْيِهْم ِمْن س 
اٌب أ لِيٌم أمول ِئك  هل مْم  ال املستبان ما قا»[، ولقول النيب صّلى هللا عليه وسّلم: 92   91]الشورى:  ع اذ 

 (952« )فعلى البادئ منهما، ما مل يعتد املظلوم
فكل هاذه النصوص تدل على أنه جيوز اجلهر بالقول ممن كان مظلوماً، ومن ذلك ما يفضيه اإلنسان إَل 

لو أن إنساناً ظلمه ْخص وجاء إَل صديقه يتحدث، ويقول: فالن صديقه ورفيقه يف ْكاية احلال، كما 
فعل ِب كاذا .. وفعل ِب كاذا .. وفعل ِب كاذا .. ومن ذلك أيضاً: الزوجة تشكو ما حيصل من زوجها إَل 

 أخواهتا أو إَل أمها، وما أْبه ذلك؛ ألن كل هؤالء مظلومون، وقد استثىن هللا تعاَل من ظلموا.
عنك هللا، فقل: لعنك هللا أنت؛ ألن هاذا اعتداء مبثل ما اعتدى عليك، وعلى هاذا ومن ذلك إذا قال: ل

إذا كان من مظلوم فإن حمبة هللا ال تنتفي عنه، وهاذا من نعمة هللا   اجلْ ْهر  بِالسُّوِء ِمن  اْلق ْولِ نقول: إن 
حَّ من املظلوم صار  ِمن  اْلق ْولِ  اجلْ ْهر  بِالسُّوءِ عّز وجل أن رفع احلرج عنها؛ ألن هللا إذا كان ال حيب 

يف هاذا حرج؛ ألن املظلوم يكاد يتشقق صدره حَّ يتحدث عما يف صدره من الظالمة، فيخف عليه 
 (953األمر.اه )

:ويف هاذه اآلية داللة على وجوب اإلنكار على من تكلم بسوء فيمن  -رمحه هللا -وأضاف اجلصاص -
عاَل قد أخرب أنه ال حيب ذلك ، وما ال حيب فهو الاذي ال يريده كان ظاهره السرت والصالح ؛ ألن هللا ت

فما مل يظهر لنا ظلمه فعلينا إنكار سوء القول فيه  إال من ظلم  أن نكرهه وننكره ؛ وقال : ، فعلينا 
 (459. اه )

 ىما جاء يف اليتام
اهل مْم ِإَل  أ ْمو اِلكمْم ِإن هم ك ان  حموبًا  اْلْ ِبيث  بِالط يِِّب و ال  ت ْأكملموا أ ْمو  و آ تموا اْلي ت ام ى أ ْمو اهل مْم و ال  ت  ت ب د لموا قال تعاِل:

ِبريًا )  (2ك 
 من أحكام وفوائد هاذه اآلية:
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قال ما خمتصره: " اليتيم " يف اآلدميني من فقد أباه ؛ ألن أباه هو الاذي -رمحه هللا -ما ذكره ابن تيمية-
يهاذبه ؛ ويرزقه ؛ وينصره : مبوجب الطبع املخلوق ؛ وهلاذا كان تابعا يف الدين لوالده ؛ وكان نفقته عليه 

وه ا اإليواء ودفع األذى . فإذا عدم أبوحضانته عليه واإلنفاق هو الرزق . و " احلضانة " هي النصر ألهن
طمعت النفوس فيه ؛ ألن اإلنسان ظلوم جهول واملظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
املقتضى ومن جهة ضعف املانع ويتولد عنه فسادان : ضرر اليتيم ؛ الاذي ال دافع عنه وال حيسن إليه 

وإذ  م هللا أمر اليتامى يف كتابه يف آيات كثرية مثل قوله : وفجور اآلدمي الاذي ال وازع له . فلهاذا أعظ
وقوله :  أخاذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال هللا وبالوالدين إحسانا وذي القرَب واليتامى واملساكني 

  ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم املفسد من املصلح 
وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اْلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إَل أموالكم إنه كان حوبا   :  وقوله
 (955).اه كبريا 

سألة قوله تعاَل : فيها ست مسائل : امل يف أحكامه قال ما خمتصره: -رمحه هللا–وما ذكره ابن عرِب -
كنوهم منها ، واجعلوها يف أيديهم ، وذلك لوجهني معناه وأعطوا ، أي م وآتوا  األوَل : قوله تعاَل : 

 : أحدمها : إجراء الطعام والكسوة ؛ إذ ال ميكن إال ذلك ملن ال يستحق األخاذ الكلي واالستبداد .
اد .  الثان رفع اليد عنها بالكلية ، وذلك عند االبتالء واإلْر

ال أب له من اآلدميني حَّ يبلغ احللم  : وهو عند العرب اسم لكل من اليتامىاملسألة الثانية : قوله 
 ، فإذا بلغه خرج عن هاذا االسم ، وصار يف مجلة الرجال .

د عند البلوغ واستقل بنفسه يف النظر هلا ، واملعرفة مبصاحلها ، والنظر بوجود  وحقيقة اليتم االنفراد؛ فإن ْر
فهه احللم وهو مستمر يف غرارته وس األخاذ واإلعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من احلجر ، وإن بلغ

متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة ، وبقي عليه حكم احلجر ، ومتادى عليه االسم جمازا لبقاء 
 احلكم عليه .

كانوا يف اجلاهلية لعدم الدين ال يتحرجون   وال تتبدلوا اْلبيث بالطيب املسألة الثالثة : قوله تعاَل : 
ى ، فيأخاذون أموال اليتامى ويبدلوهنا بأمواهلم ، ويقولون : اسم باسم ورأس برأس ، مثل عن أموال اليتام

 أن يكون لليتيم مائة ْاة جياد فيبدلوهنا مبائة ْاة هزَل هلم ، ويقولون : مائة مبائة ؛ فنهاهم هللا عنها .
 قال علماؤنا : معىن تأكلوا وال تأكلوا أمواهلم إَل أموالكم  املسألة الرابعة : قوله تعاَل : 

 جتمعوا وتضموا أمواهلم إَل أموالكم ، وألجل ذلك قال بعض الناس : معناه مع أموالكم .
واملعىن الاذي يسلم معه اللفظ ما قلنا : هنوا أن يعتقدوا أن أموال اليتامى كأمواهلم ويتسلطون عليها باألكل 

 واالنتفاع .
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ملا نزلت اعتزل كل وِل يتيمه ، وأزال ملكه عن ملكه حَّ آلت  املسألة اْلامسة : روي أن هاذه اآلية
احلال أن يصنع لليتيم معاْه فيأكله ، فإن بقي له ْيء فسد ومل يقربه أحد ، فعاد ذلك بالضرر عليهم 

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح  ، فأرخص هللا سبحانه يف املخالطة قصدا لإلصالح ، ونزلت هاذه : 
 لطوهم فإخوانكم هلم خري وإن ختا

املسألة السادسة : إن كان املعىن باآلية اإلنفاق فاذلك يكون ما دامت الوالية ، ويكون اسم اليتم حقيقة   
 كما قدمناه .

د ، ويكون تسميته يتيما جمازا ؛ املعىن الاذي   وإن كان اإليتاء هو التمكني وإسالم املال إليه فاذلك عند الْر
 كان يتيما .

هه اجلامع بينهما أن العلة اليت ألجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسف واملعىن ُث قال:
؛ فما دامت العلة مستمرة ال يرتفع احلكم ، وإذا زالت العلة زال احلكم وهاذا هو املعين بقوله سبحانه : 

  دا فادفعوا إليهم أمواهلم  (956.اه )فإن آنستم منهم ْر
ًدا ف اْدف  عموا إِل ْيِهمْ و ابْ ت    قال تعاِل: ْْ ا  لموا اْلي ت ام ى ح َّ  ِإذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف ِإْن آ ن ْستمْم ِمن ْهمْم رم أ ْمو اهل مْم و ال  ت ْأكملموه 

ارًا أ ْن ي ْكب  رموا و م ْن ك ان  غ ِنيًّا ف  ْلي ْست  ْعِفْف و م ْن ك ان  ف ِقريًا ف  ْلي ْأكمْل بِا م ْعرموِف ف ِإذ ا د ف  ْعتمْم ِإل ْيِهْم لْ ِإْسر افًا و ِبد 
ِهدموا ع ل ْيِهْم و ك ف ى بِاَّللِ  ح ِسيًبا ) ْْ  (0أ ْمو اهل مْم ف أ 

 ويف هاذه اآلية مجلة من الفوائد واألحكام ناذكرها فيما يلي:
ًدا ف اْدف  عم ما جاء يف قوله تعاِل: - ْْ وا إِل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم و ابْ ت  لموا اْلي ت ام ى ح َّ  ِإذ ا ب  ل غموا النِّك اح  ف ِإْن آ ن ْستمْم ِمن ْهمْم رم
 
  بتصرف يسري:-قال الكيا اهلراسي-

فدل ذلك على أن االبتالء قبل البلوغ ال بدفع املال اليه، وال بأن يبقى بعقله ورأيه، حَّ يزعم بكونه 
يدا، فإنه لو كان كاذلك ما توقف وجوب دفع املال على بلوغ النكاح، بل دل على أن االبتالء قبل  ْر

ل التصرفات  املراْد وتأمالبلوغ يف أمر الدين والدنيا، بأن يربيه على اْلريات والطاعات، ويندبه إَل
والتجارات، حَّ يكون نشوة على اْلريات، فإذا بلغ النكاح نفعه ما تقدم من التدريب، وحيصل به إيناس 

د، مثل قوله تعاَل:  د، وهو إحساس الْر  .إن آنست ناراالْر
توطئة ومتهيدا  ايعين أحسستها وأبصرهتا، وذلك يدل على أن الاذي جيري يف الصىب غري موثوق به ْرعا، إمن

د، فهاذا حتقيق ملاذهب الشافعي رضي هللا عنه، ويرد على من  لزمان البلوغ الاذي يؤثق فيه بإيناس الْر
 خالفه، ُث قال الشافعي:
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داوملا قال تعاَل:  يد وال فإن آنستم منهم ْر ، وهو يقتضي صالح الدين والدنيا، والفاسق غري ْر
بة اهلوى، واهلوى منشأ الفسق، وال يؤمن من الفاسق صرف املال مأمون، وهاذا ألن التباذير يتولد من غل

إَل احملصور املنكور، وذلك تباذير وإن قل، فإنه ال يكتسب به حممدة يف الدنيا واآلخرة، والكثري يف 
 (957ه )االطاعات ليَ بتباذير، على ما عرف من أقوال السلف رضوان هللا عليهم أمجعني، فهاذا معىن اآلية.

ارًا أ ْن ي ْكب  رموا  قوله تعاِل:ما جاء يف -  و ال  ت ْأكملموه ا ِإْسر افًا و ِبد 
يف  جماوزة حد املباح إَل احملظور ، فتارة يكون السرففإن السرف  ما خمتصره: -رمحه هللا-قال اجلصاص-

 التقصري وتارة يف اإلفراط جملاوزة حد اجلائز يف احلالني 
قال ابن عباس وقتادة واحلسن والسدي : " مبادرة " واملبادرة اإلسراع يف الشيء  وبدارا  وقوله تعاَل : 

 ، فتقديره النهي عن أكل أمواهلم مبادرة أن يكربوا فيطالبوا بأمواهلم .
د) ( ؛ 454وفيها داللة على أنه إذا صار يف حد الكرب استحق املال إذا كان عاقال من غري ْرط إيناس الْر

د بعد البلوغ ، وأفاد بقوله تعاَل :  ألنه إمنا ْرط إيناس أنه  وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا  الْر
ال جيوز له إمساك ماله بعدما يصري يف حد الكرب ، ولوال ذلك ملا كان لاذكر الكرب ههنا معىن ؛ إذ كان 
الواِل عليه هو املستحق ملاله قبل الكرب وبعده ، فهاذا يدل على أنه إذا صار يف حد الكرب استحق دفع 

 (959املال إليه .اه )
ِإذ ا د ف  ْعتمْم ِإل ْيِهْم ا ف  ْلي ْست  ْعِفْف و م ْن ك ان  ف ِقريًا ف  ْلي ْأكمْل بِاْلم ْعرموِف ف  و م ْن ك ان  غ ِنيًّ  ما جاء يف قوله تعاِل:-

ِسيًبا ِهدموا ع ل ْيِهْم و ك ف ى بِاَّللِ  ح  ْْ  أ ْمو اهل مْم ف أ 
  يف أحكامه: -رمحه هللا-قال الكيا اهلراسي- 
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اآلية. و ابْ ت  لموا اْلي ت ام ى ح َّ  ِإذ ا ب  ل غموا النِّك اح  العلماء على وجوب احلجر على األيتام الاذين مل يبلغوا احللم لقوله تعاَل: 
هل أواختلفوا يف احلجر على العقالء الكبار إذا ظهر منهم تباذير ألمواهلم فاذهب مالك والشافعي وأهل املدينة وكثري من 

العراق إَل جواز ابتداء احلجر عليهم حبكم احلاكم وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعاذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع 
 وهو رأي ابن عباس وابن الزبري.

وذهب أبو حنيفة ومجاعة من أهل العراق إَل أنه ال يبتدأ احلجر على الكبار وهو قول إبراهيم وابن سريين وهؤالء انقسموا 
 نهم من قال احلجر ال جيوز عليهم بعد البلوغ حبال وإن ظهر منهم التباذير.قسمني فم

د بعد البلوغ ُث ظهر منهم سفه  ومنهم من قال إن استصحبوا التباذير من الصغر يستمر احلجر عليهم وإن ظهر منهم ْر
ابة األمانة العلمية ها وطرحناها من بوأردنا هباذا البيان أن يعلم القارْي أن املسالة خمتلف في-فهؤالء ال يبدأ باحلجر عليهم.

 وهللا املوفق.  
 باب دفع املال إِل اليتيم  -(  01/  9)-انظر أحكام القرآن للجصاص  - 454



أن يأكل من مال الصيب قدرا ال ينتهي إَل حد توهم متومهون من السلف حبكم هاذه اآلية، أن للوصي 
 السرف، وذلك خالفا ما أمر هللا تعاَل به يف قوله:

ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم. 
 وال يتحقق ذلك يف مال اليتيم.

 فمعناه:، يرجع إَل أكل مال نفسه دون مال اليتيم فمن كان غنيا فليستعفف فقوله: 
وال تأكلوا  وال تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم، وقد دل عليه قوله تعاَل: 

 .أمواهلم إَل أموالكم إنه كان حوبا كبريا
، االقتصار على البلغة ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقريا فليأكل باملعروفوبان بقوله تعاَل: 

إَل أكل مال اليتيم، فهاذا متام معىن هاذه اآلية، فقد وجدنا آيات حمكمات مبنع أكل مال  حَّ ال حيتاج
الغري بغري رضاه، سيما يف حق اليتيم، ووجدنا هاذه اآلية حمتملة للمعان، فحملها على موجب اآليات 

 (960احملكمات متعني.اه )
اله باملعروف م إذا كان فقرياً فأكل من مما خمتصره: قال العلماء فكل وِل ليتي-رمحه هللا–وأضاف الاذهيب -

بقدر قيامه عليه يف مصاحله وتنمية ماله فال بأس عليه وما زاد على املعروف فسحت حرام لقول هللا تعاَل 
" ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقرياً فليأكل باملعروف " . ويف األكل باملعروف أربعة أقوال أحدها 

والثان األكل بقدر احلاجة من غري إسراف والثالث أنه أخاذ بقدر إذا عمل  أنه األخاذ على وجه القرض
لليتيم عماًل والرابع أنه األخاذ عند الضرورة فإن أيسر قضاه وإن مل يوسر فهو يف حل وهاذه األقوال ذكره 

 ( يف تفسريه .961ابن اجلوزي)
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بن أمحد بن  يادمحهو أبو الفرج عبد الرمحن بن أِب احلسن علي بن حممد بن علي بن عبيد هللا بن عبد هللا بن  - 401

حممد بن جعفر اجلوزي بن عبد هللا بن القاسم بن النضر بن القاسم بن حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن القاسم بن 
ي التيمي البكري البغدادي الفقيه احلنبلي  حممد بن أِب بكر الصديق  ، رضي هللا عنه، وبقية النسب معروف  ، القْر

احلافظ؛ كان عالّمة عصره وإمام وقته يف احلديث وصناعة الوعظ. صنف يف فنون عديدة، الواعظ امللقب مجال الدين 
منها " زاد املسري يف علم التفسري " أربعة أجزاء أتى فيه بأْياء غريبة، وله يف احلديث تصانيف كثرية، وله " املنتظم " يف 

ر " على ا كل حديث موضوع، وله " تلقيح فهوم األثالتاريخ  ، وهو كبري، وله " املوضوعات " يف أربعة أجزاء، ذكر فيه
وضع كتاب " املعارف " البن قتيبة  ، وباجلملة فكتبه أكثر من أن تعد. وكانت والدته بطريق التقريب سنة مثان، وقيل 
 عشر ومخسمائة. وتويف ليلة اجلمعة ثان عشر ْهر رمضان سنة سبع وتسعني ومخسمائة ببغداد ودفن بباب حرب، وتويف

 والده يف سنة أربع عشرة ومخسمائة رمحهما هللا تعاَل.
 يف واجلوزي: بفتح اجليم وسكون الواو وبعدها زاي، هاذه النسبة إَل فرضة اجلوز، وهو موضع مشهور  . ورأيت خبطي

بن انظر وفيات األعيان ال-مسودايت أن جده كان من مشرعة اجلوز، إحدى حمال بغداد باجلانب الغرِب، وهللا أعلم .
 (3/196خلكان)



أْار بالسبابة تيم يف اجلنة هكاذا " . و ويف البخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " أنا وكافل الي
( ويف صحيح مسلم عنه صلى هللا عليه وسلم قال: " كافل اليتيم له أو لغريه 962والوسطى وفرج بينهما. )

 (963أنا وهو كهاتني يف اجلنة " . وأْار بالسبابة والوسطى. )
ه وتنمية ماله إن  عامه وكسوت:كفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي يف مصاحله من ط-رمحه هللا -ُث قال

كان له مال وإن كان ال مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه هللا تعاَل وقوله يف احلديث له أو لغريه أي 
سواء كان اليتيم قرابة أو أجنبيًا منه فالقرابة مثل أن يكفله جده أو أخوه أو أمه أو عمه أو زوج أمه أو 

 (964من ليَ بينه وبينه قرابة. .اه )خاله أو غريه من أقاربه واألجنيب 
ِهدموا ع ل ْيِهْم و ك ف   وأضاف القرطيب يف بيان فوائد وأحكام قوله تعاِل- ْْ ى بِاَّللِ  ف ِإذ ا د ف  ْعتمْم ِإل ْيِهْم أ ْمو اهل مْم ف أ 

 فقال ما نصه:  ح ِسيًبا
أمر هللا تعاَل باإلْهاد تنبيها على التحصني وزواال للتهم. وهاذا اإلْهاد مستحب عند طائفة من العلماء،  

فإن القول قول الوصي، ألنه أمني. وقالت طائفة: هو فرض، وهو ظاهر اآلية، وليَ بأمني فيقبل قوله،  
وله ب، ومَّ ائتمنه األب ال يقبل قكالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو املودع، وإمنا هو أمني لأل

على غري. أال ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته مل يقبل قوله إال ببينة، فكاذلك 
الوصي. ورأى عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه وابن جبري أن هاذا اإلْهاد إمنا هو على دفع الوصي يف 

فقره. قال عبيدة: هاذه اآلية دليل على وجوب القضاء على من  يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة
أكل، املعىن: فإذا اقرتضتم أو أكلتم فأْهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هاذا وسواه. والظاهر أن 
املراد إذا أنفقتم ْيئا على املوَل عليه فأْهدوا، حَّ لو وقع خالف أمكن إقامة البينة، فإن كل مال قبض 

فإذ دفع ملن دفع  فأْهدواجه األمانة بإْهاد ال يربأ منه إال باإلْهاد على دفعه، لقوله تعاَل: على و 
 (965إليه بغري إْهاد فال حيتاج يف دفعها إلْهاد إن كان قبضها بغري إْهاد. وهللا أعلم.اه )

 ما جاء يف اجللد والزنا واحلدود
يت ي ْأِتني  اْلف اِحش ة  مِ قال تعاِل: ِهدموا ف أ ْمِسكموهمن  ْن ِنس اِئكمْم ف اْست ْشِهدموا ع ل ْيِهن  أ ْرب  ع ًة ِمْنكمْم ف  و الال   ْ ِإْن 

ِبياًل )  (15يف اْلب ميموِت ح َّ  ي  ت  و ف اهمن  اْلم ْوتم أ ْو جي ْع ل  اَّلل م هل من  س 
 من أحكام اآلية ما يلي:
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( مبا نزل يف سورة النور: 400األكثرون على أن اآلية منسوخة)رمحه هللا ما خمتصره: -قال الكيا اهلراسي-
.الز انِي ةم و الز اِن( اآلية 

 والسبيل الاذي جعله تعاَل هلن: الرجم واجللد.
ا  وقوله:  ، كانت املرأة إذا زنت حبست يف البيت حَّ متوت، وكان  و الل اذاِن ي ْأتِياهِنا ِمْنكمْم ف آذمومهم

 اآلية. الز انِي ةم و الز اِن ي بالتعيري والضرب بالنعال، فنزلت: الرجل إذا زنا أوذ
واعلم أن اآلية إن كانت ناسخة فليَ فيها فرق بني الثيب والبكر، وذلك يدل على أنه كان حكما عاما 

 يف البكر والثيب.
 وورد يف األخبار الصحيحة عن عبادة بن الصامت يف هاذه اآلية:

  يت ي ْأِتني ، قال: "كنا عند رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم فنزل عليه الوحي، اْلفاِحش ة  ِمْن ِنساِئكممْ  و الال 
 فكان إذا نزل عليه الوحي تربّد لونه، وكرب له، وصرفنا أبصارنا عنه فلم ننظر اليه، فلما سّري عنه قال:

 « .خاذوا عين»
ر جلد مائة سبيال: الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكقال: قلنا: نعم يا رسول هللا، قال: قد جعل هللا هلن 

 ( .967ونفي سنة ")
الز انِي ةم وقال احلسن: كان أول حدود النساء كن حيبسن يف بيوت هلن حَّ نزلت اآلية اليت يف النور: 

 .. اآلية، قال عبادة: و الز اِن 
 األول.فاذكر مثل احلديث « كنا عند رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم»

ا»وروي عن احلسن وعطاء أن املراد بقوله تعاَل   الرجل واملرأة.« ف آذمومهم
 وقال السدي: البكر من الرجال والنساء.

 وعن جماهد: أنه أراد الرجلني الزانيني، وأراد باألول املرأتني الزانيتني.
 وذكروا أن الظاهر يدل عليه، فإنه قال تعاَل أوال:

  يت ي ْأِتني  ، فاقتضى ذلك فاحشة خمصوصة من النساء. اْلفاِحش ة  ِمْن ِنساِئكممْ و الال 
فاقتضى ذلك فاحشة خمصوصة بالرجال، فاألول فاحشة بني النساء، والثان  اذاِن ي ْأتِياهِنا ِمْنكممْ ل  و الوقال:

 فاحشة بني الرجال.
تعلقه  يتعلق اجللد هبا، ويف فعلى هاذا املاذكور من سورة النور ليَ نسخا لألول من الفاحشتني، إذ ال

 بالفاحشة الثانية اختالف قول بني العلماء.
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وال ْك أن موجب الفاحشة وهو احلبَ يف البيت، منسوخ كيفما قدر األمر، فأما الفاحشة الثانية 
فموجبها اإلياذاء، وذلك ثابت احلكم غري منسوخ على قول بعض العلماء، وتأويل السدي أقرب إَل 

ريه حيتمل، فيمكن أن تكون اآليتان نزلتا معا، فأفردت املرأة باحلبَ، ومجعا مجيعا يف الظاهر، وقول غ
األذى، وتكون فائدة إفرادها بالاذكر، إفرادها باحلبَ إَل أن متوت، وذلك حكم ال يشاركها فيه الرجل، 

 (968وقرنت املرأة بالرجل يف ذكر األذى الْرتاكهما.اه )
لى أن هاذه اآلية ليست منسوخة ، ألن النسخ إمنا يكون يف القولني وقال ابن عرِب: اجتمعت األمة ع-

املتعارضني من كل وجه ، اللاذين ال ميكن اجلمع بينهما حبال ، وأما إذا كان احلكم ممدودا إَل غاية ، ُث 
وقع بيان الغاية بعد ذلك فليَ بنسخ ؛ ألنه كالم منتظم متصل مل يرفع ما بعده ما قبله ، وال اعرتاض 

 (969ه . .اه )علي
 

 ما جاء يف النكاح حالله وحرامه
ث  و   قال تعاِل: رمب اع  ف ِإْن و ِإْن ِخْفتمْم أ ال  ت مْقِسطموا يف اْلي ت ام ى ف اْنِكحموا م ا ط اب  ل كمْم ِمن  النِّس اِء م ثْ ىن  و ثمال 

ًة أ ْو م ا م ل ك ْت أ مْي انمكمْم ذ ِلك  أ ْدَن  أ ال  ت  عمولموا )  ( 3ِخْفتمْم أ ال  ت  ْعِدلموا ف  و اِحد 
 أحكام وفوائد مستخلصة منها كما يلي: ويف هاذه اآلية عدة

 و ِإْن ِخْفتمْم أ ال  ت مْقِسطموا يف اْلي ت ام ى ف اْنِكحموا م ا ط اب  ل كمْم ِمن  النِّس اِء م ثْ ىن   :ما جاء يف قوله تعاِل-
ًة  ث  و رمب اع  ف ِإْن ِخْفتمْم أ ال  ت  ْعِدلموا ف  و اِحد   و ثمال 

الضمري هنا يف خفتم وتقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت أميانكم إمنا يتناول قال ابن تيمية: فإن -
األمة دون نبيها صلى هللا عليه وسلم فإن النيب صلى هللا عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن 

 (970يتزوج بال مهر كما ثبت ذلك بالنص واإلمجاع.اه )
إطالق العنان للشخص يف تزويج ما ْاء من العدد أمرا يؤدي ملا كان  :-رمحه هللا -وأضاف ابن عثيمني-

إِل الفوضى و الظلم و عدم القدرة على القيام حبقوق الزوجات و كان حصر الرجل على زوجة واحدة قد 
يفضي إِل الشر و قضاء الشهوة بطريقة أخرى حمرمة أباح الشارع للناس التعدد إِل أربعة فقط ألنه العدد 

لرجل من حتقيق العدل و القيام حبق الزوجة و يسد حاجته إن احتاج إِل أكثر من الاذي يتمكن به ا
فأنكحوا ما طاب لكم النساء مثىن و ثالث و رباع فان خفتم اال تعدلوا  واحدة. قال هللا تعاَل: 
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( و عنده عشرة 971( و يف عهد النيب صلي هللا عليه وسلم اسلم غيالن الثقفي)3 -) النساء -فواحدة
فأمره النيب صلي هللا عليه وسلم أن خيتار منهن أربعا و يفارق البواقي، وقال قيَ بن احلارث:  نساء

أسلمت و عندي مثانية نسوة فأتيت النيب صلي هللا عليه وسلم فاذكرت له ذلك فقال: )اخرت منهن أربعا 
()972.) 
 رمحه هللا عدة فوائد للزواج من النساء إِل هاذا احلد منها: –وذكر  

ه قد يكون ضروريا يف بعض األحيان مثل: أن تكون الزوجة كبرية السن أو مريضة لو اقتصر عليها ان -1
مل يكن له منها عفاف و تكون ذات أوالد منه فان امسكها خاف على نفسه املشقة برتك النكاح أو رمبا 

 دد.خياف الزنا وإن طلقها فرق بينها وبني أوالدها فال تزول هاذه املشكلة اال حبل التع
وهو  إن النكاح سبب للصلة و االرتباط بني الناس و قد جعله هللا تعاَل قسيما للنسب فقال تعاَل: -2

( فتعدد الزوجات يربط بني اسر كثرية و 59-) الفرقان -الاذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا و صهرا
 وج بعدد من النساءأن يتز  يصل بعضهم ببعض وهاذا أحد األسباب اليت محلت النيب صلي هللا عليه وسلم

يرتتب عليه صون عدد كبري من النساء و القيام حباجتهن من النفقة و املسكن وكثرة األوالد و النسل  -3
 و هاذا أمر مطلوب للشارع.

من الرجال من يكون حاد الشهوة ال تكفيه الواحدة و هي تقي نزيه و خياف الزنا ولكن يريد أن  -9
 (973الل فكان من رمحة هللا تعاَل باْللق أن أباح هلم التعدد على وجه سليم.اه )يقضي وطرا يف التمتع احل

قد توهم قوم من اجلهال أن هاذه  مثىن وثالث ورباع قوله تعاَل : فقال:-رمحه هللا –وزاد ابن عرِب -
اآلية تبيح للرجل تسع نسوة ، ومل يعلموا أن مثىن عند العرب عبارة عن اثنني مرتني ، وثالث عبارة عن 
ثالث مرتني ، ورباع عبارة عن أربع مرتني ، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة مثان عشرة امرأة 

سوة ، ، وعضدوا جهالتهم بأن النيب عليه السالم كان حتته تسع ن : ألن جمموع اثنني وثالثة وأربعة تسعة

                                                           
ْيِه ن ْبن س ل م ة  ْبن ْرحبيل الثقفي. أسلم ي  ْوم الطائف، و ك ان  عنده عشر نسوة، فأمره ر سمول اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل  غيال - 471

 و س ل م  أن يتخري منهن أربعا .
 ،أسلم بعد فتح الطائف، ومل يهاجر، و ك ان  أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، و همو  ممن وفد على كسرى، وخربه معه عجيب

: الصغري ح َّ  يكرب، واملريض ح َّ  يربأ، والغائب ح َّ  يئوب. ف  ق ال    : كسرى ذات ي  ْوم: أي ولدك أحب إليك؟ ق ال  ق ال 
: خبز ا كالم احلكماء، وأنت من قوم جفاة ال حكمة فيهم، فما غاذاؤك؟ ق ال   كسرى: زه! م اِلك وهلاذا الكالم! ه اذ 

ا العقل من الرب : ه اذ  ي  ، ال من اللْب والتمر. و ك ان  ْاعرا حمسنا. تويف غيالن ْبن س ل م ة يف آخر خالفة عمم ر ر ضِ الرب. ق ال 
 (1250/ 3نقال عن "االستيعاب يف معرفة األصحاب" البن عبد الرب بتصرف )-هللا عنه.

 ( 1434( ، وصحيح أِب داود )برقم/  1445حسن األلبان إسناده يف اإلرواء )برقم/  - 472
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وقد كان حتت النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من تسع ، وإمنا مات عن تسع ، وله يف النكاح ويف غريه 
 خصائص ليست ألحد ، بياهنا يف سورة األحزاب .

جواز  اثنتني وثالثا وأربعا ملا خرج من ذلكولو قال ربنا تبارك وتعاَل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
نكاح التسع ؛ ألن مقصود الكالم ونظام املعىن فيه : فلكم نكاح أربع ، فإن مل تعدلوا فثالثة ، فإن مل 
تعدلوا فاثنتني ؛ فإن مل تعدلوا فواحدة ؛ فنقل العاجز عن هاذه الرتب إَل منتهى قدرته ، وهي الواحدة من 

ربع ، ولو كان املراد تسع نسوة لكان تقدير الكالم : فانكحوا تسع نسوة ، فإن مل ابتداء احلل ، وهي األ
 تعدلوا فواحدة ، وهاذا من ركيك البيان الاذي ال يليق

بالقرآن ، ال سيما وقد ثبت من رواية أِب داود ، والدارقطين وغريمها " أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
 (975( .اه )974شر نسوة : اخرت منهن أربعا وفارق سائرهن ")لغيالن الثقفي حني أسلم ، وحتته ع

 قال ما خمتصره:-رمحه هللا -ومن أحكام اآلية ما ذكره ابن القيم-
ومل يقل : إن خفتم أن ال تفتقروا وحتتاجوا. ولو كان املراد قلة ف ِإْن ِخْفتمْم أ ال  ت  ْعِدلموا : أنه سبحانه قال

 ذلك.العيال لكان األنسب أن يقول 
ُث قال: أنه سبحانه إذا ذكر حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلته ، أو أباح ْيئا وعلق إباحته بعلة. فال بد 
أن تكون العلة مضادة لضد احلكم املعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غري اليتامى واالقتصار على 

فال  العيال ال تضاد عدم احلكم املعلل.الواحدة أو ملك اليمني بأنه أقرب إَل عدم اجلور. ومعلوم أن كثرة 
 (470) واَّلّل أعلم.اه  -حيسن التعليل به

 أ ْوم ا م ل ك ْت أ مْي انمكمْم ذ ِلك  أ ْدَن  أ ال  ت  عمولموا  :ما جاء يف قوله تعاِل-
قال علماؤنا : هاذا دليل على أن ملك اليمني ال حق  أو ما ملكت أميانكم  قال ابن عرِب: قوله : -

جعل فللوطء فيه وال للقسم ؛ ألن املعىن فإن خفتم أال تعدلوا يف القسم فواحدة أو ما ملكت أميانكم ، 
 ملك اليمني كله مبنزلة الواحدة ؛ فانتفى باذلك أن يكون مللكه حق يف الوطء .

 (977 )اهم بوجوب حسن امللكية والرفق بالرقيق .أو يف القسم ، وحق ملك اليمني يف العدل قائ
ِبياًل و ال  ت  ْنِكحموا م ا ن ك ح  آ ب اؤمكمْم ِمن  النِّس اِء ِإال  م ا ق ْد س ل ف  ِإن هم ك ان  ف اِحش ًة و م ْقًتا و س اء  س  قال تعاِل :

(22) 
عن أحكامها: اعلم أن النكاح يف أصل اللغة مبعىن اجلمع والضم، وهاذا –رمحه هللا  -قال الكيا اهلراسي-

املعىن يف الوطء أظهر، غري أنه يف عرف الشرع للعقد، حَّ إذا قال المرأة أجنبية: إن نكحتك فعبدي حر 
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ن يكون كثري من األصوليني، أوامرأيت طالق، تعلق احلنث بالعقد ال بالوطء دون العقد، وال جيوز عند  
 اللفظ حمموال على احلقيقة وعلى اجملاز مجيعا، فرياد املعنيان.

و ح الِئلم أ بْناِئكممم ال اِذين  ِمْن فإذا ثبت ذلك، فاّليت عقد األب عليها، مراد اآلية إمجاعا، ودل عليه نظريه: 
 اآلية. أ ْصالِبكممْ 

 . و ال ت  ْنِكحموا ما ن ك ح  آباؤمكممْ ل: وسيقت اآليات بعدها لتحرمي العقد، وقا
وال جيوز أن يريد به الوطء دون النكاح، فإن ذلك حمرم ال هباذه العلة، بل الزنا حمرم على اإلطالق، وإمنا 

 يكون قد حرم ما كان حترميه ألجل نكاح األب، وهو عقد نكاح االبن، وهاذا ال يشك فيه عاقل. 
ْلتمْم هِبِن  و ر بودل على ذلك أيضا قوله:  يت د خ  يت يف حمجمورِكمْم ِمْن ِنساِئكممم الال  معناه: دخلتم  ائِبمكممم الال 

 هبن من نسائكم، وال يكون ذلك إال يف النكاح  .
وليَ خيفى على عاقل، أن حترمي منكوحة األب على االبن، ليَ للتغليظ على االبن حبرام صدر من 

ق كوحة مبثابة أم البنه، وامرأة ابنه مبثابة بنت له، فإذا كان ذلك بطرياألب، بل هو لتعظيم األب يف من
 (978الكرامة واحملرمية، فال يقتضي الزنا اجملرد ذلك.اه )

وزاد ابن تيمية: فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه ، وإن مل تكن أمه ، وهاذه حترم من الرضاعة فال -
الرضاع ، فاملشهور عند األئمة أهنا حترم لكن فيها نزاع  يتزوج أمه من الرضاعة ، وأما منكوحة أبيه من

لكوهنا من احملرمات بالصهر ال بالنسب والوالدة ، وليَ الكالم هنا يف حترميها ، فإنه إذا قيل : حترم 
منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم احلديث ، وأما أم أخيه اليت ليست أما وال منكوحة أب فهاذه ال 

، فال جيوز أن يقال حترم من النسب فال حيرم نظريها من الرضاعة فتبقى أم األم من  توجد يف النسب
النسب ألخيه من الرضاعة ، أو األم من الرضاعة ألخيه من النسب ال نظري هلا من الوالدة فال حترم ، 

 (979وهاذا متفق عليه بني املسلمني ، وهللا أعلم .اه )
اح منكوحات اآلباء سبب للعقوبة إال ما قد سلف منه قبل وأضاف ابن القيم: إذ مفهوم هاذا أن نك-

وإن كان املراد به: ما كان يف ْرع  و أ ْن جت ْم عموا ب  نْي  األمْخت  نْيِ ِإال  م ا ق ْد س ل ف  التحرمي فإنه عفو وكاذلك: 
ما قد  من تقدم فهو استثناء من القبح املفهوم من ذلك التحرمي والاذم ملن فعله فحسن أن يقال: "إال

 (980سلف" فتأمل هاذا فإنه من فقه العربية.اه )
تمكمْم و ب  ن اتم اأْل ِخ و ب  ن  قال تعاِل:  اتم اأْلمْخِت حمّرِم ْت ع ل ْيكمْم أمم ه اتمكمْم و ب  ن اتمكمْم و أ خ و اتمكمْم و ع م اتمكمْم و خ اال 

يت أ ْرض ْعن كمْم و أ خ و اتمكمْم ِمن  الر ض اع ِة و أمم ه اتم ِنس اِئكمْم و ر ب ائِبمكممم الال   يت يف حمجمورِكمْم ِمْن و أمم ه اتمكممم الال 
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ِئلم أ بْ ن   ْلتمْم هِبِن  ف ال  جمن اح  ع ل ْيكمْم و ح ال  ْلتمْم هِبِن  ف ِإْن مل ْ ت كمونموا د خ  يت د خ  ِبكمْم اِنس اِئكممم الال  ِئكممم ال اِذين  ِمْن أ ْصال 
 (23اَّلل   ك ان  غ فمورًا ر ِحيًما )و أ ْن جت ْم عموا ب  نْي  اأْلمْخت  نْيِ ِإال  م ا ق ْد س ل ف  ِإن  

د قال: ومن مجلة احلدو -رمحه هللا–يف هاذه اآلية أحكام  وحدود ْرعية عظيمة ذكرها ابن عثيمني -
الشرعية اليت حد هللا تعاَل حدودها النكاح حال وحرمة، حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة 

 رمات من النساء على قسمني:واحمل -أو رضاعة أو مصاهرة أو غري ذلك 
 قسم حمرمات دائما وقسم حمرمات إِل اجل.

 حمرمات دائما وهن ثالثة أصناف:-1
حرمت عليكم أمهاتكم أوال: احملرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن هللا تعاَل بقوله يف سورة النساء:

( فاألمهات: يدخل 23 -)النساء وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخاالتكم و بنات األخ وبنات األخت
 فيهم: األم، و اجلدات سواء كن من جهة األب أم من جهة األم.

 .وان نزلنو البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات األبناء و بنات البنات-2
 واألخوات: يدخل فيهن األخوات الشقيقات واألخوات من األب واألخوات من األم-3
 عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته. والعمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و -9
واْلاالت: يدخل فيهن: خاالت الرجل و خاالت أبيه وخاالت أجداده و خاالت أمه و خاالت  -5

 جداته.
وبنات األخ: يدخل فيهن بنات األخ الشقيق و بنات األخ من األب و بنات األخ من األم و بنات -0

 وان نزلن أبنائهم و بنات بناهتم
و بنات األخت: يدخل فيهن: بنات األخت الشقيقة و بنات األخت من األب و بنات األخت من -7

 األم و بنات أبنائهن و بنات بناهتن) وان نزلن(.
ثانيا: احملرمات بالرضاع: )وهن نظري احملرمات بالنسب( قال النيب صلي هللا عليه وسلم: " حيرم من الرضاع 

 ( و لكن الرضاع احملرم ال بد له من ْروط منها:981) ما حيرم من النسب"
أن يكون مخَ رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من املرأة أربع رضعات مل تكن أما له. ملا روى مسلم  -1

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: " كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات حيرمن، ُث نسخن 
 (982) -صلي هللا عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران"خبمَ معلومات، فتوىف رسول هللا 
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يكون الرضاع قبل الفطام أي يشرتط أن تكون الرضعات اْلمَ كلها قبل الفطام فان كانت بعد  -2
الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام مل تكن املرأة أما له و إذا متت ْروط الرضاع صار 

أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أوالد صاحب اللْب أخوة له أيضا  الطفل ولدا للمرأة و أوالدها
سواء كانوا من املرأة اليت أرضعت الطفل أم من غريها. وهنا جيب أن نعرف بان أقارب الطفل املرضع سوى 

رضاع لذريته ال عالقة هلم بالرضا ع وال يؤثر فيهم الرضاع ْيئا فيجوز ألخيه من النسب أن يتزوج أمه من ا
أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإهنم يكونون أوالدا للمرضعة وصاحب اللْب كما كان أبوهم من 

 الرضاع كاذلك.
 ثالثا: احملرمات بالصهر:-3

وال تنكحوا ما  زوجات اآلباء و األجداد و إن علوا سواء من قبل األب أم من قبل األم، لقوله تعاَل: 
( فمَّ عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء 22 -نساء) ال نكح آباؤكم من النساء

 أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل هبا أم مل يدخل هبا.
( فمَّ 23-) النساءوحالئل أبنائكم الاذين من أصالبكم زوجات األبناء وان نزلوا لقوله تعاَل: -1

و أجداده و إن علوا سواء من قبل األب أم من قبل األم  عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه
 مبجرد العقد عليها و إن مل يدخل هبا.

( فمَّ عقد الرجل 23 -) النساء-و أمهات نسائكم أم الزوجة وجدهتا وإن علون، لقوله تعاَل: -2
ل األب ا من قبعلى امرأة صارت أمها و جدهتا حراما عليه مبجرد العقد و إن مل يدخل هبا سواء كن جدهت

 أم من قبل األم.
بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناهتا وان نزلن جناح عليكم وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط -3

وربائبكم اآليت يف  أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء مل حترم الربائب و فروعهن، لقوله تعاَل: 
( فمَّ تزوج الرجل 23-) النساء-فان مل كونوا دخلتم هبن فال حجوركم من نسائكم اآليت دخلتم هبن 

امرأة ووطئها صارت بناهتا و بنات أبنائها و بنات بناهتا و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم 
 من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن ال حيرمن عليه.

 لاحملرمات إِل اج-2
 وهن أصناف منها:

أخت الزوجة و عمتها و خالتها حَّ يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدهتا لقوله  -1
( و قول النيب صلي هللا عليه وسلم: " ال جيمع بني 23 -) النساء-وأن جتمعوا بني األختني تعاَل: 

 (983) "املرأة و عمتها و ال بني املرأة و خالتها
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لغري: أي إذا كانت املرأة يف عدة لغريه فانه ال جيوز له نكاحها حَّ تنتهي عدهتا وكاذلك ال متعددة ا-2
 جيوز له أن خيطبها إذا كانت يف العدة حَّ تنتهي عدهتا.

احملرمة حبج أو عمرة: ال جيوز عقد النكاح عليها حَّ حتل من إحرامها. وهناك حمرمات أخرى تركنا -3
 التطويل.الكالم فيهن خوفا من 

و أما احليض: فال يوجب حترمي العقد على املرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن ال توطأ حَّ تطهر 
 (984وتغتسل.اه )

فقال ما  وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف  وأضاف ابن عرِب بيان احكام قوله تعاِل : -
 خمتصره:

نكاح األخت، والنهي يتناول الوطء، فهو عام يف عقد حرم هللا سبحانه اجلمع بني األختني، كما حرم 
النكاح وملك اليمني ، وقد كان توقف فيها من توقف يف أول وقوعها ، ُث اطرد البيان عندهم ، واستقر 

 التحرمي ؛ وهو احلق .
تعلق أبو حنيفة به يف حترمي نكاح األخت يف عدة  وأن جتمعوا بني األختني  ُث قال: قوله تعاَل : 

ألخت ، واْلامسة يف عدة الرابعة ، وقال : إن هاذا حمرم بعموم القرآن ؛ ألنه إن مل يكن مجعا يف حل ا
فهو مجع يف حبَ حبكم من أحكام الفرج ، وهو إذا تزوج أختها فقد حبَ املتزوجة حبكم من أحكام 

 الرحم حلفظالنكاح ، وهو احلل والوطء ، وقد حبَ أختها حبكم من أحكام النكاح ، وهو استرباء 
 النسب ، فحرم ذلك بالعموم ؛ وهي من مسائل اْلالف الطويلة .

والاذي جنتزئ به اآلن أن هللا سبحانه هناه عن أن جيمع؛ وهاذا ليَ جبمع منه ، ألن النكاح اكتسبه ، 
والعدة ألزمته ، فاجلامع بينهما هو هللا سبحانه خبلقه ، وليَ للعبد يف هاذا اجلمع كسب يرجع النهي 

 طاب إليه .باْل
 إال ما قد سلف  ليَ هاذا من مثل  قوله  :   إال ما قد سلف :قوله تعاَل -رمحه هللا -ُث أضاف

يف نكاح منكوحات اآلباء ؛ ألن ذلك مل يكن قط بشرع ؛ وإمنا كانت جاهلية جهالء وفاحشة ْائعة ؛ 
 (985ونكاح األختني كان ْرعا ملن قبلنا فنسخه هللا عز وجل فينا .اه )

و اهلِِْم ف الص احلِ اتم الّرِج الم ق  و اممون  ع ل ى النِّس اِء مب ا ف ض ل  اَّلل م ب  ْعض همْم ع ل ى ب  ْعٍض و مب ا أ نْ ف قموا ِمْن أ مْ قال تعاِل: 
يت خت  افمون  نمشموز همن  ف ِعظموهمن  و   ْهجمرموهمن  يف اْلم ض اِجِع و اْضرِبموهمن  اق انِت اٌت ح اِفظ اٌت لِْلغ ْيِب مب ا ح ِفظ  اَّلل م و الال 

ِبريًا ) ِبياًل ِإن  اَّلل   ك ان  ع ِليًّا ك   (39ف ِإْن أ ط ْعن كمْم ف ال  ت  ب ْغموا ع ل ْيِهن  س 
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 يف هاذه اآلية أحكام وفوائد نلخصها فيما يلي:
ف قموا ِمْن )الّرِج الم ق  و اممون  ع ل ى النِّس اِء مب ا ف ض ل  اَّلل م ب  ْعض همْم ع ل ى ب  ْعٍض و مب ا أ ن ْ ما جاء يف قوله تعاِل:-

 أ ْمو اهلِِْم 
: يقال قوام وقيم ، وهو فعال وفيعل من قام ، املعىن هو قوامون  قوله :  :-رمحه هللا-قال ابن عرِب-

 يف حاهلا ؛ قاله ابن عباس ، وعليها له الطاعة وهي .يتوَل أمرها ، ويصلحها أمني عليها 
بفضل  وللرجال عليهن درجة  ُث قال: الزوجان مشرتكان يف احلقوق ، كما قدمنا يف سورة البقرة : 

القوامية ؛ فعليه أن يباذل املهر والنفقة ، وحيسن العشرة وحيجبها ، ويأمرها بطاعة هللا ، وينهي إليها ْعائر 
اإلسالم من صالة وصيام إذا وجبا على املسلمني ، وعليها احلفظ ملاله ، واإلحسان إَل أهله ، وااللتزام 

 لطاعات .قوله يف ا ألمره يف احلجبة وغريها إال بإذنه ، وقبول
: املعىن إن جعلت القوامة على املرأة للرجل  مبا فضل هللا بعضهم على بعض املسألة الرابعة : قوله :

 ألجل تفضيلي له عليها ، وذلك لثالثة أْياء :
 األول : كمال العقل والتمييز . 

 ذلك . العموم ، وغريالثان : كمال الدين والطاعة يف اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر على 
وهاذا الاذي بني النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

 أسلب للب الرجل احلازم منكن .
قلن : وما ذلك يا رسول هللا ؟ قال : أليَ إحداكن متكث اللياِل ال تصلي وال تصوم ؛ فاذلك من نقصان 

 دينها .
هادة إحداكن على ا  ( .986لنصف من ْهادة الرجل ، فاذلك من نقصان عقلها ")ْو

 . أن تضل إحدامها فتاذكر إحدامها األخرى  وقد نص هللا سبحانه على ذلك بالنقص، فقال : 
 (987)الثالث : باذله املال من الصداق والنفقة ، وقد نص هللا عليها هاهنا .اه 

  ح اِفظ اٌت لِْلغ ْيِب مب ا ح ِفظ  اَّلل م ف الص احلِ اتم ق انِت اٌت  ما جاء يف قوله تعاِل:-
يدل على أن يف  فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ هللا  قوله تعاَل :  قال اجلصاص:-

، روي عن قتادة : " مطيعات هلل تعاَل وألزواجهن " وأصل القنوت  قانتات  النساء الصاحلة ؛ وقوله : 
 مداومة الطاعة ، ومنه القنوت يف الوتر لطول القيام .

، قال عطاء وقتادة : " حافظات ملا غاب عنه أزواجهن من  حافظات للغيب مبا حفظ هللا  وقوله : 
 " .ماله وما جيب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له 

                                                           
 ب اب ت  ْرِك احلْ اِئِض الص ْوم   -(243رضي هللا عنه )برقم/ -أخرجه البخاري من حديث أ ِب س ِعيٍد اْْلمْدرِيِّ  - 440
 (   339/  2) -حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 447



: " أي مبا حفظهن هللا يف مهورهن وإلزام الزوج من النفقة عليهن  مبا حفظ هللا  قال عطاء يف قوله : 
. " 

: " إهنن إمنا صرن صاحلات قانتات حافظات حبفظ هللا إياهن من  مبا حفظ هللا  وقال آخرون : 
 (988أمدهن به من ألطافه ومعونته.اه ) معاصيه وتوفيقه وما

يت خت  افمون  نمشموز همن  ف ِعظموهمن  و اْهجمرموهمن  يف اْلم ض اِجِع و اْضرِبموهم  قوله تعاِل:  ما جاء يف- ن  ف ِإْن و الال 
ِبريًا  ِبياًل ِإن  اَّلل   ك ان  ع ِليًّا ك   أ ط ْعن كمْم ف ال  ت  ب ْغموا ع ل ْيِهن  س 

ث ال تباذل واملراد بالنشوز ترفع املرأة عن زوجها، حبي خمتصره:قال ابن عثيمني مبيناً أحكامها وفوائدها ما -
ما جيب عليها من حقوقه، أو تباذله لكن متربمة متكرهة متمللة ال يأنَ هبا وال يركن إليها، فإذا نشزت 
املرأة سقطت احلقوق اليت هلا من نفقة وغريها؛ ألن النفقة معاوضة، إذا مل يوجد عوضها سقطت، فالنشوز 

 كر هللا له دواء على ثالث مراحل:داء، وذ 
 .ف ِعظموهمن  األوَل: 
 . و اْهجمرموهمن  يف اْلم ض اِجعِ  والثانية: 
 .و اْضرِبموهمن    الثالثة: 

 الرابعة: مل ياذكرها هللا ألهنا مكروهة عنده، وهي الطالق.
بأدَن  الناس إذا خالفته زوجته وهاذه األخرية   مع األسف   هي أول مرحلة عند كثري من الناس، فكثري من

 ْيء طلقها، لكن املراحل الثالث اليت ذكرها هللا هي املراحل الشرعية.
 املراحل الثالثة فقال:-رمحه هللا-ُث بني

أواًل: املوعظة، فيعظها بأن ياذكرها مبا يلني به قلبها، بأن ياذكرها حبق الزوج، وما هلا من ثواب إذا قامت 
إذا خالفت، ويقول هلا مثاًل: أنِت إذا كنت مطيعة قائمة مبا جيب عليك، فإن  به، وما عليها من عقاب

سوف أقابلِك باملثل أو بأحسن، فيعدها خري الدنيا وخري اآلخرة، وخيوفها من هللا عّز وجل إذا نشزت، 
 فإن امتثلت، فهاذا املطلوب.

 موضحا املرحلة الثانية والثالثة ما نصه: -رمحه هللا -ُث قال
ر هو الرتك، ومنه اهلجرة، وهي ترك اإلنسان وطن الكفر إَل وطن اإلسالم، واملعىن: اتركوهن يف واهلج

املضاجع أي: ال تضاجعوهن، فيكون يف فراش وهي يف فراش، أو هو يف حجرة وهي يف حجرة، 
  و اْضرِبموهمن يضرهبا ، فوهاذا من فائدة القوامة على النساء، ولكن يكون املقصود من الضرب هو التأديب

م ضرباً حيصل به تأديبها وال حيصل به جرحها، فتضرب ضرباً غري مربح، كما قال النيب صّلى هللا عليه وسلّ 
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كم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن »يف خطبة حجة الوداع:  ولكم عليهن أن ال يوطئن فْر
 (.989« )ضرباً غري مربح

 وجه مثاًل؛ فإهنا ال تضرب فيه.وجيب أن يتقي يف ضرهبا ما أمر باتقائه كال
 :-رمحه هللا-وأضاف

مبعىن: ال تطلبوا  ف ال  ت  ب ْغموا ع ل ْيِهن  س ِبيالً  أي: قمن مبا جيب عليهن من الطاعة،  ف ِإْن أ ط ْعن كممْ  قوله: 
ِبياًل  عليهن سبياًل؛ أي: اتركوا املاضي، فإن قوله:  ليَ للمستقبل فقط، بل حَّ  ف ال  ت  ب ْغموا ع ل ْيِهن  س 

املاضي اتركوه وتناسوه، وال تأتوا له ببحث أو إثارة؛ ألن تاذكري املاضي يؤدي إَل استمرار النشوز واملعصية، 
 ًف ال  ت  ب ْغموا ع ل ْيِهن  س ِبيال ( 990وكأن ْيئاً مل يكن.اه) 

ق اق  ب  ْيِنِهم ا ف ابْ ع ثموا ح ك   قال تعاِل:  ِْ ًما ِمْن أ ْهِله ا ِإْن يم و ِإْن ِخْفتمْم  ًحا ي مو فِِّق ًما ِمْن أ ْهِلِه و ح ك  ا ِإْصال  رِيد 
ا ِإن  اَّلل   ك ان   ن  همم  ِبريًا ) اَّلل م ب  ي ْ  (35ع ِليًما خ 

 يف بيان أحكام اآلية وأقوال العلماء فيها ما نصه  : اتفق العلماء على جواز بعث-رمحه هللا-قال القرطيب-
تعاَل:  يف التشاجر أعين احملق من املبطل لقولهاحلكمني إذا وقع التشاجر بني الزوجني وجهلت أحواهلما 

 ْق اق  ب  ْيِنِهم ا ف ابْ ع ثموا ح ك ماً ِمن ِْ اأ ْهِلِه و ح ك ماً  و ِإْن ِخْفتمْم  اآلية وأمجعوا على أن احلكمني ال  ِمْن أ ْهِله 
يكونان إال من أهل الزوجني أحدمها من قبل الزوج واآلخر من قبل املرأة إال أن ال يوجد يف أهلهما من 

ما يصلح لاذلك فريسل من غريمها وأمجعوا على أن احلكمني إذا اختلفا مل ينفاذ قوهلما وأمجعوا على أن قوهل
 يف اجلمع بينهما نافاذ بغري توكيل من الزوجني.

واختلفوا يف تفريق احلكمني بينهما إذا اتفقا على ذلك هل حيتاج إَل إذن من الزوج أو ال حيتاج إَل ذلك 
 فقال مالك وأصحابه جيوز قوهلما يف الفرقة واالجتماع بغري توكيل الزوجني وال إذن منهما يف ذلك.

( وأصحاهبما ليَ هلما أن يفرقا إال أن جيعل الزوج إليهما التفريق وحجة 991حنيفة)وقال الشافعي وأبو 
 ما رواه من ذلك عن علي بن أِب طالب أنه قال يف احلكمني إليهما التفرقة بني الزوجني واجلمع. مالك
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 الكويف، موَل بين تيم هللا بن ثعلبة.
لد: سنة مثانني، يف حياة صغار الصحابة. ورأى: أنَ بن مالك ملا قدم عليهم الكوفة، ومل يقال: إنه من أبناء الفرس. و 

 .-على ما قال  -يثبت له حرف عن أحد منهم. وروى عن: عطاء بن أِب رباح، وهو أكرب ْيخ له، وأفضلهم 
أبو حنيفة أفقه  ابن املبارك:وقال حفص بن غياث: كالم أِب حنيفة يف الفقه، أدق من الشعر، ال يعيبه إال جاهل. وقال 

 الناس. وقال الشافعي: الناس يف الفقه عيال على أِب حنيفة.



 (992وحجة الشافعي وأِب حنيفة أن األصل أن الطالق ليَ بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج.اه )
( يف نيل املرام: فابعثوا الزوجني 993ما خمتصره: قال العالمة صديق حسن خان)-رمحه هللا-وقال النووي-

حكما حيكم بينهما ممن يصلح لاذلك عقال ودينا وإنصافا، وإمنا نص هللا سبحانه على أن احلكمني يكونا 
ما  جني من يصلح للحكم بينهمن أهل الزوجني الهنما أقرب ملعرفة أحواهلما، وإذا مل يوجد من أهل الزو 

 يءاملسمنهما، فأما إذا عرف  املسيءكان احلكمان من غريهم، وهاذا إذا أْكل أمرمها ومل يتبني من هو 
فانه يؤخاذ لصاحبه احلق منه، وعلى احلكمني أن يسعيا يف إصالح ذات البني جهدمها، فان قدرا على 

فريق بينهما جاز هلما ذلك من دون أمر احلاكم وال ذلك عمال عليه، وإن أعيامها إصالح حاهلما ورأيا الت
توكيل بالفرقة من الزوجني، وبه قال مالك واالوزاعي وإسحاق، وهو مروى عن عثمان وعلى وابن عباس 

والنخعي، وحكاه ابن كثري عن اجلمهور، قالوا: الن هللا تعاَل قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما  والشعيب
 هللا على أهنما قاضيان ال وكيالن وال ْاهدان.من أهلها، وهاذا نص من 

 الشافعي إن التفريق هو إَل االمام أو احلاكم يف وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد واحلسن وهو أحد قوِل
البلد، ال اليهما، ما مل يوكلهما الزوجان أو يأمرمها االمام واحلاكم، الهنما رسوالن ْاهدان فليَ اليهما 

د إَل   هاذا قوله تعاَل: إن يريدا أي احلكمان إصالحا بني الزوجني يوفق هللا بينهما، أي يوقعالتفريق، ويْر
املوافقة بني الزوجني حَّ يعودا إَل االلفة وحسن العشرة والوئام، ومعىن االرادة خلوص نيتهما وصدق 

لحكمني، كما يف لعزمهما إلصالح ما بني الزوجني، وقيل: ان الضمري يف قوله تعاَل: يوفق هللا بينهما، 
قوله: ان يريدا اصالحا: أي يوفق هللا بني احلكمني يف احتاد مقصودمها، وقيل كال الضمريين للزوجني، أي 
ان يريدا إصالح ما بينهما من الشقاق أوقع هللا تعاَل بينهما االلفة والوفاق، وإذا اختلف احلكمان مل ينفاذ 

 (994حكمهما، وال يلزم قوهلما بال خالف.اه )
                                                           

قلت: اإلمامة يف الفقه ودقائقه مسلمة إَل هاذا اإلمام، وهاذا أمر ال ْك فيه. وليَ يصح يف األذهان ْيء ... إذا 
 . -ه، ورمحه رضي هللا عن -احتاج النهار إَل دليل ..وسريته حتتمل أن تفرد يف جملدين 

 -تويف: ْهيدا، مسقيا، يف سنة مخسني ومائة، وله سبعون سنة، وعليه قبة عظيمة، ومشهد فاخر ببغداد 
 (0/346.نقال عن سري أعالم النبالء للاذهيب بتصرف)-وهللا أعلم 

 مصر -نشر مطبعة مصطفي الباِب احلليب-كتاب الطالق-(2/44بداية اجملتهد وهناية املقتصد للقرطيب ) - 442
حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لمْطف هللا احلسيين البخاري القنوجي، أبو الطّيب: من رجال النهضة  - 443

اإلسالمية اجملددين. ولد ونشأ يف قنوج )باهلند( وتعلم يف دهلي. وسافر إَل هبوپال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، قال 
 زوجوسة هبوپال، فأقام هبا وتوطن ومتول، واستوزر وناب، وألف وصنف( وتيف ترمجة نفسه: )ألقى عصا الرتحال يف حمر 

 مبلكة هبوپال، ولقب بنواب عاِل اجلاه أمري امللك هبادر. له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية واهلندسية. منها بالعربية
ط(  -لقرآن )فتح البيان يف مقاصد ا ط( و -ط( و )أجبد العلوم  -)حسن األسوة يف ما ثبت عن هللا ورسوله يف النسوة 

 (0/107نقال عن االعالم للزركلي بتصرف ) -عشرة أجزاء، يف التفسري.
 باب النشور -(10/953اجملموع ْرح املهاذب للنووي ) - 449



: وهاذه هي -رمحه هللا-زاد ابن عثيمني بيانا ألحكامها وفيه فصل اْلطاب يف مسألة التحكيم فقالو -
(، وهي أننا إن خفنا الشقاق، ومل تثمر املراحل الثالث؛ فحينئاذ يوجه 995املرحلة الرابعة بعد املراحل الثالث)

ًمااْلطاب لألمة:  ، ومل يقل: فليبعثا حكماً، فهنا انعزل الزوجان، وصار اجملال جمال احلاكم ف ابْ ع ثموا ح ك 
خطاباً لألمة، لكن ليَ املعىن كل واحد يف  ف ابْ ع ثمواالشرعي الاذي ميثل األمة، وعلى هاذا فيكون قوله: 

اداً ر السوق ويف املسجد، بل يبعث من ينوب عن األمة، وهو احلاكم الشرعي، فيكون اْلطاب هنا لألمة م
 هبا من ميثلها وهو احلاكم الشرعي.

 أي: أرسلوا، والبعث مبعىن اإلرسال. ف ابْ ع ثمواوقوله: 
ًما : احل ك م ذو احلكم النافاذ؛ أي: احملكم، فهو أخص من احلاكم، ألنه ذو احلكم النافاذ فهو ح ك 

 احملكم.
اوقوله:  ًما ِمْن أ ْهِله  أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصرية بالواقع، ومن : واحلكم ال بد ِمْن أ ْهِلِه و ح ك 

يداً، عاملاً باحلكم الشرعي، وعاملاً بواقع الزوجني، وما هي املشاكل،  املعلوم أنه ال بد أن يكون بالغاً عاقالً ْر
 وما الاذي أثار هاذه املشاكل.

 يصلح.أما أن يأيت إنسان عامي أو غشيم ُث يريد أن يكون حكماً بني الزوجني، فهاذا ال 
فإذا اجتمع احلكمان فهنا تأيت النية ويكون هلا تدخل، فإما أن يريد احلكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، 
واحلكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة، ويف هاذه احلال ال يوفق الرجالن؛ ألن النية هنا غري سليمة، 

صالح بينهما، فحينئاذ يقول هللا عّز وجل، وإما أن يريد احلكم من أهل الزوج، واحلكم من أهل املرأة اإل
اوهو الصادق يف قيله:  ن  همم  ا ِإْصال ًحا ي مو فِِّق اَّلل م ب  ي ْ  .ِإْن يمرِيد 

ا ِإْصال ًحاوالضمري يف قوله:  يعود إَل احلكمني؛ ألهنما اللاذان حيكمان، ونية اإلصالح تكون  ِإْن يمرِيد 
ما ْقاق، وكل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أهنما منهما ال من الزوجني؛ ألن الزوجني بينه

ن  همم اال يريدان اإلصالح، لكن الاذي يريد اإلصالح مها احلكمان. وقوله:  الضمري يف  ي مو فِِّق اَّلل م ب  ي ْ
ا ن  همم   لهل يعود على الزوجني اللاذين خفنا الشقاق بينهما، أو يعود على احلكمني اللاذين يدِل ك ب  ي ْ

 واحد منهما مبا يرى أنه حجة؟ فيه احتماالن:
االحتمال األول: أن يعود إَل الزوجني؛ ألن القضية يف ْأهنما، واحلكمان إمنا ينظران يف ْأن الزوجني، 

 فيكون الضمري عائداً إَل الزوجني.

                                                           
يت و الال   عن املراحل الثالثة يف بيان أحكام اآلية السابقة هلاذه اآلية وهي قوله تعاِل: -رمحه هللا-راجع كالمه- 445

 خت  افمون  نمشموز همن  ف ِعظموهمن  و اْهجمرموهمن  يِف اْلم ض اِجِع و اْضرِبموهمن  



ا يقابل مب االحتمال الثان: أن يكون الضمري عائدًا إَل احلكمني؛ ألن احلكمني سيأيت كل واحد منهما
اآلخر، فيكون املراد بأن يوفق هللا بينهما: أن تلتقي أقواهلما وال حيصل بينهما نزاع، فال ينتصر احلكم من 

 أهل الزوج للزوج، وال احلكم من أهل الزوجة للزوجة.
 ونقول بأنه عام هلاذا وهاذا فعندما يوفق هللا بني احلكمني، فإن هللا تعاَل أيضًا مبنه وكرمه يوفق بني

 (996الزوجني.اه )
ن  همم ا صم قال تعاِل:  ا ب  ي ْ ا أ ْن يمْصِلح  ْلًحا و ِإِن اْمر أ ٌة خ اف ْت ِمْن ب  ْعِله ا نمشموزًا أ ْو ِإْعر اًضا ف ال  جمن اح  ع ل ْيِهم 

َم الشُّح  و ِإْن حتمِْسنموا و ت  ت  قموا ف ِإن  اَّلل     ٌر و أمْحِضر ِت اأْل نْ فم ي ْ ِبريًا )ك  و الصُّْلحم خ   (124ان  مب ا ت  ْعم لمون  خ 
يف أحكام هاذه اآلية: هاذه حالة من أحوال الزوجني غري األحوال السابقة ؛  -رمحه هللا -قال السعدي-

ألن احلالتني السابقتني : حالة نشوز الزوجة ، وحالة وقوع اْلصام واستطارة الشر بينهما ، وهاذه إذا كان 
د هللا يف هاذه احلال إَل الطريق الاذي تستقيم  الزوج هو الراغب عن زوجته ، إما عدم حمبة وإما طمعا ، فأْر

به األمور ، وهو طريق الصلح من املرأة أو وليها ليعود الزوج إَل االستقامة ، بأن تسمح املرأة عن بعض 
بعض بحقها الالزم لزوجها على ْرط البقاء معه ، وأن يعود إَل مقاصد النكاح أو بعضها ، كأن ترضى 

النفقة أو الكسوة أو املسكن ، أو تسقط حقها من القسم ، أو هتب يومها وليلتها لزوجها أو لضرهتا بإذنه 
، فمَّ اتفقا على ْيء من ذلك فال حرج وال بأس ، وهو أحسن من املقاضاة يف احلقوق املؤدية إَل 

ٌر  اجلفاء أو إَل الفراق ، وهلاذا قال :  ي ْ  . و الصُّْلحم خ 
أصل عظيم يف مجيع األْياء، وخصوصا يف احلقوق املتنازع فيها أن املصاحلة فيها خري من استقصاء  وهاذا 

كل منهما على حقه كله ؛ ملا يف الصلح من بقاء األلفة ، واالتصاف بصفة السماح ، وهو جائز بني 
 (997.اه ) -إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال  -املسلمني يف كل األبواب 

 يف تفسريه منها:  -رمحه هللا -اآلية ما ذكره ابن عثيمني ومن فوائد -
ومل يقل: رأت نشوزاً بل خافت، ومن املعلوم أهنا مل ختف  خ اف تْ العمل بالقرائن، ويؤخاذ من قوله: -1

من النشوز واإلعراض إال بوجود القرائن، والعمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنة، فقد عمل ْاهد يوسف 
ق ْت و همو  ِمن  اْلك اِذِبني  ) قوله تعاَل:  بالقرينة، يف ( و ِإْن ك ان  ق ِميصمهم 20ِإْن ك ان  ق ِميصمهم قمد  ِمْن ق مبمٍل ف ص د 

ب ْت و همو  ِمن  الص اِدِقني  ) ]يوسف[، وعمل سليمان عليه الصالة والسالم يف - ( 27قمد  ِمْن دمبمٍر ف ك اذ 
 (، واألمثلة على هاذا كثرية. 998حني دعا بالسكني ليشق الولد نصفني)قضائه بني املرأتني بالقرينة، 

                                                           
 موقع ابن عثيمني -( 1/294انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 440
-باب ارال احلكمني من األهل –( 196)ص/ -انظر تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن للسعدي - 447

 السعودية -لشئون اإلسالميةنشر وزارة ا
ِف اْلممْجت ِهِدين   -(3295حلديث أبو هريرة الاذي أخرجه مسلم وغريه )برقم /  -رمحه هللا–يشري  - 444 ب اب ب  ي اِن اْخِتال 

ن م ا اْمر أ ت اِن م ع همم ا ابْ ن امهم ا ج اء  الاذِّْئبم ف  ومتام منت احل امهم ا اذ  ديث" ع ْن الن يِبِّ ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ق ال  ب  ي ْ ه ب  بِاْبِن ِإْحد 



ا  أنه جيوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما ْاءا، لقوله:  - 2  ف ال  جمن اح  ع ل ْيِهم ا أ ْن يمْصِلح 
ن  همم ا صمْلًحا  ب  ي ْ

صطلحا ها أو بعضه، فإذا ا  ويتفرع على هاذه الفائدة: اطمئنان الزوج فيما لو صاحلها على إسقاط حق
ا على أن تبقى عنده ويمسقط بعض احلق فال حرج عليه، واآلية هنا:   .  أ ْن يمْصِلح 

أنه جيوز للزوجة عند املصاحلة أن تسقط حقها من القسم، فإذا قال هلا: إنه تزوج زوجة جديدة  -3 
وإما الطالق، فرضيت باذلك، ورغب عن القدمية، وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم 

فإنه جيوز؛ ألن احلق هلا وهو غري جمرب على أن تبقى عنده، فيقول: إما أن تبقي عندي وترضي بإسقاط 
القسم، وإال طلقتك، فال مانع أن يقول هكاذا، إن رضيت وقنعت فاذلك املطلوب، وإن مل ترض طلقها 

ود ل عن حقها بتهديدها بالطالق، ووجه عدم ور وال إُث عليه يف هاذا، وال يقال: إنه أجربها على التناز 
ذلك: أن له أن يطلق بأي حال من األحوال لو كرهها حَّ بدون قصد الزواج من زوجة أخرى، فإذا كان  

 (999كاذلك فإنه ال إُث عليه.اه )
ْيِل ف  ت اذ رموه ا ك اْلممع ل ق ِة و ِإْن و ل ْن ت ْست ِطيعموا أ ْن ت  ْعِدلموا ب  نْي  النِّس اِء و ل ْو ح ر ْصتمْم ف ال  مت ِ قال تعاِل :   يلموا كمل  اْلم 

 ( 124تمْصِلحموا و ت  ت  قموا ف ِإن  اَّلل   ك ان  غ فمورًا ر ِحيًما )
يل القلب، والعدل واملراد به م يف بيان املقصود بالعدل وأحكامه ما خمتصره: -رمحه هللا-قال الكيا اهلراسي-

الاذي ميكنه فعله وخياف أال يفعل إلظهار امليل بالفعل، فيجب عليه االقتصار على الواحدة إذا خاف 
 (1000اه )إظهار امليل واجلور وجمانية العدل.

ن ع جيب عليه العدل بني الزوجتني باتفاق املسلمني ، ويف السنن األربعة ، :-رمحه هللا-وزاد ابن تيمية-
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إَل إحدامها دون األخرى أِب هريرة ، 

 ( .1001جاء يوم القيامة وأحد ْقيه مائل ")
فعليه أن يعدل يف القسم ، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتني أو ثالثا بات عند األخرى بقدر ذلك ، وال 

 إن كان حيبها أكثر ويطؤها أكثر فهاذا ال حرج عليه فيه ، وفيه أنزل هللا يفضل إحدامها يف القسم ، لكن
 أي : يف احلب واجلماع . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم  تعاَل : 

                                                           

ت ا ِإَل  د اومد  ف  ق ض ى بِِه لِْلكمب ْر ى ابِْنِك ف   ف  ق ال ْت ه اِذِه ِلص اِحب ِته ا ِإمن  ا ذ ه ب  بِابِْنِك أ ْنِت و ق ال ْت اأْلمْخر ى ِإمن  ا ذ ه ب  بِ  ت ح اك م 
ْمقُّهم ب    كِّنِي أ  م ف أ ْخب  ر ت اهم ف  ق ال  ائْ تموِن بِالسِّ ت ا ع ل ى سمل ْيم ان  ْبِن د اومد  ع ل ْيِهم ا الس ال  ن كمم ا ف  ق ال ْت الصُّْغر ى ال  ي  ْرمح مك  ي ْ ف خ ر ج 

 ف  ق ض ى بِِه لِلصُّْغر ى "اَّلل م همو  ابْ ن مه ا 
 موقع ابن عثيمني -(290/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 444

 (   20/  2اهلراسي) انظر أحكام القرآن للكيا - 1666
 ( يف صحيح اجلامع لأللبان . 0515انظر حديث )رقم /  - 1661



ه  وأما العدل يف النفقة والكسوة فهو السنة أيضا اقتداء بالنيب صلى هللا عليه وسلم فإن:-رمحه هللا-ُث قال
بني أزواجه يف النفقة ، كما كان يعدل يف القسمة مع تنازع الناس يف القسم ، هل كان واجبا  كان يعدل

عليه أو مستحبا له ؟ وتنازعوا يف العدل يف النفقة هل هو واجب أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأْبه 
 (1002بالكتاب والسنة .اه )

اْلممع ل ق ةِ قوله تعاِل: من أحكامها وفوائدها ما خمتصره:  -رمحه هللا-وذكر ابن عثيمني-  ف  ت اذ رموه ا ك 
يعود على اليت مال عنها وال ْك؛ ألن اليت مال إليها قد أقبل إليها وأكرمها، لكن « تاذروها»الضمري يف 

اليت مال عنها هي اليت إذا أعرض عنها اإلعراض الكلي صارت كاملعلقة بني السماء واألرض، وهاذا إْارة 
املعلق بني السماء واألرض ال يستقر، ال هو يف السماء فيستقر، وال يف األرض  إَل أهنا لن تستقر، فإن

فيستقر، وهاذه اليت ميل عنها كل امليل ستبقى معلقة، ليست أمية وال متزوجة، يعين: ليَ هو الاذي طلقها 
لك تنفرياً عن اذواسرتاحت ورزقها هللا غريه، وال هي باملتزوجة اليت تسعد بالزواج كغريها، وإمنا ْبهها هللا ب

 امليل الكلي الاذي جيعل هاذه املرأة كاملعلقة.
 من فوائدها:–رمحه هللا -ُث ذكر 

، و ل ْن ت ْست ِطيعموا أ ْن ت  ْعِدلمواأن هللا سبحانه نفى احلرج عن اإلنسان حَّ يف معاملة الغري، لقوله: -1
 وهاذا خرب عن أمر فطري يستلزم رفع اجلناح؛ ألن القاعدة الشرعية أن ما ال يستطاع ال يلزم به العبد. 

  أن اإلنسان جيب عليه العدل فيما يستطيع؛ ألن هللا نفى االستطاعة لرفع احلرج فيها، ومفهومه: أنه  2
 النساء ساء، وأنه جيب العدل بنيإذا استطاع اإلنسان فإنه جيب أن يعدل، وقد سبق ما يعدل به بني الن

 (1003يف كل ْيء يقدر عليه، وأما احملبة وما ينشأ عنها فهاذا صعب، فال يكلفه اإلنسان.اه )
 (136و ِإْن ي  ت  ف ر ق ا ي مْغِن اَّلل م كمالًّ ِمْن س ع ِتِه و ك ان  اَّلل م و اِسًعا ح ِكيًما )قال تعاِل : 

تسلية لكل واحد منهما عن اآلخر وأن كل واحد منهما  حكمها:يف بيان -رمحه هللا -قال اجلصاص-
سيغنيه هللا عن اآلخر إذا قصدا الفرقة ، ختوفا من ترك حقوق هللا اليت أوجبها ؛ وأخرب أن رزق العباد كلهم 

 (1004على هللا وأن ما جيريه منه على أيدي عباده فهو املسبب له واملستحق للحمد عليه ؛ وباهلل التوفيق .اه )
نهما ما وإذا تفرقا فإن هللا سبحانه ييسر لكل واحد م وزاد ابن عثيمني يف بيانه لفوائد اآلية ما نصه:-

مباذا؟ ... قال بعضهم: يغين الزوج بزوجة  ي مْغِن اَّلل م كمالًّ ِمْن س ع ِتهِ حيصل به الغىن من سعة هللا. .. قوله: 
اً. ... ، يعين: أن الزوج جيد امرأة، والزوجة جتد زوجصاحلة يسعد هبا، ويغين الزوجة بزوج صاحل تسعد به

وقال بعضهم: يغين هللا كاًل من سعته سواء بإبدال الزوج األول، أو بالسلوان والنسيان، وأن يكون األمر  
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كأن مل يكن، ولكن هاذا القول ضعيف؛ ألن السلوان وعدم ذكر أحدهم اآلخر ليَ إغناًء، واإلغناء: أن 
اإلنسان، وهاذا ال يكون إال بزوج للزوجة وزوجة للزوج، وهاذا وعد من هللا عّز وجل،  يوجد ما يستغين به

وعد من القادر الاذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجًا تسعد به، أو للرجل زوجة يسعد هبا، وهو وعد 
لف خهو هللا الاذي ال خيلف امليعاد، وهو على كل ْيء قدير، لكن أحياناً يتحق وصدق؛ ألن الواعد به 

 (1005.اه )هاذا لشك اإلنسان، وعدم ثقته وإميانه، فيحصل هاذا املانع وال يتحقق املوعود
 

 ما جاء عن الوصية والرتكة
ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ ف ِإْن كمن  ِنس اًء ف  ْوق  اثْ ن ت    قال تعاِل :  دِكمْم لِلاذ ك  نْيِ ف  ل همن  ث ملمث ا م ا يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوال 

ا السُّدمسم مم ا ت  ر ك  إِ  ا النِّْصفم و أِل ب  و ْيِه ِلكملِّ و اِحٍد ِمن ْهمم  ًة ف  ل ه   ك ان  ل هم و ل ٌد ف ِإْن مل ْ ي كمْن نْ ت  ر ك  و ِإْن ك ان ْت و اِحد 
ِه السُّدمسم ِمْن ب  ْعِد و ِصي ةٍ  ِه الث ُّلمثم ف ِإْن ك ان  ل هم ِإْخو ٌة ف أِلممِّ وِصي هِب ا أ ْو د ْيٍن آ ب اؤمكمْم يم  ل هم و ل ٌد و و رِث هم أ ب  و اهم ف أِلممِّ

 (11يًما )ْم ن  ْفًعا ف رِيض ًة ِمن  اَّللِ  ِإن  اَّلل   ك ان  ع ِليًما ح كِ و أ بْ ن اؤمكمْم ال  ت ْدرمون  أ ي ُّهمْم أ قْ ر بم ل كم 
 يف هاذه اآلية الكرمية مجلة من األحكام والفوائد نلخصها ونبينها فيما يلي:

ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ  ما جاء يف قوله تعاِل: - دِكمْم لِلاذ ك  ِإْن كمن  ِنس اًء ف  ْوق  اثْ ن ت  نْيِ ف  يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوال 
ا السُّدمسم مم   ا النِّْصفم و أِل ب  و ْيِه ِلكملِّ و اِحٍد ِمن ْهمم  ًة ف  ل ه  ا ت  ر ك  ِإْن ك ان  ل هم ف  ل همن  ث ملمث ا م ا ت  ر ك  و ِإْن ك ان ْت و اِحد 

ِه الث ُّلمثم ف ِإْن ك ان  ل هم ِإْخو ٌة ف أِلم و ل ٌد ف ِإْن ملْ  ي كمْن ل هم و ل ٌد و و رِث هم أ ب  و اهم ف أِلم  ِه السُّدمسم مِّ  مِّ
قال  -مبينا أحكام املرياث يف هاذه اآلية وغريها  مما جاء يف سورة النساء بقوله:-رمحه هللا-قال السعدي-

ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ  هللا تعاَل دِكمْم لِلاذ ك  تِْلك  حمدمودم اَّللِ  [ إَل قوله: 11]النساء:  يموِصيكممم اَّلل م يف أ ْوال 
ن اتٍ   [13]النساء:  و م ْن يمِطِع اَّلل   و ر سمول هم يمْدِخْلهم ج 

 واليت يف آخر السورة:
 ِل ة  (1660[ إَل آخرها  .)170]النساء:  ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك ال 

: تضمنت هاذه اآليات الكرمية أحكام املواريث يف غاية البيان والتفصيل واإليضاح، -رمحه هللا-وأضاف
ويف غاية احلكمة، فتوصيته للعباد بأوالدهم من كمال رمحته وعنايته، وأنه أرحم هبم من والديهم، ولاذلك 

وهم دهم؛ على الوالدين أن يربوصى الوالدين باألوالد، فاألوالد عند والديهم وصايا من هللا وأمانات عن
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تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا هباذه األمانة، وإال فقد ضيعوها، وباءوا بإمثها وخسراهنا، 
 فاذكر هللا مرياث األوالد، وأن هلم ثالث حاالت:

ى عدد فروض علاحلالة األوَل: إما أن جيتمع الاذكور واإلناث، فحينئاذ يتقاُسون املال، أو ما أبقت ال
ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ  رؤوسهم:  [ سواء كانوا أوالد صلب أو أوالد ابن، ويؤخاذ من 11]النساء:  لِلاذ ك 

 هاذا:
احلالة الثانية: أن يكون األوالد ذكورا فقط، فإهنم يتقاُسونه متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من 

 ور.دونه من األوالد إذا كان الرفيع من الاذك
احلالة الثالثة: إذا كن إناثا، فإن كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن  

[ التنبيه 11]النساء:  -ف  ْوق  اثْ ن ت  نْيِ كانتا اثنتني فأكثر فلهما الثلثان، ومن احلكمة يف اإلتيان بقوله: 
كثر من واحدة، كما زاد فرض النصف ملا صرن أ  على أنه ال يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادهتن على الثنتني،

وقد نص هللا على أن األختني فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أوَل وأحرى، فإن كان البنتان بنات صلب 
مل يبق لبنات االبن ْيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب، وإن كانت العالية واحدة أخاذت 

 لبنت أو بنات االبن.النصف، وباقي الثلثني وهو السدس 
هاذا مرياث األوالد قد استوعبته اآلية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الاذكر واألنثى 
 من أوالد الصلب وأوالد االبن وإن نزل، وأما أوالد البنات فال يدخلون يف إطالق اسم األوالد يف املواريث.

عل هللا لألم سدسا وثلثا، جعل هلا السدس مع وجود أحد من ُث ذكر هللا مرياث األبوين: األم واألب، فج
األوالد مطلقا، منفردين أو متعددين، أوالد صلب أو أوالد ابن، وكاذلك جعل هلا السدس بوجود مجع من 

 اإلخوة واألخوات اثنني فأكثر، وجعل هلا الثلث إذا فقد الشرطان املاذكوران.
[ فإذا كان 11]النساء:  و و رِث هم أ ب  و اهم قيل إنه يؤخاذ من قوله: وأما ثلث الباقي يف زوج أو زوجة وأبوين ف

معهما أحد الزوجني خرجت عن هاذا فلم يكن هلا ثلث كامل، أو يقال: إن هللا أضاف املرياث لألبوين 
فيكون هلا ثلث ما ورثه األبوان، ويكون ما يأخاذه الزوج أو الزوجة مبنزلة ما يأخاذه  -وهو األب واألم  -
 لغرمي. . فاهلل أعلم.ا

وأما األب فقد فرض هللا له السدس مع وجود أحد من األوالد، فإن كان األوالد ذكورا مل يزد األب على 
 السدس، وصار األبناء أحق بالتقدمي من األب بالتعصيب باإلمجاع.

هو ألوَل ء فوإن كان األوالد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس وهلن أو هلا الفرض، فإن بقي ْي
رجل، وهو األب هنا؛ ألنه أقرب من اإلخوة وبنيهم ومن األعمام وبنيهم، فجمع له يف هاذه احلال بني 
الفرض والتعصيب، وإن استغرقت الفروض الرتكة مل يبق لألب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين 

 وابنتني؛ فلكل واحد من األبوين السدس، وللبنتني الثلثان.



ة الكرمية أنه إذا مل يكن أوالد ذكور وال إناث، أن األب يرث بغري تقدير، بل بالعصب، بأن ومفهوم اآلي
يأخاذ املال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إمجاع، وحكم اجلد 

اجلدة  اثحكم األب يف هاذه األحكام إال يف العمريتني؛ فإن األم ترث ثلثا كامال مع اجلد؛ وأما مري 
 (1007السدس عند عدم األم فهو يف السنة.اه )

  ِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموِصي هِب ا أ ْو د ْيٍن   :ما جاء يف قوله تعاَل-
يف  ِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموِصي هِب اوقوله:  مبينا أحكامها وفوائدها ما نصه: -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

دليل على أنه ال بد من ثبوت الوصية، وأن يكون املوصي أوصى هبا عن طمأنينة وعن  يموِصي هِب اقوله 
معرفة، فلو أوصى وهو يف غمرات املرض، ومل يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية ال تقبل، وال عربة هبا؛ 

ورثة   وهم لألنه حقيقة مل يوص هبا، وكاذلك لو مل تثبت الوصية ببينة، فإهنا ال عربة هبا، إال إذا صّدق ا
 راْدون   باذلك، فاحلق هلم.

الدين: كل ما ثبت يف الاذمة فهو دين، فاألجرة دين، والقرض دين، ومثن املبيع دين،  أ ْو د ْينٍ وقوله: 
والصداق على الزوج دين، وعوض اْللع على الزوج دين، وأرش اجلراحات دين، فكل ما ثبت يف الاذمة 

 قال: فهو دين، فيقدم الدين على املرياث، فلو قدر أن الدين يستغرق مجيع املال فال ْيء للورثة؛ ألن هللا
  ٍِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموص ى هِب ا أ ْو د ْين.وإذا قدر أنه يستغرق نصف املال صار املرياث نصف املال ، 

 وأيهما يقدم: الدين أم الوصية؟
 عليه وسّلم أن النيب صّلى هللا»يقدم الدين قبل الوصية، كما جاء عن علي بن أِب طالب رضي هللا عنه:  

( ، واملعىن يقتضيه؛ ألن الدين قضاؤه من باب الواجب، والوصية من باب 1008« )وصيةقضى بالدين قبل ال
التربع، مبعىن: أن املدين جيب عليه أن يقضي دينه، والوصية مستحبة وليست بواجبة، والنظر الصحيح 

 يقتضي تقدمي الواجب.
 يف اآلية؟فإن قال قائل: إذا كان األمر كاذلك، فما احلكمة من تقدمي الوصية على الدين 

 فنقول: احلكمة هي:
 أواًل: العناية بالوصية، واإلْارة إَل أن الدين ينبغي للعاقل أن ال حيمله نفسه.

ثانياً: أن الدين له من يطالب به، فلو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا الرتكة، فإن صاحب الدين لن 
يطالب  املوصى له، فليَ هناك منيسكت، بل ال بد أن يطالب، لكن الوصية لو كتموها، ومل يعلم هبا 

 هبا، فلهاذا قدمها ليهتم الورثة هبا، ال ليقدموها على الدين، فالدين مقدم، ُث الوصية، ُث املرياث.
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فإذا هلك هالك عن ورثة، وكان عليه دين يستغرق نصف ماله، وأوصى بالثلث، فاملسألة من ستة، للدين 
اقية بعد ن كاملفقود، وعلى هاذا فتكون الرتكة املوروثة هي البثالثة، وللوصية ثلث واحد، فاملأخوذ يف الدي

الدين، وهي ثالثة من ستة، فيعطى صاحب الوصية ثلث الباقي وهو واحد، ويبقى اثنان مها نصيب الورثة، 
فقدمنا الدين على الوصية، وجعلنا النقص على الوصية، ولوال الدين ألخاذ املوصى له اثنني من ستة، لكنه 

 (1009أخاذ إال واحداً من ستة؛ ألن الدين مقدم على الوصية.اه )اآلن مل ي
 اَّلل   ك ان  آ ب اؤمكمْم و أ بْ ن اؤمكمْم ال  ت ْدرمون  أ ي ُّهمْم أ قْ ر بم ل كمْم ن  ْفًعا ف رِيض ًة ِمن  اَّللِ  ِإن   ما جاء يف قوله تعاِل: - 

 ع ِليًما ح ِكيًما 
 اختلف العلماء يف معناه على قولني : أحدمها : ال تدرون يف يف أحكامه : -رمحه هللا -قال ابن عرِب-

 الدنيا أهنم أقرب لكم نفعا يف اآلخرة ؛ ألن كل واحد من اجلنسني يشفع يف اآلخرة يوم القيامة .
 الثان : ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ؛ أيهم أرفع درجة يف الدنيا ؛ روي عن ابن عباس .

نه لو ترك األمر على ما كان يف أول اإلسالم : الوصية للوالدين واألقربني مل يؤمن إذا قسم واملعىن فيه أ
الرتكة يف الوصية ، حيف أحدكم ، لتفضيل ابن على بنت ، أو أب على أم ، أو ولد على ولد ، أو أحد 

مه ، وكشف كمن هؤالء أو غريهم على أحد ، فتوَل هللا سبحانه قسمها بعلمه ، وأنفاذ فيها حكمته حب
لكل ذي حق حقه ، وعرب لكم ربكم عن والية ما جهلتم ، وتوَل لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم 

 (1010اه )، وهللا أعلم .
  يف تفسريه منها:-رمحه هللا-ومن الفوائد اجلليلة من اآلية ما ذكره ابن عثيمني-
ة قوله: ستحقاق فيه، ووجه الداللتقدمي الرجال على النساء حَّ يف األمر الاذي يشرتكون يف اال -1  
 ٌلِلّرِج اِل ن ِصيب  ٌو لِلنِّس اِء ن ِصيب وهاذا هو املشروع واملعقول والفطري، أن يكون الرجال هم املقدمون ،

على النساء، وقد ع ك َ ذلك من عكَ هللا قلوهبم من الكفرة واملبهورين هبم، حيث قدموا النساء على 
ها األخوات واإلخوة! أيها السيدات والسادة! وهاذا خطأ عظيم؛ ألن الرجال الرجال، فيقولون مثاًل: أي

 مقدمون على النساء، وهم قوامون عليهن، ولكن ليَ بعد الكفر ذنب.
وهؤالء الكفار يرون أن النساء لمع ب، فيقدموهنن جلباً لقلوهبن، وتعطفاً عليهن ليعطفن عليهم؛ ألهنم كما 

ت  عمون  و ي   وصفهم هللا عّز وجل:  ا ت  أو ال اِذين  ك ف رموا ي  ت م  ]حممد: - ْثوًى هل ممْ كملم األ نْ ع امم و الن ارم م  أكملمون  ك م 
[، فليَ هلم هم  إال الدنيا، فجاء قليلو البصرية ضعيفو الدين، فأخاذوا هاذه احلقارة منهم والتهموها 12

 يمة.قة الشريعة، وللفطر السليمة، وللعقول احلكمن غري أن يقدروا النتائج، وأهنم باذلك خمالفون لطري
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  بيان أن الدين اإلسالمي هو الاذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة يف اجلاهلية،  2
اِن و األ قْ ر بمون   لقوله:  ن ، ولكن الدين اإلسالمي مل يعط املرأة أكثر م و لِلنِّس اِء ن ِصيٌب مم ا ت  ر ك  اْلو اِلد 

حقها، ومل ينزهلا أكثر من منزلتها، بل أعطاها احلق الالئق هبا، وهو معروف   وهلل احلمد   بكتاب هللا وسنة 
 رسوله صّلى هللا عليه وسّلم.

التحاذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، فيموت امليت عن زوجته وبناته، وله أبناء عم عصبة ليسوا -3
ن من طعام البيت، وينتفعون بأجهزته كالثالجات وغريها، دون أن يف البيت، فتجد أهل امليت يأكلو 

يستأذنوا من هلم حق يف املرياث، وهاذا ال جيوز؛ ألنه إذا مات امليت فبعد أن كان ماله له ْخصياً، صار 
موزعاً بني ورثته، فكل وارث يستحق من هاذا املرياث قل املال أو كثر، وهاذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن 

وا العامة إليها؛ ألن العامة قد ال يفهمون، وإال فعندهم   وهلل احلمد   ورع يردعهم عن هاذا ولكنهم ال ينبه
 (1011يفهمون.اه )
ت  ر ْكن   مم ا و ل كمْم ِنْصفم م ا ت  ر ك  أ ْزو اجمكمْم ِإْن ملْ  ي كمْن هل من  و ل ٌد ف ِإْن ك ان  هل من  و ل ٌد ف  ل كممم الرُّبمعم قال تعاِل : 

ان  ل كمْم و ل ٌد ف  ل همن  الثُّممنم ك  ِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموِصني  هِب ا أ ْو د ْيٍن و هل من  الرُّبمعم مم ا ت  ر ْكتمْم ِإْن مل ْ ي كمْن ل كمْم و ل ٌد ف ِإْن  
ل ًة أ وِ مم ا ت  ر ْكتمْم ِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة تموصمون  هِب ا أ ْو د ْيٍن و ِإْن ك ان  ر    اْمر أ ٌة و ل هم أ ٌخ أ ْو أمْخٌت ف ِلكملِّ جمٌل يمور ثم ك ال 

ْمر ك اءم يف الث ُّلمِث ِمْن ب  ْعِد و ِصي ٍة يموص ى هِب   ا السُّدمسم ف ِإْن ك انموا أ ْكث  ر  ِمْن ذ ِلك  ف  همْم  همم  ر  و اِحٍد ِمن ْ ا أ ْو د ْيٍن غ ي ْ
ِليٌم )ممض ارٍّ و ِصي ًة ِمن  اَّللِ  و ا  (12َّلل م ع ِليٌم ح 

 :يبني هللا تعاَل فيها أن للزوج حالني يف بيان أحكامها ما نصه: -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-
 إحدامها: أن يكون لزوجته امليتة أحد من األوالد الاذكور أو اإلناث؛ ففرضه الربع.

 الثانية: أن ال يكون هلا أحد من األوالد؛ ففرضه النصف.
 أن للزوجة حالني: وكاذلك بني

 إحدامها: أن يكون لزوجها امليت أحد من األوالد الاذكور أو اإلناث؛ ففرضها الثمن.
 الثانية: أن ال يكون له أحد من األوالد؛ ففرضها الربع.

أما أوالد األم وهم اإلخوة واألخوات من األم فبني هللا تعاَل أهنم يرثون يف الكاللة، وأن مرياثهم مقدر 
ألن  -علم وهللا أ -سدس، ولالثنني فأكثر الثلث بالسوية ال فضل لاذكر على أنثى؛ وذلك للواحد ال

 (1012فليَ هنا جهة أبوة حَّ يفضل جانب الاذكورة.اه ) -وهي أنثى  -اتصاهلم بامليت من طريق األم 
  ما خمتصره: -رمحه هللا–الشنقيطي فقال وزاد -
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إذا حصل اإليصاء هبا ، ومن بعد الدين ، وقد قضى  وهاذه الفروض كلها ذكر هللا أهنا من بعد الوصية
رط هللا يف الوصية  النيب صلى هللا عليه وسلم : أن الدين قبل الوصية ، وقد اتفق العلماء على ذلك ، ْو
أن ال تكون على وجه املضارة بالورثة ، فإن كانت كاذلك فإهنا وصية إُث وجنف جيب تعديلها ورد الظلم 

 الواقع فيها 
تعاَل أن هاذه التقديرات والفرائض حدود هللا قدرها وحددها ، فال حيل جماوزهتا ، وال الزيادة فيها وأخرب 

 (1013والنقصان ، بأن يعطى وارث فوق حقه ، أو حيرم وارث ، أو ينقص عن حقه .اه )
اِن و اأْل قْ ر بمون  قال تعاِل:  انمكمْم ف آ تموهمْم ن ِصيب  همْم ِإن  اَّلل    و ال اِذين  ع ق د ْت أ مْي  و ِلكملٍّ ج ع ْلن ا م و اِل  مم ا ت  ر ك  اْلو اِلد 

ِهيًدا )  ْ ْيٍء   ْ  (33ك ان  ع ل ى كملِّ 
  -يف أحكامها:  -رمحه هللا-قال اجلصاص-

قال أبو بكر : قد ثبت مبا قدمنا من قول السلف أن ذلك كان حكما ثابتا يف اإلسالم ، وهو املرياث 
وأولوا األرحام بعضهم أوَل ببعض يف كتاب هللا  واالة ؛ ُث قال قائلون : إنه منسوخ بقوله : باملعاقدة وامل

 
وقال آخرون : ليَ مبنسوخ من األصل ، ولكنه جعل ذوي األرحام أوَل من مواِل املعاقدة ، فنسخ 

 (1014 )يه .اهمرياثهم يف حال وجود القرابات وهو باق هلم إذا فقد األقرباء على األصل الاذي كان عل
هاذه  يف تفسريه عن فوائد اآلية حقيقة وقوع النسخ يف القرآن عموماً ويف -رمحه هللا-وذكر ابن عثيمني-

 اآلية فقال ما نصه: وقوع النسخ يف الشريعة؛ ألن هاذه اآلية منسوخة، إما نسخاً مطلقاً وإما نسخاً مقيداً.
م ا ن  ْنس ْخ النسخ ثابت يف الشريعة، لقوله تعاَل  وقد اختلف علماء امللة يف النسخ، فأكثر األمة على أن

ا ه ا أ ْو ِمْثِله  رموهمن  و ابْ ت  غموا م ا  [، ولقوله تعاَل: 160]البقرة:  ِمْن آي ٍة أ ْو ن مْنِسه ا ن اِت خب رْيٍ ِمن ْ ِْ ف اآلن  ب ا
ر بموا ْْ اآلن  كان قبل ذلك حراماً، ولقوله تعاَل: [ إَل آخرها، وقد  147]البقرة:  ك ت ب  اَّلل م ل كمْم و كملموا و ا

[ وهاذا صريح يف النسخ، ولقول النيب صّلى هللا 00]األنفال:  خ ف ف  اَّلل م ع ْنكمْم و ع ِلم  أ ن  ِفيكمْم ض ْعًفا
 (1015« )كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها»عليه وسّلم: 
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نسخ يف الشريعة، ومحل النسخ على التخصيص، (: ال 1016وقال بعض العلماء ومنهم أبو مسلم األصفهان)
وقال: إن مقتضى احلكم األول استمراره إَل يوم القيامة، فإذا ألغي فهاذا ختصيص يف الزمن؛ أي: أنه بعد 

 أن كان ْاماًل للزمن كله صار خاصاً بالزمن الاذي قبل النسخ.
لقرآن، ا، وموجودة مبعناها يف اولكن هاذا تكلف، وما الاذي جيعلنا نفر من كلمة نسخ وهي موجودة بلفظه

 وموجودة مبعناها يف السنة أيضاً؟!
وأنكر اليهود النسخ وقالوا: ال ميكن أن ينسخ هللا حكماً حبكم؛ ألنه إن كانت املصلحة يف احلكم الثان 
فلماذا كان احلكم األول، وإن كانت املصلحة يف احلكم األول فلماذا كان احلكم الثان، وإن كان يف 

ل قد خفيت احلكمة على هللا، فهاذا يستلزم وصف هللا باجلهل، وإذا مل ختف فهاذا يستلزم وصف هللا األو 
 بالسفه والعياذ باهلل؛ ألنه فعل خالف احلكمة.

فيقال هلم: املصلحة ختتلف باختالف الزمان واملكان واألمة، وإذا كان كاذلك فاهلل عّز وجل يثبت هاذا 
وينسخه إذا كان ليَ مبصلحة، وهاذا غاية احلكمة، وأنتم يا بين إسرائيل  احلكم ما دام فيه مصلحة لألمة، 

كان حاًل لكم اللحم، وبظلمكم حرم هللا عليكم طيبات أحلت لكم، بعد أن كانت حالاًل، ُث إن 
 ْريعتكم ناسخة للشريعة اليت قبلها، وإذا قلتم: ال نسخ، أبطلتم ْريعتكم؛ ألهنا تنسخ ما قبلها.

ْت أ مْي انمكممْ الكرمية إذاً: يف اآلية   (1017إثبات النسخ.اه ) و ال اِذين  ع ق د 
َ  ل هم و ل ٌد و ل هم أمْختٌ   قال تعاِل: ل ِة ِإِن اْمرمٌؤ ه ل ك  ل ْي ف  ل ه ا ِنْصفم م ا  ي ْست  ْفتمون ك  قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم يف اْلك ال 

ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و   ا الث ُّلمث اِن مم ا ت  ر ك  ت  ر ك  و همو  ي رِث مه  ان  ت ا اثْ ن ت  نْيِ ف  ل همم  ااًل و ِنس اًء ل ٌد ف ِإْن ك  انموا ِإْخو ًة رِج   و ِإْن ك 
ْيٍء ع ِليٌم )  ْ م اَّلل م ل كمْم أ ْن ت ِضلُّوا و اَّلل م ِبكملِّ  ِر ِمْثلم ح ظِّ اأْلمنْ ث  ي  نْيِ ي مب  نيِّ  (170ف ِللاذ ك 

هو وأصل الكاللة: مأخوذة من اإلكليل، و  مبينا فوائدها وأحكامها ما نصه: -هللارمحه -قال ابن عثيمني-
بالشيء، وهلاذا نقول يف تفسريها: هم احلواْي؛ ألن قرابات اإلنسان ثالث ْعب: ْعبة منه، ما أحاط 

عبة من آبائه وأجداده، فالشعبة اليت منه تمسمى الفروع، والشعبة اليت هو منها تم  عبة أصل له، ْو مى سْو
                                                           

م( حممد بن حبر األصفهان، أبو مسلم: وال، من  439 - 404ه  =  322 - 259أ بمو ممْسِلم األ ْصف هان) - 1610
أهل أصفهان. معتزِل. من كبار الكتاب. كان عاملا بالتفسري وبغريه من صنوف العلم، وله ْعر. وِل أصفهان وبالد 

ه  فعزل. من كتبه )جامع التأويل( يف  321فهان سنة فارس، للمقتدر العباسي، واستمر إَل أن دخل ابن بويه أص
التفسري، أربعة عشر جملدا، مجع سعيد األنصاري اهلندي نصوصا منه وردت يف )مفاتيح الغيب( املعروف بتفسري الفخر 

)النحو(  ط( يف جزء صغري. ومن كتبه )الناسخ واملنسوخ( وكتاب يف -الرازّي، وُساها )ملتقط جامع التأويل حملكم التنزيل 
 ( .0/56نقال عن االعالم للزركلي ) -. و )جمموع رسائله( .
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األصول، والشعبة اليت من أبائه وأجداده تمسمى احلواْي، وعلى هاذا نقول: املراد بالكاللة: احلواْي: األخ 
وأبناؤهم، والعم وأبناؤهم، سواًء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤالء هم الكاللة، وهلاذا فسرها الصديق 

 «.لدمن ال ولد له وال وا»رضي هللا عنه، مبا ذكروا عنه أهنا: 
َ  ل هم و ل ٌد  أي: مات، قوله:  ِإِن اْمرمٌؤ ه ل ك   ُث قال: قوله:  نكرة ال ذكور وال إناث؛ ألن الولد  ل ْي

 يف سياق النفي فيعم.
ا ِنْصفم م ا ت  ر ك   وقوله:  ْقيقة أو ألب، ومل ياذكر األخت من األم؛ أمْخٌت  أي: و ل هم أمْخٌت ف  ل ه 

و ِإْن ك ان  ر جمٌل يمور ثم ك ال ل ًة أ ِو اْمر أ ٌة و ل هم أ ٌخ  ألن األخت من األم ذكرها هللا تعاَل يف أول السورة فقال: 
ْمر   انموا أ ْكث  ر  ِمْن ذ ِلك  ف  همْم  ا السُّدمسم ف ِإْن ك   [.12]النساء:   الث ُّلمثِ ك اءم يف أ ْو أمْخٌت ف ِلكملِّ و اِحٍد ِمن ْهمم 

، ويتعني ف  ل ه ا ِنْصفم م ا ت  ر ك  إذاً: إذا وجد أخت ْقيقة أو ألب والولد مفقود، يعين: ليَ له فرع وارث 
أن ال يكون معها ذكور من األصول؛ ألنه لو كان معها ذكور من األصول مل ترث النصف؛ إذ من ْرط 

ف أن ال يوجد أصل وارث من الاذكور، فصار هنا ال ولد وال والد من إرث األخت الشقيقة أو ألب النص
َ  ل هم و ل ٌد  الاذكور، الولد من قوله: ، وال والد يؤخاذ من كون فرض األخت هنا النصف؛ ألنه لو كان ل ْي

 هناك وارث من الاذكور مل ترث النصف.
يعين:  ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل دٌ أي: أخوها   ي رِث مه ا له: ، قو و همو  ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل ٌد  وقوله: 

ليَ هلا ولد ال ذكر وال أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط، 
 وليَ هلا ولد.

و همو   كيف قال هللا عّز وجل:   وهنا املسألة مشكلة و همو  ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل دٌ وقوله عّز وجل: 
مع أنه لو كان هلا زوج مل يرث إال ما بقي من فرض الزوج، وهللا عّز وجل   ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل دٌ 

 ؟ ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل دٌ  قال: 
واجلواب: نقول: هاذا الكالم باعتبار الكاللة، وهم الاذين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الاذي يكون 

و همو  ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا  بالزوجية، فهم يسألون عن الكاللة، والكاللة ال تتعلق إال باألقارب، فقوله: 
 الزوج، وإن مل يكن هلا زوج فإنه يرثها.يعين: إن كان هلا زوج فهو يرث ما بقي بعد   و ل دٌ 

 فإذا قال قائل: رمبا يكون هلا أم فهل يرثها أخوها؟
اجلواب: نعم، ولكن بعد فرض األم؛ ألن هللا سبحانه ذكر هنا من يرث بالتعصيب، وهلاذا مل يقدر له 

ان  ت   نصيباً، بل قال:   .ا اثْ ن ت  نْيِ و همو  ي رِث مه ا ِإْن ملْ  ي كمْن هل  ا و ل ٌد ف ِإْن ك 
ان  ت اقوله:  ا الث ُّلمث اِن مم ا يعين: ليَ معهما ذكر،  اثْ ن ت  نْيِ الضمري يعود على األختني،  ف ِإْن ك  ف  ل همم 

 أي: مما ترك األخ. مم ا ت  ر ك   ت  ر ك  
ِر ِمْثلم ح ظِّ قوله:  ااًل و ِنس اًء ف ِللاذ ك  انموا ِإْخو ًة رِج  ومل يقدر هللا عّز وجل؛ ألنه إذا كان مع  األمنْ ث  ي  نْيِ و ِإْن ك 

األخوات أخوة ورثن بالتعصيب، فاذكر هللا هنا اإلخوة اإلناث اْللص الواحدة، واإلناث اْللص مع التعدد، 



واإلناث مع الاذكور؛ وذلك ألنه ال ميكن أن خترج القسمة عن هاذه األقسام الثالثة: إما أنثى واحدة، أو 
 ات، أو خمتلط: ذكور، وإناث.إناث متعدد

ِر ِمْثلم فبالتعصيب  رِج ااًل و ِنس اءً  ، وإذا كانوا الث ُّلمث انِ فالواحدة هلا النصف، والثنتان فأكثر  لِلاذ ك 
 إذاً: األقسام أربعة: ح ظِّ األمنْ ث  ي  نْيِ 

 ذكور خلص، وإناث خلص متعددات، أو منفردات.
 الرابع: اجتماع الاذكور واإلناث.

 وبناًء على ذلك نتعرض ألرث األخت النصف، ترث األخت النصف بشروط:
َ  ل هم و ل دٌ وقوله:  ف  ل ه ا ِنْصفم م ا ت  ر ك  الشرط األول: أال يوجد فرع وارث، وهاذا مأخوذ من قوله   .ل ْي

ا ِإْن مل ْ الشرط الثان: أال يوجد أصل من الاذكور وارث، مأخوذة من قوله:  ألنه  ي كمْن هل  ا و ل دٌ  و همو  ي رِث مه 
 لو كان هناك أب ما ورثها.

 الشرط الثالث: االنفراد.
 الشرط الرابع: عدم املعصب.

هاذه ْروط إرث األخت الشقيقة النصف، واألخت ألب تزيد ْرطًا واحدًا وهو أن ال يوجد أحد من 
 األْقاء الاذكور أو اإلناث.

 صف؛ لتمام الشروط.فإذا هلك هالك عن أخت ْقيقة وزوج، ففرضها الن
وإذا هلك هالك عن أختني ْقيقتني وزوج فيكون هلما الثلثان، وعن أخت ْقيقة وأخ ْقيق يكون 

ِر ِمْثلم ح ظِّ األمنْ ث  ي  نْيِ رث بالتعصيب، لقوله: إلا انموا ِإْخو ًة رِج االً و ِنس اًء ف ِللاذ ك   .و ِإْن ك 
 رمحه هللا من فوائد اآلية ما يلي:–ُث ذكر 

، وهاذا فعل من األفعال، وإن كان هو قواًل، قمِل اَّلل م ي مْفِتيكمْم{إطالق اإلفتاء على هللا، لقوله تعاَل: -1
 فهل جيوز أن نشتق من ذلك اُساً هلل فنقول: املفيت؟

 اجلواب: ال، لكن جيوز أن نشتق منه وصفاً؛ ألن الوصف أوسع وأعم.
ة، ن هاذه اآلية هلا صلة بآيات املواريث اليت يف أول السور أن ترتيب اآليات توقيفي، ووجه ذلك: أ - 2

ولو كان اجتهاديًا لكان مقتضى االجتهاد أن تربط مع أخواهتا، وأن تاذكر هناك، لكن ملا كان ترتيب 
 ةِ ح اِفظموا ع ل ى الص ل و اِت و الص ال    القرآن توقيفياً يف آياته صار حملها هنا، ونظري ذلك قوله تبارك وتعاَل:

ا ع ل م كممْ 234اْلومْسط ى و قمومموا َّللِ  ق انِِتني  )  م ا ملْ  ( ف ِإْن ِخْفتمْم ف رِج ااًل أ ْو رمْكب انًا ف ِإذ ا أ ِمْنتمْم ف اذْكمرموا اَّلل   ك م 
ن ذكرتا يف سياق [ فهاتان اآليتا296   234]البقرة:   ( و ال اِذين  ي مت  و ف  ْون  ِمْنكممْ 234ت كمونموا ت  ْعل ممون  )



آيات العدد؛ ألن ترتيب اآليات من عند هللا عّز وجل، أو من عند النيب صّلى هللا عليه وسّلم، وليَ للرأي 
 (1018فيه جمال. اه )

 
 ما جاء يف التوبة واإلنابة إيل هللا

لمون  السُّوء  جِب ه ال ٍة ُثم   رِيٍب ف أمول ِئك  ي  تموبم اَّلل م ع ل ْيِهْم و ك ان  اَّلل م ي  تموبمون  ِمْن ق  ِإمن  ا الت  ْوب ةم ع ل ى اَّللِ  لِل اِذين  ي  ْعم 
 (17ع ِليًما ح ِكيًما )

 من أحكام وفوائد هاذه اآلية ما يلي:-
إن كان و )اجلهالة( ههنا: جهالة العمل و  قال ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا -ما ذكره ابن القيم-

: "أمجع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن كل ما عصي هللا به فهو قال قتادةعاملا بالتحرمي 
 جهالة عمدا كان أو مل يكن وكل من عصى هللا فهو جاهل".

وأما التوبة من قريب: فجمهور املفسرين: على أهنا التوبة قبل املعاينة قال عكرمة: قبل املوت وقال الضحاك: 
 صحته قبل مرض موته . والكلىب: أن يتوب يف قبل معاينة ملك املوت وقال السدى

: فهاذا ْأن التائب من قريب وأما إذا وقع يف السياق فقال: إن تبت اآلن مل تقبل -رمحه هللا -ُث قال
توبته وذلك ألهنا توبة اضطرار ال اختيار فهي كالتوبة بعد طلوع الشمَ من مغرهبا ويوم القيامة وعند 

 (1019اه )معاينة بأس هللا. .
  :-من فوائدها يف تفسريه قال -رمحه هللا-ما ذكره ابن عثيمني و -

، ووجهه: أن املراد بالقرب هنا املوت، واملوت ليَ ق رِيبٍ ُثم  ي  تموبمون  ِمْن و جوب املبادرة بالتوبة، لقوله: 
وألن  ؛معلومًا وقته، وإذا كان كاذلك كانت املبادرة بالتوبة واجبة؛ ألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له

اإلنسان إذا أصر على املعصية فإنه يقسو قلبه، وتكون هاذه الصغرية من صغائر الاذنوب كبرية، وهلاذا ذكر 
بعض العلماء: أن التهاون باملعاصي واالستمرار يف املعصية الصغرية جيعلها كبرية، فإذا فعل اإلنسان صغرية 

دة تعظيمه هلل من التهاون هبا، وإذا فعل الكبرية مع ْ هتاوناً باهلل، وبأوامر هللا؛ صارت كبرية؛ ملا قام بقلبه
عّز وجل، وخوفه منه، وخجله منه، لكن سولت له نفسه أن يفعلها، فإن ذلك جيعلها صغرية، والرجل 

إنه حيب هللا »الاذي كان يضرب يف اْلمر، ملا لعنه أحد الصحابة قال له النيب صّلى هللا عليه وسّلم: 
العاصي قد يكون يف قلبه من هيبة هللا تعاَل وإجالله وتعظيمه؛ ما جيعله عند (، فاإلنسان 1020« )ورسوله

                                                           
 موقع ابن عثيمني -( 905/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء") - 1614
 باب منزلة مقام التوبة -(1/249القيم)انظر مدارج السالكني البن - 1614
ب اب م ا يمْكر هم  -(0242الاذي أخرجه البخاري )برقم/ -رضي هللا عنه -ف حلديث عمر بن اْلطابنيشري املص - 1626

َ  خِب ارٍِج ِمْن اْلِمل ِة ومتام متنه" أ ن  ر جماًل ع ل ى ع ْهِد الن يِبِّ  اِرِب اْْل ْمِر و إِن هم ل ْي  ْ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ك ان  اُْسمهم ع ْبد  ِمْن ل ْعِن 
ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ق ْد ج ل د هم يف الش ر اِب اَّللِ  و ك ان  ي مل ق بم مِح ارًا و ك ان  يمْضِحكم ر سمول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  و ك ان  الن يِبُّ ص ل  



 فعل املعصية خجالً من هللا، مستحيياً منه، فتنقلب الكبرية صغرية مبا قارهنا من خوف هللا وتعظيمه وإجالله؛
 (1021ألن احلسنات ياذهْب السيئات. والعكَ بالعكَ.اه )

ِإّنِ ت مْبتم اآْل ن  و ال   لِل اِذين  ي  ْعم لمون  الس يِّئ اِت ح َّ  ِإذ ا ح ض ر  أ ح د هممم اْلم ْوتم ق ال   و ل ْيس ِت الت  ْوب ةم قال تعاِل: 
ابًا أ لِيًما )  (14ال اِذين  مي موتمون  و همْم كمف اٌر أمول ِئك  أ ْعت ْدن ا هل مْم ع اذ 

 ن تاب عند معاينة املوت فهاذا كفرعون الاذيوأما م عن أحكامها ما خمتصره:-رمحه هللا-قال ابن تيمية-
قال آمنت أنه ال إله إال الاذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني حَّ إذا أدركه الغرق  قال : أنا هللا 

  : قال هللا  آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين  وهاذا استفهام إنكار بني به أن هاذه التوبة
 لة املأمور هبا ؛ فإن استفهام اإلنكار : إما مبعىن النفي إذا قابل اإلخبار وإما مبعىنليست هي التوبة املقبو 

ا ف  ل م ا ج اء تْ همْم رمسملمهمْم بِاْلب  يِّن اِت ف رِحموا مب   الاذم والنهي إذا قابل اإلنشاء وهاذا من هاذا . ومثله قوله تعاَل 
هم و ك ف ْرن ا مب   *نموا بِِه ي ْست  ْهزِئمون  ِعْند همْم ِمن  اْلِعْلِم و ح اق  هِبِْم م ا ك ا ا كمن ا بِِه ف  ل م ا ر أ ْوا ب ْأس ن ا ق الموا آم ن ا بِاَّللِ  و ْحد 

ف عمهمْم ِإمي ان مهمْم ل م ا ر أ ْوا ب ْأس ن ا *ممْشرِِكني    . 43-42غافر -اآليةف  ل ْم ي كم ي  ن ْ
بني أن التوبة بعد رؤية البأس ال تنفع وأن هاذه سنة هللا اليت قد خلت يف عباده ؛ كفرعون وغريه ويف  

( وروي : " ما مل يعاين " . وقد ثبت يف الصحيحني 1022احلديث : "  أن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر ")
( وقد "عاد يهوديا  1023يه ")" أنه صلى هللا عليه وسلم عرض على عمه التوحيد يف مرضه الاذي مات ف

كان خيدمه فعرض عليه اإلسالم فأسلم فقال : احلمد هلل الاذي أنقاذه ِب من النار ُث قال ألصحابه : آووا 
 (1025)( . اه 1024أخاكم ")

 
 ما جاء يف الطهارة والصالة

                                                           

 ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ال  ت  ْلع نموهم يِبُّ ي  ْوًما ف أ م ر  بِِه ف جمِلد  ف  ق ال  ر جمٌل ِمْن اْلق ْوِم الل همم  اْلع ْنهم م ا أ ْكث  ر  م ا ي مْؤت ى بِِه ف  ق ال  الن   ف أميت  بِهِ 
بُّ اَّلل   و ر سمول هم "  ف  و اَّللِ  م ا ع ِلْمتم إِن هم حيِم

 موقع ابن عثيمني -( 114/ 1سري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")انظر تف - 1621
 (يف صحيح اجلامع لأللبان. 1463انظر حديث )رقم /  - 1622
ِه ِعْند  اْلم ْوِت قم  - 1623 ل ه  ِإال  اَّلل م ْل ال  إِ يشري املصنف حلديث أ ِب همر يْ ر ة  ق ال  ق ال  ر سمولم اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  ِلع مِّ

ه دم ل ك  هِب ا ي  ْوم  اْلِقي ام ِة ف أ َب  ف أ نْ ز ل  اَّلل م} إِن ك  ال  ت  ْهِدي م ْن أ ْحب ْبت  { اآْلي ة   ْْ  أ 
ِم م ْن ح ض ر هم اْلم ْوتم م ا مل ْ ي ْشر ْع يِف ا -(30واحلديث  أخرجه مسلم )برقم/  ن  زِْع و همو  اْلغ ْرغ ر  لب اب الد لِيِل ع ل ى ِصح ِة ِإْسال 

 ب اب ِقص ِة أ ِب ط اِلبٍ  -(3545،وأخرج البخاري ِنوه )برقم/ 
مم ب اب ِإذ ا أ ْسل م  الص يبُّ ف م ات  ه ْل يمص ل ى ع ل ْيِه و ه ْل ي مْعر ضم ع ل ى الص يبِّ  -(1204أخرجه البخاري )برقم/  - 1629 ْسال    اإْلِ
 باب ذنوب ال تقبل منها توبة -(106/  14تيمية ) انظر جمموع الفتاوي البن - 1625



ة  و أ نْ تمْم سمك ار ى قال تعاِل: ا ال اِذين  آ م نموا ال  ت  ْقر بموا الص ال  م ا ت  قمولمون  و ال  جمنمًبا ِإال  ع اِبرِي  ح َّ  ت  ْعل ممواي ا أ ي ُّه 
م سْ  ِبيٍل ح َّ  ت  ْغت ِسلموا و ِإْن كمْنتمْم م ْرض ى أ ْو ع ل ى س ف ٍر أ ْو ج اء  أ ح ٌد ِمْنكمْم ِمن  اْلغ اِئِط أ ْو ال  مم النِّس اء  ف  ل ْم تم س 

دموا م اءً ف  ت  ي م مموا ص ِعيًدا ط يِّبً  غ فمورًا و ِإذ ا ض ر بْ تمْم يف اأْل ْرِض  ا ف اْمس حموا ِبومجموِهكمْم و أ ْيِديكمْم ِإن  اَّلل   ك ان  ع فموًّاجتِ 
افِ  ِة ِإْن ِخْفتمْم أ ْن ي  ْفِتن كممم ال اِذين  ك ف رموا ِإن  اْلك  َ  ع ل ْيكمْم جمن اٌح أ ْن ت  ْقصمرموا ِمن  الص ال  ْم ع دموًّا ين  ك انموا ل كم رِ ف  ل ْي

 (161ممِبيًنا )
 يف هاذه اآلية عدة أحكام وفوائد نبينها فيما يلي:

ة  و أ نْ تمْم سمك ار ى ح َّ  ت  ْعل مموا م ا ت  قم  ما جاء يف قوله تعاِل:-  ولمون  ي ا أ ي ُّه ا ال اِذين  آ م نموا ال  ت  ْقر بموا الص ال 
 :اختلف العلماء يف املراد بالسكر باآلية :-رمحه هللا-قال الكيا اهلراسي-

 فقال قائلون: هو السكران الاذي ال يعلم حقيقته، وهاذا معتل من وجه: فإن الاذي ال يعقل كيف ينهى.
فقيل يف ذلك: أراد به النهي عن التعرض للسكر، إذا كان عليهم فرض الصالة، والنهي على أن يعيدوها، 

ا ناىف ابتداء اْلطاب، ينايف دوامه، وهاذا حسن يف إبطال هاذا وهاذا بعيد من وجه، وهو أن السكر إذ
 القول، إال أن يقال:

إن ذلك هني عن السكر، وإزالة العقل بشرب القدر املسكر، حالة وجوب الصالة، وهاذا رفع ما دل اللفظ 
 للتأويل. ، أي يف حالة سكركم، فال وجهال تقربوا الصالة وأنتم سكارىعليه بالكلية، كأنه تعاَل قال: 

الوجه اآلخر: قالوا املراد به السكران الاذي مل ينتباذ نقصان عقله إَل حد يزول التكليف معه، بل هو فاهم 
للخطاب، وهاذا بعيد، فإنه إن كان كاذلك، فال يكون منهيا عن فعل الصالة، بل اإلمجاع منعقد على أنه 

 مأمور بفعل الصالة واحلالة هاذه.
 (1026تادة، يف هاذه اآلية: فإهنا منسوخة احلكم. اه )ومن أجل ذلك قال احلسن، وق

: السكر : عبارة  وأنتم سكارى  بتصرف يسري ما خمتصره: قوله تعاَل : -رمحه هللا-وقال ابن عرِب-
عن حبَ العقل عن التصرف على القانون الاذي خلق عليه يف األصل من النظام واالستقامة ، ومنه قوله 

أي حبست عن تصرفها املعتاد هلا ، ومنه سكر األهنار ؛ وهو حمبَ  ا إمنا سكرت أبصارن تعاَل : 
مائها ، فكل ما حبَ العقل عن التصرف فهو سكر ، وقد يكون من اْلمر ، وقد يكون من النوم ، وقد 

 يكون من الفرح واجلزع .
ْلمر كانت ا  وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن املراد هباذا السكر سكر اْلمر ، وأن ذلك إبان

حالال ، خال الضحاك فإنه قال : معناه سكارى من النوم ، فإن كان أراد أن النهي عن سكر اْلمر هني 
عن سكر النوم فقد أصاب ، وال معىن له سواه ؛ ويكون من باب } ال يقضي القاضي وهو غضبان { : 

  حزق ، فال يفهم معه دل على أنه منهي عن كل قضاء يف حال ْغل البال بنوم أو جوع أو حقن أو
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كالم اْلصوم ، كما ال يعلم ما يقرأ ، وال يعقل يف الصالة إذا دافعه األخبثان ، أو كان حبضرة طعام ،  
 كما رواه مسلم ،

فبني العلة يف النهي ، فحيثما وجدت  حَّ تعلموا ما تقولون  : ولاذلك قال : -رمحه هللا -ُث أضاف
كم ، وقد أغىن هاذا اللفظ عن علم سبب اآلية ، ألنه مستقل ، بأي سبب وجدت ، يرتتب عليها احل

 (1027بنفسه . اه )
ح َّ  أنه ال حكم لقول السكران، لقوله:  :-رمحه هللا -وذكر ابن عثيمني فائدة جليلة من اآلية قال-

 يقول صار قوله، فإنه يدل على أن السكران ال يعلم ما يقول، وإذا كان ال يعلم ما ت  ْعل مموا م ا ت  قمولمون  
لغواً ال عربة به، وهاذا هو القول الراجح، حَّ لو طلق فإنه ال يقع طالقه، ولو أعتق فإنه ال ينفاذ عتقه، 

 ولو وقف ال ينفاذ إيقافه، وأّي قول يقوله فإنه ال عربة به؛ ألنه ال يعلم ما يقول.
ال عربة   يعلم ما يقول فإنه  ويتفرع على هاذه الفائدة أن اإلنسان إذا غضب غضبًا ْديداً حَّ صار ال

ح َّ  ت  ْعل مموا م ا بقوله، حَّ لو كان كفرًا ومحله على ذلك ْدة الغضب فإنه ال عربة بقوله، لقوله: 
، فدل ذلك على أن جهل اإلنسان مبا يقول له أثر يف تغري احلكم، وكاذلك لو طلق يف ْدة ت  قمولمون  

ق وهو يعلم ما يقول لكن صار كاملكره من ْدة الغضب، الغضب وهو ال يعلم ما يقول، بل لو أنه طل
 (1028فإنه ال حكم لقوله، وال تطلق املرأة باذلك.اه )

ِبيٍل ح َّ  ت  ْغت ِسلموا  ما جاء يف قوله تعاِل:-    و ال  جمنمًبا ِإال  ع اِبرِي س 
: أما من قال : إن املراد  إال عابري سبيل  قوله تعاَل :  يف أحكامه:  -رمحه هللا-قال ابن عرِب-

ال تقربوا مواضع الصالة ، فتقدير اآلية عندهم : ال تقربوا املساجد وأنتم  ال تقربوا الصالة  بقوله : 
سكارى حَّ تعلموا ما تقولون ، وال تقربوها جنبا حَّ تغتسلوا ، إال عابري سبيل أي جمتازين غري البثني 

 بث فيه .؛ فجوزوا العبور يف املسجد من غري ل
وأما من قال : إن املراد باذلك نفَ الصالة فإن تقدير اآلية : ال تصلوا وأنتم سكارى حَّ تعلموا ما 
تقولون ، وال جنبا إال عابري سبيل حَّ تغتسلوا هلا ، أو تكونوا مسافرين ، فتيمموا وتصلوا وأنتم جنب 

 حَّ تغتسلوا إذا وجدمت املاء .
 :-رمحه هللا-ُث قال

واملسألة تفتقر إَل تفصيل وتنقيح ، وقد أحكمناها يف مسائل اْلالف مبا نشري إليه هاهنا فنقول : ال 
إْكال يف أن اآلية حمتملة ، ولاذلك اختلف فيها الصحابة ؛ فإن أردنا أن نعلم املراد منها رجحنا احتماالهتا 

الصالة فال  عبور ال ميكن يف نفَحَّ نرى الفضل ملن هو فيها ؛ فأما أصحاب الشافعي فظهر هلم أن ال
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بد من تأويل ؛ وأحسنه حاذف املضاف وهو املوضع ، وإقامة املضاف إليه مقامه ، وهو الصالة ؛ وذلك  
وال جنبا إال عابري  ذلك إَل حاذف كثري وتأويل طويل يف قوله تعاَل :  كثري يف اللغة ، وال حيتاج بعد

 (1029اه ). سبيل 
 وائدها ما نصه :وذكر ابن عثيمني أن من ف-

ِبيلٍ حترمي مكث اجلنب يف املسجد، لقوله:  ، وهاذا هو أصح األقوال يف هاذه اآلية؛ و ال  جمنمًبا ِإال  ع اِبرِي س 
ِبيٍل، ولكن يستثىن من ذلك ما إذا  أي: أن املراد باذلك النهي عن قربان اجلنب للمساجد ِإال  ع اِبرِي س 

ه املكث يف املسجد؛ ألن هاذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي هللا توضأ اجلنب، فإنه إذا توضأ جيوز ل
 (.1030وسّلم اه )عنهم، أهنم كانوا يفعلون هاذا يف عهد النيب صّلى هللا عليه 

م ْستممم   ما جاء يف قوله تعاِل:- ٌد ِمْنكمْم ِمن  اْلغ اِئِط أ ْو ال  اء  أ ح  و ِإْن كمْنتمْم م ْرض ى أ ْو ع ل ى س ف ٍر أ ْو ج 
دموا م اًء ف  ت  ي م مموا ص ِعيًدا ط يًِّبا ف اْمس حموا ِبومجموِهكمْم و أ ْيِديكمْم ِإن  اَّلل   ك ان    فموًّا غ فمورًاع  النِّس اء  ف  ل ْم جتِ 

مساس املاء إ، وأن يكون من الوضوءمينع من  إن كنتم مرضىقوله:  :-رمحه هللا-ا اهلراسيقال الكي-
خطر اهلالك أو فساد عضو، وليَ املراد به مطلق املرض إمجاعا، وقد أطلق هللا املرض يف مواضع من  

عاَل يف موضع تكتابه، وباطنه رخصا خمتلفة، واملراد به األمراض املختلفة، ال نوع واحد من املرض، فقال 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. 

 واملراد ما يظهر أثره يف منع الصوم.
 .فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديةوقال: 

 وعىن به نوعا آخر.
جلملة، أو اوهاهنا عىن باملرض، القروح اليت متنع إيصال املاء إَل االعضاء، وخيشى منه فساد عضو وهالك 

 طول الضنا على ما اختلف العلماء فيه.
، وبناء على الغالب، وال يشرتط فيه السفر الطويل، بل ما يسمى سفرا، أو على سفرُث قال تعاَل: 

 فإن عموم كتاب هللا تعاَل يدل عليه.
خبار ذكرها أويف اللفظ أيضا خالف، والفرق بينهما عند من فرق مأخوذ من السنة، وورد يف تيمم اجملروح 

 (1031الفقهاء يف كتبهم، وهي صحيحة، دالة على أنه يتيمم. .اه )
: فيها خالف كثري ،  أو المستم النساء  قوله تعاَل : رمحه هللا ما خمتصره: -وأضاف ابن عرِب-

وأقوال متعددة للعلماء ، ومتعلقات خمتلفات ، وهي من مسائل اْلالف الطويلة ؛ وقد استوفينا ما فيه 
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ه البديعة ، وخاذوا اآلن معىن قرآنيا بديعا ؛ وذلك أنا نقول : حقيقة اللمَ إلصاق اجلارحة بالشيء بطرق
 ، وهو عرف يف اليد ؛ ألهنا آلته الغالبة ؛ وقد يستعمل كناية عن اجلماع .

 وقد قالت طائفة : اللمَ هنا اجلماع .
م : قال املربد : ملستم : وطئتم ، والمستوقالت أخرى : هو اللمَ املطلق لغة أو ْرعا ؛ فأما اللغة فقد 

قبلتم ؛ ألهنا ال تكون إال من اثنني ، والاذي يكون بقصد وفعل من املرأة هو التقبيل ، فأما الوطء فال 
 عمل هلا فيه .

حمتمل للمعنيني مجيعا ، كقوله :  وإن ملستم  وحقيقة النقل أنه كله سواء ؛  :-رمحه هللا -وأضاف
وقد قال ابن عباس : إن هللا تعاَل حيي كرمي  . ال يشرتط لفعل الرجل ْيء من املرأةالمستم ، ولاذلك 

 يعف : كىن باللمَ عن اجلماع .
 :ولو كان معىن القراءتني خمتلفني جلعلنا لكل قراءة حكمها ، وجعلنامها مبنزلة اآليتني ،-رمحه هللا-ُث قال 

 ومل يتناقض ذلك وال تعارض ؛ وهاذا متهيد املسألة .
أو جاء أحد منكم  أفاد اجلماع ، وأن قوله تعاَل :  وال جنبا  ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قوله : 

 أفاد احلدث من الغائط 
أفاد اللمَ والقبل ؛ فصارت ثالث مجل لثالثة أحكام ، وهاذا غاية يف العلم  أو المستم  وأن قوله : 

 واإلعالم ، ولو كان املراد باللمَ اجلماع لكان تكرارا ، وكالم احلكيم يتنزه عنه ، وهللا أعلم .
 فإن قيل : ذكر هللا سبحانه اجلنابة ومل ياذكر سببها ، فلما ذكر سبب احلدث وهو اجمليء من الغائط ذكر

سبب اجلنابة ، وهو املالمسة للجماع ؛ ليفيد أيضا بيان حكم احلدث واجلنابة عند عدم املاء ، كما أفاد 
 بيان حكمها عند وجود املاء .

 قلنا : ال مينع محل اللفظ على اجلماع واللمَ ، ويفيد احلكمني ، وقد حققنا ذلك يف أصول الفقه .
: قال علماؤنا رمحة هللا عليهم : فائدة الوجود  دوا ماء فلم جت :قوله تعاَل : -رمحه هللا -وأضاف 

، فلم تقدروا ؛ ليتضمن ذلك  فلم جتدوا ماء  االستعمال واالنتقاع بالقدرة عليهما ، فمعىن قوله : 
الوجوه املتقدمة املاذكورة فيها ، وهي املرض والسفر ؛ فإن املريض واجد للماء صورة ، ولكنه ملا مل يتمكن 

اله لضرورة صار معدوما حكما ؛ فاملعىن الاذي جيمع نشر الكالم ) فلم تقدروا على استعمال من استعم
 املاء ( .

وهاذا يعم املرض والصحة إذا خاف من أخاذ املاء لصا أو سبعا ، وجيمع احلضر والسفر ؛ وهاذا هو العلم 
ه جعله معدوما لى قيمتالصريح ، والفقه الصحيح ، واألصوب بالتصحيح ؛ أال ترى أنه لو وجده بزائد ع

 حكما ، وقيل له تيمم .
 ويتبني أن املراد الوجود احلكمي ، ليَ الوجود احلسي .



وعلى هاذا قلنا : إن من وجد املاء يف أثناء الصالة ، إنه يتمادى وال يقطع الصالة ، خالفا ألِب حنيفة 
و سبع ، رأى املاء وعليه لص أحيث يقول : يبطل تيممه ؛ ألن الوجود لعينه ال يبطل التيمم ، كما لو 

أو رآه بأكثر من قيمته مل يبطل تيممه ، وإمنا يبطل التيمم بوجود مقرون بالقدرة ؛ وإذا كان يف الصالة 
 :-رمحه هللا -فال قدرة له إال بعد إبطاهلا ، وال تبطل إال بعد اقرتان القدرة باملاء ، فال بطالن هلا ؛ ُث قال

إذا نسي املاء يف رحله ، وقد اجتهد يف طلبه ، فإن الناسي ال يعد واجدا  وعلى هاذا تنبين مسألة ؛ هي
 (1032وال خياطب يف حال نسيانه ؛ فلاذلك قلنا يف أصح األقوال : إنه جيزئه .اه )

 ومما ذكره ابن عثيمني من فوائد هاذه اجلزئية من اآلية وأحكامها ما يلي:-
 أجاز وهي أن املشقة جتلب التيسري، ووجهه: أن هللا تعاَلاإلْارة إَل القاعدة املعروفة املتفق عليها، -1

 للمريض أن يتيمم، ولكن هل يتيمم لكل مرض، أو يتيمم إذا كان استعمال املاء يؤدي إَل املوت؟
اجلواب: من العلماء من يقول: ال يتيمم إال كان خياف املوت، أما إذا كان خياف طول املرض، أو تشويه 

 اجلسم، فإنه ال يتيمم.
ومنهم من قال: يتيمم لكل مرض، والصواب أنه ال هاذا وال هاذا، فيتيمم لكل مرض خيشى باستعمال  

املاء فيه أن يطول مرضه، أو يزيد مرضه، أو يسري اجلرح حَّ يؤثر يف البدن، أو ما أْبه ذلك، املهم أنه 
 مَّ حصل ْيء يضره، فإنه يتيمم وال بأس.

ند عدم املاء؛ ألن هللا تعاَل ْرط للتيمم ْرطني: األول: عدم املاء، أنه ال جيوز التيمم يف احلضر ع - 2
والثان: السفر، والصحيح أنه جائز؛ ألنه ثبت أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم تيمم يف احلضر، وذلك يف 
قصة الرجل الاذي جاء وسلم على النيب صّلى هللا عليه وسّلم فلم يرد عليه حَّ تيمم على اجلدار، وقال: 

(، وهاذا نص يف النزاع، وألن العلة واحدة وهي عدم املاء، 1033« )إن أحببت أال أذكر هللا إال على طهر»
فلو فرض أن املاء انقطع عن البلد ومل جيد اإلنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم؛ ألن العلة واحدة، لكن ذكر 

 نه ال مفهوم له.السفر ألنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبياً فإ
، ومل يقل مسافة كاذا، وهاذا أو على سفر  أن السفر ليَ له حد معني، ووجهه: اإلطالق يف قوله:  3

القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، وال حيد بثمانني كيلو، وال مائة كيلو، وال أربعني كيلو، بل حده 
سوله السفر له أحكام السفر، ومل حيدد هللا وال ر أن يقع عليه اسم السفر، فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت 

 مبسافة معينة.
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جواز التيمم على وجه األرض كله؛ من رمل، أو حصى، أو تراب، أو سبخة، أو جص، أو غري  -9
طيب وضوء الصعيد ال»ومل يقيد، ولقول النيب صّلى هللا عليه وسّلم:  ف  ت  ي م مموا ص ِعيًداذلك، لقوله تعاَل: 

 (.1034«)إن مل جيد املاء عشر سننياملسلم و 
واختلف العلماء فيما إذا كان من غري جنَ األرض كالشجرة، هل جيوز التيمم به، أو ال؟ فمنهم من 
أجاز التيمم به، ومنهم من قال: ال جيوز إال إذا كان متصاًل باألرض، فأما الغصن املنكسر املرمي يف 

 ى هاذا فلو تيمم اإلنسان جباذع ْجرة متصل باألرض فالاألرض فإنه ال يتيمم به، وهاذا هو األقرب، وعل
 بأس، ولكن ال ْك أن تيممه على نفَ األرض أوَل وأحوط وأبعد عن اْلالف.

 واختلف العلماء رمحهم هللا: هل يشرتط أن يكون له غبار أو ال؟
ِبومجموِهكمْم و أ ْيِديكمْم  ف اْمس حمواقال بعض العلماء: ال بد أن يكون له غبار، لقوله تعاَل يف آية املائدة:  

 للتبعيض، وهاذا يقتضي أن يكون هناك غبار ميسح به.« من»[ و 0]املائدة:  ِمْنهم 
، «منه»ومل يقل:  ِبومجموِهكمْم و أ ْيِديكممْ ومنهم من قال: ال يشرتط أن يكون له غبار، واستدلوا هباذه اآلية: 

يف يتيمم م أنه ملا أرى عمار بن ياسر رضي هللا عنه كواستدلوا بأنه ثبت عن النيب صّلى هللا عليه وسلّ 
(، ولو كان الغبار ْرطاً مل ينفخ؛ ألن النفخ يلزم منه أن يطري 1035«)أنه ضرب بيديه األرض ونفخ فيهما»

الغبار، والصواب أنه ال يشرتط الغبار وأن اإلنسان إذا تيمم على األرض صح تيممه، سواء كان فيها غبار 
 أم مل يكن.

حلكمة يف التشريع، ووجه ذلك: أن هللا فرق بني طهارة املاء وطهارة التيمم، فطهارة املاء من اجلنابة ا -5
ال بد أن تعم مجيع البدن، ومن احلدث األصغر ال بد أن تعم األعضاء األربعة: الوجه، واليدين، والرأس، 

 والرجلني.
هارتني الوجه، واليدان، وال فرق فيها بني الطأما طهارة التيمم فإهنا ال تكون إال يف عضوين فقط، ومها: 

الكربى والصغرى، واحلكمة من ذلك: أن الطهارة باملاء فيها تطهري حسي واضح، وطهارة التيمم فيها 
تطهري معنوي، وهو كمال التعبد والتاذلل هلل عّز وجل، حبيث إن اإلنسان ميسح بالرتاب وجهه وكفيه، وهاذا 

 (1036دليل على كمال التعبد.اه )
ِة ِإنْ و ِإذ  : ما جاء يف قوله تعاِل-- َ  ع ل ْيكمْم جمن اٌح أ ْن ت  ْقصمرموا ِمن  الص ال   ِخْفتمْم ا ض ر بْ تمْم يف اأْل ْرِض ف  ل ْي

اِفرِين  ك انموا ل كمْم ع دموًّا ممِبيًنا   أ ْن ي  ْفِتن كممم ال اِذين  ك ف رموا ِإن  اْلك 

                                                           
 ن( يف صحيح اجلامع لأللبا 3406انظر حديث )رقم /  - 1639
 ب اب اْلممت  ي مِّمم ه ْل ي  ن ْفمخم ِفيِهم ا  -(320أخرجه البخاري )برقم/  - 1635
 موقع ابن عثيمني -( 1/245انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 1630



الضرب  و ِإذ ا ض ر بْ تمْم يف األ ْرضِ قوله:  أحكامها وفوائدها ما خمتصره:يف -رمحه هللا–قال ابن عثيمني -
يف األرض هو: السفر فيها، وُسي ضرباً ألن اإلنسان ال خيلو من أن يكون معه راحلة حتتاج إَل الضرب، 

بعض (، ومحله 1037« )أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه»وهلاذا قال النيب صّلى هللا عليه وسّلم: 
 العلماء على أنه كثري األسفار.

َ  ع ل ْيكمْم جمن اٌح أ ْن ت  ْقصمرموا ِمن  الص ال ةِ أن القصر ليَ بواجب، لقوله:  -ُث قال: هكاذا استدل  ف  ل ْي
مجهور العلماء هباذه اآلية على أن القصر ليَ بواجب؛ ألن هللا نفى اجلناح يف القصر، فدل ذلك على أنه 

االستدالل فيه نظر، وجه النظر: أنه قد ينفى اجلناح أو احلرج خوفًا من تومهه،   ليَ بواجب، لكن هاذا
ْ ع ائِِر اَّللِ  ف م ْن ح ج  اْلب  ْيت  أ ِو اْعت م ر  ف ال  جمن اح  ع ل  كما يف قوله تعاَل:  ْيِه أ ْن ي ط و ف  ِإن  الص ف ا و اْلم ْرو ة  ِمْن 

ا اجلناح دفعاً لتوهم بعض الصحابة أن الطواف هبما حمرم؛ ألنه كان فيهما  [، فهنا نفى154]البقرة:  هِبِم 
 صنمان.

وقال بعض أهل العلم   وهم األكثر  : إن القصر ليَ بواجب استدل القائلون بأن القصر واجب حبديث 
(، 1038) «الصالة أول ما فرضت ركعتني، فأقرت صالة السفر، وأمتت صالة احلضر»عائشة رضي هللا عنها: 

 جتوز الزيادة يدل على أنه ال«  على الفريضة األوَل»مع قوهلا: « أول ما فرضت ركعتني»قالوا: إن قوهلا: ف
 على الركعتني يف السفر، كما أنه ال جتوز الزيادة على األربع يف احلضر.

( فجزم بأن صالة السفر 1039« )صالة السفر ركعتان»واستدلوا لاذلك أيضًا حبديث عمر رضي هللا عنه: 
أربع،  صالة السفر ركعتان، وصالة احلضر»عتان، وكاذلك يروى عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: رك

 (.1040« )وصالة اْلوف ركعة
د، فاملراد به أهنا مل تز «  أقرت على الفريضة األوَل»وأما اجلمهور فأجابوا عن ذلك بأن معىن قول عائشة: 

 نفي الزيادة ال حترمي الزيادة.
الصحابة رضي هللا عنهم ملا كان عثمان يتم يف مىن أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم ويدل هلاذا أن 

إياه يدل على أن القصر ليَ بواجب؛ إذ أنه لو كان واجبًا ما صح أن يتابعوه، كما أن اإلمام لو صلى 
واجب هو و كان المخسًا فإنه ال يتابع ولو كان ساهياً، فكاذلك إذا صلى املسافر أربعًا فإننا نقول: ل

 الركعتني، فال تتابعوه على ذلك.
                                                           

ثًا ال  ن  ف ق ة  هل  ا -(2764جزء من حديث أخرجه مسلم )برقم/ - 1637  ب اب اْلممط ل ق ِة ث ال 
 ب اب ي  ْقصمرم ِإذ ا خ ر ج  ِمْن م ْوِضِعهِ  -(1624الصحيحني البخاري )برقم/ أخرجاه يف - 1634
( لأللبان ومتام متنه" قال صالة 034(، وصحيح اإلرواء )برقم/ 1609انظر صحيح سنن ابن ماجة )برقم/ - 1634

 م  "السفر ركعتان واجلمعة ركعتان والعيد ركعتان متام غري قصر على لسان حممد صلى هللا عليه وسل
ة  ع ل ى ِلس اِن ن ِبيِّكمْم ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س   - 1696 ل م  يِف أخرجه مسلم بلفظ مغاير ملا ذكره املصنف وهو" ف  ر ض  اَّلل م الص ال 

 ،(1164أخرجه مسلم )برقم/ -احلْ ض ِر أ ْرب  ًعا و يف الس ف ِر ر ْكع ت  نْيِ و يِف اْْل ْوِف ر ْكع ًة "



وهاذا دليل واضح جداً على أن القصر ليَ بواجب، وهو األقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر 
 (1041اه )واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول اجلمهور أقرب إَل الصواب، وهللا أعلم. .

: ال خيلو ف يسريخمتصره وبتصر  يف بيان حكم املسافر وقصر الصالة فقال ما -رمحه هللا-وزاد الشنقيطي-
يكون من حالتني: احلالة األوَل: أن يكون مستقراً يف بيته ناوياً السفر، فاإلنسان الاذي يريد أن خيرج للسفر 

 ، ويكون ظاهره أنه غري مسافر.-أي: يف نيته-السفر يف باطنه 
 يته.احلالة الثانية: أن خيرج من ب

فإذا كان يف بيته ناوياً السفر فإنه ليَ مبسافر يف قول مجاهري العلماء حَّ خيرج من البلد، فإن خرج من 
البلد فإنه حيكم بسفره ، وهاذا قول مجاهري السلف رمحة هللا عليهم من الصحابة والتابعني، وهو ماذهب 

 األئمة األربعة وغريهم رمحة هللا على اجلميع.
َّ خترج، فال لست مبسافر ح-على هاذا القول-اْلروج إَل بلد ما بعد الظهر، فإنك فلو أصبحت فنويت 

 يكفي باطنك حَّ جيتمع مع الباطن دليل الظاهر على السفر.
 .-رمحه هللا -ُث قال

َ  ع ل ْيكمْم جمن اٌح أ ْن ت  ْقصمرموا  أما داللة الكتاب فقوله تعاَل:   ن  الص الِة مِ و ِإذ ا ض ر بْ تمْم يف األ ْرِض ف  ل ْي
[ يدل على أنه ْرع وضرب يف األرض، 161]النساء:ِإذ ا ض ر بْ تمْم يف األ ْرِض  [، فقوله : 161]النساء:

 وال يكون ذلك إال باْلروج.
[، وال 149]البقرة: ف م ْن ك ان  ِمْنكمْم م رِيًضا أ ْو ع ل ى س ف ٍر  وقوله سبحانه وتعاَل يف ْأن الصوم : 

ميكن أن ِنكم على اإلنسان بأنه على سفر إال إذا كانت صورته تدل على أنه مسافر، وبناًء على ذلك 
 فظاهر التنزيل على أنه ال يكون مسافراً إال إذا ضرب يف األرض.

عليه  فحديث أنَ الثابت يف الصحيحني، وفيه "أن النيب صلى هللا -وهو أقوى األدلة-وأما دليل السنة 
(، فإنه قد كان نوى حجة الوداع عليه 1042وسلم صلى الظهر باملدينة أربعاً، والعصر باذي احلليفة ركعتني")

 الصالة والسالم، ومع ذلك مل يرتخص برخص السفر إال بعد أن خرج إَل ذي احلليفة.
 وهاذا يدل على أن نية السفر ال تكفي يف ترخُّص اإلنسان بالرخص.

حابة فإهنم إذا قالوا: )إهنا السنة( تردد ذلك عند مجاهري العلماء رمحة هللا عليهم بني وأما ما أمثر عن الص
 أن يكون الصحاِب فامهاً هلا أهنا السنة، وبني أن تكون من صريح فعله عليه الصالة والسالم.

                                                           
 موقع ابن عثيمني -(116/ 1 العالمة حممد العثيمني "سورة النساء") انظر تفسري - 1691
لِ  -(1997أخرجه البخاري )برقم/ - 1692  ب اب ر ْفِع الص ْوِت بِاإْلِْهال 



م رضي مهفِهمنا أنه فه -مع أهنم عز وا ذلك إَل السنة-فلما جاء فعله خيالف ما فعله هؤالء الصحابة 
 (1043. اه ) هللا عنهم وأرضاهم.

ت  هم قال تعاِل:  ة  ف  ْلت  قمْم ط ائِف ةٌ ِمن ْهمْم م ع ك  و ْلي ْأخماذموا أ ْسِلح  ْم ف ِإذ ا س ج دموا و ِإذ ا كمْنت  ِفيِهْم ف أ ق ْمت  هل ممم الص ال 
ت  همْم و د  ال اِذين   ف  ْليمص لُّوا م ع ك  و ْلي ْأخم  ف  ْلي كمونموا ِمْن و ر اِئكمْم و ْلت ْأِت ط ائِف ٌة أمْخر ى ملْ  يمص لُّوا اذموا ِحاْذر همْم و أ ْسِلح 

ًة و ال  جمن اح  ع ل يْ  ل ًة و اِحد  ِتكمْم و أ ْمِتع ِتكمْم ف  ي ِميلمون  ع ل ْيكمْم م ي ْ كمْم ِإْن ك ان  ِبكمْم ك ف رموا ل ْو ت  ْغفملمون  ع ْن أ ْسِلح 
اِفرِين  ع  أ ًذى ِمْن م ط ٍر أ ْو كمنْ  ابًا ممِهيًنا تمْم م ْرض ى أ ْن ت ض عموا أ ْسِلح ت كمْم و خماذموا ِحاْذر كمْم ِإن  اَّلل   أ ع د  لِْلك  اذ 

(162) 
صفاهتا املختلفة  -رمحه هللا-يف هاذه اآلية يتبني للمسلمني كيفية وأحكام صالة اْلوف وقد ذكر ابن القيم-

 ما خمتصره: يف زاد املعاد قال
من هديه صلى هللا عليه و سلم يف صالة اْلوف ان أباح هللا سبحانه وتعاَل قصر أركان الصالة كان 

وعددها إذا اجتمع اْلوف والسفر وقصر العدد وحده إذا كان سفر ال خوف معه وقصر األركان وحدها 
د القصر يإذا كان خوف ال سفر معه وهاذا كان من هديه صلى هللا عليه و سلم وبه تعلم احلكمة يف تقي

 يف اآلية بالضرب يف األرض واْلوف .
 :-رمحه هللا -ُث أضاف

ملسلمني  اوكان من هديه صلى هللا عليه و سلم يف صالة اْلوف إذا كان العدو بينه وبني القبلة أن يصف  
كلهم خلفه ويكرب ويكربون مجيعا ُث يركع فريكعون مجيعا ُث يرفع ويرفعون مجيعا معه ُث ينحدر بالسجود 

لصف الاذي يليه خاصة ويقوم الصف املؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة األوَل وهنض إَل الثانية وا
سجد الصف املؤخر بعد قيامه سجدتني ُث قاموا فتقدموا إَل مكان الصف األول وتأخر الصف األول 

ليه و سلم عمكاهنم لتحصل فضيلة الصف األول للطائفتني وليدرك الصف الثان مع النيب صلى هللا 
السجدتني يف الركعة الثانية كما أدرك األول معه السجدتني يف األوَل فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه 
وفيما قضوا ألنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلَ للتشهد 

ة القبلة فإنه  وإن كان العدو يف غري جه سجد الصف املؤخر سجدتني وحلقوه يف التشهد فيسلم هبم مجيعا
كان تارة جيعلهم فرقتني : فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتني ركعة ُث تنصرف 
يف صالهتا إَل مكان الفرقة األخرى وجتي األخرى إَل مكان هاذه فتصلي معه الركعة الثانية ُث تسلم وتقضي  

 م اإلمام كل طائفة ركعة ركعة بعد سال

                                                           
 موقع الشبكة اإلسالمية-باب أحوال املسافر -(  9/ 05انظر ْرح زاد املستقنع للشنقيطي )  - 1693



وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتني ركعة ُث يقوم إَل الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه  
وتأيت الطائفة األخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا جلَ يف التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها يف 

 التشهد فإذا تشهدت يسلم هبم 
تني األخريتني فتني ركعتني فتسلم قبله وتأيت الطائفة األخرى فيصلي هبم الركعوتارة كان يصلي بإحدى الطائ 

أيت ويسلم هبم فتكون له أربعا وهلم ركعتني ركعتني وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتني ركعتني ويسلم هبم وت
 األخرى فيصلي هبم ركعتني ويسلم فيكون قد صلى هبم بكل طائفة صالة 

 الطائفتني ركعة فتاذهب وال تقضي ْيئا وجتيئ األخرى فيصلي هبم ركعة والوتارة كان يصلي بإحدى  
 (1044تقضي ْيئا فيكون له ركعتان وهلم ركعة ركعة وهاذه األوجه كلها جتوز الصالة هبا .اه )

 وأضاف ابن عثيمني من احكامها وفوائدها ما يلي:-
ت  هممْ أو ْلي  وجوب أخاذ األسلحة يف هاذه الصالة، وهاذا مأخوذ من قوله:  -1  .خماذموا ِحاْذر همْم و أ ْسِلح 

فإن قال قائل: لعل هاذا األمر لإلباحة؛ ألنه ملا كان من املتوهم أن املصلي ال حيمل ْيئاً يشغله أمر باذلك، 
فكان هاذا األمر لإلباحة، وإن ْئت انتقلنا إَل أن يكون األمر لالستحباب؛ ألن محل ما يشغل مع أنه 

 ْلوف يدل على أن محله يف صالة اْلوف مستحب.مكروه يف غري صالة ا
و ال  جمن اح  ع ل ْيكمْم ِإْن ك ان  ِبكمْم أ ذًى ِمْن م ط ٍر أ ْو كمْنتمْم قلنا: كال االحتمالني يبطالن بقوله يف آخر اآلية 

 محله إالفإن هاذا يدل على وجوب محل السالح، وأنه ال يرخص يف ترك  م ْرض ى أ ْن ت ض عموا أ ْسِلح ت كممْ 
 لسبب مرض أو أذى، وهاذا هو القول الراجح، أنه جيب محل السالح يف صالة اْلوف.

الرخصة يف محل النجاسة يف هاذه احلالة، وهاذا يتوقف على القول بأن الدم جنَ؛ ألن الغالب أن  -2
مل اإلنسان حياألسلحة وال سيما بعد القتال ال ختلو من دماء، وهلاذا قال العلماء: جيوز يف هاذه احلال أن 

 سالحاً جنساً؛ ألن احلاجة داعية لاذلك.
يتفرع على هاذا فائدة: أن من مل جيد إال ثوباً جنساً فإنه يصلي فيه وال إعادة عليه؛ ألنه لو مل جتز الصالة 
فيها لوجب وضعها، وهاذا هو القول الراجح، خالفاً ملن قال: من مل جيد إال ثوباً جنساً فإنه يلزمه أن يصلي 

 (1045ويعيد. وهاذا قول ضعيف، والشريعة اإلسالمية ال توجب العبادة على عباد هللا مرتني.اه )فيه 
ْأن  ْنتمْم ف أ  قال تعاِل: ة  ف اذْكمرموا اَّلل   ِقي اًما و ق معموًدا و ع ل ى جمنموِبكمْم ف ِإذ ا اْطم  ة  ِإن  ف ِإذ ا ق ض ْيتممم الص ال  ِقيمموا الص ال 

ان تْ  ة  ك   (163ع ل ى اْلممْؤِمِنني  ِكت ابًا م ْوقموتًا ) الص ال 
 هاذه اآلية الكرمية فيها فوائد وأحكام عظيمة ذكرها أهل العلم منها:

                                                           
نشر مؤسسة الرسالة -فصل يف صالة اْلوف   -(516/ 1العباد البن القيم ) انظر ذات امليعاد يف هدي خري  - 1699

 بريوت
 موقع ابن عثيمني -( 1/120انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 1695



ة  ف اذْكمرموا اَّلل   ِقي اًما و ق معموًدا و ع ل ى جمنموِبكمْم  ما جاء يف قوله تعاِل:-   ف ِإذ ا ق ض ْيتممم الص ال 
  مبينا احكامها وفوائدها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن عثيمني- 

. قلنا: اجلواب: هو أن ف ِإذ ا ق ض ْيتممم الص ال ة  ف اذْكمرموا اَّلل    األمر باذكر هللا بعد انتهاء الصالة، لقوله: -1
لكل مقام مقااًل، ففي سورة اجلمعة منعهم هللا من البيع بعد نداء اجلمعة حَّ يصلوا، فكأن الناس حمبوسون 

ف انْ ت ِشرموا عن البيع والشراء مدة الصالة، فكان من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم، وهلاذا قال: 
َ للوجوب وال لالستحباب،  ف انْ ت ِشرموا يف األ ْرضِ  ، واألمر يف قوله: يف األ ْرِض و ابْ ت  غموا ِمْن ف ْضِل اَّلل ِ  لي

ولكنه لإلباحة كما سيأيت إن ْاء هللا تعاَل، أما هنا فليَ هناك أمر باحلضور إَل الصالة وترك البيع 
 والشراء، فلهاذا بدأ بالاذكر.

ومل يقل فادعوا  ِإذ ا ق ض ْيتممم الص ال ة  ف اذْكمرمواف     أنه ال يشرع الدعاء بعد التسليم، ويؤخاذ من قوله:  2
 هللا.

 فإن قال قائل: أليَ من املشروع أن اإلنسان إذا سلم استغفر ثالثاً؟
قلنا: بلى لكن هاذا االستغفار استغفار حملو ما عسى أن يكون يف الصالة من تفريط أو إخالل، فهو يف 

الل أن يبادر به اإلنسان قبل الاذكر حَّ يزيل ما يف الصالة من إخ احلقيقة تابع هلا، وهلاذا كان من األفضل
 وتقصري.

َ اإلنسان حَّ ينهيه، بل له أن ياذكر ولو كان قد انصرف،  3   أن الاذكر بعد الصالة ال يشرتط فيه أن جيل
 أي: على أي حال. ِقي اًما و ق معموًدا و ع لى جمنموِبكممْ   لقوله: 

قعد اإلنسان من قيام، أو قام من قعود أو اضطجع، وهاذا هو األصل أنه ال    أن الاذكر ال ينقص إذا 9
ينقص بكون اإلنسان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، اللهم إال أن يرتتب على ذلك أنه إذا كان قائماً فهو 

 (1046اه )أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ ألن القائم ال يقوم ليقف، وإمنا ليمشي.
ة   تعاِل: ما جاء يف  أحكام قوله - ْأن  ْنتمْم ف أ ِقيمموا الص ال   ف ِإذ ا اْطم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة إن الصالة كانت  ما خمتصره: وقوله تعاَل :  -رمحه هللا -قال اجلصاص-

فإنه روي عن احلسن وجماهد وقتادة : " فإذا رجعتم إَل الوطن يف دار اإلقامة فأمتوا الصالة  على املؤمنني 
 من غري قصر " .

 وقال السدي وغريه : " فعليكم أن تتموا ركوعها وسجودها غري مشاة وال ركبان " .
عليكم جناح أن وإذا ضربتم يف األرض فليَ  قال أبو بكر : من تأول القصر املاذكور يف قوله تعاَل : 

على إمتام  فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة  على أعداد الركعات ، جعل قوله :  تقصروا من الصالة 
 الركعات عند زوال اْلوف والسفر .

                                                           
 موقع ابن عثيمني -( 1/131انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 1690



فأقيموا  ومن تأوله على صفة الصالة من فعلها باإلمياء أو على إباحة املشي فيها ، جعل قوله تعاَل : 
 (1047اه )صالة املعهودة على اهليئة املفعولة قبل اْلوف ، وهللا أعلم .أمرا بفعل ال الصالة 

ان ْت ع ل ى اْلممْؤِمِنني  ِكت ابًا م ْوقموتًا ما جاء يف أحكام وفوائد قوله تعاِل:  - ة  ك    ِإن  الص ال 
اهتا، وعدِم التكاسمل أوقالصلوات اْلمَ فر ضها هللا تعاَل علينا، وأم رنا باحملافظة عليها يف  من املعلوم أن

ألن الصالة هي الركن الثان من أركان اإلسالم، وهي عمود الدين، م ن  عنها، وترْكمها كبرية من الكبائر؛
م الدين، وهي الصلة اليت تربط العبد بربِّه مخَ مرات يف اليوم  أقامها فقد أقام الدين، ومن تر كها فقد هد 

ان ْت ع ل ى اْلممْؤِمِنني  ِكت ابًا م ْوقموتًا ومن ُث  كان قوله تعاِل والليلة؛ ة  ك  حتاذيرًا ْلطورة التهاون  ِإن  الص ال 
 فيها والتكاسل عنها وها هي بعض أقوال علمائنا سلًفا وخلًفا يف أحكامها وهللا املستعان:

وض هو املقدر فر : واملوقوت قد فسره السلف باملفروض وفسروه مبا له وقت وامل -رمحه هللا-قال ابن تيمية-
احملدد فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك يوجب أن الصالة مقدرة حمددة 

 (1048مفروضة موقوتة وذلك يف زماهنا وأفعاهلا .اه )
ها ما خمتصره يف تعليقه ورده علي  بعض ْبهات من أباح تأخريها عن وقت –رمحه هللا  -وقال ابن القيم-

فوات وقتها املشروع يف كتابه القيم "حكم تارك الصالة" : ال خيتلف املسلمون أن ترك  وقضائها بعد
من أعظم الاذنوب وأكرب الكبائر وأن امثه عند هللا أعظم من إُث قتل النفَ وأخاذ الصالة املفروضة عمدا 

رب اْلمر وأنه متعرض لعقوبة هللا وسخطه وخزيه يف ال  نيا واآلخرة .داألموال ومن إُث الزنا والسرقة ْو
ُث قال: قالوا والصالة يف الوقت واجبة على كل حال حَّ أنه يرتك مجيع الواجبات والشروط ألجل الوقت 
فإذا عجز عن الوضوء واالستقبال أو طهارة الثوب والبدن وسرت العورة أو قراءة الفاحتة او القيام يف الوقت 

ا ومل يكن الوقت بدوهنا هي اليت ْرعها هللا واوجبهوأمكنه ان يصلي بعد الوقت هباذه األمور فصالته يف 
له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هاذه الشروط والواجبات فعلم أن الوقت مقدم عند هللا ورسوله على 
مجيع الواجبات فإذا مل يكن إال أحد االمرين وجب أن يصلي يف الوقت بدون هاذه الشروط والواجبات 

صالة بعد خروج وقتها لكانت صالته بعد الوقت مع كمال الشروط ولو كان له سبيل إَل استدراك ال
 والواجبات خريا من صالته يف الوقت بدوهنا وأحب إَل هللا وهاذا باطل بالنص واإلمجاع .

فويل للمصلني قالوا وأيضا فقد توعد هللا سبحانه من فوت الصالة عن وقتها بوعيد التارك هلا قال تعاَل:  
،وقد فسر أصحاب رسول هللا السهو  5و  9سورة املاعون / اآليتان  - ساهونالاذين هم عن صالهتم 

 :-رمحه هللا -عنها بأنه تأخريها عن وقتها كما ثبت ذلك عن سعد ابن أِب وقاص ُث قال

                                                           
 باب االختالف يف الصالة -(   5/44)  -انظر أحكام القرآن للجصاص  - 1697
 مصر-نشر مكتبة السنة احملمدية -(24انظر القواعد النورانية الفقهية البن تيمية )ص/ - 1694



سورة مرمي    غيا يلقون فسوف الشهوات واتبعوا الصالة أضاعوا خلف بعدهم من فخلف وقال تعاَل  
 54/ اآلية 

 الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها . وقد فسر
والتحقيق أن اضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباهتا وأركاهنا وأيضا إن مؤخرها عن وقتها عمدا  

 متعد حلدود هللا كمقدمها عن وقتها فما باهلا تقبل مع تعدي هاذا احلد وال تقبل مع تعدي احلد اآلخر 
قالوا وأيضا فنقول ملن قال إنه يستدركها بالقضاء أخربنا عن هاذه الصالة اليت تأمر بفعلها هي اليت امر  

 هللا هبا أم هي غريها 
عينه فال يلحقه اإلُث أمر هللا به ب قال هي بعينها قيل له فالعامد برتكها حينئاذ ليَ عاصيا ألنه قد فعل ما 

ست هي اليت أمر هللا هبا قيل له فهاذا من اعظم حججنا عليك إذ واملالمة وهاذا باطل قطعا وإن قال لي
 أقررت أن هاذه غري مأمور هبا 

ُث نقول أيضا ما تقولون يف من تعمد تفويتها حَّ خرج وقتها ُث صالها أطاعه صالته تلك ام معصية  
عصية قيل وا هي مفإن قالوا صالته طاعة وهو مطيع هبا خالفوا اإلمجاع والقرآن والسنن الثابتة وإن قال

فكيف يتقرب إَل هللا باملعصية وكيف تنوب املعصية عن الطاعة فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخريها 
وهو أنه إذا تقرب بالفعل الاذي هو طاعة ال بالتفويت الاذي هو معصية قيل لكم الطاعة هي موافقة األمر 

وقتها حَّ  تعمد تفويت الصالة بفعلها بعد خروجوامتثاله على الوجه الاذي امر به فأين هللا ورسوله ممن 
 يكون مطيعا له باذلك فلو ثبت ذلك لكان فاصال للنزاع يف املسألة 

قالوا وأيضا فغري أوقات العبادة ال تقبل تلك العبادة بوجه كما أن الليل ال يقبل الصيام وغري اْهر احلج  
 ال يقبل احلج وغري وقت اجلمعة ال 

ق بني من قال ان أفطر النهار وأصوم الليل أو قال أنا أفطر رمضان يف هاذا احلر تقبل اجلمعة فأي فر 
الشديد وأصوم مكانه ْهرا يف الربيع أو قال أنا أؤخر احلج من ْهره إَل احملرم أو قال أنا اصلي اجلمعة 

ليل وصالة لبعد العشاء اآلخرة أو اصلي العيدين يف وسط الشهر وبني من قال انا أؤخر صالة النهار إَل ا
 الليل إَل النهار فهل ميكن أحدا قط أن يفرق بني ذلك 

قالوا وقد جعل هللا سبحانه للعبادات أمكنه وأزمنة وصفات فال ينوب مكان عن املكان الاذي جعله هللا  
 مكانا ميقاتا هلا كعرفة ومزدلفة ومىن ومواضع اجلمار واملبيت والصفا واملروة وال تنوب صفة من صفاهتا اليت

 اوجبها هللا عليها عن صفة فكيف ينوب زمان عن زماهنا الاذي أوجبها هللا فيه عنه 
قالوا وقد دل النص واإلمجاع على أن من آخر الصالة عن وقتها عمدا أهنا قد فاتته كما قال النيب "من  

 كن أن يدرك( وما فات فال سبيل إَل إدراكه ألبته ولو ام1049فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله ")

                                                           
ِة اْلع ْصرِ  -(442أخرجه مسلم )برقم/  - 1694  ب اب الت  ْغِليِظ يِف ت  ْفِويِت ص ال 



ملا ُسي فائتا وهاذا مما ال ْك فيه لغة وعرفا وكاذلك هو يف الشرع وقد قال النيب ال يفوت احلج حَّ يطلع 
الفجر من يوم عرفة  أفال تراه جعله فائتا بفوات وقته ملا مل ميكن أن يدرك يف يوم بعد ذلك اليوم وهاذا 

ة العصر فكأمنا اذا مل تدخل يف قوله الاذي تفوته صالخبالف املنسية واليت نام عنها فإهنا ال تسمى فائتة وهل
 وتر اهله وماله .

قالوا واألمة جممعة على أن من ترك الصالة عمدا حَّ خيرج وقتها فقد فاتته ولو قبلت منه وصحت بعد  
 (1050الوقت لكان تسميتها فائتة لغوا وباطال وكيف يفوت ما يدرك.اه )

حكم النائم والناسي: ويف احلديث داللة على أن النائم عن  ( مبينا1651وقال األلبان يف الصحيحة )-
و أنه جيب عليه أن يبادر إَل أدائها فور االستيقاظ أو  الصالة أو الناسي هلا ال تسقط عنه الصالة ،

 التاذكر هلا .
و دلت زيادة أنَ رضي هللا عنه ، على أن ذلك هو الكفارة ، و أنه إن مل يفعل فال يكفره ْيء من 

 ال ، اللهم إال التوبة النصوح .األعم
صليها بعد يكفرها أن ي و يف ذلك كله دليل على أن الصالة اليت تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها ، فال

، و  إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا  وقتها ، ألنه ال عاذر له ، و هللا عز و جل يقول : 
فهاذا معاذور بنص احلديث ، و لاذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا  نام عنها أو نسيها ، يليَ هو كالاذ

 تاذكرها .
ألست ترى أن هاذا املعاذور نفسه إذا مل يبادر إَل الصالة حني التاذكر فال كفارة له بعد ذلك ، ألنه أضاع 

 الوقت الاذي ْرع هللا له أن يتدارك فيه الصالة الفائتة .
اء له بعد فوات الوقت املشروع له ، فمن باب أوَل أن يكون فإذا كان هاذا هو ْأن املعاذور أنه ال قض

املتعمد الاذي مل يصل الصالة يف وقتها و هو متاذكر هلا مكلف هبا أن ال يكون له كفارة . و هاذا فقه 
 ظاهر ملن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد و رأي اجلمهور .
اء على على الناسي فقالوا : " إذا وجب القض و مما سبق يتبني خطأ بعض املتأخرين الاذي قاسوا املتعمد

 النائم و الناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد املفرط أوَل " !

                                                           
 بريوت -نشر دار ابن حزم -(24القيم )ص/ انظر الصالة وحكم تاركها البن - 1656
 "كان يف سفره الاذي ناموا فيه حَّ طلعت ( وتعليق األلبان علي حديث 041/  1انظر السلسلة الصحيحة )  - 1651

الشمَ ، فقال : إنكم كنتم أمواتا فرد هللا إليكم أرواحكم ، فمن نام عن صالة فليصلها إذا استيقظ ، و من نسي 
 كر " .صالة فليصل إذا ذ 

 
 



مع أن هاذا القياس ساقط االعتبار من أصله، ألنه من باب قياس النقيض على نقيضه ، فإن العامد املتاذكر 
 ضد الناسي و النائم .

ن ْروط صحة م تعمد ينايف حكمة التوقيت للصالة الاذي هو ْرطعلى أن القول بوجوب القضاء على امل
 الصالة ، فإذا أخل بالشرط بطل املشروط بداهة.اه 

ِة ق امموا كمس اَل  ي مر اءمون  قال تعاِل : اِدعمهمْم و ِإذ ا ق امموا ِإَل  الص ال  الن اس  و ال   ِإن  اْلممن اِفِقني  خيم اِدعمون  اَّلل   و همو  خ 
 (192كمرمون  اَّلل   ِإال  ق ِلياًل )ي اذْ 

من فوائد وأحكام هاذه اآلية الكرمية بيان حال املنافقني وصفتهم من الرياء واْلداع والنفاق يف األقوال 
 واألعمال لغري هللا تعاِل وناذكر هنا من أقوال أهل العلم علي سبيل املثال:

 فسريه منها:يف ت-رمحه هللا -ما ذكره ابن عثيمنيما جاء يف فوائد اآلية فيما خيص النفاق واْلداع -
إثبات خداع املنافقني، وأهنم قوم أهل خداع ومكر، وهلاذا كان من صفات املنافقني أهنم إذا عاهدوا -1

 غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا حدثوا كاذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا؛ ألن كل هاذا يتضمن اْلداع.
اِدعمهممْ أي: أنه جل وعال خيدع من خيادعه، لقوله تعاَل:    إثبات اْلداع هلل عّز وجل؛ 2  .و همو  خ 

وهل اْلداع صفة ذم أو صفة مدح؟ يف ذلك تفصيل: إن كان يف مقابلة من خيادع فهو صفة مدح؛ ألنه 
ونَ: ]ياَّلل م أ ْسر عم م ْكرًايدل على قوة املخادع؛ ألنه أْد مكراً من عدوه وأْد خداعاً، كما قال تعاَل: 

اِكرِين  [ وقال: 21 رم اْلم  ي ْ [، أما إذا كان ليَ له سبب، وكان خداعاً يف موضع 59]آل عمران:  و اَّلل م خ 
االئتمان فإنه ال يسمى خداعاً، وإمنا يسمى خيانًة، وهاذا عيب بكل حال، وهلاذا ال يوصف هللا باْلائن 

ف  ق ْد خ انموا اَّلل   ِمْن ق  ْبلم ف أ ْمك ن   ة، كما قال تعاَل: إطالقاً، حَّ الاذين خيونون هللا ال يقابلهم هللا باْليان
ومل يقل: فخاهنم، ووجه ذلك: أن اْليانة خداع يف موضع  ف أ ْمك ن  ِمن ْهممْ [ فقال: 71]األنفال:  ِمن ْهممْ 

 االئتمان.
 يوصف هللا به.(ألن هاذا ذم، فال 1052« )ال ختن من خانك»حَّ إن الرسول صّلى هللا عليه وسّلم قال: 

 فإن قال قائل: هل يوصف هللا باْلداع مطلقاً فيقال: إن هللا خمادع؟
فاجلواب: ال يوصف به إال يف مقابلة خداع أعدائه، وكاذلك املكر، والكيد، واالستهزاء وِنوها من الصفات 

 اليت تكون مدحاً يف حال دون حال، فإنه ال جيوز أن يوصف هللا هبا على سبيل اإلطالق.
لى هاذا نقول: املعان واألوصاف إما أن تكون كمااًل حمضاً: فهاذا يوصف هللا به، وإما أن تكون ذماً وع

ونقصاً حمضاً: فهاذا ال يوصف هللا به مطلقاً، وإما أن تكون مدحاً يف حال وذماً يف حال: فهاذا يوصف 
 هللا به حني يكون مدحاً، وال يوصف به حني يكون ذماً.

                                                           
( ، والسلسلة الصحيحة )برقم/  2439(  وصحيح  املشكاة )برقم/  1247انظر صحيح الرتماذي )برقم/  - 1652

 ( لأللبان ومتام املنت" أد األمانة إَل من ائتمنك وال ختن من خانك . "  9236



اً وصف هللا بالعجز لقلنا: إن هاذا حرام بكل حال؛ ألن العجز صفة ذم، وكاذلك وعلى هاذا: لو أن أحد
لو وصفه باْليانة قلنا: هاذا حرام بكل حال؛ ألن اْليانة ذم بكل حال، والكالم كمال فيوصف هللا بأنه 

ا يمرِيدم  متكلم، ومريد كاذلك:   (1053اه )[ ألن كل هاذه صفات كمال.167]هود:  ف  ع اٌل ِلم 
وإذا قاموا إَل  قوله تعاَل :  ما خمتصره:-رمحه هللا-عن ابن عرِب يف بيانه ألحكام اآلية قال ما جاء-

: يعين متكاسلني متثاقلني ، ال ينشطون لفعلها ، وال يفرحون هلا ، وقد قال صلى  الصالة قاموا كساَل 
 فيها .( فكان يرى راحته 1054عليه وسلم يف اآلثار : } أرحنا هبا يا بالل {)هللا 

 ( .1055ويف آثار آخر : } وجعلت قرة عيين يف الصالة {)
: يعين أهنم يفعلوهنا لرياها الناس وهم يشهدوهنا لغوا ،  يراءون الناس  رمحه هللا: قوله تعاَل :  -ُث قال

 فهاذا هو الرياء الشرك ، فأما إن صالها لرياها الناس يعين ويرونه فيها ، فيشهدون له باإلميان فليَ ذلك
الرياء املنهي عنه ، وكاذلك لو أراد هبا طلب املنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز اإلمامة مل يكن عليه 
حرج ، وإمنا الرياء املعصية أن يظهرها صيدا للدنيا وطريقا إَل األكل هبا ، فهاذه نية ال جتزئ ، وعليه 

 (1056اإلعادة.اه )
سام : : واعلم أن العمل لغري هللا أق-رمحه هللا -فقالوزاد ابن رجب فائدة من اآلية فيما خيص الرياء -

 صالهتم املخلوقني لغرض دنيوي ، كحال املنافقني يف مراءاةفتارة يكون رياء حمضا ، حبيث ال يراد به سوى 
يراؤون الناس وال ياذكرون هللا إال وإذا قاموا إَل الصالة قاموا كساَل  :  -وجل عز  -، كما قال هللا 

 .  قليال 
 اآلية  . فويل للمصلني الاذين هم عن صالهتم ساهون الاذين هم يراؤون  وقال تعاَل : 

وال تكونوا كالاذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس  وكاذلك وصف هللا تعاَل الكفار بالرياء يف قوله : 
 .  ويصدون عن سبيل هللا 

و ة والصيام ، وقد يصدر يف الصدقة الواجبة أوهاذا الرياء احملض ال يكاد يصدر من مؤمن يف فرض الصال
احلج ، وغريمها من األعمال الظاهرة ، أو اليت يتعدى نفعها ، فإن اإلخالص فيها عزيز ، وهاذا العمل ال 

 (1057مسلم أنه حابط ، وأن صاحبه يستحق املقت من هللا والعقوبة  .اه )يشك 
 ما جاء يف الشرك باهلل

                                                           
 موقع ابن عثيمني -( 364/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء") - 1653
 ( يف صحيح اجلامع لأللبان بلفظ " أقم الصالة يا بالل أرحنا هبا ".7442انظر حديث )رقم / - 1659
 (  53( ، الروض النضري )برقم/  5201صحح األلبان إسناده يف صحيح املشكاة )برقم/ - 1655
 (   944/ 2)  -حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِبانظر أحكام القرآن للقاضي  - 1650
 ْرح احلديث األول-(36انظر جامع العلوم واحلكم البن رجب )ص/ - 1657



ْن ي ش اءم و م ْن يمْشرِْك بِاَّلل ِ ِإن  اَّلل   قال تعاِل :  اًل ال  ي  ْغِفرم أ ْن يمْشر ك  بِِه و ي  ْغِفرم م ا دمون  ذ ِلك  ِلم   ف  ق ْد ض ل  ض ال 
 (110ب ِعيًدا )

قلت :من فوائد هاذه اآلية احلرص علي التوحيد واْلوف مما خيالفه من ْرك سواء كان أصغر أو أكرب 
 لم والوعيد من هللا بعدم غفرانه وما يف هاذا من خسران الدنيا واآلخرة.ْلطورته علي سالمة عقيدة املس

اهلل أعظم اعلم رمحك هللا أن الشرك ب مبينًا أحكام وفوائد اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن تيمية-
ويف  إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء  ذنب عصي هللا به . قال هللا تعاَل : 

الصحيحني أنه صلى هللا عليه وسلم " سئل : أي الاذنب أعظم ؟ . قال : أن جتعل هلل ندا وهو خلقك 
وجعل هلل  . وقال تعاَل :  فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون  ( . والند املثل . قال تعاَل : 1058")

. فمن جعل هلل ندا من خلقه فيما  أندادا ليضل عن سبيله قل متتع بكفرك قليال إنك من أصحاب النار 
يستحقه عز وجل من اإلهلية والربوبية فقد كفر بإمجاع األمة . فإن هللا سبحانه هو املستحق للعبادة لاذاته 
: ألنه املألوه املعبود الاذي تأهله القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر مقهور 

 (1059ون إهلا ؟ .اه )بالعبودية فكيف يصلح أن يك
توحيد اإلهلية  : الشرك يف-رمحه هللا-وقال السعدي يف ْرحة لكتاب التوحيد مبينا أحكام الشرك فقال -

رك أصغر خفي .  والعبادة ينايف التوحيد كل املنافاة وهو نوعان : ْرك أكرب جلي ، ْو
ب هللا ، أو فه أو يرجوه أو حيبه كحفأما الشرك األكرب : فهو أن جيعل هلل ندا يدعوه كما يدعو هللا أو خيا

يصرف له نوعا من أنواع العبادة ، فهاذا الشرك ال يبقى مع صاحبه من التوحيد ْيء ، وهاذا املشرك الاذي 
حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار . وال فرق يف هاذا بني أن يسمي تلك العبادة اليت صرفها لغري هللا عبادة ، 

ها بغري ذلك من األُساء فكل ذلك ْرك أكرب ، ألن العربة حبقائق األْياء أو يسميها توسال ، أو يسمي
 ومعانيها دون ألفاظها وعباراهتا .

وأما الشرك األصغر : فهو مجيع األقوال واألفعال اليت يتوسل هبا إَل الشرك ، كالغلو يف املخلوق الاذي ال 
 ذلك .يبلغ رتبة العبادة ، وكاحللف بغري هللا ويسري الرياء وِنو 

                                                           
ب اب   -( 129م/ أخرجه مسلم )برق-ر ِضي  اَّلل م ع ْنهم " -أخرجاه يف الصحيحني من حديث "ع ْبِد اَّللِ  بن مسعود - 1058

ْرِك أ قْ ب حم الاذُّنموِب و ب  ي اِن أ ْعظ ِمه ا ب  ْعد هم، والبخاري )برقم/   ب اب ِإُثِْ الزُّن اِة و ق  ْوِل اَّللِ  ت  ع اَل   -(0313ك ْوِن الشِّ
   و ال  ي  ْزنمون  ْنِب أ ْعظ مم ْند  اَّللِ  ق ال  أ ْن عِ ، ومتام متنه " ع ْن ع ْبِد اَّللِ  ق ال  س أ ْلتم ر سمول  اَّللِ  ص ل ى اَّلل م ع ل ْيِه و س ل م  أ يُّ الاذ 

 خم  اف ة  أ ْن ي ْطع م  م ع ك  ق ال  خ ل ق ك  ق ال  ق مْلتم ل هم ِإن  ذ ِلك  ل ع ِظيٌم ق ال  ق مْلتم ُثم  أ يٌّ ق ال  ُثم  أ ْن ت  ْقتمل  و ل د ك   جت ْع ل  َّلِلِ  نِدًّا و همو  
ِليل ة  ج ارِك  " واللفظ ملسلم  ق مْلتم ُثم  أ يٌّ ق ال  ُثم  أ ْن ت مز اِن  ح 

 فصل الشرك باهلل أعظم الاذنوب -( 1/44تيمية ) انظر جمموع الفتاوي البن  - 1654



فإذا كان الشرك ينايف التوحيد ويوجب دخول النار واْللود فيها وحرمان اجلنة إذا كان أكرب ، وال تتحقق 
بالسالمة منه ، كان حقا على العبد أن خياف منه أعظم خوف وأن يسعى يف الفرار منه ومن  الالسعادة إ

 ق .نبياء واألصفياء وخيار اْللطرقه ووسائله وأسبابه ، ويسأل هللا العافية منه كما فعل ذلك األ
وعلى العبد أن جيتهد يف تنمية اإلخالص يف قلبه وتقويته ، وذلك بكمال التعلق باهلل تأهلا وإنابة وخوفا 
ورجاء وطمعا وقصدا ملرضاته وثوابه يف كل ما يفعله العبد وما يرتكه من األمور الظاهرة والباطنة ، فإن 

 (1060 واألصغر ، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخالصه .اه )اإلخالص بطبيعته يدفع الشرك اثرب
  من فوائد اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا-وذكر ابن عثيمني-
فضل هللا سبحانه بالعفو عن حقه، حَّ إنه جل وعال يغفر ملن ال يشرك به ْيئاً، تفضاًل؛ ألن هللا -1

ْن ي ش اءم ِإن  اَّلل   ال  ي  ْغِفرم أ ْن يمْشر ك  قال:  [ حَّ وإن عظمت 94]النساء:  بِِه و ي  ْغِفرم م ا دمون  ذ ِلك  ِلم 
 الاذنوب فإن هللا تعاَل يغفرها إن ْاء، فضاًل منه.

، ويتولد ف ِإن  اَّلل   ك ان  ع فموًّا ق ِديرًاأن عفو هللا تعاَل أكمل أنواع العفو؛ ألنه عفو مع القدرة، لقوله:  -2
و والقدرة صفة الكمال، وهو أن هللا سبحانه عفى مع القدرة على االنتقام، وهاذا هو من اجلمع بني العف

العفو احلقيقي، أما العفو مع العجز عن االنتقام فليَ بعفو، فلو أن أحداً اعتدى عليك وهو أقوى منك 
 بدناً، وأضخم منك جسماً، ففكرت وقلت: إن أخاذت حبقي فأخشى أن يزيد يف الضرب والعدوان، لكن

يا فالن! هللا يساحمك، فهاذا عفو مع العجز، فإن كان فيه احتمال أن يأخاذ حبقه فله أجر بقدر هاذا 
االحتمال، وإن مل يكن احتمال فليَ له أجر، اللهم إال أن يكون بإدخال السرور على املعتدي، فيما لو 

 (1061ا قد يؤجر.اه )به، فهنارتدع عن العدوان وفكر، فإذا هو يشعر بأن املعتدى عليه قد ساحمه فيطمئن قل
 ما جاء يف احلث علي طاعة الرسول وأن ذلك من طاعة هللا

 فيما قال وأمر أو حاذر وهني، ينبغي أن حيرص عليه املسلم ملا يف -صلي هللا عليه وسلم -طاعة الرسول
معصية يف معصيته و  -تعاِل -طاعة هلل -صلي هللا عليه وسلم-ذلك من سعادته يف الدارين ألن يف طاعته

 ويف هاذه السورة آيات عديدة تدل علي ذلك ومنها:-تعاِل–هلل 
فال وربك ال يؤمنون حَّ حيكموك فيما ْجر بينهم ُث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قوله تعاِل: -

 ( 05قضيت ويسلموا تسليما )
ْلن ا ِمْن ر سموٍل ِإال  لِيمط اع  بِِإْذِن  وقوله تعاِل  - همْم ج اءموك  ف اْست  ْغف رموا اَّللِ  و ل ْو أ ن  همْم ِإْذ ظ ل مموا أ نْ فمس  و م ا أ ْرس 

 (09اَّلل   و اْست  ْغف ر  هل ممم الر سمولم ل و ج دموا اَّلل   ت  و ابًا ر ِحيًما )

                                                           
 باب اْلوف من الشرك -(244القول السديد يف ْرح كتاب التوحيد للسعدي )ص/- 1606
 موقع ابن عثيمني -(335/ 1انظر تفسري العالمة حممد العثيمني "سورة النساء")  - 1601

 



اِء ع ل ْيِهمْ و م ْن يمِطِع اَّلل   و الر سمول  ف أمول ِئك  م ع  ال اِذين  أ نْ ع م  اَّلل م وقوله تعاِل  -  دِّيِقني  و الشُّه د   ِمن  الن ِبيِّني  و الصِّ
 ( 04و الص احلِِني  و ح سمن  أمول ِئك  ر ِفيًقا )

ِبيِل اْلممْؤِمِنني  وقوله تعاِل:   َل  ن مو لِِّه م ا ت  و   و م ْن يمش اِقِق الر سمول  ِمْن ب  ْعِد م ا ت  ب  ني   ل هم اهْلمد ى و ي  ت ِبْع غ ي ْر  س 
 (115و نمْصِلِه ج ه ن م  و س اء ْت م ِصريًا )

احليدة  وعدم-سلمو صلي هللا عليه -حتث املسلم بالرتغيب تارة والرتهيب تارة أخري علي طاعته وكلها 
نه وابتغاه دنياه علي طاعة هللا واالستقامة علي دي املسلم يفعن ذلك ملا يف طاعته من فوائد وأحكام تعني 

 .-جل وعال-العبودية له مرضاته وإخالص
،  وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول  هللا تعاَل :  خمتصره: قاليف أحكامه ما  -رمحه هللا -قال اجلصاص-

من يطع الرسول فقد أطاع  ، وقال تعاَل :  وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن هللا  وقال تعاَل : 
فال وربك ال يؤمنون حَّ حيكموك فيما ْجر بينهم ُث ال جيدوا يف أنفسهم  ، وقال تعاَل :  هللا 

فأكد جل وعال هباذه اآليات وجوب طاعة رسول هللا صلى هللا عليه  حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
فليحاذر  وسلم ، وأبان أن طاعته طاعة هللا ، وأفاد باذلك أن معصيته معصية هللا ؛ وقال هللا تعاَل : 

، فأوعد على خمالفة أمر الرسول ،  ين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عاذاب أليم الاذ
 وجعل خمالف أمر الرسول واملمتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجا من اإلميان بقوله تعاَل : 

يت ويسلموا ا قضفال وربك ال يؤمنون حَّ حيكموك فيما ْجر بينهم ُث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مم
 قيل يف احلرج ههنا إنه الشك ، روي ذلك عن جماهد . تسليما 

وأصل احلرج الضيق ، وجائز أن يكون املراد التسليم من غري ْك يف وجوب تسليمه وال ضيق صدر به 
 بل بانشراح صدر وبصرية ويقني .

فهو  رسوله صلى هللا عليه وسلم ويف هاذه اآلية داللة على أن من رد ْيئا من أوامر هللا تعاَل أو أوامر
خارج من اإلسالم سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول واالمتناع من التسليم ، وذلك 
يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة يف حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسيب ذراريهم ؛ 

 ان هللا عليه وسلم قضاءه وحكمه فليَ من أهل اإلميألن هللا تعاَل حكم بأن من مل يسلم للنيب صلى 
فإن قيل : إذا كانت طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم طاعة هللا تعاَل فهال كان أمر الرسول أمر هللا 
تعاَل قيل له : إمنا كانت طاعته طاعة هللا مبوافقتها إرادة كل واحد منهما أوامره ، وأما األمر فهو قول 

" وال جيوز أن يكون أمرا واحدا آلمرين كما ال يكون فيه قول واحد من قائلني وال فعل القائل " افعل 
 (1062واحد من فاعلني .اه )
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: فاحلكم هلل وحده ورسله يبلغون عنه ؛ فحكمهم حكمه وأمرهم أمره -رمحه هللا -وقال ابن تيمية-
رعه من الدين وجب على  اعه وطاعته مجيع اْلالئق اتبوطاعتهم طاعته فما حكم به الرسول وأمرهم به ْو
وما أرسلنا من رسول إال  ؛ فإن ذلك هو حكم هللا على خلقه . والرسول يبلغ عن هللا قال تعاَل : 

ليطاع بإذن هللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا هللا توابا 
ت فيما ْجر بينهم ُث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضي فال وربك ال يؤمنون حَّ حيكموك {رحيما 

فعلى مجيع اْللق أن حيكموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني وأفضل  ويسلموا تسليما 
املرسلني وأكرم اْللق على هللا ليَ ألحد أن خيرج عن حكمه يف ْيء سواء كان من العلماء أو امللوك 

 (1063اه )أو الشيوخ أو غريهم . 
 

 ما جاء يف القران الكرمي
ِثريًا ) :قال تعاِل فًا ك  ب  رمون  اْلقمْرآ ن  و ل ْو ك ان  ِمْن ِعْنِد غ رْيِ اَّللِ  ل و ج دموا ِفيِه اْخِتال   ( 42أ ف ال  ي  ت د 

ْللق االريب أن من أعظم الفوائد اليت يناهلا العباد يف التدبر يف آيات هللا تعاِل هي أدراك الغاية من 
الاذي  -ل وعالج-والوجود ومعرفة أيسر الطرق وأرضاها إِل هللا تعاِل ، وليَ هاذا بعجيب فالقرآن كالمه

ل من بني يديه والقرآن الكرمي ال يأتيه الباط  -صلي هللا عليه وسلم-خياطب به عباده أوحي به إِل رسوله
 وال من خلفه.

انظر إَل إخباراته ف ما نصه: -جل وعال-تاب هللا وكالمهمبينا فائدة التدبر يف ك -رمحه هللا-قال السعدي-
املتنوعة عما هلل تعاَل من األُساء احلسىن والصفات العليا واألفعال احلميدة على تنوعها وتصريفها يف كل 
أسلوب ومعىن من املعان جتدها كلها متوافقة متصادقة دلت كلها على غاية الكمال الاذي تقصر األفكار 

 ، واأللسن عن التعبري عنه ووصفه ، وأنه كما أثىن على نفسه وفوق ما يثين عليه عباده ، عن تصور كنهه
وكاذلك أخباره عن اآلخرة وما فيها من احلساب والثواب والعقاب وأصناف النعيم والعاذاب ، وأخباره عن 

تناقض لأنبيائه وقصصهم املختصرة واملبسوطة ، كلها متشاهبة يف احلسن والصدق واالتفاق وعدم ا
[ وكاذلك إذا نظرت  122] سورة النساء : اآلية  ومن أصدق من هللا قيال  واالختالف ، قال تعاَل : 

إَل الشريعة يف أصوهلا وفروعها ، ظاهرها وباطنها ، رأيت ما تأمر به كله خري وإصالح للقلوب واألرواح 
ذلك ْر وضرر . وإذا تعارضت واألبدان ، وكلها خريات ومنافع ومصاحل . وما تنهى عنه فهو بضد 

املصاحل واملفاسد قدم الشارع أمهها وأرجحها ، وهاذا من أعظم اآليات وأكرب الرباهني . فتتبع الدين كله 
مسألة مسألة جتده على هاذا الوصف احملكم املتقن الاذي قصد به سعادة البشر يف معاْهم ومعادهم ، 

أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم  وأن يزول عنهم الشقاء والضرر ، قال تعاَل : 
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[ وإذا أردت حتقيق هاذا األمر الكلي فانظر كل إصالح موجود واقع  56] سورة املائدة : اآلية  يوقنون 
من أحد من البشر ، سواء من املوافقني أو من املخالفني : إصالح يف األخالق أو اآلداب أو العلوم أو 

غري ذلك مما هو إصالح . . انظر من أين مصدره ، ومن أي طريق وصل إليهم ، جتده العمل أو الدنيا أو 
بال ريب من هاذا الدين الكامل ، وإن صبغه األعداء بغري صبغته ، وغريوا وجهته ، فليقولوا عن ْيء من 

وط قاإلصالح إنه ليَ من دين اإلسالم إن كانوا صادقني ، كما أنه ال يوجد فساد وضرر وظلم وقبيح وس
إال ودين اإلسالم أبعد ْيء عنه ، وهو حياذر عنه غاية التحاذير . وإذا أردت زيادة إيضاح هلاذا فاعلم أن 
دين اإلسالم أمر بكل ما فيه ترقية للعقائد واألخالق واآلداب اليت تكمل هبا القلوب واألرواح وحتصل 

واألعمال النافعة ، فما من منفعة  السعادة الكاملة ، ويأمر أيضا بكل ما يرقي األمم من أصناف العلوم
د إليه وحث عليه بكل وسيلة ، فمن قام باألمرين سعد يف معاْه  وخري ديين وال دنيوي إال جاء به وأْر
ومعاده ، ومت له الفالح والصالح والكمال املتنوع ، وسلم من كل ْر وضرر ، ونقص عاجل وآجل ، 

 (1064ل له الشقاء التام وخسر الدنيا واآلخرة.اه )الرقي الروحي والدنيوي  حص -ومن فقد األمرين 
رمحه هللا عن فوائد اآلية ما نصه: أن القرآن ال اختالف فيه وال تناقض، لقوله:  -وأضاف ابن عثيمني -
 ِثريًا  .و ل ْو ك ان  ِمْن ِعْنِد غ رْيِ اَّللِ  ل و ج دموا ِفيِه اْخِتال فًا ك 

  ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هاذه اآلية؟فإن قال قائل: إننا جند يف كتاب هللا
فاجلواب: نقول: ليَ هناك تناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض ورأيت ْيئًا يف كتاب هللا ظاهره 
التعارض فإما لقصور فهمك، يعين: أن فهمك رديء قاصر، أو لقصور علمك؛ ألن هناك علمًا يبني 

وإما لسوء يف قصدك؛ ألن اإلنسان إذا كان قصده سيئاً فإنه اجلمع بينهما، ولكنك مل يبلغك هاذا العلم، 
ال يموفق. ويكون قصده سيئًا إذا كان يريد أن يمظهر أن القرآن متعارض، وال يريد أن يصل إَل نتيجة 

 (1065سليمة، وهي اجلمع بني ما ظاهره االختالف.اه )
ْعتمْم آ ي اِت اَّللِ  يمْكف رم هِب ا و يمسْ  و ق ْد ن  ز ل  ع ل ْيكمْم يف اْلِكت اِب أ ْن ِإذ اقال تعاِل  ت  ْهز أم هِب ا ف ال  ت  ْقعمدموا م ع همْم ُسِ 

اِمعم اْلممن اِفِقني  و اْلك اِفرِين  يف ج   ِديٍث غ رْيِِه ِإن كمْم ِإًذا ِمثْ لمهمْم ِإن  اَّلل   ج  يًعا )ه  ح َّ  خي موضموا يف ح   (196ن م  مجِ 
 خلص العلماء فوائد وحكم عديدة منها علي سبيل املثال:ومن هاذه اآلية است

 يف ْرحه لزاد املستنقع قال يعين: لو جاء ْخص ووجد ْخصاً يستهزئ -رمحه هللا-ما ذكره الشنقيطي-
 بالدين أو بالعلماء أو بالصاحلني فال جيوز له أن جيلَ معه.

ء، فقام يف الدين، أو يستهزئ بالعلما افرض يوماً من األيام أنك يف مناسبة، وجاء أحد يستهزئ ويتكلم
له واحد يف وسط الغداء فقال له: اتق هللا! ال تتكلم يف العلماء، أمسك لسانك أو اخرج، سيقولون لك 
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يف اليوم األول: متشدد! اليوم الثان: متشدد! اليوم الثالث: ميسكون هاذا الاذي يتكلم ويقولون له: احاذر! 
 ن جلَ، على األقل حَّ جياملون أهل احلق.ال تتكلم يف الدين، وال تؤذي م

فإذا سكت اإلنسان عن معصية هللا حماباة لقريبه أو غريه؛ فإن هاذا يعني أهل الباطل على باطلهم، وال 
 ميكن أن تقام حجة هللا على العباد هباذا التخاذل، فينبغي عليك أن تنصحه.

ان على احلق فإياك ُث إياك! أن يتسلط الشيط وهناك أمر أخري ننبه عليه: إذا أردت أن تكلمه أو تبني له
قلبك فتكون موعظتك من أجل العاطفة ال من أجل هللا عز وجل! ولاذلك كثرياً ما تضعف دعوة األقارب؛ 

قولون: وسنا أمام الناس، الناس يؤ ألن اإلنسان يأيت هبا من منطلق العاطفة، فيقول: فضحتنا، نكست ر 
 هلاذه األْياء فهي ليست هلل، وإمنا هي محية للنفَ. أخوك يفعل إذا أصبح اإلنسان يدعو

وعلى هاذا عليك أن حترص على اإلخالص، وإرادة وجه هللا عز وجل وطلب اْلالص، وأن تتفكر أنك 
إن أخاذت حبجز أحدهم عن نار هللا عز وجل عظمت مثوبتك، وجل ثوابك عند هللا عز وجل يف الدنيا 

أعظم، وإذا كان قريباً كان اجلزاء من هللا أجل، فتحرص على أن تعامل واآلخرة، فإذا كان قريباً كان األمر 
 (1066هللا سبحانه وتعاَل، وعلى أنك تنصحه هلل وتاذكره باهلل.اه )

ما ما خمتصره: وال جيوز ألحد أن حيضر جمالَ املنكر باختياره لغري ضرورة ك -رمحه هللا -وقال ابن تيمية-
 ( 1067باهلل واليوم اآلخر فال جيلَ على مائدة يشرب عليها اْلمر ")يف احلديث أنه قال : " من كان يؤمن 

: وهلاذا قال العلماء : إذا دعي إَل وليمة فيها منكر كاْلمر والزمر مل جيز حضورها ، -رمحه هللا-وأضاف
وذلك أن هللا تعاَل قد أمرنا بإنكار املنكر حبسب اإلمكان ، فمن حضر املنكر باختياره ومل ينكره فقد 

هللا ورسوله ، برتك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه ، وإذا كان كاذلك فهاذا الاذي حيضر عصى 
جمالَ اْلمر باختياره من غري ضرورة وال ينكر املنكر كما أمره هللا هو ْريك الفساق يف فسقهم فيلحق 

 (1068هبم .اه )
 تم بحمد هللا تفسير سورة النساء وبيان فوائدها وأحكامها
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