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 تفسير سورة البقرة

 
 بيان وتعريف بالسورة

الشريف وهي  السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف سورة البقرة هي -
, وهبا أطول آية يف  آية, 286 عدد آياهتا وأول سورة نزلت باملدينة مدنية 

 282القرآن وهي آية الدين رقم 
مسيت سورة البقرة هبذا االسم وهللا أعلم بسبب ما ورد فيها من قصة موسى عليه -

مل يعرف قاتله فأمر هللا موسى أن يأمر قومه أن  السالم مع قومه بشأن القتيل الذي
 يذحبوا بقرة أياً كانت.

َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اَّللََّ يَْأُمرُُكْم أَْن ويبني ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعايل)
(  البقرة-(76ِمَن اْْلَاِهِلنَي ) َتْذحَبُوا بَ َقَرًة قَاُلوا أَتَ تَِّخُذنَا ُهُزًوا قَاَل َأُعوُذ بِاَّللَِّ َأْن َأُكونَ 

ولكنهم كعادهتم يف صد احلق شّددوا يف طلب أوصافها فشّدد هللا عليهم وهذه 
 القصة مما انفردت هبا هذه السورة.

 ومن السنة جاءت التسمية يف أحاديث منها:-
 ( رضي هللا عنه قال:1حديث أيب مسعود البدري) -
اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها  ""قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 (2يف ليلة كفتاه")
 وعْن َأيب ُهَريْ َرَة:-

                                                           
 وكان .بذلك فشهر ببدر, ماء نزل وإمنا ,  الصحيح على بدرا يشهد ومل قال عنه الذهيب يف سري أعالم النيالء" - 1

  علماء يف معدود وهو .كثرية أحاديث روى .السن يف جابر أقران من شابا وكان العقبة, بيعة شهد ممن
 - عسرية بن يسرية: وقيل .األنصاري عسرية بن أسرية بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة: وامسه .الكوفة نزل .الصحابة
 اه .اخلزرج بن احلارث بن عوف بن  خدارة بن عطية بن - بضمهما

  اْلبَ َقرَةِ  ُسورَةِ  َوَخَواتِيمِ  اْلَفاِِتَةِ  َفْضلِ  بَاب -1737 باب شهود املالئكة بدر, ومسلم رقم/ -7676البخاري رقم/ - 2
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ْيطَاَن يَ ْنِفرُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اَل ََتَْعُلوا بُ ُيوَتُكْم َمَقاِبَر ِإنَّ الشَّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (7اْلبَ َقَرِة)ِمْن اْلبَ ْيِت الَِّذي تُ ْقَرأُ ِفيِه ُسورَُة 

 فضائل السورة 
 لسورة البقرة فضائل كثرية وردت يف  القرآن والسنة الصحيحة منها:

 فيها أعظم آية يف القرآن-1
 سورة البقرة فيها أعظم آية يف القرآن وهي آية الكرسي قال تعايل: 

َماَواِت   ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم َلُه َما يِف السَّ )اَّللَّ
َوَما يف اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما 

َماَواِت َخْلَفُهْم َواَل ُيُِيُطوَن بِ  َشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 البقرة-(222َواأْلَْرَض َواَل يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم )

( قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " يا 3أيب بن كعب) وعن -
 معك أعظم " " . قال : قلت هللا من كتاب هللا أبا املنذر أتدري أي آية

أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم  ورسوله أعلم قال : " يا أبا املنذر
 (.. القيوم " " . قال : قلت ) هللا ال إله إال هو احلي

 2. " )قال فضرب يف صدري وقال : " وهللا ليهنك العلم أبا املنذر
 احلافظة والكافية ملن قرأها-2

 وكافية من شياطني األنس واْلن ودليل ذلك:وهي حافظة 
                                                           

 اْلَمْسِجدِ  يِف  َوَجَوازَِها بَ ْيِتهِ  يِف  النَّاِفَلةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ  بَاب -1777مسلم رقم/ - 7
 .أنصاري أيب صح: املنذر أبو اخلزرج, من النجار, بين من عبيد, بن قيس بن كعب بن أيب - 3

 يف بالكتابة العارفني قلة على - ويقرأ يكتب القدمية, الكتب على مطلعا اليهود, أحبار من حربا اإلسالم قبل كان
 عليه هللا صلى هللا رسول مع كلها واملشاهد واخلندق واحدا بدرا وشهد. الوحي كتاب من كان أسلم وملا - عصره
 وأمره. املقدس بيت الهل الصلح كتاب وكتب اْلابية, وقعة اخلطاب بن عمر مع وشهد. عهده على يفيت وكان وسلم

. واللحية الرأس أبيض قصريا حنيفا وكان. حديثا 173 وغريمها الصحيحني يف وله. مجعه يف فاشرتك القرآن, جبمع عثمان
 ء  بتصرف يسري  األعالم للزركلي– باملدينة مات

 اْلُكْرِسيِّ  َوآيَةِ  اْلَكْهفِ  ُسوَرةِ  َفْضلِ  بَاب -1737أخرجه مسلم برقم/  - 2
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حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال "وكلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبفظ  -
زكاة رمضان فأتاين آت فجعل ُيثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقص احلديث فقال إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية 
كرسي لن يزال معك من هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح وقال النيب ال

 (7صلى هللا عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان)
صلى هللا عليه وسلم :  قال النيب قال :  -رضي هللا عنه -أيب مسعود  وحديث  -

 (. 6) يف ليلة كفتاه ( البقرة  آخر سورة  من قرأ باآليتني من  )
 طاردة للشياطني من البيوت-3

ألن وقعها عليهم   سورة البقرة وآياهتا تطرد الشياطني من البيوت عند مساعها
 شديداً ودليل ذلك :

َأنَّ : ) قال صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا هللا عنه  رضي أيب هريرة حديث -
ُ َعَلْيِه  ْيطَاَن يَ ْنِفُر ِمْن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم قَاَل اَل ََتَْعُلوا بُ ُيوَتُكْم َمَقاِبَر ِإنَّ الشَّ

 (8اْلبَ ْيِت الَِّذي تُ ْقَرأُ ِفيِه ُسورَُة اْلبَ َقَرِة)
 تشفع للعبد يوم ال ينفع مال والبنون-3

وثبت يف السنة الصحيحة أهنا تشفع  للمسلم يوم القيامة ملن قرأها لربكتها ودليل 
 لك: ذ

ُ َعَلْيِه قال: " -رضي هللا عنه-(9حديث أيب أمامة) - ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مسَِ
 َوَسلََّم يَ ُقوُل اقْ َرُءوا اْلُقْرآَن فَِإنَُّه يَْأِت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحابِِه اقْ َرُءوا الزَّْهَراَوْينِ 

                                                           
 املوكل فأجازه شيئا الوكيل فرتك رجال وكل إذا باب -172 أخرجه البخاري برقم/ - 7
 سبق تخريجه أنفا   - 7

 سبق خترجيه  - 8
  عمر: عن وحدث .كثريا علما: روى .محص ونزيل - وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول صاحبأبو أمامة الباهلي  - 9
 مسلم, بن وشرحبيل اْلعد, أيب بن وسامل الرمحن, عبد أبو والقاسم معدان, بن خالد: عنه روى .عبيدة وأيب ومعاذ, ,

 .وآخرون حيوة, بن ورجاء حزور, غالب وأبو عامر, بن وسليم األهلاين, زياد بن وحممد احملاريب, حبيب بن وسليمان
 (7/729) سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا-.الشجرة ِتت بايع أنه: وروي
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( َأْو َكأَن َُّهَما 17فَِإن َُّهَما تَْأتَِياِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاِن) اْلبَ َقَرَة َوُسورََة آِل ِعْمرَانَ 
( اِن َعْن َأْصَحاهِبَِما اقْ َرُءوا ُسورََة 11َغَيايَ َتاِن أَْو َكأَن َُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ ( ُِتَاجَّ

 ( . 12") ا َحْسَرٌة َواَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبطََلةُ اْلبَ َقَرِة فَِإنَّ َأْخَذَها بَ رََكٌة َوتَ رَْكهَ 
 بعد الصلوات سبباً لدخول اجلنة اءة أية الكرسياملواظبة علي قر 

وسائل دخول اْلنة كثرية ومن الوسائل العظيمة واملؤيدة بالدليل من السنة قراءة  آية 
صلى هللا عليه  هي من أعظم آيات سورة البقرة دبر كل صالة مكتوبة  حلديث النيب

مكتوبة , مل مينعه من دخول اْلنة إال  وسلم : ) من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة
 ( .17أن ميوت ()

 تنبيهات هامة
هناك عدة أحاديث منتشرة علي ألسنة العامة وهي ضعيفة ال تصح وحنن حنذر منها 

 َل:"وننبه عن خطورة تداوهلا ونشرها بني الناس حلديث َأيب ُهَريْ َرَة قَا
ًدا فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (13النَّاِر")
 :يلي هنا علي سبيل املثال ال احلصر ما وأذكر منها

حديث "آيتان مها قرآن , و مها يشفعان , و مها مما ُيبهما هللا , اآليتان يف -
 ](12) (آخر سورة البقرة 

 (17) وحديث "من قرأ سورة البقرة؛ توج بتاج يف اْلنة -
                                                           

:  العلماء قال.  وغريمها وغربة سحابة من رأسه فوق اإلنسان أظل شيء كل , والغياية الغمامة:  اللغة أهل قال - 17
 . كغمامتني يأِت ثواهبما أن املراد

 أي وحزيقة وحزق فرق:  الواحد يف يقال , ومجاعتان قطيعان ومها , واحد ومعنامهاقال النووي يف شرح مسلم "   - 11
 " مجاعة

 اْلبَ َقرَةِ  َوُسوَرةِ  اْلُقْرآنِ  ِقرَاَءةِ  َفْضلِ  بَاب -1776 أخرجه مسلم برقم/ - 12
 .رمحه هللا -لأللباين  اْلامع صحيح يف 7373:  رقم حديث انظر - 17

 اْلَكِذبِ  تَ ْغِليظِ  بَاب - 3,ومسلم برقم/امليت على النياحة من يكره ما باب -1279أخرجه البخاري برقم/  - 13
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  َعَلى
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قرأها  إن لكل شيء سناما , وإن سنام القرآن , سورة البقرة , منوحديث "-
يدخله  , و من قرأها يف بيته هنارا مليف بيته ليال مل يدخله الشيطان ثالث ليال 

 (. 16الشيطان ثالثة أيام ()
 
 

 أسباب النزول
القرآن الكرمي منه ما ينزل لسبب مذكور, ومنه ما ينزل باديء ذي بدء نقول أن 

 لغري سبب , وليس لكل سورة أسباب نزول  خاصة ومعروفة .
والرتهيب والناسخ  بل أننا جند يف القرآن القصص وآيات األحكام وآيات الرتغيب

واملنسوخ وغري ذلك ماليس له سببًا خمصوصًا للنزول , فليس كل السور أو اآليات 
هلا سببًا معروفاً,بل قد خيتلف البعض يف اسباب النزول يف اآلية الواحدة إلختالف 

 القرائن و املواقف.
رواية قال الواحدي وال ُيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال بال قال السيوطي :

والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب وحبثوا عن علمها وقد قال حممد 
( عن آية من القرآن فقال اتق هللا وقل سدادا ذهب 19( سألت عبيده)18بن سريين)

                                                                                                                                                                      
 رمحه هللا -لأللباين اْلامع ضعيف يف 18:  رقم حديث انظر(  جدا ضعيف)   - 12
 .رمحه هللا -لأللباين اْلامع ضعيف يف 1779:  رقم حديث انظر  - 17
 ( 7/223" )  املوضوعة و الضعيفة السلسلة انظر -16
 أنس موىل البصري, األنسي, األنصاري, بكر أبو اإلسالم, شيخ اإلمام, األنصاري بكر أبو سريين بن حممد هو - 18
 .-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول خادم مالك بن

 رأى ملا أخذه من أنس فتمنع حلوله, قبل الكتابة مال له وعجل فوفاه, املال, من ألوف على كاتبه مث أنس, متلكه ,
 .املؤجل تعجيل فألزمه -عنه هللا رضي- عمر إىل فحاكمه يرثه, أن وأمل التجارة, من ماله كثر قد سريين

 .قابلة بسنة بعده وولدت , عمر خالفة من بقيتا لسنتني حممد أخي ولد: سريين بن أنس قال
 القاضي, وشرُيا السلماين, وعبيدة عمر, وابن حامت, بن وعدي عباس, وابن حصني, بن وعمران هريرة, أبا: مسع

 .سواهم وخلقا مالك, بن وأنس
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الذين يعلمون فيم أنزل القرآن وقال غريه معرفة سبب النزول أمر ُيصل للصحابة 
أحسب هذه اآلية نزلت يف كذا   زم بعضهم فقالبقرائن ِتتف بالقضايا ورِبا مل جي

 (يف قوله تعاىل "فال وربك ال يؤمنون" اآلية 27كما قال الزبري )
 (21. اه )

قلت: ورِبا كان الصحايب اليقصد سبباً للنزول عندما يقول نزلت هذه اآلية يف كذا 
 وتلك يف كذا بل  قصد حكم اآلية.

 :قال السيوطي يف "لباب النقول "
قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا يف الربهان  (22)الزركشيقال " 

قال نزلت هذه اآلية يف كذا فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم ال أن هذا كان 
                                                                                                                                                                      

 ثالثني حممد أدرك: حسان بن هشام ..وغريهم, وقال عون, وابن عبيد, بن ويونس وأيوب, قتادة,: عنه روى
 3/777سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف -.صحابيا

 النيب ير ومل مكة, فتح أيام. باليمن أسلم. تابعي (م 791 - 777=  ه  62 - 777)السلماين عبيدةهو  - 19
 وروى وتفقه, الوقائع, من كثريا وحضر. عمر زمان يف املدينة إىل وهاجر. قومه عريف وكان. وسلم عليه هللا صلى

 (3/199األعالم للزركلي بتصرف يسري ) -.القضاء يف شرُيا يوازي وكان. احلديث
 .غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن قصي ابن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبري - 27

  وأحد باْلنة, هلم املشهود العشرة وأحد املطلب, عبد بنت صفية عمته وابن -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول حواري
 عشرة  ست له حدث, وهو أسلم -عنه هللا رضي- هللا عبد أبو هللا, سبيل يف سيفه سل من وأول الشورى, أهل الستة

 (1/32بتصرف يسري ) سري أعالم النبالء للذهيب -.سنة

نسخة -( 3) ص/(ه 911:  املتوىف) السيوطي الدين الل( ْلالنزول أسباب يف النقول لباب كتاب ) انظر - 21

 المكتبة الشاملة

 

 أبو الزركشي هللا عبد بن هبادر بن حممد هو( م 1792 - 1733=  ه  693 - 632الزركشي) -22
 .والوفاة املولد مصري االصل, تركي. واالصول الشافعية بفقه عامل: الدين بدر هللا, عبد
 :  ما خمتصره الغمر إنباء يف حجر ابن قال

 مخس سنة خبطه رأيت مث األربعني, بعد ولد املنهاجي, الدين بدر الزركشي هللا عبد بن هبادر بن حممد
 وخترج األسنوي الدين مجال الشيخ على وقرأ احلديث, يف به وخترج مغلطاي من ومسع وسبعمائة, وأربعني

 عن فأخذ حلب إىل ورحل كثري, ابن الدين عماد من ومسع هبا, فتفقه دمشق إىل ورحل الفقه, يف به
 ختريج: تصانيفه ومن ولغريه, لنفسه ُيصى ال ما خبطه فكتب التصنيف على وأقبل وغريه, األذرعي
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السبب يف نزوهلا فهو من جنس االستدالل على احلكم باآلية ال من جنس النقل ملا 
 .وقع 

والذي يتحرر يف سبب النزول أنه ما نزلت اآلية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره  :قلت 
الواحدي يف سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم احلبشة فإن ذلك ليس من أسباب 

قوم نوح  النزول يف شئ بل هو من باب اإلخبار عن الوقائع املاضية كذكر قصة
قوله واختذ هللا إبراهيم خليال  وعاد ومثود وبناء البيت وحنو ذلك وكذلك ذكره يف

 أسباب نزول القرآن كما ال خيفى. سبب اختاذه خليال فليس ذلك من
 يف مقدمة كتابه  سابق الذكر مانصه: -رمحه هللا–وكان قد ذكر  

قال الواحدي ال ميكن معرفة تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب 
النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن وقال نزوهلا وقال ابن دقيق العيد بيان سبب 

ابن تيميه معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية فإن العلم بالسبب يورث العلم 
باملسبب وقد أشكل على مجاعة من السلف معاين آيات حىت وقفوا على أسباب 

 نزوهلا فزال عنهم اإلشكال مث قال:
الكتاب إال بالرواية والسماع ممن قال الواحدي وال ُيل القول يف أسباب نزول  

  (27شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب وحبثوا عن علمها .اه )

                                                                                                                                                                      

 وشرع جملدة, يف للبخاري وتنقيحه جملدة, عشرين يف الرافعي وخادم جملدات مخس يف الرافعي أحاديث
 مجع وشرح خبطه, األول اجمللد منه ورأيت كثرياً, فيه وزاد امللقن, ابن شرح من خلصه كبري شرح يف

 ثالث يف الفقه أصول يف والبحر جملدين, يف وخمتصره عشرة, يف املنهاج وشرح جملدين يف اْلوامع
 الكتب أعجب من القرآن علوم يف الربهان تصنيفه من خبطه أنا ورأيت .مث قال: ذلك, وغري جملدات,

 شأنه, على مقبالً  وكان مجاعة, به وخترج القرآن علوم من علماً  وأربعني نيفاً  فيه ذكر جملدة, وأبدعها
. رجب ثالث يف مات الوسط, الشعر يقول وكان الكرميية اخلانقاه مشيخة بيده وكان الناس, عن منجمعاً 

  ه .ا
 (1/7) ه 911:  املتوىف) السيوطي الدين اللْل النزول أسباب يف النقول لباب انظر - 23



11 

 

العهد املدين, لذا ال  يفأن سورة البقرة قد استمر نزوهلا  واحلاصل مما ذكرنا أنفاً 
يتصور إمكانية حصر أسباب نزوهلا يف سبب واحد لتعدد األسباب يف نزول 

ومرجعيتنا اب النزول أن وجدت يف سياق تفسري اآليات اآليات, وسوف نذكر أسب
 بن مقبليف ذلك كما ذكرنا كتاب " الصحيح املسند يف أسباب النزول"  للشيخ 

 وهللا املستعان-الوادعى هادى
 (1) امل

 (:23اآلية) مفردات عرابإ
حروف مقطّعة ال حمل هلا من اإلعراب. وهذا اعتمادا على أصح األقوال وأسهلها 

 وأبعدها عن التأويل
 روائع البيان والتفسري

قلت:واحلروف املقطعة أوائل السورة أختلف يف تفسريها ومغزاها اختالفا عجيباً 
 ,ووجه العجب يف حماولة تأويلها بال دليل من كتاب أو سنة !

 --رمحهم هللا تعايل–ولنري مدي االختالف الشديد يف تفسريها بني أهل التفسري 
 يف لم هو قبوهلا كما هي مع اليقني أن هللا تعايل مل ينزهلا عبثاً و لندرك أن األس

 هذا ما كفي وشفي.
ماخمتصره : -رمحه هللا-قال القرطيب مبيناً من أختلف يف تفسريها وأقواهلم فقال (امل) -

( , وسفيان 22اختلف أهل التأويل يف احلروف اليت يف أوائل السور , فقال الشعيب)

                                                           
  (71  / 1)  دمشق اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  صايف الناشر الرحيم عبد بن مودحمل: القرآن إعراب يف اْلدول - 23
 أبو احلمريي, الشعيب كبار, ذي عبد شراحيل بن بن وهو  عامر (م 621 - 737=  ه  177 - 19)الشعيب  - 22

 فكان مروان, بن امللك بعبد اتصل. بالكوفة فجأة ومات ونشأ ولد. حبفظه املثل يضرب التابعني, من راوية,: عمرو
 كتبت ما: فقال حفظه, إليه بلغ عما وسئل. أشهر لسبعة ولد حنيفا, ضئيال وكان. الروم ملك إىل ورسوله ومسريه ندميه

. العزيز عبد بن عمر استقضاه الثقات, احلديث رجال من وهو. حفظته إال حبديث رجل حدثين وال بيضاء, يف سوداء
-مهدان  من بطن وهو شعب إىل نسبته. هللا عبد: وقيل شراحيل: فقيل أبيه اسم يف واختلفوا.فقيها, شاعرا وكان

 يسري ( بتصرف7/221األعالم للزركلي) 
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( , ومجاعة من احملدثني : هي : سّر هللا يف القرآن , وهلل يف كل كتاب من  27الثوري)
كتبه سّر , فهي من املتشابه الذي انفرد هللا بعلمه , وال حنّب أن نتكلم فيها , 

 ( ,26ولكن نؤمن هبا , ومُتَرُّ كما جاءت , وروي هذا القول عن أيب بكر الصديق)
( عن 29بو الليث السمر قندي)( , قال : وذكر أ28وعلّي ابن أيب طالب)

( , أهنم قالوا : احلروف املقطعة من 72( , وابن مسعود)71(, وعثمان)77عمر)
 (77اه )املكتوم الذي ال يفسر.

                                                           
 617=  ه  171 - 96)هللا عبد أبو مضر, من مناة, عبد بن ثور بين من الثوري, مسروق بن سعيد بن سفيان - 27

 وراوده الكوفة, يف ونشأ ولد. والتقوى الدين علوم يف زمانه أهل سيد كان. احلديث يف املؤمنني أمري م( 668 -
 املهدي, طلبه مث. واملدينة مكة فسكن ه  133 سنة) الكوفة من وخرج. فأىب احلكم, يلي أن على العباسي املنصور

 احلديث, يف كالمها( الصغري اْلامع) و( الكبري اْلامع) الكتب من له. مستخفيا فيها فمات البصرة إىل وانتقل. فتوارى
 .فنسيته. شيئا حفظت ما: كالمه من. احلفظ يف آية وكان( الفرائض) يف وكتاب

 (7/172األعالم للزركلي ) – مناقبه يف كتاب اْلوزي والبن
 773 - 267=  ه  17 - ه  ق 21)القرشي التيمي كعب ابن عامر بن عثمان قحافة أيب الصديق بن بكر أبو - 26

 ِبكة, ولد. العرب أعاظم وأحد الرجال, من وسلم عليه هللا صلى هللا برسول آمن من وأول الراشدين, اخللفاء أول (م
 العرب وكانت وسياستها, وأخبارها القبائل بأنساب وعاملا موسريهم, كبار من وغنيا قريش, سادات من سيدا ونشأ
 فشهد كبرية, مواقف النبوة عصر يف له كانت مث. يشرهبا فلم اْلاهلية, يف اخلمر نفسه على وحرم. قريش بعامل تلقبه

 فحارب ه  11 سنة وسلم عليه هللا صلى النيب وفاة يوم باخلالفة وبويع. األموال وبذل الشدائد, واحتمل احلروب,
 .الزكاة دفع من واملمتنعني املرتدين

 أيب و العاص, بن وعمرو الوليد, بن كخالد أمناء قواد له واتفق. العراق من كبري وقسم الشام بالد أيامه يف وافتتحت
بالعامة,  والرأفة باحللم موصوفاً  وكان. حارثة بن واملثىن سفيان, أيب ابن ويزيد احلضرمي, بن والعالء اْلراح, بن عبيدة

 .املدينة يف وتويف شهر, ونصف أشهر وثالثة سنتان خالفته مدة. بطال وشجاعاً  لسنا, خطيباً 
 هللا صلى النيب لتصديقه اإلسالم يف: وقيل اْلاهلية, يف"  الصديق"  لقبه كان: قيل. حديثا 132 احلديث كتب يف له

 . االسراء خرب يف وسلم عليه
 لتسع اْلمعة, يوم وقيل الثالثاء, ليلة بالسل وتويف وسلم, عليه هللا صلى هللا رسول فيه تويف الذي االثنني يوم له بويع
 وتسعة أشهر وثالثة سنتني خالفته وكانت سنة, وستون ثالث وسنه عشرة, ثالث سنة اآلخرة مجادى من بقني ليال

 كتفي بني ورأسه عائشة حجرة يف ودفن , عنهما, هللا رضي عمر عليه وصلى عميس, ابنة أمساء زوجته وغسلته أيام,
 (7/72خلكان بتصرف) بنوفيات األعيان ال- .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وأحد الراشدين اخللفاء رابع املؤمنني, أمري: احلسن أبو القرشي, اهلامشي املطلب عبد ابن  طالب أيب بن علي - 28
 ومن ,(م 771 - 777=  ه  37 - ه  ق 27)األبطال الشجعان وأحد وصهره, النيب عم وابن املبشرين, العشرة
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 وسلم عليه هللا صلى النيب حجر يف وريب ِبكة, ولد. خدجية بعد إسالما الناس وأول بالقضاء, والعلماء اخلطباء أكابر
 .يفارقه ومل

 وويل أخي, أنت: له قال أصحابه بني وسلم واله عليه هللا صلى النيب آخى وملا. املشاهد أكثر يف بيده اللواء وكان
 وأكثر"  ط - البالغة هنج"  مسي قربه كتاب مكان يف واختلف ه  72 سنة) عفان ابن عثمان مقتل بعد اخلالفة

 أيب بن علي ديوان"  ومسوه مجعوه وما شعره من األقاصيص أصحاب يرويه ما أما. إليه كله نسبته يف شك الباحثني
 ء مل حليته وكانت القصر, إىل أقرب والعينني, البطن عظيم اللون, أمسر وكان. عليه مدسوس كله أو "فمعظمه طالب

 (3/297بتصرف)–األعالم للزركلي  .أنثى 16 و ذكرا 11 منهم ولدا 28 له ولد منكبيه, بني ما
 إبراهيم بن أمحد بن حممد بن هو نصر (م 987 - 777=  ه  767 - 777) السمرقندي الليث أبو - 29

 منها نفيسة, تصانيف له. املتصوفني الزهاد من احلنفية, أئمة من عالمة,: اهلدى بإمام امللقب الليث, أبو السمرقندي,
-"  الغافلني تنبيه"  و ,"  العارفني بستان"  و"  العقائد عمدة" و كبري, غري وهو منه, متفرقة أجزاء"  القرآن تفسري" 

 (8/26بتصرف) وغريذلك األعالم للزركلي 
 اخللفاء ثاين م( 733 - 283=  ه  27 - ه  ق 37)حفص  أبو العدوي, القرشي نفيل اخلطاب بن بن عمر - 30

 املؤمنني. بأمري لقب من وأول الراشدين,
 يعز أن ربه يدعو وسلم عليه هللا صلى النيب كان اللذين العمرين أحد وهو وأشرافهم, قريش أبطال من اْلاهلية يف كان

 الكعبة عند نصلي أن نقدر كنا ما: مسعود ابن قال. الوقائع وشهد سنني, خبمس اهلجرة قبل أسلم. بأحدمها اإلسالم
 وبويع. واحلجاز الشام بني َتارة له وكانت. عمر أسلم حىت اختفاء يف اإلسالم يزل مل :عكرمة وقال. عمر أسلم حىت

 ومصر واملدائن القدس وافتتحت والعراق, الشام فتح مت أيامه ويف. منه بعهد ه  17 سنة) بكر أيب وفاة يوم باخلالفة
 ببناء وأمر املسلمني, مال بيت واختذ. بالوقائع يؤرخون وكانوا اهلجري, التاريخ للعرب وضع من أول وهو واْلزيرة 

 األعطيات أصحاب إلحصاء الفارسية, الطريقة على جعلها اإلسالم, يف الدواوين دون من وأول. فبنيتا والكوفة البصرة
 . اخلصوم أدركه حيث الناس بني ويقضي.منفردا االسواق يطوف يف وكان. عليهم املرتبات وتوزيع

. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد على يقضي وكان. حفص بأيب وكناه بالفاروق, وسلم عليه هللا صلى النيب لقبه
 جانيب من الشعر منحسر) أنزع اللحية, كث الناس, على مشرفا طواال اللون, عاجي أبيض كان: صفته يف قالوا

 وهو خاصرته يف خبنجر غيلة,( شعبة بن املغرية غالم) الفارسي فريوز لؤلؤة أبو قتله. والكتم باحلناء حليته يصبغ( اْلبهة
 (2/32اإلعالم للزركلي بتصرف)-.ليال ثالث الطعنة بعد وعاش .الصبح صالة يف

 من أمية, بن العاص أيب هو عثمان بن عفان بن (م 727 - 266=  ه  72 - ه  ق 36)عفان بن عثمان - 71
 هبم اعتز الذين الرجال كبار من. املبشرين العشرة وأحد الراشدين, اخللفاء ثالث النورين, ذو املؤمنني, أمري: قريش

 .ظهوره عهد يف اإلسالم
 جيش نصف َتهيزه اإلسالم يف أعماله أعظم ومن. اْلاهلية يف شريفا غنيا وكان. بقليل البعثة بعد وأسلم ِبكة, ولد

 .دينار بألف وتربع وأحالسها بأقطاهبا بعري مئة ثالث فبذل ِباله, العسرة
 وكرمان وخراسان والقوقاز أرمينية أيامه يف فافتتحت ه  27 سنة اخلطاب بن عمر وفاة بعد اخلالفة إليه وصارت

 فلما والقراطيس, الرقاع من الناس بأيدي ما وأبقى مجعه قد بكر أبو وكان القرآن, مجع وأمت وقبس, وإفريقية وسجستان
 ومسجد احلرام املسجد يف زاد من أول وهو. عداه ما كل وأحرق عنه بالنسخ فأمر بكر أيب مصحف طلب عثمان ويل
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}  : -رمحه هللا-ابن العثيمني هذه االختالفات ببيان وايف مع الرتجيح فقالوذكر  -
 حسب على ال تقرأ وميم؛ والم, أِلف,: أحرف ثالثة: هجائية حروف{  امل

 "..ميمْ  المْ  أِلفْ : "احلرف اسم حسب على ولكن ؛"َأملَْ : "الكتابة
 كثرية أقوال على منها احلكمة ويف فيها, العلماء اختلف اهلجائية احلروف هذه

 :أقوال أربعة يف حصرها ميكن
 هلل اسم هو هل: تعيينه يف القول هذا أصحاب واختلف معىًن؛ هلا أن: األول القول

 ذلك" حنو أو األمة؛ هذه مدة إىل إشارة أنه أو للسورة؛ اسم أو وجّل؛ عزّ 
 ..إطالقاً  معىًن  هلا ليس هجائية حروف هي: الثاين القول
 ألهنم به؛ أعلم هللا ولكن معىًن؛ هلا بأن فنجزم به؛ أعلم هللا معىًن  هلا: الثالث القول

 ..ِبعىن إال ينزل أن ميكن ال القرآن إن: يقولون
 ال؛ أم معىًن, َأهَلا: أعلم هللا: ونقول تالوهتا؛ على نزيد وأال التوقف,: الرابع القول

  ..هو ما ندري فال معىًن  هلا كان وإذا

                                                                                                                                                                      

 للقضاء بني دارا واختذ. الشرطة واختذ. اْلمعة يوم األول باألذان وأمر الصالة, على العيد يف اخلطبة وقدم الرسول,
 بالواليات أمية بين من أقاربه اختصاصه الناس عليه نقم. حديثا 137 وسلم عليه هللا صلى النيب عن وروى الناس

 أن على يراودونه داره يف فحصروه فامتنع, أقاربه, عزل منه فطلبوا ومصر, والبصرة الكوفة من الوفود فجاءته واألعمال,
 -يقرأ وهو األضحى عيد صبيحة فقتلوه اْلدار بعضهم عليه وتسور يوما, أربعني فحاصروه يفعل, فلم نفسه, خيلع

 (217/ 3بتصرف) –األعالم للزركلي 
: الرمحن عبد أبو اهلذيل, حبيب بن غافل ابن(م 727 - 777=  ه  72 - 777)  مسعود بن هللا عبد - 32

 إىل السابقني ومن مكة, أهل من وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من وقربا وعقال, فضال أكابرهم, من. صحايب
 األمني, هللا رسول خادم وكان. ِبكة القرآن بقراءة جهر من وأول اإلسالم,

 ملئ وعاء: وقال يوما عمر إليه نظر. معه وميشي وقت كل عليه يدخل وغزواته, وترحاله حله يف ورفيقة سره, وصاحب
 .الكوفة مال بيت وسلم عليه هللا صلى النيب وفاة بعد وويل. علما

 ُيب وكان. يوارونه اْللوس يكاد جدا, قصريا وكان. عاما ستني حنو عن فيها فتويف عثمان, خالفة يف املدينة قدم مث
األعالم  حديثا 838 له. رائحته طيب من مر, أنه الطريق جريان عرف بيته من خرج فإذا. التطيب من اإلكثار
 (3/176بتصرف ) -للزركلي

 ( 123/   1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 77



14 

 

 على معىًن  هلا ليس هجائية حروف أهنا وهو الثاين؛ القول فيها األقوال وأصح
 بلغة نزل القرآن أن: القول هذا وحجة ؛(73)جماهد عن مروي وهذا اإلطالق؛

 تاء؛ باء؛ أِلف؛: تقول ما مثل العربية, اللغة يف معىًن  هلا ليس احلروف وهذه العرب؛
 ..هجائية حروف كذلك فهي ؛...حاء جيم؛ ثاء؛

 لنا علم ال ما فهذا الرتتيب هذا ورتبها غريه, دون احلرف هذا اختار تعاىل كونه أما
 ..به

 هلا يعني من قول فعلى منها للحكمة بالنسبة أما احلروف؛ هذه لذات بالنسبة هذا
 ..القرآن يف مما غريها مثل.  املعىن ذلك على الداللة: منها احلكمة فإن معىًن 

 جيب: "أو ؛"به أعلم هللا معىًن  هلا: "أو ؛"معىًن  هلا ليس: "يقول من قول على وأما
 اختاره الذي وهو.  األقوال أرجح على هؤالء عند احلكمة فإن" نتوقف أن علينا

 ومجع- ,(72)الذهيب احلافظ تلميذه واختاره تيمية, ابن اإلسالم وشيخ القيم, ابن
 مل القرآن هذا وأن العظيم, القرآن إعجاز بيان إىل اإلشارة هو.  العلم أهل من كثري

                                                           
 موىل األسود, املكي, احلجاج أبو واملفسرين, القراء شيخ اإلمام, األسود املكي احلجاج أبو جرب بن جماهد - 34

 .والفقه والتفسري, القرآن, أخذ وعنه - وأطاب فأكثر - عباس ابن: عن روى .املخزومي السائب أيب بن السائب
 بن وجابر كرز, وأم خديج, بن ورافع عمر, وابن عمرو, بن هللا وعبد وقاص, أيب بن وسعد وعائشة, هريرة, أيب: وعن

 بن عمرو وأبو الداري, كثري ابن: منهم مجاعة, عليه ظهري , وتال بن وأسيد هانئ, وأم اخلدري, سعيد وأيب هللا, عبد
 .حميصن وابن العالء,

 وخلق عتيبة , بن واحلكم الزبري, وأبو دينار, بن وعمرو - أقرانه من وهم - وعطاء وطاووس, عكرمة,: عنه وحدث
 .  والضحاك وعكرمة, جبري, بن وسعيد جماهد,: أربعة من التفسري خذوا: الثوري سفيان كثري, وقال

 معني, بن ُيىي جماهد, وقال بالتفسري بقي من أعلم: قتادة وقال , بالتفسري أعلمهم جماهد كان: خصيف وقال
 (3/323سري أعالم النبالء بتصرف) -.ثقة جماهد: وطائفة

 1738 - 1263=  ه  638 - 767)هللا عبد أبو الدين, مشس الذهيب, قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد - 72
 األصل. تركماين. حمقق عالمة مؤرخ, حافظ,  (م

 دول"  منها املئة, تقارب كثرية كبرية تصانيفه ه  631 سنة بصره وكف البلدان, من كثريا وطاف القاهرة إىل رحل
"  و جملدا, 77"  الكبري اإلسالم تاريخ"  و , و"  واأللقاب والكين واألنساب, األمساء يف املشتبه"  جزآن,"  اإلسالم

 جملدات, ثالثة"  الرجال نقد يف االعتدال ميزان"  و ,"  - الكمال هتذيب هتذيب"  و أجزاء أربعة"  النبالء سري
 ر -(2/127األعالم للزركلي بتصرف)  -وغريهم
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 ال اليت احلروف من هو وإمنا البشر؛ نطاق عن خارجة حبروف أو بكلمات, يأتِ 
 ..أعجزهم فقد ذلك ومع البشر؛ به يتكلم ما تعدو

 ال أخرى حروف القرآن يف كان لو ألنه اإلعجاز؛ يف أبني فهذا-رمحه هللا–مث قال 
 هبا يتكلم اليت احلروف بنفس لكنه واقعاً؛ ذلك يف اإلعجاز يكن مل هبا الناس يتكلم
 يف الكرمي القرآن إعجاز ظهور منها فاحلكمة ؛. أعجزهم فقد هذا ومع.  الناس

 هبذه افتتحت سورة من ما أنه ذلك على ويدل: قالوا العبارة؛ من يكون ما أبلغ
 لكن القرآن؛ فيها يذكر مل القليلة السور بعض إال ذكر؛ فيها وللقرآن إال احلروف

 (77) القرآن خصائص من كان ما ذُكر
 يف تفسريها فصل اخلطاب قال ما نصه : -رمحه هللا -وللسعدي-

 من] ملعناها التعرض عن السكوت فيها, فاألسلم السور, أوائل يف املقطعة احلروف
 .نعلمها ال حلكمة بل عبثا ينزهلا مل تعاىل هللا بأن اْلزم مع ,[شرعي مستند غري
 (76اه )

قلت: وهذا هو القول احلق ومسك اخلتام يف هذه املسألة والذي ينبغي القول به 
 . أعلم وأحكم. وهللا تعاىل

 ( 2) لِْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى ِفيهِ  رَْيبَ  اَل  اْلِكَتابُ  َذِلكَ 
 (:78اآلية) مفردات عرابإ

)ذا( اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ و)الالم( للبعد و)الكاف( 
جيوز أن يكون  -للخطاب. )الكتاب( بدل من )ذا(, أو عطف بيان تبعه يف الرفع 

)ال( نافية للجنس )ريب( اسم ال -خربا للمبتدأ )ذا(, ومجلة: ال ريب فيه .. حال. 
و)اهلاء( ضمري متصل مبين يف حمل  مبين على الفتح يف حمل نصب )يف( حرف جر

                                                           
 ( 1/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -77
 ( 371/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 76
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 78
 (1/72) دمشق –
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جر ب )يف( متعلق ِبحذوف خرب ال. )هدى( خرب ثان للمبتدأ )ذا( مرفوع وعالمة 
جيوز أن يكون حاال من  -رفعه الضمة املقّدرة على األلف منع من ظهورها التعّذر 

 الضمري يف )فيه(, أي ال ريب فيه هاديا. والعامل فيه معىن اإلشارة.
ر وجمرور متعّلق ب )هدى(, أو ِبحذوف نعت له, وعالمة اْلر )للمتقني( جا -

 اه الياء ألنّه مجع مذّكر سامل.
 روائع البيان والتفسري

 ه و ال ذي العظيم الكتاب هذا أي -رمحه هللا–قال السعدي -{ اْلِكَتابُ  َذِلكَ  }-
 واملت أخرين املتق دمني كت ب علي ه تش تمل مل م ا عل ى املش تمل احلقيق ة, عل ى الكتاب

 (79).املبني العظيم, واحلق العلم من

 ال-القرآن وهو- الكتاب هذا أن: الكالم ومعىن قال ابن كثري { ِفيهِ  رَْيبَ  ال} -
 اْلِكَتابِ  تَنزيلُ *  امل: } السجدة يف تعاىل قال كما هللا, عند من  نزل أنه فيه شك

 خرب هذا: بعضهم وقال[. ]2 ,1: السجدة{ ] اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  ِمنْ  ِفيهِ  رَْيبَ  ال
 (37.اه )[فيه ترتابوا ال: أي النهي, ومعناه

 القرآن هذا بأن اآلية هذه يف صرح"-رمحه هللا-قال الشنقيطي (للمتقني هدى)-
 بدليل املعروف املخالفة مفهوم أعين - اآلية مفهوم من ويفهم ,( للمتقني هدى)

 آيات يف املفهوم هبذا وصرح , هلم هدى القرآن هذا ليس املتقني غري أن - اخلطاب
 َوقْ رٌ  آَذاهِنِمْ  يف  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َوِشَفاءٌ  ُهًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُهوَ  ُقلْ : ) كقوله أخر
 من وننزل: ) وقوله  فصلت-(33) بَِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  يُ َناَدْونَ  أُولَِئكَ  َعًمى َعَلْيِهمْ  َوُهوَ 

 82اإلسراء-(خسارا إال الظاملني يزيد وال للمؤمنني ورمحة شفاء هو ما القرآن

                                                           
 ( 37/ 1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري -- 79
 (172/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري -- 37
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 التفضل هو الذي ؛ اخلاص اهلدى اآلية هذه يف باهلدى املراد أن ومعلوم مث قال:
 (31اه ). احلق إيضاح هو الذي ؛ العام اهلدى ال , احلق دين إىل بالتوفيق

 
 (7) يُ ْنِفُقونَ  َرَزقْ َناُهمْ  َوممَّا الصَّاَلةَ  َويُِقيُمونَ  بِاْلَغْيبِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذينَ 

 (:32) اآليةعراب مفردات إ 
وجيوز أن » )الذين( اسم موصول مبين على الفتح يف حمل جر نعت ل )املتقني( 

يكون يف حمّل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم. أو مبتدأ خربه مجلة أولئك على 
النون فهو من األفعال )يؤمنون( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت «. هدى

 اخلمسة و)الواو( ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل.
هذا التعليق عائد إىل معىن الغيب » )بالغيب( جار وجمرور متعلق ب )يؤمنون( 

على أنّه مصدر قصد به الوصف أي ِبا غاب عنهم من جّنة أو نار أو بعث .. 
)الواو( عاطفة «. متلّبسني بالغيبةإخل. وجيوز أن يكون حاال من فاعل يؤمنون أي 

)يقيمون( مثل يؤمنون. )الصالة( مفعول به منصوب. )الواو( عاطفة )من( حرف 
جر )ما( اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر ب )من( متعّلق ب 

«. وجيوز أن تكون )ما( موصوفة يف حمّل جّر, واْلملة بعدها نعت له» )ينفقون( 
على السكون التصاله بضمري الرفع )نا( وهو ضمري متصل )رزقنا( فعل ماض مبين 

يف حمل رفع فاعل, و)اهلاء( ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به و)امليم( 
 حرف دال على مجع الذكور. )ينفقون( مثل يؤمنون.

 روائع البيان والتفسري

                                                           
) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 31

1   /17) 
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 32
 ( 1/72) دمشق –
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: العرب عند اإلميان ومعىن":-رمحه هللا –(قال الطربي  بِاْلَغْيبِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذينَ )-
 بِفْعله, قوَله املصدِّق ويُْدعى به, مؤمًنا قوال بالشيء املصدِّق فُيْدَعى التصديق,

 سورة( ] َصاِدِقنيَ  ُكنَّا َوَلوْ  لََنا ِبُْؤِمنٍ  أَْنتَ  َوَما:) ثناؤه جل هللا قول ذلك ومن. مؤمًنا
 معىن يف هلل اخلشية تدخل وقد. قولنا يف لنا ِبصدِّق أنت وما: يعين ,[16: يوسف

 وكتُبه باهلل لإلقرارَ  جامعةٌ  كلمة واإلميان. بالعمل القولِ  تصديق هو الذي اإلميان,
 بتأويل أوىل هو فالذي كذلك, ذلك كان وإذْ . بالفعل اإلقرار وتصديقَ  ورسِله,

 واعتقاًدا قوال بالَغْيبِ  بالتصديق موصوفني يكونوا أن: القوم بصفة وأشبه اآليِة,
 بل معىن, دون معىن على اإلميان معىن من ُيُصْرهم مل ثناؤه جلّ  كان إذ وعمال

 وال خبربٍ  صفتهم من أخرَجهُ  معانيه من شيء ُخصوصِ  غري من به, وْصفهم أمجل
 (37اه ).عقلٍ 

 قال السعدي يف تفسريها ما نصه:{ الصَّالةَ  َويُِقيُمونَ } -
 اإلتيان جمرد فيها يكفي ال ألنه بالصالة, يأتون أو الصالة, يفعلون: يقل مل"

. وشروطها وواجباهتا, أركاهنا, بإمتام ظاهرا, إقامتها الصالة, فإقامة. الظاهرة بصورهتا
 ويفعله يقوله ما وتدبر فيها, القلب حضور وهو روحها, بإقامة  باطنا وإقامتها

الةَ  ِإنَّ : } فيها هللا قال اليت هي الصالة فهذه منها, َهى الصَّ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن ْ
 ما إال صالته, من  لإلنسان ثواب فال. الثواب عليها يرتتب اليت وهي{  َواْلُمْنَكرِ 

 .ونوافلها فرائضها الصالة يف ويدخل منها, عقل
 فيه يدخل: -رمحه هللا -السعدي أيضاً يف تفسريها قال{  يُ ْنِفُقونَ  َرَزقْ َناُهمْ  َوممَّا} -

. ذلك وحنو واملماليك واألقارب, الزوجات على والنفقة كالزكاة, الواجبة النفقات
 وتنوع أسبابه لكثرة عليهم, املنفق يذكر ومل. اخلري طرق جبميع املستحبة والنفقات

 التبعيض, على الدالة" من" ب  وأتى هللا, إىل قربة هي, حيث من النفقة وألن أهله,
                                                           

/    1) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 37
272  /261) 
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 بل مثقل, وال هلم ضار غري أمواهلم, من يسريا جزءا إال منهم يرد مل أنه لينبههم
 (33اه ).إخواهنم به وينتفع بإنفاقه, هم ينتفعون

 (3) يُوِقُنونَ  ُهمْ  َوبِاآْلِخَرةِ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنزِلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُْنزِلَ  ِبَا يُ ْؤِمُنونَ  َوالَِّذينَ 
 (:32اآلية) مفردات عرابإ 

االسم املوصول يف اآلية )الواو( عاطفة )الذين( موصول يف حمّل جّر معطوف على 
السابقة. )يؤمنون( كاألول يف اآلية السابقة. )الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول 

 يف حمّل جّر بالباء متعّلق هبا )يؤمنون(.
)أنزل( فعل ماض مبين للمجهول, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إليك(, 

ّر ب )إىل( متعّلق ب )إىل( حرف جّر و)الكاف( ضمري مّتصل مبين يف حمّل ج
)أنزل(. )الواو( عاطفة )ما أنزل( يعرب كاألول معطوف عليه )من قبل( جاّر 

وجمرور متعّلق ب )أنزل( و)الكاف( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه. )الواو( 
عاطفة )باآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ب )يوقنون(, )هم( ضمري بارز يف حمّل رفع 

مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون و)الواو(, ضمري  مبتدأ. )يوقنون( فعل
 اه مّتصل يف حمّل رفع فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 والسنة, القرآن وهو: "-رمحه هللا-( قال السعدي ِإلَْيكَ  أُنزلَ  ِبَا يُ ْؤِمُنونَ  َوالَِّذينَ )-

 جاء ما جبميع يؤمنون فاملتقون{  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  اَّللَُّ  َوأَنزلَ : } تعاىل قال
 ببعضه, يؤمنون وال ببعضه, فيؤمنون إليه, أنزل ما بعض بني يفرقون وال الرسول, به

 من يفعله من ذلك يفعل كما ورسوله, هللا مراد غري على تأويله, أو جبحده إما

                                                           
 ( 37/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 33
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 عدم حاصله ِبا قوهلم, خالف على الدالة النصوص يؤولون الذين املبتدعة,
 (37اه ).حقيقيا إميانا هبا يؤمنوا فلم بلفظها, صدقوا وإن ِبعناها, التصديق

: -رمحه هللا-قال احلافظ ابن كثري  ( يُوِقُنون ُهمْ  َوبِاآلِخَرةِ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُنزلَ  وما ) -
 يف تفسريها ما خمتصره:

 من قبلك َمنْ  به جاء وما هللا, من به جئت ِبا يصدقون: أي: عباس ابن قال"
 ُهمْ  َوبِاآلِخَرةِ }  رهبم من به جاؤوهم ما جيحدون وال بينهم, يفرقون ال املرسلني,

 (36).وامليزان واحلساب, والنار, واْلنة, والقيامة, بالبعث: أي{  يُوِقُنونَ 
 ما نصه:{ يُوِقُنونَ  ُهمْ  َوبِاآلِخَرةِ } الطربي يف تأويل جعفر أبو وزاد-

ارَ  َوِإنَّ ) ثناؤه جل قال كما للدار, صفة فإهنا اآلخرةُ  أما "  َلوْ  احْلَيَ َوانُ  هلَِيَ  اآلِخَرةَ  الدَّ
 ألوىل آِخرةً  ملصريها بذلك وصفت وإمنا[. 73: العنكبوت سورة( ] يَ ْعَلُمونَ  َكانُوا

 يل تشكر فلم أخرى, بعد مرَّة عليك أنعمتُ :"للرجل تقول كما قبلها, كانت
م لألوىل, آخرة صارت وإمنا ,"اآلخرة وال األوىل  الدارُ  فكذلك. أمامها األوىل لتقدُّ

يت اآلخرة, م آخرةً  مسُِّ  جيوز وقد. آخرةً  هلا التاليةُ  فصارت أمامها, األوىل الدار لتقدُّ
يت تكون أن رها آخرةً  مسُِّ  من ِلُدنُ ّوِها" دنيا"الدنيا مسيت كما اخللق, عن لتأخُّ

 (38)اه ."اخللق
 

 ( 2) اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َرهبِِّمْ  ِمنْ  ُهًدى َعَلى أُولَِئكَ 

                                                           
 (37/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 37
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 (:39) اآلية مفردات عرابإ
)أوالء(, اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ, و)الكاف( حرف 

خطاب. )على هدى( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ, وعالمة اْلّر 
 الكسرة املقّدرة على األلف للّتعّذر.

وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )هدى(, و)اهلاء( ضمري مّتصل يف )من رّب( جاّر 
حمّل جّر مضاف إليه و)امليم( حرف ْلمع الذكور. )الواو( عاطفة )أولئك( يعرب  

جيوز أن يعرب يف حمّل رفع مبتدأ خربه املفلحون .. » كاألول )هم( ضمري فصل 
 اه ال حمّل له.« ومجلة هم املفلحون خرب املبتدأ )أولئك(

 
 وائع البيان والتفسرير 

: تقدم ِبا املتصفون: أي تعاىل هللا يقول : -رمحه هللا-قال ابن كثري {  أُولَِئكَ } -
 أنزل ِبا واإلميان هللا, رزقهم الذي من واإلنفاق الصالة, وإقام بالغيب, اإلميان من

 االستعداد يستلزم وهو اآلخرة, بالدار واإليقان الرسل, من قبله وَمنْ  الرسول إىل هللا
 (27).احملرمات وترك بالصاحلات العمل من هلا

 
 على} و وتوفيق؛ علم, على أي قال ابن العثيمني يف تفسريها:{ هًدى على} -

 على يسريون كأهنم عليه, وسريهم اهلدى, هذا على علوهم وتفيد لالستعالء؛{ 
 وكأن الصاحلة األعمال على يُقبلون َتدهم شك؛ عندهم فليس بنّي؛ واضح طريق

 وِحَكمها, هللا, شريعة أسرار يف ينظرون مثالً  َتدهم: به يهتدون أمامهم سراجاً 
 إىل ينظرون عندما أيضاً  وَتدهم الناس؛ من كثري على خيفى ما منها فيعلمون

                                                           
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 39
 ( 1/79) دمشق –
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 أو يضرهم ِبا أصيبوا وإن حىت مصلحتهم يف األمر يشاهدون كأمنا والقدر القضاء
 على فهم الطريق؛ هلم أنار قد هللا ألن مصلحتهم؛ من ذلك أن يرون يسوءهم,

 من هبا ينجون سفينة أو اهلالك, من به ينجون مركب اهلدى وكأن رهبم من هًدى
 .عليه ألهنم اهلدى؛ من التمكن غاية متمكنون فهم الغرق؛

 ألمورهم؛ املدبر خالقهم أيوأكمل ابن العثيمني بياهنا فقال: {  رهبم من} -
 (21اه )..واآلخرة الدنيا, سعادة فيها اليت اخلاصة للرتبية متضمنة خاصة هنا والربوبية

  الناجون أي :يف تفسريها -رمحه هللا-البغوي: قال ( اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ )-
 النعيم يف باقون أي البقاء ِبعىن الفالح ويكون النار, من وجنوا باْلنة فازوا والفائزون

 اه  (22) األرض يشق ألنه فالحا الزراع مسي ومنه والشق القطع الفالح وأصل املقيم
 والنجاة باملطلوب الفوز هو والفالح يف بياهنا فقال:–رمحه هللا  -وزاد السعدي -

 سبيلهم, بسلوك إال الفالح إىل سبيل ال ألنه فيهم؛ الفالح حصر املرهوب, من
 إىل بسالكها تفضي اليت واخلسار واهلالك الشقاء سبل فهي السبل, تلك عدا وما

 (27اه ).اهلالك
 ( 7) يُ ْؤِمُنونَ  اَل  تُ ْنِذْرُهمْ  ملَْ  أَمْ  أَأَْنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ 

 (:23)اآلية  مفردات عرابإ
)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب )الذين( اسم موصول 

 نصب اسم إّن. مبين على الفتح يف حملّ 
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)كفروا( فعل ماض مبين على الضّم, و)الواو( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل. 
أو خرب )إّن( واملصدر املؤول )أأنذرهتم( فاعل له ألنه » )سواء( خرب مقّدم مرفوع 

)على( حرف جّر و)اهلاء( ضمري «. ِبعىن مستو. أو مبتدأ واملصدر املؤول خرب.
ْلّر و)امليم( حرف ْلمع الذكور, واْلاّر واجملرور متعلقان مّتصل يف حمّل جّر حبرف ا

ب )سواء(. )اهلمزة( مصدريّة للتسوية )أنذر( فعل ماض مبين على السكون 
الّتصاله بضمري الرفع و)التاء( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل و)اهلاء( ضمري 

طف مّتصل يف حمّل نصب مفعول به و)امليم( حرف ْلمع الذكور )أم( حرف ع
معادل هلمزة التسوية )مل( حرف نفي وجزم وقلب )تنذر( مضارع جمزوم و)هم( 

 ضمري مّتصل مفعول به.
واملصدر املؤول من اهلمزة والفعل يف حمل رفع مبتدأ مؤّخر أي سواء عليهم إنذارك 

هلم أم عدم إنذارك )ال( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع و)الواو( ضمري متصل يف حمّل 
 اه رفع فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 تعاىل هللا كتب وقد وسرتوه, احلق َغطوا أي :أبن كثريقال {  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ } 

 قال كما به, جئتهم ِبا يؤمنون ال فإهنم وعدمه, إنذارك عليهم سواء ذلك, عليهم
 آيَةٍ  ُكلُّ  َجاَءتْ ُهمْ  َوَلوْ *  يُ ْؤِمُنونَ  ال رَبِّكَ  َكِلَمةُ  َعَلْيِهمْ  َحقَّتْ  الَِّذينَ  ِإنَّ : } تعاىل

 أهل من املعاندين حق يف وقال[ 96 ,97: يونس{ ] األلِيمَ  اْلَعَذابَ  يَ َرُوا َحىتَّ 
َلَتكَ  تَِبُعوا َما آيَةٍ  ِبُكلِّ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  أَتَ ْيتَ  َولَِئنْ : } الكتاب  اآلية{  ِقب ْ

 فال أضلَّه ومن له, ُمْسِعد فال الشقاوة عليه هللا كتب من إن: أي[ 132: البقرة]
 لك استجاب فمن الّرسالة, وبّلغهم حسرات, عليهم نفسك تذهب فال له, هادي

َا}  ذلك؛ يُ ْهِمَدنَّك وال عليهم ِتزن فال توىل ومن األوفر, احلظ فله  َعَلْيكَ  فَِإمنَّ
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َنا اْلَبالغُ  َا}  و ,[37: الرعد{ ] احلَِْسابُ  َوَعَلي ْ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواَّللَُّ  َنِذيرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ
 (22اه )[ .12: هود{ ] وَِكيلٌ 

 رمحه هللا تعايل بياناً فقال: -السعديوزاد  -
 هلم وصفا وصار به, وانصبغوا بالكفر, اتصفوا: أي كفروا, الذين أن تعاىل خيرب

 كفرهم, على مستمرون إهنم وعظ, فيهم ينجع وال رادع, عنه يردعهم ال الزما,
 جاء ملا اْلحود هو: الكفر وحقيقة يؤمنون, ال تنذرهم مل أم أأنذرهتم, عليهم فسواء

 احلجة, إقامة إال الدعوة تفيدهم ال الكفار فهؤالء بعضه, جحد أو الرسول, به
 تأس ال وأنك إمياهنم, يف وسلم عليه هللا صلى الرسول لطمع قطعا هذا يف وكأن

 (27اه ) .حسرات عليهم نفسك تذهب وال عليهم,
 -رمحه هللا-:قال ابن العثيمني{ يؤمنون ال تنذرهم مل أم أأنذرهتم عليهم سواء} -

 عليه هللا صلى والرسول بالتخويف؛ املقرون اإلعالم هو" اإلنذار" و ها:تفسري يف 
 يسوء ِبا معلم نذير للمؤمنني؛ بالنسبة يسر ِبا معلم بشري ونذير؛ بشري, وسلم

 الكفار هلؤالء بالنسبة وعدمه وسلم عليه هللا صلى النيب فإنذار للكافرين؛ بالنسبة
 ..عليهم مستوٍ .  جحدوه ولكن احلق, هلم تبني الذين.  واملخاصمني املعاندين,

 أنذرهتم إهنم أي.  التساوي نفي يف الفائدة حمط هذا{:  يؤمنون ال: } تعاىل وقوله
 قلوهبم على هللا ختم: ) تعاىل قوله ذلك وتعليل يؤمنون؛ ال.  تنذرهم مل أم

 (26.اه )(
 

 ( 6) َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  ِغَشاَوةٌ  أَْبَصارِِهمْ  َوَعَلى مَسِْعِهمْ  َوَعَلى قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى اَّللَُّ  َخَتمَ 
 (:28)اآلية  مفردات عرابإ

                                                           
 (167/   1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري -- 22
 (  31/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 27
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متعّلق )ختم( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع. )على قلوب( جاّر وجمرور 
ب )ختم( و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه و)امليم( حرف ْلمع 

الذكور. )الواو( عاطفة )على مسع( جاّر وجمرور متعّلق ب )ختم( على حذف 
مضاف أي مواضع مسعهم, و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه. )الواو( 

رب مقّدم و)هم( يف حمّل جّر عاطفة )على أبصار( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خ
مضاف إليه )غشاوة( مبتدأ مؤّخر مرفوع. )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)اهلاء( 

ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم و)امليم( ْلمع الذكور 
 اه )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع. )عظيم( نعت ل )عذاب( مرفوع مثله.

 فسريروائع البيان والت
"وأصُل :قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا: (..مَسِْعِهمْ  َوَعَلى قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى اَّللَُّ  َخَتمَ )-

 اخلتم: الطَّْبع. واخلامَت هو الطَّابع. يقال منه: ختمُت الكتاَب, إذا طبَ ْعَته.
والظروف فإن قال لنا قائل: وكيف خيِتُم على القلوِب, وإمنا اخلتُم طبٌع على األوعية 

 والغلف "
قيل: فإن قلوَب العباد أوعيٌة ملا أُوِدعت من العلوم, وظروٌف ملا ُجعل فيها من 

اليت هبا ُتدَرك املسموعات,  -املعارف باألمور . فمعىن اخلتم عليها وعلى األمساع 
َغيَّبات 

ُ
نظرُي معىن اخلتم على  -ومن ِقَبلها يوَصل إىل معرفة حقائق األنباء عن امل

 (29األوعية والظروف".اه ) سائر
 خماطباته مفهوم سبحانه احلق عن الوعي عدم: القلوب على فاخلتم" وزاد القرطيب:-

 إىل دعوا أو عليهم تلي إذا للقرآن فهمهم عدم: السمع وعلى. آياته يف والفكر
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 هذا مصنوعاته, وعجائب خملوقاته يف للنظر هدايتها عدم: األبصار وعلى. وحدانيته
 . (71اه ).وغريهم (77)وقتادة مسعود وابن عباس ابن قول معىن

 رمحه هللا : -قال السعدي { َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  ِغَشاَوةٌ  أَْبَصارِِهمْ  َوَعَلى} -
 واخلري, العلم طرق وهذه ينفعهم, الذي النظر عن متنعها وأكنة وغطاء غشاء: أي

 ذلك, منعوا وإمنا عندهم, يرجى خري وال فيهم, مطمع فال عليهم, سدت قد
 هلم تبني ما بعد ومعاندهتم وجحودهم كفرهم بسبب اإلميان أبواب عنهم وسدت

{  َمرَّةٍ  أَوَّلَ  بِهِ  يُ ْؤِمُنوا ملَْ  َكَما َوأَْبَصاَرُهمْ  أَْفِئَدتَ ُهمْ  َونُ َقلِّبُ : } تعاىل قال كما احلق,
  .عاجل عقاب وهذا

 وسخط النار, عذاب وهو{  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ : } فقال اآلجل, العقاب ذكر مث
 (72).الدائم املستمر اْلبار

 ( 8) ِبُْؤِمِننيَ  ُهمْ  َوَما اآْلِخرِ  َوبِاْليَ ْومِ  بِاَّللَِّ  آَمنَّا يَ ُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ )
 (:77)اآلية  مفردات عرابإ

)الواو( عاطفة أو استئنافية )من( حرف جّر )الناس( جمرور به وعالمة اْلّر الكسرة, 
جيوز أن يكون اْلاّر واجملرور نعتا » واْلاّر واجملرور متعّلقان ِبحذوف خرب مقّدم 

)من( اسم موصول مبيّن «. ملنعوت حمذوف هو مبتدأ أي: بعض الناس من يقول 

                                                           
 مفسر( م 676 - 787=  ه  118 - 71) البصري السدوسي اخلطاب أبو عزيز, بن قتادة بن دعامة بن قتادة -77

 .أكمه ضرير حافظ
 وأيام اللغة ومفردات العربية يف رأسا باحلديث, علمه مع وكان. البصرة أهل أحفظ قتادة: حنبل ابن أمحد اإلمام قال

األعالم للزركلي  -الطاعون يف بواسط مات. احلديث يف يدلس وقد القدر, يرى وكان. والنسب العرب
 (2/189بتصرف)

 ( 187/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 71
 (  1/31)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 72
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وجيوز أن يكون )من( نكرة موصوفة يف » ّخر على السكون يف حمّل رفع مبتدأ مؤ 
 «حمّل رفع مبتدأ أي: فريق يقول: واْلملة بعده نعت له. 

)يقول( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )آمّنا( فعل ماض مبين  
على السكون و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل. )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق 

عاطفة )باليوم( جاّر وجمرور معطوف على األول متعّلق ب )آمّنا(. )بآمّنا(. )الواو( 
)اآلخر( نعت ل )اليوم( جمرور مثله. )الواو( حالّية )ما( نافية تعمل عمل ليس 

)هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع اسم ما. )الباء( حرف جّر زائد )مؤمنني( جمرور 
 اه ع مذّكر سامل.لفظا منصوب حماّل خرب ما, وعالمة اْلّر الياء ألنه مج

 روائع البيان والتفسري
 ( َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُْؤِمِننيَ ) -
 مجااًل فقال:إاآلية  -رمحه هللا -فسر ابن العثيمني-

 يصفهم ومل الناس؛ وبعض: أي للتبعيض؛{  من{: }  الناس ومن: } تعاىل قوله
 سورة يف تعاىل هللا وصفهم كما ألهنم ؛. بكفر وال بإميان, ال.  بوصف تعاىل هللا

} و ؛[ 137: النساء{ ]هؤالء إىل وال هؤالء إىل ال ذلك بني مذبذبني: }النساء
 يف قالوا كما ختفيفاً, اهلمزة حذفت االستعمال لكثرة لكن األناس؛ أصلها{  الناس

 لكثرة ختفيفاً  اهلمزة حذفت لكن ؛"أشر"و ,"أخري: "أصلهما إن": شر"و ,"خري"
 وهلذا إليه؛ ويركن بعضاً, يأنس بعضهم ألن األُنس؛ من: أناساً  ومُسوا االستعمال؛

 وعدم االجتماع, يعين.  املدنية ُيب أنه: ِبعىن ؛"بالطبع مدين اإلنسان: "يقولون
 ... التفرق

 قوله بدليل.  بلسانه يقول أي{  اآلخر وباليوم باهلل آمنا يقول من: } تعاىل قوله
 (73.اه ) بقلوهبم أي{  ِبؤمنني هم وما: } تعاىل

 رمحه هللا:-وقال ابن كثري
                                                           

 (12/ 7)   العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -- 73
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 هباتني الكافرين حال عّرف مث آيات, بأربع السورة صدر يف املؤمنني وصف تقدم ملا
 الكفر, ويبطنون اإلميان يظهرون الذين املنافقني حال بيان يف تعاىل شرع اآليتني,

 كل متعددة, بصفات ذكرهم يف أطنب الناس من كثري على يشتبه أمرهم كان وملا
 سورة يف وذكرهم فيهم, املنافقني وسورة فيهم, براءة سورة  أنزل كما نفاق, منها
 هبا تلبس من وجيتنب لتجتنب, ألحواهلم تعريفا السور, من وغريها النور

  (72.اه )أيًضا
 :-رمحه هللا-بالنفاق فقال املقصود -رمحه هللا-وبني السعدي-

 النفاق التعريف هذا يف ويدخل الشر, وإبطان اخلري إظهار: هو النفاق أن واعلم
 آية: "قوله يف وسلم عليه هللا صلى النيب ذكر كالذي العملي, والنفاق االعتقادي,

: رواية ويف(77)" خان اؤمتن وإذا أخلف, وعد وإذا كذب, حدث إذا: ثالت املنافق
 " فجر خاصم وإذا"

 رمحه هللا: -مث قال
 املنافقني به هللا وصف الذي فهو اإلسالم, دائرة عن املخرج االعتقادي النفاق وأما

 عليه هللا صلى الرسول هجرة قبل موجودا النفاق يكن ومل وغريها, السورة هذه يف
  وقعة كانت فلما هاجر, أن وبعد املدينة, إىل مكة من وسلم

 بعضهم فأظهر يسلم, مل ممن املدينة يف من ذل وأعزهم, املؤمنني هللا وأظهر"   بدر"
 أظهر بني فكانوا أمواهلم, وتسلم دماؤهم, ولتحقن وخمادعة, خوفا اإلسالم

 (76) اه .منهم ليسوا احلقيقة ويف منهم, أهنم الظاهر يف املسلمني
 ( 9) َيْشُعُرونَ  َوَما أَنْ ُفَسُهمْ  ِإالَّ  خَيَْدُعونَ  َوَما آَمُنوا َوالَِّذينَ  اَّللََّ  خُيَاِدُعونَ 

 (:78)اآلية  مفردات عرابإ

                                                           
 ( 167/ 1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 72
 اْلُمَناِفقِ  ِخَصالِ  بَ َيانِ  بَاب -  89, ومسلم برقم / املنافق عالمة باب -72 أخرجه البخاري برقم/- 77
 (32/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 76
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)خيادعون( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون, و)الواو( ضمري مّتصل يف 
حمّل رفع فاعل. )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )الذين( اسم 

)آمنوا( فعل ماض مبيّن موصول مبيّن يف حمّل نصب معطوف على لفظ اْلاللة. 
على الضّم و)الواو( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل. )الواو( حالّية )ما( نافية 

)خيدعون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون و)الواو( فاعل. )إال( أداة حصر 
)أنفس( مفعول به منصوب و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه و)امليم( 

 اه كور )الواو( حالّية أو عاطفة )ما( نافية )يشعرون( مثل خيدعون.حرف ْلمع الذ 
 روائع البيان والتفسري

 {  آَمُنوا َوالَِّذينَ  اَّللََّ  خُيَاِدُعونَ } 
 

 يف بياهنا: -رمحه هللا-القرطيب قال
: وقيل. ظنهم وعلى أنفسهم عند خيادعونه أي" اَّللََّ  خُياِدُعونَ " معىن: علماؤنا قال"

 . املخادع عمل لعملهم ذلك قال
 من أظهروه ما: وخمادعتهم. هللا خادعوا فقد املؤمنني خادعوا إذا وكذلكمث قال:

 جنوا قد أهنم ويظنون وأمواهلم, دماءهم ليحقنوا الكفر, من أبطنوه ما خالف االميان
 العرب كالم يف اخلَدْع أصل: اللغة أهل وقال. املتأولني من مجاعة قاله وخدعوا,

  مث قال: .الفساد
 هللا وبني بينهم فيما وأعماهلم إمياهنم يفسدون أي هذا, على" اَّللََّ  خُياِدُعونَ " ف

 (79) اه ."بالرياء تعاىل
  (َيْشُعُرونَ  َوَما أَنْ ُفَسُهمْ  ِإالَّ  خَيَْدُعونَ  َوَما)  -

                                                                                                                                                                      
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 78
 (1/36) دمشق –

 ( 192/   1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع - 79
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 ملن املخادع يظهر أن: واملخادعةيف بياهنا ما نصه: " -رمحه هللا -قال السعدي
 املنافقون, فهؤالء خيادع, ممن مقصوده من يتمكن لكي خالفه ويبطن شيئا, خيادعه
 من هذا  فإن أنفسهم, على خداعهم فعاد املسلك, هذا وعباده هللا مع سلكوا

 وال له ال يسلم, أو  يريد ما له وُيصل خداعه ينتج أن إما املخادع, ألن العجائب؛
 إلهالك املكر من يعملون ما يعملون وكأهنم عليهم, خداعهم عاد وهؤالء عليه,

 املؤمنون, وعباده شيئا خبداعهم يتضرر ال تعاىل هللا ألن وكيدها؛ وإضرارها أنفسهم
 فسلمت اإلميان, املنافقون أظهر نإ املؤمنني يضر فال شيئا, كيدهم يضرهم ال

 اخلزي بذلك هلم وحصل حنورهم, يف كيدهم وصار دماؤهم, وحقنت أمواهلم بذلك
 .والنصرة القوة من للمؤمنني ُيصل ما بسبب املستمر واحلزن الدنيا, يف والفضيحة

  وكفرهم كذهبم بسبب املفجع, املوجع األليم العذاب هلم اآلخرة يف مث 
 

 (67اه )."بذلك يشعرون ال ومحاقتهم جهلهم من أهنم واحلال وفجورهم,
 ( 17) َيْكِذبُونَ  َكانُوا ِبَا أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  َمَرًضا اَّللَُّ  فَ َزاَدُهمُ  َمَرضٌ  قُ ُلوهِبِمْ  يف ) 

 (:61)اآلية  مفردات عرابإ
)يف قلوب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم و)هم( ضمري مّتصل يف حمل 

جّر مضاف إليه )مرض( مبتدأ مؤّخر مرفوع. )الفاء( عاطفة )زاد( فعل ماض 
و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به أّول )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع 

م( حرف جّر )هم( ضمري )مرضا( مفعول به ثان منصوب. )الواو( عاطفة )الال
مّتصل يف حمّل جر بالالم متعّلقان ِبحذوف خرب مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع 

)أليم( نعت ل )عذاب( مرفوع مثله. )الباء( حرف جّر سبيّب )ما( حرف مصدري 
                                                           

/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري -- 67
32) 

 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 61
 (1/39) دمشق –



31 

 

«. أو اسم موصول يف حمّل جّر بالباء, واْلملة بعده صلة, والعائد حمذوف» 
و)الواو( ضمري مّتصل يف حمّل رفع اسم كان )يكذبون( )كانوا( فعل ماض ناقص 

 فعل مضارع مرفوع و)الواو( ضمري فاعل.
واملصدر املؤول من )ما( والفعل يف حمّل جّر بالباء متعّلق ِبحذوف نعت ثان ل 

 اه )عذاب( أي: عذاب أليم مستحّق بكوهنم كاذبني.
 روائع البيان والتفسري

 :-رمحه هللا-القرطيبقال ( َمَرضٌ  قُ ُلوهِبِمْ  يف )-
 يف الذي للفساد مستعارة عبارة واملرض. وخرب ابتداء(: َمَرضٌ  قُ ُلوهِبِمْ  يِف )تعاىل قوله 

 قلوهبم: واملعىن. وتكذيبا جحدا وإما ونفاقا, شكا يكون أن إما وذلك. عقائدهم
: (62)اللغوي فارس ابن قال. والتأييد والرعاية والتوفيق العصمة عن خللوها مرضى
 يف تقصري أو نفاق أو علة من الصحة حد عن اإلنسان به خرج ما كل املرض

 (67اه ).امر
 : يف تأويلها ما نصه وقال الطربي-

قم,: املَرض وأصل"  أن ثناؤه جلّ  هللا فأخرب. واألديان األجساد يف ذلك يقال مث السَّ
 خبربه وتعاىل تبارك عىن وإمنا َمَرًضا, املنافقني قلوب يف

                                                           
 اللغة وخصوصاً  شىت, علوم يف إماماً  كان اللغوي؛ الرازي حبيب بن حممد بن زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو -62

 رسائل وله الفقهاء, حلية كتاب وله كثرياً, شيئاً  مجع اختصاره على وهو اللغة, يف اجململ كتابه وألف أتقنها, فإنه
 اللغة. يف ومسائل أنيقة,

: وقيل. اْلرجاين العزيز عبد بن علي القاضي مشهد مقابل ودفن بالري, - تعاىل هللا رمحه - وثلثمائة تسعني سنة تويف
 .أشهر واألول باحملمدية, وثلثمائة وسبعني مخس سنة صفر يف تويف إنه

 (1/119وفيات األعيان البن خلكان بتصرف)  
 (  196/ 1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 67
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 معلوًما كان ملّا ولكن االعتقاد من قلوهبم يف ما مرض عن اخلربَ  قلوهبم, مرض عن
 استغىن- االعتقاد من معتقُدوه هم ما مرضُ  به معىنى  أنَّه القلب, مرض عن باخلرَب 

 .واعتقاداهتم ضمائرهم عن اخلرَب  تصريح عن والكفاية  بذلك القلب عن باخلرَب 
 هو: وصفناه الذي قلوهبم اعتقاد يف أنّه ثناؤه جل هللا ذكر الذي واملرضُ مث قال:

هم ُرهم هللا, عند من به جاء وما حممد أمر يف شكُّ  موقنون به هم فال فيه, وِتي ُّ
 وجل, عز هللا وصفهم كما ولكنهم, إشراك, إنكارَ  منكرون له هم وال إميان, إيقان

 هذا يف ميَرِّضُ  فالنٌ : يقال كما هؤالء إىل وال هؤالء إىل ال ذلك بني ُمَذْبَذبُونَ 
ح وال العزمَ  ُيَضعِّف األمر, أي  .فيه الرِويَّة يصحِّ

رين من تفسريه يف القول َتظاهر ذلك, تأويل يف قلنا الذي وِبثل  (63"اه ).املفسِّ
قال ابن العثيمني يف (  َيْكِذبُونَ  َكانُوا ِبَا أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  َمَرًضا اَّللَُّ  فَ َزاَدُهمُ )--

 :-رمحه هللا-شرحها وبياهنا 
 ألهنم مرضهم؛ على مرضاً  هللا زادهم: السببية معىن تفيد ولكنها عاطفة؛ هنا الفاء "

 ألن املرض؛ زيادة إىل هبم أدى مرض اإلرادة وهذه الكفر؛ يريدون.  باهلل والعياذ. 
 القلب كان فإذا فسادها؛ أو القلوب, صالح عن عبارة القلوب يف اليت اإلرادات

 على دليل فهو الشر يريد كان وإذا وصحته؛ سالمته, على دليل فهو خرياً  يريد
 ..وعلته مرضه,
 إمنا معكم إنا: }إليهم خلوا إذا لشياطينهم يقولون ألهنم الكفر؛ تريد قلوهبم وهؤالء

 ويرون.  زعمهم على.  السذج املؤمنني هبؤالء أي ,[ 13: البقرة{ ]مستهزئون حنن
 إنا} ب  التعبري جاء وهلذا الكفار؛ هم القوم من الِعْلية وأن بشيء, ليسوا املؤمنني أن

 ..واملالزمة املصاحبة, يفيد الذي[ 13: البقرة{ ]معكم
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 وعدم القلوب, موت إىل بلغوا حىت مرضهم إىل مرضاً  به هللا زادهم مرض فهذا
 ..وشعورها إحساسها,

 فهو مؤمل؛ أي{  أليم}  عقوبة؛ أي{  عذاب وهلم: } جمازاهتم يف تعاىل قوله
 بقوة واحدة فضربة: وشدته لقوته, مؤملاً  يكون قد األليم ألن وكثري؛ وعظيم, شديد,

 كثر, إذا ولكن خفيفاً؛ ضرباً  يكون فقد: لكثرته مؤملاً  يكون وقد اإلنسان؛ تؤمل
 النار من األسفل الدرك يف ألهنم األمران؛ املنافقني هؤالء يف اجتمع وقد آمَل؛ وتواىل

 أعيدوا منها خيرجوا أن أرادوا كلما: }النار أهل يف تعاىل وقال ؛. حسي أمل وهذا. 
 وهذا ,[ 27: السجدة{ ]تكذبون به كنتم الذي النار عذاب ذوقوا هلم وقيل فيها

 ..بتوبيخهم ُيصل قليب أمل
 أو ,. كذهبم بسبب أي.  للسببية الباء{:  يكذبون كانوا ِبا: } تعاىل قوله

  (62.اه )تكذيبهم
 

َا قَاُلوا اأْلَْرضِ  يف  تُ ْفِسُدوا اَل  هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا)  (11) ُمْصِلُحونَ  حَنْنُ  ِإمنَّ
 (:67)اآلية  مفردات عرابإ

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف ملا يستقبل من الزمان يتضّمن معىن الشرط مبين على 
ماض مبيّن للمجهول )الالم( حرف جّر السكون متعّلق باْلواب قالوا. )قيل( فعل 

و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )قيل(. )ال( ناهية جازمة 
)تفسدوا( فعل مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون و)الواو( فاعل )يف األرض( 

جاّر وجمرور متعّلق ب )تفسدوا(. )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم و)الواو( 
 فاعل.

                                                           
 ( 16/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 62
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 67
 (1/21) دمشق –
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)إمّنا( كافّة ومكفوفة ال عمل هلا )حنن( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ 
)مصلحون( خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو والنون عوض عن التنوين يف االسم 

 اه املفرد.
 روائع البيان والتفسري

يف تفسريها ما  أبو جعفر الطربيقال (  اأْلَْرضِ  يِف  تُ ْفِسُدوا اَل  هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا)-
 خمتصره:

 هللا أمر ما وتضييعُ  عنه, ثناؤه جلّ  هللا هنى ِبا فيها العمل األرض, يف واإلفساد" 
:) مالئكته ِقيلِ  عن خمربًا كتابه يف ثناؤه جل قال كما اإلفساد, مجلة فذلك حبفظه,

 يعنون ,[77: البقرة سورة( ] الدَِّماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يُ ْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأََتَْعلُ  قَاُلوا
 أمرك" وخُيالف يَ ْعِصيكَ  من األرض يف أَتعل: بذلك

م, فيها ِبعِصَيتهم األرض يف ُمفسدون: النفاق أهل صفة فكذلك   فيها وركوهبم رهبَّ
 أحدٍ  من يقَبلُ  ال الذي هللا دين يف وشكِّهم فرائَضه, وتضييِعهم ركوبه, عن هَناهم ما

 عليه هم ما غري بَدعواهم املؤمنني وكذهِبم , حبقيقته واإليقان به بالتَّصديق إال عمال
 أولياء على ورسله وُكتُبه باهلل التكذيب أهلَ  وِبظاهرهتم والرَيب, الّشك من مقيُمون

 وهم ُيسبون هللا, أرض يف املنافقني إفساد فذلك. سبيال ذلك إىل وجدوا إذا هللا,
 (66اه ). فيها مصلحون ذلك بفعلهم أهنم

َا قَاُلوا}   . قال السعدي يف تفسريها ما خمتصره:{ ُمْصِلُحونَ  حَنْنُ  ِإمنَّ
 هو بل بإفساد ليس أنه وإظهارهم األرض, يف بالفساد العمل بني فجمعوا "

 ممن جناية أعظم وهذا حقا, واعتقاده الباطل فعل بني ومجعا للحقائق, قلبا إصالح,
 .لرجوعه وأرجى للسالمة, أقرب فهذا  معصية أهنا اعتقاد مع باملعصية, يعمل

                                                           
/   1)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - - 66
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َا: } قوهلم يف كان وملا  ويف - جانبهم يف لإلصالح حصر{  ُمْصِلُحونَ  حَنْنُ  ِإمنَّ
 (68اه ) . اإلصالح أهل من ليسوا املؤمنني أن ضمنه

 (12) َيْشُعُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  ِإن َُّهمْ  َأاَل 
 (:69)اآلية  مفردات عرابإ

تنبيه )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)اهلاء( ضمري يف حمّل نصب )أال( حرف 
أو ضمري فصل » اسم إّن و)امليم( حرف ْلمع الذكور )هم( ضمري منفصل 

و)املفسدون( خرب إّن, أو توكيد للضمري املّتصل اسم إّن فهو مستعار حملّل 
الرفع الواو  يف حمل رفع مبتدأ )املفسدون( خرب املبتدأ مرفوع وعالمة« النصب.

)الواو( عاطفة أو حالّية )لكن( حرف استدراك )ال( نافية )يشعرون( مضارع مرفوع 
 اه وعالمة الرفع ثبوت النون )الواو( ضمري مّتصل فاعل.

 روائع البيان والتفسري
  ما نصه: هاتأويليف قال أبو جعفر الطربي 

 هللا بطاعة أِمروا إذا. دعواهم يف للمنافقني تكذيبٌ  ثناؤه جل هللا من القول وهذا
 حنن إمنا: قالوا عنه, هللا هناهم فيما هللا معصية عن وهُنوا به, هللا أمَرهم فيما

 ال دونكم - علينا أنكرمتوه فيما - وُهًدى ُرْشدٍ  على وحنن مفسدون, ال مصلحون
هبم. ضالُّون  املفسدون هم إهنم أال: فقال قيِلهم من ذلك يف وجل عز هللا فكذَّ

ون وجل, عز هللا أمرَ  املخالفون  فروَضه, التارُكون معصيَته, الراكبون ُحُدوَده, املتعدُّ
املؤمنني,  من بالقسط يأمروهنم الذين ال - كذلك أهنم َيدُرون وال يشعرون ال وهم

 (87اه ).املسلمني من أرضه يف هللا معاصي عن وينَهْونَ ُهم
                                                           

 (37/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 68
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 فقال:-رمحه هللا -وزاد يف بياهنا السعدي -
 وأولياءه, هللا وخادع هللا, سبيل عن وصد هللا, بآيات كفر ممن  فسادا أعظم ال فإنه

 الفساد هذا بعد فهل إصالح, هذا أن ذلك مع وزعم ورسوله, هلل احملاربني وواىل
 به تقوم علما بذلك علموا قد كانوا وإن ينفعهم, علما يعلمون ال ولكن" فساد"
  فساد يتضمن ألنه إفسادا, األرض يف باملعاصي العمل كان وإمنا هللا, حجة عليهم

 من فيها ُيصل  ِبا والنبات, واألشجار, والثمار احلبوب من األرض وجه على ما
 به, واإلميان هللا بطاعة تعمر أن األرض يف اإلصالح وألن املعاصي,  بسبب اآلفات

 على هبا ليستعينوا األرزاق,  هلم وأدر األرض, يف وأسكنهم اخللق, هللا خلق هلذا
 هلا وإخرابا فيها, بالفساد فيها سعيا كان بضده, فيها عمل فإذا وعبادته, طاعته

 (81).له خلقت عما
 وقال ابن كثري يف تفسريه :-

 من ولكن الفساد, عني هو إصالح أنه ويزعمون يعتمدونه الذي هذا إن أال
 (82 ).فساًدا بكونه يشعرون ال جهلهم

َفَهاءُ  آَمنَ  َكَما أَنُ ْؤِمنُ  قَاُلوا النَّاسُ  آَمنَ  َكَما آِمُنوا هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا  ُهمُ  ِإن َُّهمْ  َأاَل  السُّ
َفَهاءُ   (17) يَ ْعَلُمونَ  اَل  َوَلِكنْ  السُّ

 (:87)اآلية  مفردات عرابإ
(. )آمنوا( فعل أمر مبيّن على حذف 11)وإذا قيل هلم( سبق إعراهبا يف اآلية رقم )

)ما( مصدرية )آمن( فعل ماض « 1»فاعل و)الكاف( حرف جر النون و)الواو( 
 )الناس( فاعل مرفوع.

                                                                                                                                                                      

 
 ( 37/ 1)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 81
 ( 181/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 82
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واملصدر املؤّول من )ما( والفعل يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق 
 أي آمنوا إميانا كإميان الناس.

)قالوا( فعل ماض وفاعله )اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري )نؤمن( فعل مضارع مرفوع 
والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )كما آمن السفهاء( تعرب مثل: كما آمن الناس. 

 اه )أال إهّنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون( تعرب كاآلية مفردات ومجال.
 روائع البيان والتفسري

 ما خمتصره:" يف تفسريها  ( قال القرطيبالنَّاسُ  آَمنَ  َكما آِمُنوا هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإذا )-
 قال:"  النَّاسُ  آَمنَ  َكما آِمُنوا" ويف تفسري وغريه (83)مقاتل قول يف املنافقني يعين

                                                           
 أبو كنيته , اهلامشية خروج بعد مات وهبا البصرة إىل وانتقل بلخ من أصله , األزد موىل اخلراساين سليمان بن مقاتل 83

 , كتبهم يوافق الذي القرآن علم والنصارى اليهود عن يأخذ كان(: 13|7" )اجملروحني" يف حبان ابن قال , احلسن
 . احلديث يف ذلك مع يكذب وكان , باملخلوقني الرب يشبه َشَبهياً  وكان
 الذهيب حممد وقال. «ثقة كان لو تفسريه أحسن ما: » املبارك ابن وقال. «بالقرآن علم له كان: »حنبل بن أمحد وقال

 ينكره ما واجملسمة املشبهة وضالالت واخلرافات اإلسرائيليات من ُيوي مقاتل تفسري(: »97ص" )اإلسرائيليات" يف
 . «العقل يقبله وال الشرع

أما عن تفسريه فنري من األمهية بيان كالم الذهيب فيه لكثرة األستشهاد بأقواله يف تفاسري جليلة منها تفسري ابن كثري 
 هذا
 بغض الذاتية, ناحيته من إليه نظرنا لو املوضوع, التفسري هذا إن(: »119|1)" واملفسرون التفسري" يف الذهيب قال

 الوضع فإن التفسري, يف الوضع كثر مهما ألنه. العلمية قيمته من خيلو ال أنه لوجدنا اإلسنادية, ناحيته عن النظر
 من كثري يف- هو وإمنا. اآلية عن بعيداً  خيالياً  أمراً  دائماً  فليس ذاته, حد يف التفسري أما. نفسها الرواية على ينصب

 يضعه ال عباس, ابن أو عليّ  إىل وينسبه شيئاً, التفسري يف يضع من فمثالً . قيمته له علمي اجتهاد نتيجة -األحيان
 وكثرياً . الشخصي تفكريه على بناء اآلية, تفسري يف منه واجتهاد له, رأي هو وإمنا عواهنه, على يلقيه قول جمرد أنه على

 التفسري هذا إن مث. الصحابة من إليه ُنسب َمن إىل فنسبه وقبواًل, رواجاً  لرأيه أراد أنه األمر غاية. صحيحاً  يكون ما
 إىل نسبته هو فيه له قيمة ال الذي الشيء وإمنا غالباً, العلمية قيمته من شيئاً  يفقد مل عباس, ابن أو عليّ  إىل املنسوب

 يهمّ  ما, أساس له بل. خلقاً  ُخلق وهم أو خيال جمرد يكن مل -يقال واحلق- التفسري من فاملوضوع. عباس ابن أو علي
 .«اإلسنادية قيمته له يكن مل وإن الذاتية قيمته وله وحبثه, درسه التفسري يف الناظر

,فقد ذكر اخلراز البلخي النبطي بسطام أبو الثقة احملدث العامل اإلمام حيان بن مقاتلوينتبه أن مقاتل هذا ليس هو 
 .أعواما بعده الضعيف املفسر سليمان بن مقاتل وعاش ومئة اخلمسني حدود يف تويف الذهيب يف سري أعالم النبالء إته
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  واحملققون املهاجرون صدق كما وشرعه, َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى ِبحمد صدقوا أي
 (82اه ). يثرب أهل من

: أي الناس, آمن كما آمنوا للمنافقني قيل إذا: أي وقال السعدي يف تفسريها:-
 بزعمهم قالوا واللسان, بالقلب اإلميان وهو عنهم, هللا رضي الصحابة كإميان
 هللا رضي الصحابة - هللا قبحهم - يعنون السفهاء" آمن كما أنؤمن: الباطل
 الكفار, ومعاداة األوطان, وترك اإلميان, هلم أوجب سفههم أن  بزعمهم عنهم,
 العقالء هم أهنم ضمنه ويف؛ السفه إىل فنسبوهم ذلك, ضد يقتضي عندهم والعقل

 (87اه ).والنهى احلجى أرباب
َفهاءُ  آَمنَ  َكما أَنُ ْؤِمنُ  قاُلوا)-  قال القرطيب أيضاً يف بياهنا : (السُّ

 نبيه هللا فأطلع واستهزاء خفاء يف يقولونه كانوا إمنا املنافقني من القول وهذا
 حيزهم يف هي إمنا البصائر وفساد احللوم ورقة السفه أن وقرر ذلك, على واملؤمنني

 على الذي للرين يعلمون ال ولكن السفهاء هم أهنم وأخرب هلم, وصفه
 (86اه ).قلوهبم

 يف جزئية اآلية املذكورة أنفاً بيانًا فقال: -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-
 قاله عنهم, هللا رضي وسلم, عليه هللا صلى هللا رسول أصحابَ -هللا لعنهم- يعنون"

 من واحد وغري مسعود وابن عباس ابن عن بسنده تفسريه, يف والسدي العالية أبو
 أسلم بن زيد بن الرمحن وعبد ,(88)أنس بن الربيع يقول وبه الصحابة,

                                                           
 (  272/  1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 82
 (  37/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 87
 (272/   1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 86
 عنه وأكثر الرياحي العالية وأبا مالك بن أنس بصري مسع املروزي اخلراساين البكري زياد ابن أنس بن الربيع - 88

 املبارك وابن مسلم بن العزيز وعبد الرازي جعفر وأبو واقد بن واحلسني واألعمش التيمي سليمان وعنه البصري واحلسن
 صدوق حامت أبو قال الثوري سفيان ولقيه عنه زحر بن هللا عبيد عن الليث روى وقد زمانه يف مرو عامل وكان وآخرون

 فسمع إليه دخل حىت املبارك ابن وِتيل أعوام تسعة مسلم أبو سجنه قلت سنة ثالثني ِبرو سجن داود أيب ابن وقال
 نقال عن سري اعالم النبالء للذهيب-األربعة السنن يف حديثه ومئة وثالثني تسع سنة تويف يقال منه
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 وهم واحدة طريقة وعلى واحدة ِبنزلة وهؤالء حنن أنصري: يقولون وغريهم,(89)
  ".!!سفهاء

 .  حليم مجع واحللماءم حكي مجع احلكماء أن كما سفيه, مجع: والسفهاء
 رمحه هللا:–مث قال 

 وهلذا واملضار؛ املصاحل ِبواضع املعرفة القليل الرّأي الضعيف اْلاهل هو: والسفيه
َفَهاءَ  تُ ْؤتُوا َوال: } تعاىل قوله يف سفهاء, والصبيان النساء هللا مسى  الَّيِت  أَْمَواَلُكمُ  السُّ

 والصبيان النساء هم: السلف علماء عامة قال[ 2: النساء{ ] ِقَياًما َلُكمْ  اَّللَُّ  َجَعلَ 
 (97اه )

َفَهاءُ  ُهمُ  ِإن َُّهمْ  َأال)-   :-رمحه هللا–قال السعدي  ..( السُّ
  السفه حقيقة ألن احلقيقة, على السفهاء هم أهنم وأخرب عليهم, ذلك هللا فرد

 عليهم منطبقة الصفة وهذه يضرها, فيما وسعيه نفسه, ِبصاحل اإلنسان جهل
 فيما والسعي نفسه, ِبصاحل اإلنسان معرفة واحلجا, العقل أن كما عليهم, وصادقة

 وصادقة الصحابة واملؤمنني على منطبقة الصفة وهذه يضره, ما دفع ويف ينفعه,
 (91اه ). الفارغة واألقوال اجملردة, بالدعاوى ال والربهان, باألوصاف فالعربة عليهم,

 :-رمحه هللا -ابن العثيمني فقال بني تفسريها{  يعلمون ال ولكن }-
 يعلمون ال ولكن: } هنا تعاىل قوله بني الفرق ما: قيل فإن سفههم؛ يعلمون ال أي

 "{ يشعرون ال ولكن: } سبق فيما تعاىل وقوله ,{

                                                           
 قرآن صاحب الرمحن عبد وكان لني وفيهم هللا وعبد أسامة أخو املدين العمري أسلم بن زيد ابن الرمحن عبد- 89

 وقتيبة الفرج بن أصبغ عنه روى املنكدر وابن أبيه عن وحدث واملنسوخ الناسخ يف وكتابا جملد يف تفسريا مجع وتفسري
 (8/739)للذهيب نقال عن سري أعالم النبالء-ومئة ومثانني اثنتني سنة تويف وآخرون عمار بن وهشام

 (  182/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 97
 (37/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 91
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 وشعوره؛ بإحساسه, اإلنسان يدركه حسي أمر األرض يف اإلفساد أن: فاْلواب
 (92)نفِسه به ُُيَسُّ  وال بآثاره, يدرك معنوي فأمر السفه وأما

َا َمَعُكمْ  ِإنَّا قَاُلوا َشَياِطيِنِهمْ  ِإىَل  َخَلْوا َوِإَذا آَمنَّا قَالُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا َوِإَذا  حَنْنُ  ِإمنَّ
 ( 13) ُمْستَ ْهزُِئونَ 

 (:97)اآلية  مفردات عرابإ
قالوا. )لقوا( فعل )الواو( عاطفة )إذا( ظرفّية شرطّية غري جازمة متعلقة باْلواب 

ماض مبيّن على الضّم وفاعله )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به 
)آمنوا( فعل ماض وفاعله )قالوا( مثل آمنوا. )آمنّا( فعل ماض مبين على السكون 

و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل. )الواو( عاطفة )إذا( سبق إعرابه )خلوا( فعل 
قّدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني و)الواو( فاعل. ماض مبين على الضّم امل

)إىل شياطني( جاّر وجمرور متعّلق ب )خلوا( و)هم( ضمري مّتصل يف حمل جّر 
مضاف إليه. )قالوا( مثل آمنوا )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)نا( ضمري 

خرب إّن  مّتصل يف حمّل نصب اسم إّن )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف
)الكاف( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه و)امليم( حرف ْلمع الذكور. إمّنا 

 اه (: إمنا حنن مصلحون.11حنن مستهزءون سبق إعراب نظريها يف اآلية )
 روائع البيان والتفسري

 نصه: ماقال أبو جعفر الطربي يف تفسريها  { آَمنَّا قَاُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَُقوا َوِإَذا} -
 خبداعهم املنافقني عن فيها ثناؤه جلّ  هللا أخرب اليت األخرى اآلية نظرية اآلية وهذه"

(.  اآلِخرِ  َوبِاْليَ ْومِ  بِاَّللَِّ  آَمنَّا يَ ُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ :) تعاىل فقال واملؤمنني, ورسوَله هللا
 هللا خيُادعون ذلك بقيلهم وأهنم ,( ِبُْؤِمِننيَ  ُهمْ  َوَما:) بقوله ذكره تعاىل أْكَذهبم مث

                                                           
 ( 22/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 92
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 97
 (1/22) دمشق –
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 املصدِّقني للمؤمنني- يقولون أهنم اآلية هذه يف عنهم أخرب وكذلك. آمنوا والذين
قنا آمنا: بألسنتهم -ورسوله وكتابه باهلل  هللا, عند من به جاء وِبا ِبحمد وصدَّ

 (93) عنها هلم ودرًءا وَذرَاريهم, وأمواهلم دمائهم عن ِخداًعا
 : بتصرف يسري (:قال القرطيب يف تأويلهاَشَياِطيِنِهمْ  ِإىَل  َخَلْوا َوِإَذا)-
 والشياطني. باهبا على" إىل" ف شياطينهم, إىل املؤمنني من خلوا وإذا املعىن: قيل"

  .مث قال:التكسري على شيطان مجع
 هم: (92)والسدي عباس ابن فقال هنا, بالشياطني املراد يف املفسرون واختلف

 البعد معناه الذي الشيطنة ولفظ. الكهان هم: املفسرين من مجع وقال الكفر رؤساء
 (97اه ).أعلم وهللا. ذكر من مجيع يعم واخلري االميان عن

 :-رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني يف تفسريه هلا بياناً شافياً فقال-
ن ؛{ شياطينهم إىل خلوا وإذا: } تعاىل قوله  ولذلك ؛"رجعوا" معىن هنا الفعل ُضمِّ

 هبم؛ خاِلني رجعوا: املعىن ليكون{  خلوا}  بالفعل ُعدِّي لكن ,{ إىل} ب  ُعدِّي
 وقد متردهم؛ لظهور" الشياطني" ب  كرباؤهم ومسي كرباؤهم؛{  شياطينهم} ب  واملراد

: غريمها أو اإلنس, أو اْلن, من عاتٍ  كل أي مارد؛ كل" الشيطان" إن: قيل

                                                           
/   1)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 93

297 /738  ) 
 أحد السدي. األعور الكويف مث احلجازي حممد أبو املفسر كرمية اإلمام أيب بن الرمحن عبد بن إمساعيل السدي - 92

 الطيب ومرة باذام صاحل وأيب مسعد بن ومصعب اهلمداين خري وعبد عباس وابن مالك بن أنس عن حدث قريش موايل
 عوانة وأبو حي بن واحلسن وإسرائيل وزائدة الثوري وسفيان شعبة عنه حدث كثري وعدد السلمي الرمحن عبد وأيب

 النسائي قال علي بن واحلسن هريرة أبا رأى أنه عنه وآخرون وورد عياش بن بكر وأبو نصر بن وأسباط زياد بن واملطلب
 بن ُيىي وقال احلديث مقارب مرة وقال ثقة حنبل بن أمحد وقال به بأس ال القطان سعيد بن ُيىي وقال احلديث صاحل
 السدي كان وقيل صدوق عندي هو عدي ابن وقال حديثه يكتب حامت أبو وقال لني زرعة أبو وقال ضعيف معني

 الصغري السدي أما قلت ومئة وعشرين سبع سنة يف السدي إمساعيل مات خياط بن خليفة قال, جدا اللحية عظيم
 (2/272بتصرف) نقال عن سري أعالم النبالء للذهيب-وكيع زمن يف كان املرتوكني أحد الكويف مروان بن حممد فهو

 ( 1/276) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 97
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 وليس شيطان؛ بأنه األسود الكلب وسلم عليه هللا صلى النيب وصف وقد شيطان؛
 وأشدها الكالب, أعىت ألن: جنسه يف الشيطان: معناه بل اْلن؛ شيطان معناه

 األسود الكلب: "وسلم عليه هللا صلى قال فلذلك السود؛ الكالب هي قبحاً 
 ..وعاتيهم َمريدهم, أي.  فالن بين شيطان هذا: العاِت للرجل ويقال ؛" شيطان

 (96اه )
َا َمَعُكمْ  ِإنَّا قَاُلوا)-  : يف تفسريها -رمحه هللا -:قال السعدي( ُمْستَ ْهزُِئونَ  حَنْنُ  ِإمنَّ

 باملؤمنني, اجتمعوا إذا أهنم كوذل قلوهبم, يف ليس ما بألسنتهم قوهلم من هذا"
 رؤسائهم: أي - شياطينهم إىل خلوا فإذا معهم, وأهنم طريقتهم على أهنم أظهروا

 باملؤمنني مستهزءون حنن وإمنا احلقيقة, يف معكم إنا: قالوا - الشر يف وكربائهم
 املكر ُييق وال والظاهرة, الباطنة حاهلم فهذه طريقتهم, على أنا هلم, بإظهارنا

 (98اه ) .بأهله إال السيئ
ُهمْ  هِبِمْ  َيْستَ ْهزِئُ  اَّللَُّ   ( 12) يَ ْعَمُهونَ  طُْغَياهِنِمْ  يف  َومَيُدُّ

 (:99)اآلية  مفردات عرابإ
)اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يستهزئ( فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت 

تقديره هو )الباء( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالباء متعّلق ب 
)يستهزئ(, )الواو( عاطفة )ميّد( فعل مضارع مرفوع و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل 

ضمري مسترت تقديره هو )يف طغيان( جاّر وجمرور متعّلق نصب مفعول به, والفاعل 
ب )ميّد( أو ب )يعمهون(, و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه. 

 اه )يعمهون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون و)الواو( فاعل.
  روائع البيان والتفسري 

                                                           
 (  27/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 96
 (  37/  1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 98
 اإلميان مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 99
 ( 1/28) دمشق –
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 :( هِبِمْ  َيْستَ ْهزِئُ  اَّللَُّ )

 
  نصه: ما) اإلستهزاء ( معىن بيان عثيمني يف ابن قال 

 على دال املستهزئني هبؤالء هللا استهزاء ألن حقيقته؛ على اآلية يف هنا االستهزاء
 مقابل يف هنا كمال صفة فهو مقابلتهم؛ عن عجزه وعدم وقوته, كماله,

 ,12: الطارق{ ]كيداً  وأكيد*  كيداً  يكيدون إهنم: }تعاىل قوله مثل املستهزئني
 أن جيوز وال حقيقته, على حق تعاىل هللا من فاالستهزاء كيداً؛ منه أعظمَ  أي[ 17

 غري على القرآن من شيئاً  فسر من وكل حمرم؛ ظاهره بغري فتفسريه ظاهره؛ بغري يفسر
 علم بال هللا على والقول يعلم؛ مل ما هللا على قال فقد صحيح دليل بال ظاهره
 واإلمث بطن وما منها ظهر ما الفواحش ريب حرم إمنا قل: }تعاىل قال كما حرام,

 ال ما هللا على تقولوا وأن سلطاناً  به ينزل مل ما باهلل تشركوا وأن احلق بغري والبغي
 أو فعله, يف أو شرعه, يف علم بال هللا على قول فكل ؛[ 77: األعراف{ ]تعلمون

 استهزاءً  باملنافقني يستهزئ وعال جل هللا بأن نؤمن حنن بل جائز؛ غري وصفه يف
 كمثله وليس وأكرب, استهزائنا, من أعظم بل كاستهزائنا؛ ليس لكن حقيقياً؛

 (177)شيء
ُهمْ  )..-  رمحه هللا: -قال السعدي يف تفسريها (يَ ْعَمُهونَ  طُْغَياهِنِمْ  يف  َومَيُدُّ

ُهمْ : } قوله }  وكفرهم, فجورهم: أي{  طُْغَياهِنِمْ  يف }  يزيدهم: أي{  َومَيُدُّ
 (171).هبم تعاىل استهزائه من وهذا مرتددون, حائرون: أي{  يَ ْعَمُهونَ 

 
 (17) ُمْهَتِدينَ  َكانُوا َوَما َِتَارَتُ ُهمْ  َرحِبَتْ  َفَما بِاهْلَُدى الضَّاَلَلةَ  اْشتَ َرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ 

                                                           
 ( 29/ 7)   العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 177
 37/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 171

) 
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 (:172)اآلية  مفردات عرابإ
و)الكاف( حرف خطاب )أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمل رفع مبتدأ 

 )الذين( اسم موصول يف حمّل رفع خرب.
)اشرتوا( فعل ماضي مبيّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني 
و)الواو( ضمري مّتصل فاعل يف حمل رفع. )الضاللة( مفعول به منصوب )باهلدى( 

وعالمة اْلّر والكسر جاّر وجمرور متعّلق بفعل اشرتوا بتضمينه معىن استبدلوا, 
املقّدرة على األلف للتعّذر. )الفاء( عاطفة وهي لربط السبب باملسّبب )ما( نافية 

)ربح( فعل ماض و)التاء( للتأنيث )َتارة( فاعل مرفوع و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل 
جّر مضاف إليه )الواو( عاطفة )كانوا( فعل ماض ناقص مع امسه )مهتدين( خرب  

 اه مة النصب الياء.كان منصوب وعال
 روائع البيان والتفسري

اَلَلةَ  اْشتَ َرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ )-  :الطربي ما خمتصره جعفر أبو قال(  بِاهْلَُدى الضَّ
 من مسعود وابن عباس ابن عن روينا ما اآلية, بتأويل عندي أوىل هو والذي "

الَلةَ  اْشتَ َرُوا:) قوله تأويلهما  أن وذلك. اهلدى وتركوا الضاللة أخذوا( :  بِاهْلَُدى الضَّ
 بدال منه, ُوجد الذي الكفرَ  باكتسابه كفًرا, باإلميان مستبدلٌ  فإنه باهلل كافر كل

 .به أمر الذي اإلميان من
:) وبرسوله به اإلميان مكان به كفًرا اكتسب فيمن يقول ثناؤه جل هللا تسمعُ  أَوَما 

لِ  َوَمنْ  ِبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  فَ َقدْ  بِاإلميَانِ  اْلُكْفرَ  يَ َتَبدَّ  وذلك "[178: البقرة سورة( ] السَّ
 من منه يُؤخذ الذي مكانَ  يستبدل فإمنا شيًئا مشرتٍ  كلّ  ألن الشراء, معىن هو
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 , والنفاق الضاللةَ  باهلدى استبدال والكافر, املنافقُ  فكذلك. منه بديال آخرَ  البدل
 (177اه ).يبصرون ال ظلمات يف مجيَعهم فرتك اهلدى, نورَ  وسلبهما هللا, فأضلهما

 القرطيب يف تفسريه: قالو - 
 كما االميان, على الكفر استحبوا واملعىن. مستعار هنا والشراء. الشراء من: واشرتوا"

 الشراء الن بالشراء, عنه فعرب[ 16: فصلت" ] اهْلُدى َعَلى اْلَعمى فَاْسَتَحبُّوا:" قال
 املنافقني الن فال, املعاوضة شراء معىن يكون أن فأما. مشرتيه ُيبه فيما يكون إمنا

. اهلدى وتركوا الضاللة أخذوا: عباس ابن وقال. إمياهنم فيبيعون مؤمنني يكونوا مل
 الن توسعا, الشراء بلفظ أخرجه وإمنا. االميان على الكفر واختاروا استبدلوا ومعناه
 استبدل من كل يف ذلك تستعمل والعرب االستبدال, إىل راجعان والتجارة الشراء

 .بشيء شيئا
 مث قال:

:" وجل عز قال احلرية, من فيه ملا ضاللة النسيان ويسمى. احلرية: الضاللة وأصل
الِّنيَ  ِمنَ  َوأَنَا ِإذاً  فَ َعْلُتها  ضاللة, اهلالك ويسمى. الناسني أي[ 27: الشعراء"  ]الضَّ

: تعاىل قوله[. 17: السجدة" ] اأْلَْرضِ  يِف  َضَلْلنا أَِإذا َوقاُلوا:" وجل عز قال كما
 ربح: قوهلم يف العرب عادة على التجارة إىل الربح تعاىل أسند( َِتارَتُ ُهمْ  َرحِبَتْ  َفما)

 وخسرت رحبت: واملعىن صائم, وهنار قائم, ليل: وقوهلم صفقتك, وخسرت بيعك,
  َتارهتم يف رحبوا فما أي هنارك, يف وصمت ليلك يف وقمت بيعك, يف

 (173"اه )

                                                           
/  1) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 177

712   /783 ) 
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رمحه -قال احلافظ ابن كثري يف بياهنا { ُمْهَتِدينَ  َكانُوا َوَما َِتَارَتُ ُهمْ  َرحِبَتْ  َفَما} -
 راشدين: أي{  ُمْهَتِدينَ  َكانُوا َوَما}  البيعة, هذه يف صفقتهم رحبت ما: أي :-هللا
 (172).ذلك صنيعهم يف

ا نَارًا اْستَ ْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َمثَ ُلُهمْ   يف  َوتَ رََكُهمْ  بُِنورِِهمْ  اَّللَُّ  َذَهبَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  فَ َلمَّ
 ( 16) يُ ْبِصُرونَ  اَل  ظُُلَماتٍ 

 (:177)اآلية  مفردات عرابإ
 )مثل( مبتدأ مرفوع و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )كمثل( جارّ 

جيوز أن تكون الكاف امسا ِبعىن مثل فهي يف حمل » وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب 
)الذي( موصول يف حمّل جّر «. رفع خرب املبتدأ ومضافة إىل مثل بفتح امليم والثاء.

مضاف إليه )استوقد( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )نارا( مفعول به 
ينّية تتضمن معىن الشرط متعّلقة باْلواب منصوب )الفاء( عاطفة )ملّا( ظرفية ح

ذهب )أضاء( فعل ماض )التاء( للتأنيث والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )ما( 
جيوز أن يكون نكرة موصوفة, واْلملة »اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به 

)حول( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف «. املقّدرة املتعلق هبا )حول( صفة
ء( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه )ذهب( فعل ماض )اَّلّل( لفظ صلة ما, و)اهلا

اْلاللة فاعل مرفوع )بنور( جاّر وجمرور متعّلق ب )ذهب( و)هم( ضمري مّتصل يف 
حمّل جّر مضاف إليه. و)الواو( عاطفة )ترك( فعل ماض و)هم( مفعول به أّول 

فعول به ثان ل والفاعل هو أي اَّلّل )يف ظلمات( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف م
 اه )ترك( أي ضائعني أو تائهني )ال( نافية )يبصرون( مضارع مرفوع و)الواو( فاعل.

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 ( 77/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 172
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ا نَارًا اْستَ ْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َمثَ ُلُهمْ )  -  اَّللَُّ  َذَهبَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  فَ َلمَّ
 تفسريها:رمحه هللا يف –قال ابن كثري ..(:بُِنورِِهمْ 

 األْمثَالُ  َوتِْلكَ : } تعاىل هللا قال أمثال, واْلمع-أيضا- ومثيل ومثل مثل: يقال]
 [ .37: العنكبوت{ ] اْلَعاِلُمونَ  ِإال يَ ْعِقُلَها َوَما لِلنَّاسِ  َنْضرِبُ َها
 وصريورهتم باهلدى, الضاللة اشرتائهم يف شبَّههم سبحانه, هللا أن: املثل هذا وتقدير

 وأبصر هبا وانتفع حوله ما أضاءت فلما نارًا, استوقد ِبن العمى, إىل التبصرة بعد
 ظالم يف وصار ناره, طفئت إذْ  كذلك هو فبينا هبا وتَأنَّس ومشاله, ميينه عن ما هبا

 أعمى ينطق, ال أبكم يسمع, ال أصم ذلك مع وهو يهتدي, وال يبصر ال شديد,
 هؤالء فكذلك ذلك, قبل عليه كان ما إىل يرجع ال فلهذا أبصر؛ ملا ضياء كان لو

 على الَغيّ  واستحباهبم اهلدى, عن عوًضا الضاللة استبداهلم يف املنافقون
 (176).الّرَشد

 وقال ابن القيم يف تفسري اآلية:--  
 فلما هبا وينتفعوا , هلم لتضيء نارا أوقدوا بقوم املنافقني أعداءه سبحانه شبه

 بعد الطريق وأبصروا , يضرهم وما ينفعهم ما ضوئها يف فأبصروا النار هلم أضاءت
 هلم تضيء النار فأقدوا , الطريق عن ضلوا سّفر كقوم فهم. تائهني حيارى كانوا أن

 يف وبقوا , األنوار تلك عنهم طفئت وعرفوا فأبصروا هلم أضاءت فلما , الطريق
 .الثالث اهلدى أبواب عليهم سدت قد , يبصرون ال الظلمات

 ويعقله بعينه ويراه , بأذنه يسمعه مما , أبواب ثالثة من العبد إىل يدخل اهلدى فإن
 تبصره وال , شيئا قلوهبم تسمع فال , اهلدى أبواب عليهم سدت قد وهؤالء. بقلبه

 .ينفعها ما تعقل وال ,
 بصر وال له مسع ال من منزلة نزّلوا وقلوهبم وأبصارهم أمساعهم ينتفعوا مل ملا:  وقيل

 متالزمان والقوالن. عقل وال
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 رمحه هللا: -مث قال
 فيها النار فإن. اآلية أول ليطابق. بنارهم يقل ومل بُِنورِِهمْ  اَّللَُّ  َذَهبَ :  قوله وتأمل

 من فيها ما عليهم وأبقى -النور وهو -اإلشراق من فيها ِبا فذهب. وإحراق إشراق
:  قوله مع , بضوئهم يقل ومل «بنورهم»:  قال كيف وتأمل النارية وهو , اإلحراق

ا  بضوئهم اَّللّ  ذهب:  قال فلو. النور يف زيادة هو الضوء ألن َحْوَلهُ  ما َأضاَءتْ  فَ َلمَّ
 كان الضوء أصل النور كان فلما. األصل دون , فقط بالزيادة الذهاب ألوهم

 (178). .وزيادته بالشيء ذهابا به الذهاب
(قال السعدي يف تفسريها يف سياق تفسريه  يُ ْبِصُرونَ  اَل  ظُُلَماتٍ  يف  َوتَ رََكُهمْ )-

 للجزئية السابقة من اآلية ما نصه:
 عظيمة, ظلمة يف كان: أي نارا, استوقد الذي كمثل عليه كانوا ملا املطابق مثلهم

 خارجة هي بل معدة, عنده تكن ومل غريه, من فاستوقدها شديدة النار إىل وحاجة
 املخاوف من فيه وما فيه, هو الذي احملل ونظر حوله, ما النار أضاءت فلما عنه,

 كذلك, هو فبينما عليها, قادر أنه وظن عينه, هبا وقرت النار, بتلك وانتفع وأمنها,
 العظيمة الظلمة يف وبقي السرور, معه وذهب النور, عنه فذهب بنوره, هللا ذهب إذ

 يف فبقي اإلحراق, من فيها ما وبقي اإلشراق, من فيها ما فذهب احملرقة, والنار
 احلاصلة والظلمة املطر, وظلمة السحاب, وظلمة الليل, ظلمة: متعددة ظلمات

 استوقدوا املنافقون, هؤالء فكذلك املوصوف" هذا حال يكون فكيف النور, بعد
 دماؤهم, بذلك وحقنت هبا فانتفعوا هلم, صفة تكن ومل املؤمنني, من اإلميان نار

 إذ  ذلك على هم فبينما الدنيا, يف األمن من نوع هلم وحصل أمواهلم, وسلمت
 وغم هم كل هلم وحصل النور, بذلك االنتفاع فسلبهم املوت, عليهم هجم
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 املعاصي  وظلم النفاق, وظلمة الكفر, وظلمة القرب, ظلمة هلم وحصل وعذاب,
 (179)اه .القرار وبئس النار ظلمة ذلك وبعد أنواعها, اختالف على

 ( 18) يَ ْرِجُعونَ  اَل  فَ ُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمى 
 (:117)اآلية  مفردات عرابإ

)صّم( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم )بكم( خرب ثان مرفوع )عمي( خرب ثالث 
مرفوع )الفاء( عاطفة )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )ال( نافية )يرجعون( 

 اه مضارع مرفوع و)الواو( فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 يف تفسريها:-رمحه هللا -قال القرطيب(:  يَ ْرِجُعونَ  اَل  فَ ُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمى )-
 وصممت. جموفة تكن مل إذا صماء قناة: يقال االنسداد,: العرب كالم يف والصمم

 ال الذي: واألبكم. مسامعه خروق انسدت من: صمفاأل. سددهتا إذا القارورة
: ويقال. واحد واألبكم األخرس: وقيل. األخرس فهو فهم فإذا يفهم, وال ينطق

 :قال والبكم, اخلرس بني أخرس أي وبكيم, أبكم رجل
 الكواكب جمرى عند ونصف بكيم...  منهما نصفني كان لساين فليت

 وتعامى. هللا وأعماه عمي, وقوم أعمى, فهو عمي وقد البصر, ذهاب: والعمى
:" تعاىل قوله ومنه التبس, إذا االمر عليه وعمي. نفسه من ذلك أرى: الرجل

 نفي ذكرناه مما الغرض وليس[. 77: القصص" ]«3» يَ ْوَمِئذٍ  اأْلَنْباءُ  َعَلْيِهمُ  فَ َعِمَيتْ 
 أصم فالن: تقول ما, جهة من نفيها الغرض وإمنا مجلة, حواسهم عن اإلدراكات

 (111.اه )مسيع ساءه عما أصم :قال حيث الشاعر أحسن ولقد. اخلنا عن
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 :هخمتصر  ماوقال السعدي -
 عن{  ُعْميٌ }  به, النطق عن[: أي{ ] بُْكمٌ }  اخلري, مساع عن: أي{  ُصمى } 

 إليه, يرجعون فال عرفوه, أن بعد احلق تركوا ألهنم{  يَ ْرِجُعونَ  ال فَ ُهمْ }  احلق, رؤية
 رجوعا أقرب وهو يعقل, ال فإنه وضالل, جهل عن احلق ترك من خبالف

 (112اه ).منهم
 وقال ابن كثري يف تفسريها:-

 ال: يقول{  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمى : } عباس ابن عن ,(117)طلحة أيب بن علي قال
 .دعامة بن وقتادة العالية, أبو قال وكذا يعقلونه, وال يبصرونه وال اهلدى يسمعون

 قال  وكذلك هدى, إىل يرجعون ال أي: عباس ابن قال{  يَ ْرِجُعونَ  ال فَ ُهمْ } 
 .أنس بن الرّبيع

                                                           
 ( 1/33)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 112
 إىل وانتقل اْلزيرة من اصله ذلك غري وقيل .احلسن أبا يكين اهلامشي املخارق بن سامل وامسه طلحة أيب بن علي - 117

 . راويني مها أم واحد راو هو هل طلحة أيب بن علي يف العلم أهل اختلف قدو  .محص
 بينهما التفريق عدم إىل حجر وابن داود وأيب معني ابن وذهب بينهما التفريق إىل البغدادي واخلطيب أمحد فذهب

قلت: وله صحيفه بامسه نقل فيها تفسري ابن عباس وقد طعن الكثري من أهل العلم  فيها ألستحالة مساعه من ابن 
 ابن عباسعباس وأيدها البعض ومل يطعن فيها رغم أقرارهم بعدم مساعه من 

 لكن طلحة أيب بن علي ومنهم الصدوق مرتبة يف وهم التفسري يف عباس ابن عن كثريا رووا الذين :الرواة حازم ابو قال
 إذا وغريه احلافظ قال لكن منقطعة عنه فروايته إمجاعا منه يسمع ومل عباس ابن يلق مل لكونه عنه روايته يف طعنوا األئمة
  جرب بن جماهد هو والواسطة ضري فال ثقة وهو الواسطة عرفت

 كثريا. كان ما قاصدا مصر إىل فيها رجل رحل لو طلحة أيب بن علي رواها التفسري يف صحيفة ِبصر:  أمحد وقال 
 أصحابه ثقات عن محل إمنا لكنه عباس ابن يلق ومل صدوق وعلي( )1/276) العجاب يف حجر ابن احلافظ وقال

 (النسخة هذه على يعتمدون وغريمها حامت أيب وابن البخاري كان فلذلك
قلت: أنا "سيد مبارك" وبالبحث املستفيض عن هذه املسألة أجد موضوع الواسطة تلك يف القلب منها شيء ففي 

ولكن فيها ايضاً القيم واملفيد  عباس ابن أصحاب سائر عن اِبعناه يتفرد وشاذة بعض التفسري يف الصحيفة أمور منكرة
فسرينا هذا ملناقشة املسائل اخلالفية وأمنا ننبه القاريء بوجودها من باب األمانة العلمية ليدرك ممن والسليم ,وليس ت

فوجب التنبيه وهللا   -رمحه هللا ذكر قوله هنا عن ابن عباس –والن ابن كثري  -ياخذ منهم تفسري كتاب هللا عز وجل
 املستعان.
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 .اإلسالم إىل{  يَ ْرِجُعونَ  ال فَ ُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمى : } بسنده السدي وقال
 6(113.اه ).يذكرون هم وال  يتوبون ال أي{  يَ ْرِجُعونَ  ال فَ ُهمْ : } قتادة وقال

 وقال ابن القيم يف بياهنا :
 يسمع ال بعيد مكان من دعي من أن كما يفهمون وال يسمعون ال أهنم:  واملعىن

 .يفهم وال
 .ينطق ال الذي وهو , أبكم مجع والبكم ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمى :  تعاىل فقال البكم وأما

 القلب نطق:  نطقان النطق أن كما , اللسان وبكم القلب بكم. نوعان والبكم
 عمى من أشد وصممه عماه أن كما , القلب بكم:  وأشدمها. اللسان ونطق

 .األذن وصمم العني
 .ألسنتهم به تنطق وال , احلق يفقهون ال بأهنم سبحانه اَّللّ  فوصفهم

 هذه عليهم سدت وقد. وقلبه , وبصره , مسعه من:  أبواب ثالثة من يدخل والعلم
 ونظريه. بالبكم والقلب , بالعمى والبصر , بالصمم السمع فسد , الثالثة األبواب

 ال آذانٌ  َوهَلُمْ  , هِبا يُ ْبِصُرونَ  ال أَْعنُيٌ  َوهَلُمْ  , هِبا يَ ْفَقُهونَ  ال قُ ُلوبٌ  هَلُمْ :  تعاىل قوله
 مَسْعاً  هَلُمْ  َوَجَعْلنا 27:  37:  قوله يف الثالثة بني سبحانه اَّللّ  مجع وقد هِبا َيْسَمُعونَ 

ُهمْ  أَْغىن َفما. َوأَْفِئَدةً  َوأَْبصاراً   ِإذْ  , َشْيءٍ  ِمنْ  أَْفِئَدتُ ُهمْ  َوال أَْبصاُرُهمْ  َوال مَسُْعُهمْ  َعن ْ
 وإذا. وبصره ومسعه قلبه فتح عبد هداية سبحانه أراد فإذا اَّللَِّ  بِآياتِ  جَيَْحُدونَ  كانُوا

 (112).التوفيق وباَّللّ  وأبكمه وأعماه أصمه ضالله أراد
َماءِ  ِمنَ  َكَصيِّبٍ  َأوْ   ِمنَ  آَذاهِنِمْ  يف  َأَصابَِعُهمْ  جَيَْعُلونَ  َوبَ ْرقٌ  َوَرْعدٌ  ظُُلَماتٌ  ِفيهِ  السَّ

يطٌ  َواَّللَُّ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الصََّواِعقِ   ( 19) بِاْلَكاِفرِينَ  حمُِ
 (:117)اآلية  مفردات عرابإ

                                                           
 (  189/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 113
 (189/  1)  والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 112
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 117

 (1/72) دمشق – اإلميان
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, «إما للشك وإّما للتخيري وإّما لالباحة وإّما لإلهبام.» )أو( حرف عطف 
)كصّيب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره مثلهم, ويف 

وجيوز ان تكون الكاف امسا »حذف مضاف أي مثلهم كأصحاب صّيب الكالم 
ِبعىن مثل فهي يف حمّل رفع إّما معطوفة على الكاف يف كمثل أو خرب ملبتدأ 

 حمذوف.
)من السماء( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )صّيب( )يف( حرف جّر «. 

خرب مقّدم.  و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حمّل جّر حبرف اْلّر متعّلق ِبحذوف
)ظلمات( مبتدأ مؤّخر مرفوع و)الواو( عاطفة يف املوضعني املتتابعني )رعد, برق( 

امسان معطوفان على ظلمات مرفوعان مثله. )جيعلون( فعل مضارع مرفوع و)الواو( 
فاعل. )أصابع( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه 

ب )جيعلون( بتضمينه معىن يضعون و)هم( مضاف )يف آذان( جاّر وجمرور متعّلق 
واْلاّر واجملرور »إليه )من الصواعق( جاّر وجمرور متعّلق ب )جيعلون( و)من( سببّية 

أو مفعول مطلق »)حذر( مفعول ألجله منصوب «. هنا يف موضع املفعول ألجله
 )املوت(« حمذوف أي ُيذرون حذرا مثل حذر املوت, واملصدر مضاف إىل املفعول

مضاف إليه جمرور. )الواو( استئنافّية أو اعرتاضّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع 
)حميط( خرب مرفوع )بالكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ب )حميط( وعالمة اْلّر الياء 

 اه و)النون( عوض من التنوين يف االسم املفرد.
 روائع البيان والتفسري

َماءِ  ِمنَ  َكَصيِّبٍ  َأوْ }   فسرها السعدي بقوله:{  َوبَ ْرقٌ  َوَرْعدٌ  ظُُلَماتٌ  ِفيهِ  السَّ
 يصوب, الذي املطر وهو السماء, من صيب كصاحب: أي كصيب, مثلهم أو

 املطر, وظلمات السحاب, وظلمة الليل, ظلمة{  ظُُلَماتٌ  ِفيهِ }  بكثرة, ينزل: أي
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 الضوء وهو{  َوبَ ْرقٌ }  السحاب, من يسمع الذي الصوت وهو{  َوَرْعدٌ } 
 (116)اه .السحاب مع املشاهد[ الالمع]

 :-رمحه هللا–فقال  { ظلمات فيه} وزاد ابن العثيمني يف بيان قوله تعايل-
 ظلمة: ثالث الظلمات وهذه له؛ مصاحبة تكون الظلمات ألن ظلمات؛ معه أي

 بعد تعاىل قوله الليل ظلمة أهنا على والدليل املطر؛ وظلمة السحاب؛ وظلمة الليل؛
 فيه مشوا هلم أضاء كلما: } تعاىل وقوله ,{ أبصارهم خيطف الربق يكاد: } ذلك

 الكثري السحاب ألن السحاب؛ ظلمة: الثاين و الليل؛ يف إال يكون ال وهذا{: 
 ظلمة: الثالث و ظلمة؛ فوق ظلمةٌ  ذلك من فَيحُدث بعض, على بعضه يرتاكم

 ورِبا ظلمات؛ ثالث هذه ظلمًة؛ ُِتِدث كثافة له النازل املطر ألن ؛ النازل املطر
 ..غبار اْلو يف كان لو كما أكثر, تكون

 أما السحاب؛ من نسمعه الذي الصوت هو" الرعد" ؛{ وبرق ورعد: } تعاىل قوله
.  قلوهبم يف ظلمات عندهم هؤالء ..السحاب يف يلمع الذي النور فهو" الربق"

 هو والرعد رعد؛ فيه.  القرآن وهو.  صيب أصاهبا األصل؛ من ظلمة مملوءة فهي
 وفيه شديد؛ رعد كأنه منه وخوفهم املنافقني هلؤالء بالنسبة أنه إال القرآن؛ وعيد

 ألن كالربق؛ يكون وهدى نور, من فيه ملا بالنسبة أنه إال القرآن؛ وعد وهو.  برق
 (118)اه ..األرض ينري الربق

 
سياق شرحة لآلية : فسرها ابن العثيمني يف { آذاهنم يف أصابعهم جيعلون}  -

 حذف ففيها الصيب؛ أصحاب على يعود{  جيعلون}  يف الضمري بقوله:
 هو هنا به املشبه ليس ألنه ذلك؛ قلنا وإمنا الصيب؛ أصحاب: والتقدير املضاف؛

                                                           
 33/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 116

) 
 ( 77/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 118
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 عشر وفيه أصبع, مجع" أصابع" و الصيب؛ أصاهبم الذين به املشبه وإمنا الصيب؛
 :.قوله يف إليها أشار لغات

 جمازاً  اآلية يف إن: قيل وقد هذا بأصبوع واختم إصبعٍ  يف التسعُ  وثالثَه ثلِّث أمنلةٍ  ومهزَ 
 ليس أنه: الثاين و األذن؛ يف َتعل كلها ليست األصابع أن: األول وجهني؛ من
 فألن: األول أما جماز؛ اآلية يف ليس أنه: والتحقيق األذن؛ يف يدخل األصبع كل

 اْلمع توزيع باب من فيكون ,{ جيعلون: } تعاىل قوله على عائد مجع" أصابع"
 املخاَطب فألن: الثاين وأما أذنه؛ يف أصبعه منهم واحد كل جيعل أي.  اْلمع على

 األذن؛ يف تدخل األصبع مجيع أن األذن يف األصبع جْعل من يفهم أن ميكن ال
 بل األصبع؛ مجيع إدخال على احلقيقة ِتمل أن امتنع ذلك ميكن ال كان وإذا

 القول أن على اآلية؛ يف جماز ال وحينئذ األصبع؛ بعض إدخال ذلك أن احلقيقة
 وحقيقة بالسياق؛ تدرك اآلية معاين ألن أصاًل؛ القرآن يف جماز ال أنه الراجح

 . السياق عليه دلّ  ما: الكالم
 ذلك وحبث أصلها؛ غري يف الكلمات استعملت وإن رمحه هللا فقال:-مث استطرد

 أن: القرآن يف اجملاز امتناع على دليل وأكرب الفقه, وأصول البالغة, كتب يف مذكور
 يصح ما القرآن يف وليس القرينة؛ لوال غريه وتبادر نفيه, صحة اجملاز عالمات من

 (119).به املراد يف حقيقة هبا الكالم صار القرينة وجدت وإذا نفيه؛
عامل التنزيل ( فسرها البغوي يف مبِاْلَكاِفرِينَ  حمُِيطٌ  َواَّللَُّ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الصََّواِعقِ  ِمنَ ) -

} ِمَن الصََّواِعِق { مجع صاعقة وهي الصيحة اليت ميوت : تصرهرمحه هللا ماخم-فقال
من يسمعها أو يغشى عليه. ويقال لكل عذاب مهلك: صاعقة, وقيل الصاعقة 

 قطعة عذاب ينزهلا هللا تعاىل على من يشاء.
 مث قال:

                                                           
 ( 76/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 119
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ُ حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِيَن { أي عامل هبم وقيل } َحَذَر  اْلَمْوِت { أي خمافة اهلالك } َواَّللَّ
جامعهم. وقال جماهد: جيمعهم فيعذهبم. وقيلك مهلكهم, دليله قوله تعاىل "إال أن 

 (127اه )يوسف ( أي هتلكوا مجيعا.-77ُياط بكم") 
 َوَلوْ  قَاُموا َعَلْيِهمْ  َأْظَلمَ  َوِإَذا ِفيهِ  َمَشْوا هَلُمْ  اءَ َأضَ  ُكلََّما أَْبَصاَرُهمْ  خَيَْطفُ  اْلبَ ْرقُ  َيَكادُ 

 ( 27) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اَّللََّ  ِإنَّ  َوأَْبَصارِِهمْ  ِبَسْمِعِهمْ  َلَذَهبَ  اَّللَُّ  َشاءَ 
 (:121)اآلية  مفردات عرابإ

مضارع )يكاد( فعل مضارع ناقص مرفوع )الربق( اسم يكاد مرفوع )خيطف( فعل 
مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي الربق )أبصار( مفعول به منصوب 

و)هم( ضمري مّتصل يف حمل جّر مضاف اليه. )كّلما( ظرفية زمانية متضمنة معىن 
جيوز إعراب )كّل( ظرف زمان متعلق ب )مشوا(, و)ما( حرف مصدرّي, »الشرط 

والتقدير: كّل وقت اضاءة وهكذا يقّدر  واملصدر املؤّول يف حمّل جّر بإضافة كّل اليه,
متعّلقة ب )مشوا(. )أضاء( فعل ماض والفاعل « املصدر املؤّول يف مثل هذا اللفظ.

ضمري مسترت تقديره هو )الالم( حرف جر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جر بالالم 
ة متعّلق ب )أضاء(, )مشوا( فعل ماض مبيّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوف

اللتقاء الساكنني و)الواو( فاعل. )يف( حرف جّر و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حمل جر 
حبرف اْلر متعّلق ب )مشوا(. )الواو( عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل متضّمن معىن 

الشرط متعّلق باْلواب قاموا. )أظلم( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
 حمّل جّر حبرف اْلّر متعّلق ب أي الربق. )على( حرف جر و)هم( ضمري يف

)أظلم(. )قاموا( فعل ماض مبيّن على الضّم و)الواو( فاعل. )الواو( عاطفة )لو( 
حرف امتناع المتناع شرط غري جازم )شاء( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل 

                                                           
 (  67/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 127
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 121
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مرفوع )الالم( واقعة يف جواب لو )ذهب( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره 
جاّر وجمرور متعّلق ب )ذهب( و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر  هو )بسمع(

مضاف اليه )الواو( عاطفة )أبصارهم( مضاف ومضاف اليه معطوف على مسعهم 
جمرور مثله. )إّن( حرف مشبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم اّن منصوب 

ور )قدير( خرب )على كّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )قدير( )شيء( مضاف إليه جمر 
 اه إن مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا ما خمتصره:–قال الشنقيطي  (أبصارهم خيطف الربق يكاد)-

 النور الشديد اخلاطف الربق أن كما , بصائرهم يعمي ضوئه لشدة القرآن نور يكاد
 كان كلما البصر ألن؛  ضعيفا البصر كان إذا سيما وال , ناظره بصر خيطف يكاد

 مث قال: . له إذهابا أشد النور كان أضعف
 وقد.  عمى تزيدها النور ضوء فشدة.  الضعف غاية يف واملنافقني الكفار وبصائر

 كمن احلق ربك من إليك أنزل أمنا يعلم أفمن: ) قوله يف العمى هبذا تعاىل صرح
 من ذلك غري إىل( والبصري األعمى يستوي وما: ) وقوله[ 19 \ 17( ]أعمى هو

 . اآليات
 يدل القرآن حمكم يكاد:  أي ؛ أبصارهم خيطف الربق يكاد:  العلماء بعض وقال

 (122). املنافقني عورات على
 :-رمحه هللا-وللقرطيب زيادة بيان  قال -

 خطافا الطري مسي ومنه بسرعة, األخذ: اخلطف" أَْبصاَرُهمْ  خَيَْطفُ :" تعاىل قوله
 يكاد هبم ينزل مما خوفهم أن فاملعىن للتخويف مثال القرآن جعل فمن. لسرعته
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 من جاءهم أهنم فاملعىن القرآن يف الذي للبيان مثال جعله ومن. أبصارهم يذهب
 (127اه ). هبرهم ما البيان

قال الشنقيطي أيضا عند (قاموا عليهم أظلم وإذا فيه مشوا هلم أضاء كلما)-
 تفسريها ما نصه:

 حق الدين هذا:  قالوا والعافية باملال عليهم هللا أنعم إذا:  أي:  العلماء بعض وقال
 فقر أصاهبم وإن:  أي( قاموا عليهم أظلم وإذا) اخلري إال به متسكنا منذ أصابنا ما ,

 هذا شؤم من إال هذا أصابنا ما:  قالوا الذكور دون البنات هلم ولدت أو مرض أو
 على هللا يعبد من الناس ومن: ) تعاىل قوله له يدل الوجه وهذا.  عنه وارتدوا الدين

 الدنيا خسر وجهه على انقلب فتنة أصابته وإن به اطمأن خري أصابه فإن حرف
 [ .11 \ 22( ]املبني اخلسران هو ذلك واآلخرة

 ما عليهم وإظالمه , منه احلق بعض معرفتهم هلم إضاءته:  العلماء بعض وقال
 (123). فيه الشك من هلم يعرض

أي كلما ظهر هلم من اإلميان شيء استأنسوا به واتبعوه, وتارة  وقال ابن كثري:-
 (125).تْعِرض هلم الشكوك أظلمت قلوهَبم فوقفوا حائرين

 ( َوأَْبَصارِِهمْ  ِبَسْمِعِهمْ  َلَذَهبَ  اَّللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ ) -
طلع املؤمنني عليهم فذهب منهم عز ألواملعىن: ولو شاء هللا  قال القرطيب يف بياهنا:

اإلسالم باالستيالء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر 
 (127)لتقدم ذكرمها يف اآلية أوال, أو ألهنما أشرف ما يف اإلنسان.
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ال يعجزه شيء, ومن  ( قال السعدي يف تفسريها:َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اَّللََّ  ِإنَّ ) -
 (127).وال معارضقدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غري ممانع 

 
ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا  ( 21) تَ ت َّ

 (:128)اآلية  مفردات عرابإ
 يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضمّ 

لفظا, أو عطف بيان له )اعبدوا( يف حمّل نصب )الناس( بدل من أّي تبعه يف الرفع 
فعل أمر مبيّن على حذف النون و)الواو( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )رّب( 

مفعول به منصوب و)الكاف( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه و)امليم( 
حرف ْلمع الذكور )الذي( اسم موصول يف حمّل نصب نعت ل )رّب(. )خلق( 

 حمل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت فعل ماض و)كم( ضمري متصل يف
تقديره هو )الواو( عاطفة, )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب معطوف على 
ضمري النصب يف خلقكم )من قبل( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة الذين 

و)كم( مضاف اليه. )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي و)كم( ضمري يف حمّل 
ن( فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون و)الواو( نصب اسم لعّل. )تّتقو 

 اه فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ذكر أبو جعفر { قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا:} -
 الطربي يف تأويلها وبياهنا ما نصه:
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 مل أم أأنذروا عليهم سواءٌ  أنه أحدمها عن هللا أخربَ  اللذين - الفريقني ثناؤه جل أمرَ 
 خُيادع أنه اآلخرِ  وعن , مسعهم وعلى قلوهبم على لطْبِعه ,  يؤمنون ال أهنم يُنذروا

 استبطانه مع اآلخر, وباليوم باهلل آمّنا: قيله من بلسانه يبدي ِبا آمنوا والذين هللاَ 
 سائر من وغريهم؛ ذلك من يُبدي ما حقيقة يف وشّكه قلبه, ومرض ذلك, خالفَ 

 دون والعبادة له الربوبية وإفراد بالطاعة, له واخلضوع باالستكانة, - املكلَّفني خلقه
 آبائهم من قبلهم َمنْ  وخالقُ  خالقهم هو ذكره جلّ  ألنه. واآلهلة واألصنام األوثان

 خلقكم فالذي: ذكره جل هلم فقال. وآهلتهم وأوثاهنم أصنامهم وخالقُ  وأجدادهم,
 - ونَفعكم ضرّكم على يقدرُ  وهو غريَكم, اخللق وسائرَ  وأجدادَكم آباءكم وخلق

 (129.اه )  ضرّ  وال نَفع على لكم يقدر ال ممن بالطاعة أوىل
(  الناس أيها يا)-فائدة جليلة يف تفسري قوله تعايل -رمحه هللا-العثيمني وللعالمة -

 :ما نصهقال 
ه هنا النداء  أن املدنية السور يف والغالب مدنية؛ السورة أن مع الناس لعموم وجِّ
: قائل قال ولو كتابه؛ يف أراد ِبا أعلم وهللا.  للمؤمنني موجهاً  يكون فيها النداء

 املدنية" السورة يف جعلت مكية آية هذه لعل
 أو املدنية, السور يف املكية اآلية إدخال عدم أي - ذلك عدم األصل أن: فاْلواب

 فما هذا وعلى صريح؛ صحيح بدليل إال األصل هذا عن العدول جيوز وال العكس؛
 مسلَّم غري كذا آية إال مكية أو كذا, آية إال مدنية أهنا السور بعض عناوين يف نراه

 آياهتا مجيع املدنية السورة أن فاألصل وإال صريح؛ صحيح بدليل ذلك يثبت حىت
 (177اه )..ثابت بدليل إال مكية آياهتا مجيع املكية السور وأن مدنية,

ُقونَ  َلَعلَُّكمْ ) -  قال السعدي يف تفسريه ما خمتصره: (تَ ت َّ
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 ألنكم وعذابه, سخطه بذلك اتقيتم وحده, هللا عبدمت إذا أنكم: املعىن أن ُيتمل
 من صرمت هللا, عبدمت إذا أنكم: املعىن يكون أن وُيتمل لذلك, الدافع بالسبب أتيتم

 بالعبادة أتى فمن متالزمان, ومها صحيح, املعنيني وكال بالتقوى, املوصوفني املتقني
 هللا عذاب من النجاة له حصلت املتقني, من كان ومن املتقني, من كان كاملة,

 (171.اه )وسخطه
َماءَ  ِفَراًشا اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزلَ  بَِناءً  َوالسَّ  ِمنَ  بِهِ  فََأْخرَجَ  َماءً  السَّ

 ( 22) تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَْنَداًدا َّلِلَِّ  ََتَْعُلوا َفاَل  َلُكمْ  رِْزقًا الثََّمرَاتِ 
 (:172)اآلية  مفردات عرابإ

أو » )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب بدل من )الذي( يف اآلية السابقة 
حمذوف مفعول به لفعل تتقون, أو يف حمّل نصب نعت ثان ل )رّب(, أو خرب ملبتدأ 

, «جعل هنا ِبعىن خلق فهو متعّد ملفعول واحد»)جعل( فعل ماض «. تقديره هو
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اَّلّل )الالم( حرف جّر و)الكاف( ضمري يف 
حمّل جّر بالالم متعّلق ب )جعل(, )امليم( حرف ْلمع الذكور. )األرض( مفعول 

جواز جعل الفراش حاال وهو اسم الذي سوّغ »به منصوب )فراشا( حال منصوبة 
جامد أن الكالم يدّل على تشبيه هذا وجيوز أن يكون )جعل( ِبعىن صرّي فيصبح 

من األرض )الواو( عاطفة )السماء( مفعول به لفعل « )فراشا( مفعوال به ثانيا. 
جيوز عطف )السماء والبناء( على )األرض والفراش( »حمذوف أي جعل السماء 

, )بناء( حال منصوبة من السماء. )الواو( «مفردات عطف تركيب أي عطف
 عاطفة )أنزل( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره
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)ماء( مفعول به منصوب. «. 177»هو )من السماء( جار وجمرور متعّلق ب )أنزل( 
)الفاء( عاطفة )أخرج( فعل ماض والفاعل هو )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري 

متعّلق ب )أخرج(, )من الثمرات( جاّر وجمرور متعّلق ب  مّتصل يف حمل جّر بالباء
)رزقا( مفعول به منصوب )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل «. 173»)أخرج( 

يف حمّل جّر بالالم متعّلق ِبحذوف نعت ل )رزقا(. )الفاء( واقعة يف جواب شرط 
جمزوم  مقّدر أو لربط السبب باملسّبب )ال( ناهية جازمة )َتعلوا( فعل مضارع

وعالمة جزمه حذف النون و)الواو( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )َّلّل( جاّر 
أو هو املفعول الثاين, )أندادا( مفعول به  -وجمرور متعّلق ِبحذوف مفعول به ثان

أّول منصوب. )الواو( حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ )تعلمون( فعل 
  اهمضارع مرفوع و)الواو( فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 :يف بياهنا  قال ابن العثيمني{  ...فراشاً  األرض لكم جعل الذي} -

 ُمَوطَّأة فراشاً  األرض لنا هللا جعل وجّل؛ عزّ  خملوقاته من أنواع تعديد باب من هذا
 وليست نَشزاً؛ ليست.  فيها يسرتيح له مهيأة كامالً  استقراراً  عليها اإلنسان يستقر
 قد تعاىل وهللا ذلك؛ أشبه ما أو عليها, السكون عند أو عليها, النوم عند مؤملة

 وبأهنا ذلول, وبأهنا فراش, بأهنا وصفها: متعددة بأوصاف األرض وصف
 (172اه )..مهاد

 وقال الشنقيطي بتصرف يف تفسريه لآلية:-
 , املوت بعد البعث براهني من براهني ثالثة إىل -واليت قبلها-اآلية هذه يف أشار

 أيها يا) بقوله إليه املشار أوال الناس خلق:  األول:  أخر آيات يف مفصلة وبينها

                                                           
 .املنعوت على تقّدم نعت -(ماء) من حال ِبحذوف أو - 177
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 أعظم األول اإلجياد ألن( ؛ قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس
 الذي وهو: ) كقوله كثرية آيات يف ذلك أوضح وقد , الثاين اإلجياد على برهان

 أول أنشأها الذي ُيييها قل: ) وقوله ,[ 26 \ 77] اآلية( يعيده مث اخللق يبدأ
 وكقوله ,[ 12 \ 27] اآلية( لبس يف هم بل األول باخللق أفعيينا: ) وقوله ,( مرة

[ 2 \ 22( ]تراب من خلقناكم فإنا البعث من ريب يف كنتم إن الناس أيها يا: )
 . اآليات من ذلك غري إىل -

 لكم جعل الذي: ) بقوله إليه املشار واألرض السماوات خلق:  الثاين الربهان
 ( بناء والسماء فراشا األرض

 من قادر غريه على فهو األعظم خلق على قدر ومن , املخلوقات أعظم من ألهنما
 خللق: ) تعاىل كقوله كثرية آيات يف الربهان هذا تعاىل هللا وأوضح.  أحرى باب

 الذي أوليس: ) وقوله ,[ 26 \ 37( ]الناس خلق من أكرب واألرض السماوات
 77( ]العليم اخلالق وهو بلى مثلهم خيلق أن على بقادر واألرض السماوات خلق

 . اآليات من ذلك غري إىل[ 81 \
 بعد البعث على األدلة أعظم من فإنه؛  موهتا بعد األرض إحياء:  الثالث الربهان

 الثمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل: ) بقوله هنا له أشار كما , املوت
 خاشعة األرض ترى أنك آياته ومن: ) كقوله كثرية آيات يف وأوضحه( لكم رزقا
 شيء كل على إنه املوتى حمليي أحياها الذي إن وربت اهتزت املاء عليها أنزلنا فإذا

[ 11 \ 27( ]اخلروج كذلك ميتا بلدة به وأحيينا: ) وقوله ,[ 79 \ 31( ]قدير
 ذلك غري إىل -.  رميما عظاما كنتم أن بعد أحياء قبوركم من خروجكم:  يعين ,

 (177اه ). اآليات من
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َماءَ )- َماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزلَ  بَِناءً  َوالسَّ  ََتَْعُلوا َفاَل  َلُكمْ  رِْزقًا الثََّمَراتِ  ِمنَ  بِهِ  فََأْخرَجَ  َماءً  السَّ
 يف تفسريه:  -رمحه هللا-قال احلافظ ابن كثري (:أَْنَداًدا َّلِلَِّ 

َماءَ }  َماءَ  َوَجَعْلَنا: } األخرى اآلية يف قال كما السقف, وهو{  بَِناءً  َوالسَّ  السَّ
 ماء السماء من هلم وأنزل[ 72: األنبياء{ ] ُمْعِرُضونَ  آيَاهِتَا َعنْ  َوُهمْ  حَمُْفوظًا َسْقًفا

 أنواع من به هلم فأخرج إليه, احتياجهم عند وقته يف-هاهنا السحاب به واملراد-
 من  موضع غري يف هذا قرر كما وألنعامهم, هلم رزقًا مشاهد؛ هو ما والثمار الزروع

  قَ َرارًا األْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي اَّللَُّ : } تعاىل قوله اآلية هبذه آية أشبه ومنْ . القرآن
َماءَ   فَ َتَباَركَ  رَبُُّكمْ  اَّللَُّ  َذِلُكمُ  الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ُصَورَُكمْ  فََأْحَسنَ  َوَصوَّرَُكمْ  بَِناءً  َوالسَّ

 الدار, مالك الرازق اخلالق أنه: ومضمونه[ 73: غافر{ ] اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  اَّللَُّ 
: } قال وهلذا.َغريه  به ُيْشَرك وال وحده يعبد أن يستحق فبهذا ورازقهم, وساكنيها,

: قلت: قال مسعود, ابن عن الصحيحني ويف{  تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَْنَداًدا َّلِلَِّ  ََتَْعُلوا َفال
 (176)"خلقك وهو ندا, هلل َتعل أن: "قال أعظم" الذنب أي هللا, رسول يا

  (178)  .اه  احلديث
بتصرف  -رمحه هللا–القرطيب يف تفسريها فائدة جليلة قال ذكر)َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن(-

 :يسري
" َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن" يريد العلم اخلاص بأن هللا تعاىل خلق اخللق وأنزل املاء وأنبت 

 :-رمحه هللا-مث قالاألنداد الرزق, فيعلمون أنه املنعم عليهم دون 

                                                           
 -123رقم/   - مسلمو  3116رقم/باب قوله تعاىل} فال َتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون {  -البخاريأخرجه - 176

نُوِب َوبَ َياِن أَْعَظِمَها بَ ْعَدهُ  ْرِك أَقْ َبُح الذُّ  َأيُّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولَ  َسأَْلتُ  ومتام متنه" اَّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  بَاب َكْوِن الشِّ
ْنبِ  ا َّلِلَِّ  ََتَْعلَ  أَنْ  قَالَ  اَّللَِّ  ِعْندَ  أَْعَظمُ  الذَّ  تَ ْقُتلَ  أَنْ  مُثَّ  قَالَ  َأيى  مُثَّ  قُ ْلتُ  قَالَ  َلَعِظيمٌ  َذِلكَ  ِإنَّ  َلهُ  قُ ْلتُ  قَالَ  َخَلَقكَ  َوُهوَ  نِدًّ

 "َجارِكَ  َحِليَلةَ  تُ زَاينَ  أَنْ  مُثَّ  قَالَ  َأيى  مُثَّ  قُ ْلتُ  قَالَ  َمَعكَ  يَْطَعمَ  أَنْ  خَمَاَفةَ  َوَلَدكَ 
 ( 193/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 178
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: ُيتمل أن تتناول اآلية املؤمنني, فاملعىن ال ترتدوا أيها املؤمنون (179)وقال ابن فورك
 (137اه )أندادا بعد علمكم الذي هو نفي اْلهل بأن هللا واحد.وَتعلوا هلل 

 ِمنْ  ُشَهَداءَُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِلهِ  ِمنْ  ِبُسورَةٍ  فَْأتُوا َعْبِدنَا َعَلى نَ زَّْلَنا ممَّا رَْيبٍ  يف  ُكْنُتمْ  َوِإنْ  
 ( 27) َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَّللَِّ  ُدونِ 

 (:131)اآلية  مفردات عرابإ
الواو استئنافية )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبين على السكون 

يف حمّل جزم فعل الشرط والتاء ضمري مّتصل يف حمّل رفع اسم كان وامليم حرف 
ْلمع الذكور )يف ريب( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب كان )من( حرف جّر 

)ريب(. )نزّلنا( فعل ماض  )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر ب )من( متعّلق ب
مبيّن على السكون و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )على عبد( جاّر وجمرور 

 متعّلق ب )نزّلنا(, و)نا( ضمري مّتصل مضاف اليه يف حمّل جّر.
الفاء رابطة ْلواب الشرط )ائتوا( فعل أمر مبين على حذف النون والواو ضمري 

ة( جاّر وجمرور متعّلق ب )ائتوا(. )من مثل( جاّر مّتصل يف حمّل رفع فاعل )بسور 
وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت من سورة, واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف 

اليه. الواو عاطفة )ادعوا( فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل. )شهداء( 
مفعول به منصوب و)كم( مضاف اليه )من دون( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف 

ال من شهداء )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف اليه جمرور )إن كنتم( تعرب كالسابق ح

                                                           
 واعظ( م 1712 - 777=  ه  377 - 777)  بكر أبو األصفهاين, األنصاري فورك بن احلسن بن حممد - 179

 على وتويف. مدرسة فيها وبىن بنيسابور, وحدث. وبغداد بالبصرة مسع. الشافعية فقهاء من والكالم, باألصول عامل
 القرآن ومعاين الفقه وأصول الدين أصول يف تصانيفه بلغت: عساكر ابن قال كثرية, كتب له. إليها فنقل منها, مقربة

 (7/87للزركلي  بتصرف ) األعالم. املئة من قريبا
 (  271/ 1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 137
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 131

 ( 1/62) دمشق – اإلميان
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 اه )صادقني( خرب كنتم منصوب وعالمة النصب الياء.
 

 روائع البيان والتفسري
 قال القرطيب يف تفسريها وبياهنا:( َعْبِدنَا َعَلى نَ زَّْلَنا ممَّا رَْيبٍ  يِف  ُكْنُتمْ  َوِإنْ  )-

 مسعوا ملا فإهنم ِتدوا, الذين املشركون واملراد القرآن, يعين( نَ زَّْلنا ممَّا. )شك يف أي
 اتصاهلا ووجه. اآلية فنزلت منه, شك لفي هللا, وإنا كالم هذا يشبه ما: قالوا القرآن

 ذكر وقدرته وحدانيته على الداللة االوىل اآلية يف ذكر ملا سبحانه هللا أن قبلها ِبا
 َعلى: )قوله. عنده من مفرتى ليس به جاء ما وأن نبيه, نبوة على الداللة بعدها
 التذلل, وهو التعبد من مأخوذ والعبد. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى حممدا يعين( َعْبِدنا

 (132.اه )ملواله هلللتذ عبدا -يفعله ما جنس من- اململوك يمفسُ 
 وداللتها فقال:يف بيان مقصود اآلية -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني-

 كلميت إىل إشارة وسلم عليه هللا صلى حممد برسالة املتعلقة اآلية هذه ذكر ويف
 إله ال أن شهادة لكن هللا؛ رسول حممداً  وأن هللا, إال إله ال أن شهادة ومها التوحيد؛

 توحيد األول لكن توحيد؛ فكالمها املتابعة؛ توحيد: والثاين القصد؛ توحيد: هللا إال
 عبادته يف يتابع ال بأن املتابعة توحيد والثاين هلل؛ خالصاً  العمل يكون بأن القصد

 ِبا يأِت: هكذا وجدت القرآن تأملت وإذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سوى
 أفلم: }تعاىل قوله ذلك أمثلة ومن الرسالة؛ على يدل ِبا مث التوحيد, على يدل

بروا  قال مث ,[ 78: املؤمنون{ ]األولني آباءهم يأت مل ما جاءهم أم القول يدَّ
 يف مطَّرد وهذا ؛[ 79: املؤمنون{ ]منكرون له فهم رسوهلم يعرفوا مل أم: }تعاىل

 ..الكرمي القرآن
 ما هو من روائع التفسري وبالغته: -رمحه هللا -مث قال

                                                           
 (  271/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 132
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 من قريب أنه شك وال بالشك؛ الناس من كثري يفسره" الريب{: " ريب يف} 
 يف اإلنسان وأن الشك, مع بقلق ُيشعر" الريب" بأن عنه خيتلف لكنه الشك, معىن

 ال فيه والشاك حق؛ الرسول به جاء ما ألن وذلك؛ الشك؛ فيه وقع مما عظيم قلق
 الشك خبالف به؛ التصديق من بد ال أمر يف شك أنه أجل من قلق يعرتيه أن بد
 فيها شك إذا اليت العظيمة األمور يف يقال وإمنا ؛"ريب: "يقال فال اهلينة, األمور يف

 (137)..واضطراباً  قلقاً, نفسه داخل يف وجد اإلنسان
قال {  َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداءَُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِلهِ  ِمنْ  ِبُسورَةٍ  فَْأتُوا} -

 ابن كثري بتصرف:
 ِبثل فعارضوه هللا, غري عند من أنه زعمتم إن به جاء ما مثل من{  ِبُسورَةٍ  فَْأتُوا} 

 .ذلك تستطيعون ال فإنكم هللا, دون من شئتم ِبن ذلك على واستعينوا به, جاء ما
 ُكْنُتمْ  ِإنْ  اَّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداءَُكمْ  َواْدُعوامث قال رمحه هللا عن تفسري قوله تعايل)

 آخرين قوًما: أي أعوانكم{  ُشَهَداءَُكمْ : } عباس ابن قال" (:  َصاِدِقنيَ 
 استعينوا أي شركاءكم: مالك أيب عن السدي, ذلك وقال على يساعدونكم

 ..وينصرونكم ميدونكم ذلك يف بآهلتكم
 سورة يف فقال القرآن, من موضع غري يف هبذا تعاىل هللا ِتداهم وقدمث قال:

ُهَما أَْهَدى ُهوَ  اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  فَْأتُوا ُقلْ : } القصص  َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  أَتَِّبْعهُ  ِمن ْ
 َعَلى َواْلِْنُّ  اإلْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ : } سبحان سورة يف وقال[ 39: القصص{ ]

: اإلسراء{ ] َظِهريًا لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِْثِلهِ  يَْأتُونَ  ال اْلُقْرآنِ  َهَذا ِبِْثلِ  يَْأتُوا َأنْ 
 (133وذكر رمحه هللا آيات أخري.اه )–[ 88

 وللسعدي يف تفسريها فائدة جليلة قال ما خمتصره: -

                                                           
 ( 38/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 137
 (  1/198) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 133
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 عليكم فيتعني به, جاء ما وصدق صدقه على جلي واضح ودليل كربى, آية فهذا"
 الناس وقودها كانت أن والشدة, العظيمة احلرارة يف بلغت اليت النار واتقاء اتباعه,

 معدة املوصوفة النار وهذه باحلطب, تتقد إمنا اليت الدنيا كنار ليست واحلجارة,
 رسول أنه لكم تبني ما بعد برسوله, الكفر فاحذروا. ورسله باهلل للكافرين ومهيأة

 .هللا
 هذا ِبثل يأتوا أن اخللق تعجيز وهو التحدي, آيات يسموهنا وحنوها اآلية وهذه

 اْلُقْرآنِ  َهَذا ِبِْثلِ  يَْأتُوا َأنْ  َعَلى َواْلِْنُّ  اإلْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ }  تعاىل قال القرآن,
 {  َظِهريًا لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِْثِلهِ  يَْأتُونَ  ال

 كيف أم األرباب" رب ككالم كالمه يكون أن تراب, من املخلوق يقدر وكيف
 له الذي الكامل, ككالم بكالم يأِت أن الوجوه, كل من الفقري الناقص يقدر

 قدرة يف وال اإلمكان, يف ليس هذا الوجوه" كل من الواسع والغىن املطلق, الكمال
 العظيم القرآن هذا وزن إذا الكالم, بأنواع ومعرفة ذوق أدىن له من وكل اإلنسان,

 (132اه ).العظيم الفرق له ظهر البلغاء, كالم من بغريه
 

تْ  َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها الَّيِت  النَّارَ  فَات َُّقوا تَ ْفَعُلوا َوَلنْ  تَ ْفَعُلوا ملَْ  فَِإنْ   لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّ
(23) 

 (:137)اآلية  مفردات عرابإ
الفاء عاطفة )إن( حرف شرط جازم )مل( حرف نفي وقلب وجزم, )تفعلوا( فعل 

نفي ونصب مضارع جمزوم فعل الشرط, والواو فاعل. الواو اعرتاضية )لن( حرف 
)تفعلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون والواو فاعل. الفاء رابطة 

                                                           
 32/ 1)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 132

) 
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ْلواب الشرط )اتقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون والواو فاعل )النار( مفعول به 
منصوب, )اليت( اسم موصول يف حمّل نصب نعت ل )النار(, )وقود( مبتدأ مرفوع 

وع )احلجارة( معطوف بالواو على الناس مرفوع و)ها( مضاف إليه )الناس( خرب مرف
مثله. )أعد( فعل ماض مبين للمجهول والتاء للتأنيث, ونائب الفاعل ضمري مسترت 

 اه تقديره هي أي النار )للكافرين( جاّر وجمرور متعلق ب )أعّدت(.
 

 روائع البيان والتفسري
 : رمحه هللا-الطربي جعفر أبو قال ( النَّارَ  فَات َُّقوا تَ ْفَعُلوا َوَلنْ  تَ ْفَعُلوا ملَْ  فَِإنْ )-

 تظاهرمت فقد مثله, من بسورة تأتوا مل إن ,"تفعلوا مل فإن:"بقوله ذكره تعاىل يعين
 وَعجزُ  عجزكم واختباركم بامتحانكم لكم فتبني ,  وأعوانكم عليه وشركاؤكم أنتم

 ولن:"وقوله .به التكذيب على أقمتم مث عندي, من أنه وعلمتم عنه, خلقي مجيع
  .أبًدا مثله من بسورة تأتوا لن أي ,"تفعلوا

 النار َتْصَلُوا أن فاتقوا: يقول ,"النار فاتقوا"بقوله ثناؤه جل يعين: جعفر أبو قالمث 
 نهإ تبيُّنكم بعدَ  وتنزيلي, وحيي من أنه عندي من به جاءكم ِبا رسويل بتكذيبكم

 مجيع وعجز بعجزكم ووحيي, كالمي بأنه عليكم احلجة وقيام عندي, ومن كتايب
 (136اه ).ِبثله يأتوا أن عن خلقي

 قال القرطيب يف تفسريها ما نصه: ( َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها الَّيِت )-
 وخصت (138)والفراء مسعود ابن عن األسود الكربيت حجارة هي" احلِْجارَةُ "

 ننت االتقاد, سرعة: العذاب من أنواع خبمسة األحجار مجيع على تزيد ألهنا بذلك

                                                           
/ 1)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 136
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 يف وليس. محيت إذا حرها قوة باألبدان, االلتصاق شدة الدخان, كثرة الرائحة,
 واحلجارة, الناس غري فيها ليس أن على دليل" َواحلِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها:" تعاىل قوله

 .فيها والشياطني اْلن كون من موضع غري يف ذكره ما بدليل
 اَّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َوما ِإنَُّكمْ :" تعاىل لقوله األصنام, باحلجارة املراد: وقيل 

 والناس احلجارة فتكون وعليه. جهنم حطب أي[ 98: األنبياء" ]َجَهنَّمَ   َحَصبُ 
 (139اه ).للناس إحراقها مع احلجارة ِترق أهنا للنار تعظيما ذلك وذكر للنار, وقودا

تْ )-  رمحه هللا:–قال السعدي يف تفسريه  (لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّ
تْ : } تعايل قوله  السنة أهل ملذهب دليل اآليات, من وحنوها{  لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّ

 وإن املوحدين أن أيضا, وفيها للمعتزلة, خالفا خملوقتان والنار اْلنة أن واْلماعة,
تْ : } قال ألنه النار, يف خيلدون ال الكبائر بعض ارتكبوا  كان فلو{  لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّ

 للخوارج خالفا وحدهم, للكافرين معدة تكن مل فيها, خيلدون املوحدين عصاة
 .واملعتزلة

 على املعاصي وأنواع الكفر, وهو بأسبابه, مستحق العذاب أن على داللة وفيها
 (127اه ).اختالفها

                                                                                                                                                                      

 إىل انصرف السنة آخر جاء فإذا هبا, مقامه أكثر فكان ابينه, برتبية املأمون إليه وعهد بغداد, إىل وانتقل بالكوفة, ولد
 .ويربهم مجعه ما عليهم يوزع أهله يف يوما أربعني فأقام الكوفة

 مييل والطب, بالنجوم عارفا وأخبارها, العرب بأيام عاملا متكلما, فقيها اللغة يف تقدمه مع وكان .مكة طريق يف وتويف
 .االعتزال إىل
 ُيضرها من مجلة يف كان عامة جمالس يف أماله « القرآن معاين» ويسمى «املعاين» و « واملمدود املقصور» كتبه من

 يتفلسف وكان .«احلدود» و «القرآن يف والتثنية اْلمع» و« اللغات» وكتاب « واملؤنث املذكر» و قاضيا, مثانني حنو
 .الكالم يفري كان ألنه: فقيل الفراء, صناعة يف يعمل ومل بالفراء, واشتهر .تصانيفه يف

 .خمالفته ويتعمد خطأه يتتبع كان إنه: فقيل رأسه, ِتت «سيبويه كتاب» وجد مات وملا
 احلسن, بن علي بن احلسني مع شهدها وقد 179 سنة «فخ» معركة يف قطعت يده ألن باألقطع, «زياد» أبوه وعرف

 (8/132)بتصرف  للزركلي األعالم:  عن نقال - اهلادي موسى خالفة يف
 (  272/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 139
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رِ  احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبشِّ  ُكلََّما اأْلَنْ َهارُ  َِتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجنَّاتٍ  هَلُمْ  َأنَّ  الصَّ
َها ُرزُِقوا  ِفيَها َوهَلُمْ  ُمَتَشاهِبًا بِهِ  َوأُتُوا قَ ْبلُ  ِمنْ  ُرزِقْ َنا الَِّذي َهَذا قَاُلوا رِْزقًا مَثََرةٍ  ِمنْ  ِمن ْ

َرةٌ  أَْزَواجٌ   (22) َخاِلُدونَ  ِفيَها َوُهمْ  ُمَطهَّ
 (:121) اآلية مفردات عرابإ

الواو استئنافّية )بّشر( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الذين( اسم 
موصول يف حمّل نصب مفعول به. )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم والواو فاعل. 

الواو عاطفة )عملوا( فعل وفاعل )الصاحلات( مفعول به منصوب وعالمة نصبه 
( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد الالم حرف جّر الكسرة فهو مجع مؤنث سامل )أنّ 

 و)هم( ضمري مّتصل يف حمل جّر بالالم متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم.
 )جنات( اسم أّن مؤّخر منصوب وعالمة نصبه الكسرة.

 واملصدر املؤّول يف حمّل جّر بباء حمذوفة, واْلاّر واجملرور متعّلق ب )بّشر(.
ه الضّمة املقّدرة على الياء )من ِتت( جاّر )َتري( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع

وجمرور متعّلق ب )َتري( و)ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )األهنار( 
فاعل مرفوع. )كلما( ظرفّية شرطية غري جازمة. )رزقوا( فعل ماض مبيّن للمجهول 

مبيّن على الضّم والواو ضمري مّتصل يف حمّل رفع نائب فاعل )من( حرف جّر 
و)ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر ب )من( متعّلق ب )رزقوا(, )من مثرة( جاّر وجمرور 

)رزقا( مفعول به ثان  -نعت تقّدم على املنعوت -متعّلق ِبحذوف حال من رزقا
منصوب )قالوا( فعل وفاعل, )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم اشارة يف حمّل رفع مبتدأ 

على حذف مضاف أي مثل الذي )الذي( اسم موصول يف حمّل رفع خرب وهو 
رزقنا.. )رزقنا( فعل ماض مبيّن للمجهول و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع نائب 

                                                                                                                                                                      
/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 127
32) 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 121

 ( 1/69) دمشق – اإلميان
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)من( حرف جّر )قبل( اسم مبيّن على  -واملفعول الثاين حمذوف أي رزقناه -فاعل
الضّم يف حمّل جّر ب )من( متعّلق ب )رزقنا(. الواو اعرتاضّية أو حالّية )أتوا( فعل 

 للمجهول والواو نائب فاعل الباء حرف جّر واهلاء ضمري مّتصل يف حمل ماض مبينّ 
جّر متعّلق ب )أتوا(, )متشاهبا( حال منصوبة من اهلاء يف )به(. الواو عاطفة الالم 

حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم, )يف( 
حذوف اخلرب )أزواج( مبتدأ حرف جّر )ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِب

مؤّخر مرفوع )مطّهرة( نعت ل )أزواج( مرفوع مثله. الواو عاطفة )هم( ضمري 
منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )فيها( متعّلق ب )خالدون( وهو خرب املبتدأ مرفوع 

 اه وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

رِ )- - (اأْلَنْ َهارُ  َِتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجنَّاتٍ  هَلُمْ  َأنَّ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبشِّ
 :-رمحه هللا-قال ابن العثيمني

 بذلك ومسيت يسر؛ ِبا اإلخبار هي" البشارة" و اآلية؛... { وبشر: } تعاىل قال
 وجهه, استنار ُيِسرُّه ِبا ُأخرب إذا اإلنسان ألن بالسرور؛ املخاَطب َبَشرة لتغري

 كقوله يسوء, ِبا اإلخبار يف" البشارة" تستعمل وقد صدره؛ وانشرح نفسه, وطابت
ا[ : 21: عمران آل{ ] أليم بعذاب فبشرهم: } تعاىل  ألهنم وإما هبم؛ هتكماً  إمَّ

 كقوله وُتظِلم, وجوههم, به وَتسودَّ  بشرهتم, به تتغري ما هبذا اإلخبار من هلم ُيصل
 إنك ذق*  احلميم عذاب من رأسه فوق صبوا مث} :القيامة يوم عذاهبم يف تعاىل

 [ ..39 ,38: الدخان{ ]الكرمي العزيز أنت
رو : } تعاىل قوله يف واخلطاب  من لكل أو وسلم؛ عليه هللا صلى للرسول إما{  بشِّ

ر يعين.  اخلطاب إليه يتوجه ر أو النيب؛ أيها بشِّ  هبذه اتصفوا من املخاَطب أيها بشِّ
 ..جنات هلم بأن الصفات
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 وقد ورسوله؛ به, هللا أخرب مما به اإلميان جيب ِبا أي{  آمنوا الذين: } تعاىل قوله
 وكتبه, ومالئكته, باهلل, اإلميان بأهنا اإلميان أصول وسلم عليه هللا صلى الرسول بنيَّ 

 جمرد األشياء هبذه اإلميان ليس لكن وشره؛ خريه والقدر اآلخر, واليوم ورسله,
قوله تعاىل: }  ..اإلميان صح ملا وإال وإذعان؛ قبول, من بد ال بل هبا؛ التصديق

وعملوا الصاحلات { أي عملوا األعمال الصاحلات . وهي الصادرة عن حمبة, 
وتعظيم هلل عّز وجّل املتضمنة لإلخالص هلل, واملتابعة لرسول هللا؛ فما ال إخالص 

"أنا أغىن الشركاء عن الشرك؛ فيه فهو فاسد؛ لقول هللا تعاىل يف احلديث القدسي: 
( ؛ وما مل يكن على االتِّباع 122من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه")

فهو مردود ال يقبل؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ): "من عمل عمالً ليس عليه 
 ("127أمرنا فهو رد)

 مث قال رمحه هللا:
}  وجلّ  عزّ  هللا عند هلم أن: به املبشر هذا{:  جنات هلم أن: } تعاىل قوله

 تغطي حبيث األشجار كثري البستان: اللغة يف وهي ؛"جنَّة" مجع... {: جنات
 ما فيها للمتقني, هللا أعدها اليت الدار: شرعاً  هبا واملراد هبا؛ فتجنت أرضه, األشجار

 ..بشر قلب على خطر وال مسعت, أذن وال رأت, عني ال
{  األهنار} و األهنار؛ ِتتها من تسيح أي{  األهنار ِتتها من َتري: } تعاىل قوله

 وقصورها؛ أشجارها, ِتت من: العلماء قال{  ِتتها من} و ؛{ َتري}  فاعل
 أحسن وما منه؛ فائدة ال سطحها ِتت من جرياهنا ألن سطحها؛ ِتت من وليس
 لذة فيها اإلنسان جيد! والقصور األشجار, ِتت من كانت إذا األهنار هذه جري

: تعاىل قال كما أنواع, أربعة أهنا تعاىل هللا بنّي  وقد ..يتناوهلا أن قبل املنظر يف
 يتغري مل لنب من وأهنار آسن غري ماء من أهنار فيها املتقون وعد اليت اْلنة مثل}

                                                           
رَ  َعَمِلهِ  يِف  َأْشَركَ  َمنْ  بَاب / ُهَريْ َرةَ  َأيب  َعنْ  مسلمأخرجه   - 122 / َغي ْ   2777رقم/ اَّللَِّ
 7232 رقم/-اأْلُُمورِ  حُمَْدثَاتِ  َوَردِّ  اْلَباِطَلةِ  اأْلَْحَكامِ  نَ ْقضِ  بَاب /-رضي هللا عنها -عن َعاِئَشةُ  أخرجه مسلم - 127
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ى عسل من وأهنار للشاربني لذة مخر من وأهنار طعمه  ( .12: حممد{ )مصفَّ
 (123اه )

َها ُرزُِقوا كلََّما )- قال أبو جعفر:  ( قَ ْبلُ  ِمنْ  ُرزِقْ َنا الَِّذي َهَذا قَاُلوا رِْزقًا مَثََرةٍ  ِمنْ  ِمن ْ
يعين تعاىل ذكره بقوله:"كلما ُرزقوا منها": من اْلنات, واهلاء :-رمحه هللا-الطربي

من أشجار  -راجعٌة على اْلنات, وإمنا املعيّن أشجارها, فكأنه قال: كلما ُرزقوا 
من مثرة من  -اليت أعّدها هللا للذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جناته البساتني 

 (122اه ) مثارها رزقًا قالوا: هذا الذي ُرزقنا من قبل.
َرةٌ  أَْزَواجٌ  ِفيَها َوهَلُمْ  ُمَتَشاهِبًا بِهِ  َوأُتُوا)- قال السعدي يف ( َخاِلُدونَ  ِفيَها َوُهمْ  ُمَطهَّ

 تفسريها ما نصه:
 متشاهبا: وقيل  الطعوم خمتلف االسم, يف متشاهبا: قيل{  ُمَتَشاهِبًا بِهِ  َوأُتُوا: } قوله

 والفكاهة, واللذة, احلسن, يف بعضا, بعضه يشبه: وقيل االسم, يف خمتلفا اللون, يف
 .  الصحيح هذا ولعل

 أزواجهم, ذكر وفواكههم, والشراب الطعام من وأقواهتم مسكنهم, ذكر ملا مث
َرةٌ  أَْزَواجٌ  ِفيَها َوهَلُمْ : } فقال وأوضحه وأوجزه, وصف بأكمل فوصفهن  فلم{  ُمَطهَّ

 مطهرات فهن التطهري, أنواع مجيع ليشمل" الفالين العيب من مطهرة" يقل
 أهنن فأخالقهن, األبصار, مطهرات اللسان, مطهرات اخللق, مطهرات األخالق,

 القويل واألدب التبعل, وحسن احلسن, باخللق أزواجهن إىل متحببات عرب
 واملخاط والغائط, والبول واملين, والنفاس احليض من خلقهن ومطهر والفعلي,

 فيهن فليس اْلمال, بكمال أيضا, اخللق ومطهرات الكريهة, والرائحة والبصاق,

                                                           
 (22/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 123
/  1)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 122

782 /211  ) 
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 والطرف, اللسان مطهرات حسان, خريات هن بل خلق, دمامة وال عيب,
 .قبيح كالم كل عن ألسنتهن وقاصرات أزواجهن, على طرفهن قاصرات

ر ذكر الكرمية, اآلية هذه ففي ر, املبشِّ رُ  واملبشَّ  هلذه املوصل والسبب به, واملبشَّ
ر البشارة,  أمته, من مقامه قام ومن وسلم عليه هللا صلى الرسول هو: فاملبشِّ

ر ر الصاحلات, العاملون املؤمنون هم: واملبشَّ  بتلك املوصوفات اْلنات هي: به واملبشَّ
 إىل سبيل فال الصاحل, والعمل اإلميان هو لذلك, املوصل والسبب الصفات,

 أفضل يد على حاصلة, بشارة أعظم وهذا هبما, إال البشارة, هذه إىل الوصول
 (127أه ).األسباب بأفضل اخللق,

ا فَ ْوقَ َها َفَما بَ ُعوَضةً  َما َمَثاًل  َيْضِربَ  َأنْ  َيْسَتْحِيي اَل  اَّللََّ  ِإنَّ   فَ يَ ْعَلُمونَ  آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّ
ا َرهبِِّمْ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَنَّهُ   َكِثريًا بِهِ  ُيِضلُّ  َمَثاًل  هِبََذا اَّللَُّ  أَرَادَ  َماَذا فَ يَ ُقوُلونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ

   (27) اْلَفاِسِقنيَ  ِإالَّ  بِهِ  ُيِضلُّ  َوَما َكِثريًا بِهِ  َويَ ْهِدي
 (:126)اآلية  مفردات عرابإ

)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )ال( نافية  
)يستحيي( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة, والفاعل ضمري مسترت تقديره 
هو )أن( حرف مصدري ونصب )يضرب( مضارع منصوب والفاعل هو )مثال( 

, )بعوضة( بدل أو صفة أو عطف «128»ة للتوكيد مفعول به منصوب )ما( زائد
بيان من )مثال( منصوب مثله )الفاء( عاطفة )ما( اسم موصول يف حمل نصب 
معطوف على بعوضة , )فوق( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما, 

 و)ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه.
                                                           

 ( 37/  1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 127
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 126

 ( 1/83) دمشق – اإلميان
 أو( مثال) ل صفة هي أو األشياء من شيئا مثال يضرب: أي ثان به مفعول نصب حملّ  يف موصوفة نكرة أو - 128

 (.ما) من بدل( بعوضة)و بدل,
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حمذوف متعّلق ب واملصدر املؤّول من )أن( والفعل يف حمل جر ب )من( 
 )يستحيي(, أي: ال يستحيي من أن يضرب مثال.

)الفاء( استئنافّية )أّما( حرف شرط وتفصيل )الذين( مبتدأ يف حمل رفع )آمنوا( فعل 
وفاعل )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )يعلمون( مضارع مرفوع و)الواو( فاعل )أّن(  

خرب أّن مرفوع )من رّب( كالسابق و)اهلاء( ضمري يف حمل نصب اسم أّن )احلّق( 
جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من احلّق و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر 
مضاف إليه. )الواو( عاطفة )أّما الذين كفروا فيقولون( تعرب كنظريها .. )ما( اسم 

أي: فما  -«129»رفع مبتدأ )ذا( اسم موصول يف حمل رفع خرب  استفهام يف حمل
)اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )الباء( حرف جّر )ها(  )أراد( فعل ماض -الذي

حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة يف حمّل جّر بالباء متعّلق ب )أراد( )مثال( متييز السم 
اإلشارة منصوب أو حال أي ممثال به. )يضّل( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت 

جّر بالباء متعّلق ب  تقديره هو )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حملّ 
)يضّل(. )كثريا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )يهدي به كثريا( تعرب كنظريها 
املتقّدمة. )الواو( استئنافّية أو حالّية )ما( نافية )يضّل( مثل األول, وكذلك )به(, 

 اه .ء)إال( أداة حصر )الفاسقني( مفعول به منصوب وعالمة نصبه اليا
 

 والتفسريروائع البيان 
قال ابن العثيمني { فَ ْوقَ َها َفَما بَ ُعوَضةً  َما َمَثاًل  َيْضِربَ  َأنْ  َيْسَتْحِيي اَل  اَّللََّ  ِإنَّ } -

 بتصرف:
 احلق؛ به تيثب دام ما حقرياً  مثالً  كان ولو مثالً  يضرب أن من احلياء مينعه ال أي

..ثلم أيَّ  مثالً : أي.  واصفة نكرة إهنا: يقولون{  ما} و بالغاية؛ فالعربة  
                                                           

 شيء أي: والتقدير أراد, لفعل مقّدم به مفعول نصب حملّ  يف استفهام اسم: واحدة كلمة( ماذا) إعراب جيوز - 129
 .اَّللّ  أراد
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 رمحه هللا:-ويف فوائد اآلية قال
 جاء وقد يقابلها؛ فيما ثبوته على دليل احلال هذه يف هللا عن االستحياء نفي نإ

 حييّ  ربكم إن: "وسلم عليه هللا صلى النيب قول يف كما السنة, يف صرُياً  ذلك
 هلل الثابت واحلياء ؛( 177")ِصفراً  يردمها أن إليه يديه رفع إذا عبده من يستحيي كرمي
 عن ويعجز اإلنسان َيْدَهمُ  ملا انكسار املخلوق حياء ألن املخلوق؛ كحياء ليس

 وهو منه؛ ُيستحيا الذي الشيء يفعل ال أو يتكلم, وال ينكسر, فتجده مقاومته؛
 .حمله غري يف حصل إذا ونقص ضعف صفة

 مث قال يف التفسري:
 والبعوضة بعوضة؛ مثالً : أي{  ما} ل  بيان عطف{:  بعوضة: } تعاىل قوله

 أن اآلية هذه نزول سبب أن ذكروا وقد احلقارة؛ يف املثل هبا ويضرب معروفة؛
 أيها يا: }وتعاىل تبارك قوله يف بالذباب املثل هللا يضرب كيف: اعرتضوا املشركني

 ولو ذباباً  خيلقوا لن هللا دون من تدعون الذين إن له فاستمعوا مثل ضرب الناس
 عزّ  هللا فبنيَّ ! احملاجة مقام يف هللا يذكره الذباب: قالوا[ : 67: احلج{ ]له اجتمعوا

 ..فوقها فما بالبعوضة, املثل ضرب وإن حىت احلق من يستحيي ال أنه وجلّ 
 فيكون احلقارة, يف فوقها فما أي.  فوق ِبا املراد هل{:  فوقها فما: } تعاىل قوله

 من أعلى هو ما املراد فيكون االرتفاع, يف فوقها فما أو البعوضة؛ من أدىن املعىن
 وأقوى أكرب, الذباب: اْلواب البعوضة" أو الذباب,: خلقة أعلى فأيهما البعوضة"

 فما أي{  فوقها فما: } اآلية معىن يكون أن ميكن ذلك مع لكن شك؛ ال. 
 وللخلف, لألمام, تكون الوراء أن كما ولألعلى, لألدىن, تكون الفوقية ألن دوهنا؛

                                                           
:  رقم حديث انظرو ( 866) حبان ابن وصححه الرتمذي, وحسنه صحيح, حديث -رمحه هللا -قال االلباين - 177

 . اْلامع صحيح يف 1678
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[ 69: الكهف{ ]غصباً  سفينة كل يأخذ ملك وراءهم وكان: }تعاىل قوله يف كما
 (171اه )..أمامهم كان أي

ا} - قال احلافظ ابن كثري يف تفسريها {  َرهبِِّمْ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَنَّهُ  فَ يَ ْعَلُمونَ  آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّ
 مانصه :

 جماهد عن وروي .هللا عند من وأنه الرمحن, كالم أنه يعلمون: أي: قتادة قال
 (172اه ) .ذلك حنو أنس بن والربيع واحلسن

ا )- ( قال أبو جعفر الطربي يف َمَثاًل  هِبََذا اَّللَُّ  أَرَادَ  َماَذا فَ يَ ُقوُلونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ
 حق, أنه علموا ما وسرتوا عرفوا, ما وأنكُروا هللا, آيات جحدوا الذين يعين : بياهنا

 وشركائهم نظرائهم من كان ومن - وعز جلّ  هللا َعىَن  وإياهم املنافقني, صفةُ  وذلك
 .. مث قال: اآلية هبذه - وغريهم الكتاب أهل من املشركني من

 الذي ,"فذا."مثال املثل هبذا هللا أراد الذي ما ,"مثال هبذا هللا أراد ماذا:"قوله وتأويل
 (177) املثل إىل إشارةٌ  وهذا صلته, وأراد ,"الذي"معىن يف ,"ما"مع

–قال السعدي  { اْلَفاِسِقنيَ  ِإالَّ  بِهِ  ُيِضلُّ  َكِثريًا َوَما بِهِ  َويَ ْهِدي َكِثريًا بِهِ  ُيِضلُّ } -
 : -رمحه هللا

 َما َوِإَذا: } تعاىل قال. القرآنية اآليات نزول عند والكافرين املؤمنني حال فهذه
ُهمْ  ُسورَةٌ  أُنزَلتْ  ا ِإميَانًا َهِذهِ  زَاَدْتهُ  أَيُُّكمْ  يَ ُقولُ  َمنْ  َفِمن ْ  ِإميَانًا فَ َزاَدتْ ُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّ

ا َيْسَتْبِشُرونَ  َوُهمْ   َوُهمْ  َوَماُتوا رِْجِسِهمْ  ِإىَل  رِْجًسا فَ َزاَدتْ ُهمْ  َمَرضٌ  قُ ُلوهِبِمْ  يف  الَِّذينَ  َوأَمَّ
 تكون هذا ومع القرآنية, اآليات نزول من العباد على عمةن أعظم فال{  َكاِفُرونَ 

 إىل خري ورمحةوزيادة منحة ولقوم شرهم, إىل شر وزيادة وضاللة وحرية حمنة لقوم
 .واإلضالل باهلداية وانفرد عباده, بني فاوت من فسبحان خريهم,

                                                           
 ( 77/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -171
 ( 278/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 172
/   1)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 177

376   /272 ) 
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 َوَما: } فقال  تعاىل منه عدل ذلك وأن يضلهم من إضالل يف حكمته ذكر مث
 الذين؛ هللا لرسل املعاندين؛ هللا طاعة عن اخلارجني: أي{  اْلَفاِسِقنيَ  ِإال بِهِ  ُيِضلُّ 

 لعدم إضالهلم تعاىل حكمته فاقتضت بدال به يبغون فال؛ وصفهم الفسق صار
 وِتلى باإلميان اتصف من هداية وفضله حكمته اقتضت كما للهدى, صالحيتهم

 (173اه  ).الصاحلة باألعمال
ُقُضونَ  الَِّذينَ   يُوَصلَ  َأنْ  بِهِ  اَّللَُّ  أََمرَ  َما َويَ ْقطَُعونَ  ِميثَاِقهِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  اَّللَِّ  َعْهدَ  يَ ن ْ

 ( 26) اخْلَاِسُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  اأْلَْرضِ  يف  َويُ ْفِسُدونَ 
 (:172)اآلية  مفردات عرابإ

)الذين( اسم موصول مبين يف حمل نصب نعت ل )الفاسقني(. )ينقضون( مضارع  
مرفوع, والواو فاعل )عهد( مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور 

)من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )ينقضون(. )ميثاق( مضاف إليه جمرور واهلاء يف 
ن( مثل ينقضون )ما( اسم موصول يف حمّل جّر مضاف إليه. الواو عاطفة )يقطعو 

حمل نصب مفعول به, )أمر( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع الباء حرف 
جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر بالباء متعّلق ب )أمر(. )أن( حرف مصدرّي ونصب 
)يوصل( مضارع منصوب مبيّن للمجهول, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

 ا(.يعود على )م
واملصدر املؤّول من )أن( والفاعل يف حمّل نصب بدل من )ما(, أي: يقطعون وصل 

 .اه  ما أمر اَّلّل, أو بدل من اهلاء يف )به( أي يقطعون ما أمر اَّلّل بوصله.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 36/ 1)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 173

) 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 172

 ( 1/86) دمشق – اإلميان
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ُقُضونَ  الَِّذينَ ) قال (  يُوَصلَ  َأنْ  بِهِ  اَّللَُّ  أََمرَ  َما ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعونَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  اَّللَِّ  َعْهدَ  يَ ن ْ
 رمحه هللا يف تفسريها: -السعدي

 عليهم أكده الذي عباده وبني بينهم والذي  وبينه بينهم الذي العهد يعم وهذا
 أوامره ويرتكون ينقضوهنا بل؛ املواثيق بتلك يبالون فال واإللزامات, الثقيلة باملواثيق

 .اخللق وبني بينهم اليت العهود وينقضون؛ نواهيه ويرتكبون
 والقيام به باإلميان وبينه بيننا ما نصل أن أمرنا هللا فإن كثرية, أشياء فيه يدخل وهذا

 بيننا وما حبقوقه, والقيام وتعزيره وحمبته به باإلميان رسوله وبني بيننا وما بعبوديته,
 هللا أمر اليت  احلقوق بتلك بالقيام اخللق وسائر؛ واألصحاب واألقارب الوالدين وبني

 .نصلها أن
 القيام, أمت هبا وقاموا احلقوق, هذه من يوصل أن به هللا أمر ما فوصلوا املؤمنون فأما
؛ والقطيعة بالفسق عنها معتاضني؛ ظهورهم وراء ونبذوها فقطعوها, الفاسقون, وأما

 (177اه ).األرض يف اإلفساد: وهو؛ باملعاصي والعمل
 :-بتصرف يسري-فقال الطربي جعفر أبوفسرها { األْرضِ  يِف  َويُ ْفِسُدونَ } -

م, معصيتهم هو: األرض يف وفساُدهم  وجحدهم رسوله, وتكذيبهم به, وكفرهم رهبَّ
 (176اه ) .عنده من حقى  أنه هللا عند من به أتاهم ما وإنكارهم نبوته,

 قال القرطيب خمتصراً: (اخْلاِسُرونَ  ُهمُ  أُولِئكَ )-
 كان النقصان,: واخلسران. والفوز الفالح من حظها نفسه نقص الذي: واخلاسر

 مث قال: غريه, أو ميزان يف
 وخسرت: (178)اْلوهري قال. وشرفهم حظوظهم من ينقص ما باخلسار يعين

. واهلالك الضالل: واخليسرى واخلسارة واخلسار. نقصته وأخسرته( بالفتح) الشيء
                                                           

 36/ 1)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 177
) 

/  1)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 176
317   /263) 
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 من منزله ومنع القيامة يوم واهلة نفسه خسر ألنه خاسر,: للهالك فقيل
 (179.اه )اْلنة

 
 ( 28) تُ ْرَجُعونَ  ِإلَْيهِ  مُثَّ  ُُيِْييُكمْ  مُثَّ  مُيِيُتُكمْ  مُثَّ  فََأْحَياُكمْ  أَْمَواتًا وَُكْنُتمْ  بِاَّللَِّ  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ 

 (:167)اآلية  مفردات عرابإ
)كيف( اسم استفهام للتعّجب مبيّن يف حمّل نصب حال من الواو يف )تكفرون(,  

وهو العامل مضارع مرفوع والواو فاعل )باَّلّل( جار وجمرور متعّلق ب )تكفرون(, 
الواو حالّية )كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على السكون و)مت( ضمري مّتصل يف 

لفاء عاطفة )أحيا( فعل ماض مبيّن حمّل رفع اسم كان )أمواتا( خرب كان منصوب ا
على الفتح املقّدر و)كم( ضمري يف حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت 

تقديره هو )مثّ( حرف عطف يف املواضع الثالثة )مييت( مضارع مرفوع )كم( مفعول 
به والفاعل هو )ُيييكم( مثل مييتكم... )إىل( حرف جّر واهلاء ضمري مّتصل يف 

متعّلق ب )ترجعون( وهو مضارع مبيّن للمجهول مرفوع والواو ضمري حمّل جّر 
 اه مّتصل يف حمّل رفع نائب فاعل.

 روائع البيان والتفسري

                                                                                                                                                                      
 ومات( الطريان) حاول من أول( م 1777 - 777=  ه  797 - 777)نصر أبو اْلوهري, محاد بن إمساعيل - 168

( العروض) يف كتاب وله. جملدان( الصحاح) كتبه أشهر. مقلة ابن خط مع يذكر وخطه. األئمة من لغوي,. سبيله يف
 مث خراسان, إىل وعاد البادية, فطاف احلجاز إىل وسافر صغريا, العراق ودخل فاراب, من أصله( النحو) يف ومقدمته

 مل ما صنعت لقد: الناس يف ونادى داره, سطح وصعد حببل, وربطهما خشب من جناحني وصنع. نيسابور يف أقام
 الساعة, وسأطري إليه أسبق

  قتيال األرض إىل فسقط اخرتاعه, فخانه هبما, وهنض اْلناحني فتأبط إليه, ينظرون نيسابور أهل فازدحم
 (1/717األعالم للزركلي بتصرف) 

 (  238/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 179
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 167

 ( 1/97) دمشق – اإلميان
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 قال ابن كثري يف تفسريه:( بِاَّللَِّ  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ )
! } غريه معه تعبدون أو وجوده َتحدون كيف: أي{  بِاَّللَِّ  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ }  

 قال كما الوجود, إىل فأخرجكم عدًما كنتم قد: أي{  فََأْحَياُكمْ  أَْمَواتًا وَُكْنُتمْ 
َماَواتِ  َخَلُقوا أَمْ *  اخْلَالُِقونَ  ُهمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغرْيِ  ِمنْ  ُخِلُقوا أَمْ : } تعاىل  َواألْرضَ  السَّ

 ِمنَ  ِحنيٌ  اإلْنَسانِ  َعَلى أََتى َهلْ }  وقال ,[77 ,72: الطور{ ] يُوِقُنونَ  ال َبل
ْهرِ   (161اه ).كثرية هذا يف واآليات[ 1: اإلنسان{ ] َمْذُكورًا َشْيًئا َيُكنْ  ملَْ  الدَّ

ذكر ابن العثيمني يف  (تُ ْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  ُُيِْييُكْم مُثَّ  مُثَّ  مُيِيُتُكمْ  مُثَّ  فََأْحَياُكمْ  أَْمَواتًا وَُكْنُتمْ )-
}  ؛ اإلنسان يف الروح نفخ قبل وذلك{:  أمواتاً  وكنتم: } -رمحه هللا-تفسريها

}  الدنيا؛ إىل خيرج أن بعد وذلك ثانية؛{  مييتكم مث} الروح؛ بنفخ أي{  فأحياكم
 اإلحياء بعد{:  ترجعون إليه مث}  بعدها؛ موت ال اليت اآلخرة احلياة{  ُيييكم مث

 ..عليها وجيازيكم بأعمالكم, فينبئكم هللا, إىل ترجعون الثاين
  رمحه هللا:-بياناً شافياً يف فوائد اآلية عن اْلزئية األخرية من اآلية فقالوزاد 

 واستبعده, الناس, من أنكره من أنكره والبعث ؛{ ترجعون إليه مث ُيييكم مث} 
 وتعاىل تبارك.  هللا فأقام ؛[ 68: يس{ ]رميم وهي العظام ُييي من: }تعايل وقال

 ":.يس" سورة آخر يف أدلة مثانية ذلك إمكان على. 
 هذا[ : 69: يس{ ]مرة أول أنشأها الذي ُيييها قل: }تعاىل قوله: األول الدليل

{ مرة أول أنشأها: }تعاىل وقوله رميم؛ وهي العظام ُييي أن ميكن أنه على دليل
 يبدأ الذي وهو: }تعاىل هللا قال كما إعادته إمكان على جليّ  وبرهان قاطع, دليل

 [ ..26: الروم{ ]عليه أهون وهو يعيده مث اخللق
 يعجز كيف: يعين[ 69: يس{ ]عليم خلق بكل وهو: }تعاىل قوله: الثاين الدليل

 وكيف األشياء, خيلق كيف يعلم: عليم خلق بكل وتعاىل سبحانه وهو إعادهتا عن
 ..اخللق إعادة عن يعجز فال يكوهنا؛
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 منه أنتم فإذا ناراً  األخضر الشجر من لكم جعل الذي: }تعاىل قوله: الثالث الدليل
 فيها والنار الرطوبة؛ وفيه الربودة, فيه األخضر الشجر[ : 87: يس{ ] توقدون
 الناس وكان رطب؛ بارد شجر من خترج اليابسة احلارة النار هذه واليبوسة؛ احلرارة,

 النار, انقدحت ضربوها فإذا بالزند؛ معينة أشجار من أغصاناً  يضربون سبق فيما
 منه أنتم فإذا: }تعاىل قال وهلذا بسرعة؛ لالشتعال قابل شيء عندهم ويكون

 ..لذلك ِتقيقاً [ 87: يس{ ]توقدون
 ما مع األخضر الشجر من اليابسة احلارة النار إخراج على القادر أن: الداللة ووجه

 ..رميم وهي العظام إحياء على قادر تضاد من بينهما
 أن على بقادر واألرض السموات خلق الذي ليس أو: }تعاىل قوله: الرابع الدليل

 (81: يس{ )بلى مثلهم خيلق
 على والقادر الناس؛ خلق من أكرب واألرض السموات خْلق أن: الداللة ووجه

 ..دونه ما على قادر األكرب
ق وهو: }تعاىل قوله: اخلامس الدليل {  اخلالق} ف  ؛[ 81: يس{ ]العليم اخلالَّ

قاً, كان وإذا الدائم؛ ووصفه صفته,  عن يعجز فلن اخللق هو الدائم ووصفه خالَّ
 ..رميم وهي العظام إحياء

{ فيكون كن له يقول أن شيئاً  أراد إذا أمره إمنا: }تعاىل قوله: السادس الدليل
 الشرط, سياق يف نكرة{ : شيئاً } و كان؛ مهما شيئاً  أراد إذا[ : 82: يس]

{ أمره} أو فيكون؛ كن له يقول أن ذلك يف شأنه أي{ أمره} للعموم؛ فتكون
 مرة فيعيده ,"كن: "يقول أن أمره إمنا: املعىن ويكون ؛"أوامر" واحد هو الذي

 ..أخرى
 ..أراده شيء عليه يستعصي ال وتعاىل سبحانه هللا أن: الداللة ووجه

 شيء كل{ : شيء كل ملكوت بيده الذي فسبحان: }تعاىل قوله: السابع الدليل
 ..شيء كل رب ألنه يوجده؛ واملعدوم يعدمه؛ املوجود: وجلّ  عزّ  هلل مملوك فهو
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 عن العجز عن تنزيهه يشمل وهذا نفسه؛ نزه وتعاىل سبحانه هللا أن: الداللة ووجه
 رميم وهي العظام إحياء

 (..تُ ْرَجُعونَ  َوِإلَْيهِ : )تعاىل قوله: الثامن الدليل
 وينهاها, ويأمرها, اخلليقة, هذه هللا خيلق أن احلكمة من ليس أنه: الداللة ووجه

 يكون مث والكافر, املؤمن, بني القتال من ُيصل ما وُيصل الرسل, إليها ويرسل
 ..عقلي دليل وهذا الرجوع؛ من البد بل سًدى؛ يذهب هكذا األمر
 يف وجلّ  عزّ  هللا مجعها رميم وهي العظام إحياء على هللا قدرة على أدلة مثانية فهذه

 ..السنة يف وكذلك القرآن؛ يف كثرية مواضع يف أخرى أدلة وهناك واحد؛ موضع
 (162اه )

 
يًعا اأْلَْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ  َماءِ  ِإىَل  اْستَ َوى مُثَّ  مجَِ  َسْبعَ  َفَسوَّاُهنَّ  السَّ

 (29) َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  مَسَاَواتٍ 
 (:167)اآلية  مفردات عرابإ

)هو( ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول يف حمل رفع خرب  
)خلق( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو الالم حرف جّر و)كم( ضمري 

متصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )خلق(, )ما( اسم موصول يف حمّل نصب 
يعا( حال منصوبة مفعول به )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما )مج

أي جمتمعا )مثّ( حرف عطف )استوى( فعل ماض مبين على الفتح املقّدر على 
األلف والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إىل السماء( جاّر وجمرور متعّلق ب 

)استوى( بتضمينه معىن عمد أو قصد. الفاء عاطفة )سّوى( مثل استوى, واهلاء 

                                                           
 ( 78/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 162
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 167

 ( 1/91) دمشق – اإلميان



84 

 

النون حرف ْلمع اإلناث, والفاعل ضمري ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به و 
مسترت تقديره هو. )سبع( مفعول به ثان منصوب )مسوات( مضاف اليه جمرور الواو 

عاطفة أو حالّية )هو( ضمري يف حمّل رفع مبتدأ )بكّل( جاّر وجمرور متعلق ب 
 .اه )عليم(, )شيء( مضاف إليه جمرور )عليم( خرب املبتدأ مرفوع.

 فسريروائع البيان والت
يًعا اأْلَْرضِ  يِف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ }  -  رمحه هللا:-قال ابن العثيمني{  مجَِ

{:  لكم} و وعلمه؛ وعال, جلّ  حكمته اقتضته ما على وتقدير علم عن أوجد أي
: الثاين واملعىن ؛"لك أحبت: "تقول كما اإلباحة,: األول املعىن معنيان؛ هلا هنا الالم

 ..ألجلكم خلق أي: التعليل
 يف ما كل: تُعمّ  موصول اسم{  ما}  ؛{ مجيعاً  األرض يف ما: } تعاىل قوله

 كل... واْلبال واألهنار, والزروع, األشجار, من لنا خملوق فهو األرض
 (163اه )..شيء

َماءِ  ِإىَل  اْستَ َوى مُثَّ )  - ما -رمحه هللا–قال ابن كثري  (مَسَاَواتٍ  َسْبعَ  َفَسوَّاُهنَّ  السَّ
ن هاهنا واالستواء السماء, إىل قصد: أي خمتصره:  ألنه واإلقبال؛ القصد معىن َتَضمَّ

 جنس, اسم هاهنا والسماء سبًعا, السماء فخلق: أي{  َفَسوَّاُهنَّ }  بإىل عدي
 ما جبميع حميط وعلمه: أي{  َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ { . }  َفَسوَّاُهنَّ : } قال فلهذا

 يف اآلية هذه وتفصيل[ 13: امللك{ ] َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأال: } قال كما. خلق
 يف يَ ْوَمنْيِ  األْرضَ  َخَلقَ  بِالَِّذي لََتْكُفُرونَ  أَئِنَُّكمْ  ُقلْ : } قوله وهو السجدة حم سورة

 ِفيَها َوبَاَركَ  فَ ْوِقَها ِمنْ  َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعلَ *  اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  َذِلكَ  أَْنَداًدا َلهُ  َوََتَْعُلونَ 
رَ  ائِِلنيَ  َسَواءً  أَيَّامٍ  أَْربَ َعةِ  يف  أَقْ َواتَ َها ِفيَها َوَقدَّ َماءِ  ِإىَل  اْستَ َوى مُثَّ *  لِلسَّ  ُدَخانٌ  َوِهيَ  السَّ
َنا قَالََتا َكْرًها أَوْ  َطْوًعا اِْئِتَيا َوِلألْرضِ  هَلَا فَ َقالَ   مَسَاَواتٍ  َسْبعَ  فَ َقَضاُهنَّ *  طَائِِعنيَ  أَتَ ي ْ
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َماءَ  َوزَي َّنَّا أَْمَرَها مَسَاءٍ  ُكلِّ  يِف  َوأَْوَحى يَ ْوَمنْيِ  يف  نْ َيا السَّ  َذِلكَ  َوِحْفظًا ِبََصابِيحَ  الدُّ
 [ .12-9: فصلت{ ] اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تَ ْقِديرُ 

 سبًعا, السماوات خلق مث أوال األرض خبلق ابتدأ تعاىل أنه على داللة هذا ففي
 املفسرون صرح وقد ذلك, بعد أعاليه مث أسافله بعمارة يبدأ أن البناء شأن وهذا

 (162.اه )بذلك
 :-رمحه هللا-وزاد السعدي بياناً فقال-

َماءِ  ِإىَل  اْستَ َوى مُثَّ : } وقوله  { . مَسَاَواتٍ  َسْبعَ  َفَسوَّاُهنَّ  السَّ
 فيكون باحلرف, تعدى ال فتارة: معاين ثالثة على القرآن يف ترد{  اْستَ َوى} 

ا: } موسى عن قوله يف كما والتمام, الكمال معناها, هُ  بَ َلغَ  َوَلمَّ {  َواْستَ َوى َأُشدَّ
: تعاىل قوله يف كما" على" ب  عديت إذا وذلك" ارتفع" و" عال" ِبعىن تكون وتارة

 قصد" ِبعىن تكون وتارة{  ظُُهورِهِ  َعَلى لَِتْستَ ُووا{  }  العرش على استوى مث} 
 إىل قصد األرض, تعاىل خلق ملا: أي اآلية, هذه يف كما" إىل" ب  عديت إذا كما"

  .وأتقنها وأحكمها, فخلقها{  مساوات سبع فسواهن}  السماوات خلق
 -رمحه هللا-فقال السعدي متام تفسريه لآلية وأكمل( َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ (-

 بتصرف:
 قوله يف وكما اآلية, هذه يف كما علمه وإثبات للخلق خلقه بني يقرن ما كثريا
 أدل للمخلوقات, خلقه ألن{  اخْلَِبريُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأال: } تعاىل

 (167اه ).وقدرته وحكمته, علمه, على دليل
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 يُ ْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأََتَْعلُ  قَاُلوا َخِليَفةً  اأْلَْرضِ  يف  َجاِعلٌ  ِإيّنِ  لِْلَماَلِئَكةِ  رَبُّكَ  قَالَ  َوِإذْ  
 تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما أَْعَلمُ  ِإيّنِ  قَالَ  َلكَ  َونُ َقدِّسُ  حِبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوحَنْنُ  الدَِّماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها

(77)  
 (:166)اآلية  مفردات عرابإ

الواو استئنافية )إذ( ظرف للزمن املاضي مبيّن يف حمّل نصب متعّلق بفعل قالوا اآلِت, 
)قال( فعل ماض )رّب( فاعل مرفوع والكاف يف حمّل جّر مضاف إليه )للمالئكة( 

جاّر وجمرور متعّلق ب )قال(. )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد والياء ضمري مّتصل 
مرفوع )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق ب  يف حمّل نصب اسم, )جاعل( خرب

)جاعل(. )خليفة( مفعول به السم الفاعل جاعل, منصوب. )قالوا( فعل ماض 
مبيّن على الضم والواو فاعل, اهلمزة لالستفهام )َتعل( فعل مضارع مرفوع والفاعل 

ضمري مسترت تقديره أنت )يف( حرف جّر واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب 
َتعل(. )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )يفسد( مضارع مرفوع, )

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )فيها( مثل األول متعّلق ب )يفسد(. الواو عاطفة 
)يسفك( مثل يفسد )الدماء( مفعول به منصوب الواو حالّية )حنن( ضمري منفصل 

والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن يف حمّل رفع مبتدأ )نسّبح( فعل مضارع مرفوع 
)حبمد( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل نسّبح أي: مشتملني حبمدك 

والكاف مضاف إليه الواو عاطفة )نقّدس( مثل نسّبح الالم حرف جّر والكاف 
ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )نقّدس(. )قال( مثل األول )إيّن( سبق إعراهبا 

مرفوع هو الالم حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالالم )أعلم( مضارع 
متعّلق ب )خلق(, )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به )يف األرض( جاّر 

وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما )مجيعا( حال منصوبة أي جمتمعا )مثّ( حرف عطف 
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مري مسترت )استوى( فعل ماض مبين على الفتح املقّدر على األلف والفاعل ض
تقديره هو )إىل السماء( جاّر وجمرور متعّلق ب )استوى( بتضمينه معىن عمد أو 

قصد. الفاء عاطفة )سّوى( مثل استوى, واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول 
به والنون حرف ْلمع اإلناث, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. )سبع( مفعول به 

ور الواو عاطفة أو حالّية )هو( ضمري يف حمّل ثان منصوب )مسوات( مضاف اليه جمر 
رفع مبتدأ )بكّل( جاّر وجمرور متعلق ب )عليم(, )شيء( مضاف إليه جمرور )عليم( 

 اه خرب املبتدأ مرفوع.
 روائع البيان والتفسري                

 قال ابن كثري : (خليفة األرض يف جاعل إين للمالئكة ربك قال وإذ)-
 (168اه ) حممد إذ قال ربك للمالئكة, واقصص على قومك ذلك.ي: واذكر يا أ

 .:رمحه هللا-الطربي جعفر أبو قالو -
 األرض يف مستخلف أي": خليفة األرض يف جاعل إين:"قوله تأويل يف والصواب 

 (169اه ).  َخَلًفا فيها وُمَصريِّ  خليفًة,
 بياناً فقال: -رمحه هللا-الشنقيطي وزاد
 : للعلماء التفسري من وجهان( خليفة: ) قوله

 خليفة ألنه؛  والسالم الصالة نبينا وعلى عليه آدم أبونا باخلليفة املراد أن:  أحدمها
 كانوا الذين اْلن من خلفا صار ألنه:  وقيل.  أوامره تنفيذ يف أرضه يف هللا

 مات إذا ألنه:  وقيل , فاعل ِبعىن فعيلة:  فاخلليفة وعليه , قبله األرض يسكنون
 هو آدم هو اخلليفة وكون.  مفعول ِبعىن فعيلة من فهو وعليه , بعده من خيلفه

  اآلية سياق من املتبادر الظاهر
                                                           

 ( 217/   1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 168
/    1)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 169

338 /298  ) 
 



88 

 

 ابن اختيار وهو , خالئف:  أي ؛ اْلمع به أريد مفرد( خليفة: ) قوله أن:  الثاين
 اْلمع به مرادا إطالقه العرب كالم يف يكثر جنس اسم كان إن واملفرد.  كثري

 قوله بدليل «وأهنار» يعين[ 23 \ 23( ]وهنر جنات يف املتقني إن: ) تعاىل كقوله
 للمتقني واجعلنا: ) وقوله[ . 12 \ 36] اآلية( آسن غري ماء من أهنار فيها: )

 [ 3 \ 3( ]نفسا منه شيء عن لكم طنب فإن: ) وقوله ,[ 63 \ 22( ]إماما
 رمحه هللا: -مث قال

 آيات دلت قد أنه فاعلم.  املذكورين الوجهني ِتتمل الكرمية اآلية هذه كانت وإذا
آدم  ال وبنيه آدم من اخلالئف:  باخلليفة املراد أن وهو , الثاين الوجه على أخر

( الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أَتعل قالوا: ) تعاىل كقوله.  وحده نفسه
 [ .77 \ 2] اآلية

 ممن وال فيها يفسد ممن ليس والسالم الصالة نبينا وعلى عليه آدم أن ومعلوم
 \ 72] اآلية( األرض يف خالئف جعلكم الذي هو: ) وكقوله , الدماء يسفك

:  وقوله ,[ 172 \ 7] اآلية( األرض خالئف جعلكم الذي وهو: ) وقوله ,[ 79
 . اآليات من ذلك وحنو[ . 72 \ 26] اآلية( خلفاء وجيعلكم)

 من يكون أنه املالئكة أعلم هللا وأن , آدم باخلليفة املراد بأن هذا عن اْلواب وميكن
 خبالفة املراد وأن , قالوا ما فقالوا.  الدماء وسفك , الفساد ذلك يفعل من ذريته

 قرن منهم يذهب أهنم وهو , ذلك من أعم ذريته وخبالفة , الشرعية اخلالفة آدم
 (187.اه ) آخر قرن وخيلفه

-هلل تعال يف هذه اآلية فقال ثبات صفة التكلمإوالبن العثيمني فائدة جليلة يف -
من فوائد اآلية: إثبات القول هلل عّز وجّل, وأنه حبرف, وصوت؛ وهذا  رمحه هللا:

مذهب السلف الصاحل من الصحابة, والتابعني, وأئمة اهلدى من بعدهم؛ يؤخذ  
                                                           

) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 187
1 /27 ) 
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كونه حبرف من قوله تعاىل: } إين جاعل يف األرض خليفة {؛ ألن هذه حروف؛ 
ن أنه خاطب املالئكة ِبا يسمعونه؛ وإثبات القول هلل على ويؤخذ كونه بصوت م

هذا الوجه من كماله سبحانه وتعاىل؛ بل هو من أعظم صفات الكمال: أن يكون 
عّز وجّل متكلماً ِبا شاء كوناً, وشرعاً؛ مىت شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما ُيدث يف 

اد شيئاً أن يقول له  الكون فهو كائن بكلمة } كن {؛ لقوله تعاىل: }إمنا أمره إذا أر 
[ ؛ وكل الكون مراد له قدراً؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه 82كن فيكون{ ]يس: 

 (181اه )الذي أوحاه إىل رسله, وأنبيائه..
ما -رمحه هللا–قال ابن كثري {  الدَِّماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يُ ْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأََتَْعلُ قالوا } -

 خمتصره:
 لبين احلسد وجه على وال هللا, على االعرتاض وجه على ليس هذا املالئكة وقول

 بالقول, يسبقونه ال بأهنم تعاىل هللا وصفهم وقد املفسرين بعض يتومهه قد كما آدم,
 األرض يف سيخلق بأنه أعلمهم ملا وهاهنا فيه هلم يأذن مل شيئا يسألونه ال: أي
 اآلية{  ِفيَها َأََتَْعلُ : } فقالوا فيها يفسدون أهنم إليهم تقدم وقد: قتادة قال. خلًقا

 ذلك يف احلكمة عن واستكشاف استعالم سؤال هو وإمنا
 (182اه )

ابن  (ذكرتَ ْعَلُمونَ  اَل  َما أَْعَلمُ  ِإيّنِ  قَالَ  َلكَ  َونُ َقدِّسُ  حِبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوحَنْنُ )  -
 :خمتصره مايف تفسريه -رمحه هللا-عثيمني

 النقص؛: أوالً  شيئان؛ عنه هللا يُ نَ زَّه والذي نُ نَ زِّه؛ أي{  نسبح وحنن: } تعاىل قوله
 هللا يُ نَ زَّه هذا كل املخلوقني؛ مماثلة: شئت إن ثالثاً  وزد كماله؛ يف النقص: والثاين

 ال.  أبداً  هبا هللا يوصف أن ميكن ال نقص صفة كل أن يعين مطلقاً؛: النقص عنه؛
 نقص؛ كماله يف يكون أن ميكن فال: كماله يف والنقص خرباً؛ وال دائماً, وصفاً 

                                                           
 (  67/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 181
 (  1/217)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 182
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 ميكن ال: علمه ضعف؛ يعرتيها أن ميكن ال: قوته عجز؛ يعرتيها أن ميكن ال: قدرته
 (187.اه )جراً  وهلم... نسيان يعرتيه أن

 وزاد السعدي يف تكميل تفسريها فقال::-
 َونُ َقدِّسُ }  وجاللك, حبمدك الالئق التنزيه ننزهك: أي{  حِبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوحَنْنُ } 

 واإلخالص, للتخصيص مفيدة الالم فتكون ونقدسك,: معناها أن ُيتمل{  َلكَ 
 هللا كمحبة اْلميلة, باألخالق نطهرها: أي أنفسنا, لك ونقدس: يكون أن وُيتمل

 (183اه ).الرذيلة األخالق من ونطهرها وتعظيمه, وخشيته
{  تَ ْعَلُمونَ  الَ  َما َأْعَلمُ  ِإينّ } يف معامل التنزيل ما نصه:" -رمحه هللا-البغويوقال -

 واألولياء األنبياء من ويعبدين يطيعين من ذريته يف أن أعلم إين: وقيل فيه, املصلحة
 أهنم أعلم إين وقيل إبليس, وهو يعصيين من فيكم أن أعلم إين: وقيل والعلماء

 (182اه ) .هلم أغفر وأنا يذنبون
 األخرية من اآلية:عن اْلزئية  -رمحه هللا -وقال ابن القيم

 يعلمه ال ما واحلسد والكرب الكفر من إبليس قلب يف ما يعلم كان تعاىل فالرب
 , واحملبة الطاعة من املالئكة قلوب يف ما ظهر بالسجود أمرهم فلما. املالئكة
 والغش الكرب من عدوه قلب يف ما وظهر , االمتثال إىل فبادروا , واالنقياد واخلشية
 (187اه ).الكافرين من وكان واستكرب فأىب. واحلسد
 ِإنْ  َهُؤاَلءِ  بَِأمْسَاءِ  أَنِْبُئوين  فَ َقالَ  اْلَماَلِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  مُثَّ  ُكلََّها اأْلَمْسَاءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ 

 71) َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ 

                                                           
 (63/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -- 187
  38/  1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 183

) 
 ( 69/  1) نسخة املكتبة الشاملة الكتاب مصدر- معامل التنزيل للبغوي - 182
 (177/  1) نسخة املكتبة الشاملة-(القيم  بنال   الكرمي القرآن تفسري - 186
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 (:186)اآلية  مفردات عرابإ
تقديره هو أي اَّلّل )آدم( لواو استئنافّية )عّلم( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت ا

مفعول به منصوب )األمساء( مفعول به ثان منصوب )كّل( توكيد معنوي منصوب 
واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )مثّ( حرف عطف )عرض( مثل عّلم 
و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )على املالئكة( جاّر وجمرور متعّلق 

)قال( مثل عّلم )أنبئوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون ب )عرضهم( الفاء عاطفة 
والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به )بأمساء( جاّر وجمرور متعّلق ب 

)أنبئوين(. )ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة يف حمّل جّر مضاف إليه )إن( حرف 
م فعل الشرط شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على السكون يف حمّل جز 

و)مت( ضمري مّتصل يف حمّل رفع اسم كان. )صادقني( خرب كان منصوب وعالمة 
 اه النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
 قال ابن كثري  يف شرحها وتفسريها: (ُكلََّها األمْسَاءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ )-

 أمساء ِعلم من به اختصه ِبا املالئكة, على آدم شرف فيه تعاىل هللا ذكر مقام هذا
 ذاك, على الفصل هذا قدم وإمنا له, سجودهم بعد كان وهذا دوهنم, شيء كلّ 

 ذلك, عن سألوا حني اخلليفة, خلق حبكمة علمهم وعدم املقام هذا بني ما ملناسبة
 هذا عقيب املقام هذا تعاىل ذكر وهلذا يعلمون؛ ال ما يعلم بأنه تعاىل هللا فأخربهم

 األمْسَاءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ : } تعاىل فقال العلم, يف عليهم به فضل ِبا آدم شرف هلم ليبني
 (188).اه { ُكلََّها

 رمحه هللا:-( قال الشنقيطي اْلَماَلِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  مُثَّ ) -

                                                           
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 186

 ( 1/96) دمشق – اإلميان
 ( 222/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 188
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 أهنا إىل أشار وقد . اآلية ظاهر من يتوهم كما األمساء ال األمساء مسميات يعين
 (189اه ). ظاهر هو كما , اآلية( هؤالء بأمساء أنبئوين: ) بقوله املسميات

 ابن العثيمني يف فوائد اآلية ماخمتصره:وزاد -
 ..ذلك َتهل واملالئكة حاضرة, كانت مسميات أمساء آدم علم هللا أن

 مث قال:
 الناس علم الذي هو هللا أن ِبعىن" توقيفية" َتريبية؛ وليست.  توقيفية اللغات أن 

 الناس أن ِبعىن" َتريبية" إهنا: وقيل فهموها؛ ما إياها الناسَ  هللا تعليم ولوال إياها؛
 يدري ال أبكم أوالً  اإلنسان فصار التجارب, من واألصوات احلروف هذه كوَّنوا

 املاء صوت يسمع األشجار, حفيف يسمع الرعد, صوت يسمع لكن يتكلم, ماذا
 مراده؛ على تدل أصواتاً  يسمع مما فاختذ ذلك؛ أشبه وما األرض, على يسيح وهو

 كسيب منها وكثري توقيفي؛ مبدؤها اللغات أن والصواب صحيح؛ غري هذا ولكن
 هلا ليس ِتدث أشياء أن َتد ولذلك األحداث؛ جمريات من الناس يعرفه َترييب

 من ذلك غري أو التجارب, من إما أمساء؛ هلا الناس ُيدث مث قبل, من أمساء
 (197اه )..األشياء

يف  -رمحه هللا–القرطيب ( قال َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤاَلءِ  بَِأمْسَاءِ  أَنِْبُئوين  فَ َقالَ )  -
 تفسريها:

. ومعىن" (191)إن كنتم صادقني أن بين آدم يفسدون يف األرض فانبئوين, قاله املربد
صاِدِقنَي" عاملني, ولذلك مل يسغ للمالئكة االجتهاد وقالوا:" ُسْبحاَنَك"! حكاه 

                                                           
) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 189

1  /72 ) 
 ( 69/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 197
 صاحب أألخباري, النحوي, البصري, األزدي, العباس, أبو النحو, إمام األكرب عبد بن يزيد بن هو حممد - 191

 .السجستاين حامت وأيب املازين, عثمان أيب: عن أخذ (.الكامل)
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ْلاز هلم االجتهاد   اإلنباءقال: ولو مل يشرتط عليهم إال الصدق يف  (192)النقاش
كما جاز للذي أماته هللا مائة عام حني قال له:" َكْم لَِبْثَت" فلم يشرتط عليه 

 (197اه ) اإلصابة, فقال ومل يصب ومل يعنف, وهذا بني ال خفاء فيه.
 (72) احلَِْكيمُ  اْلَعِليمُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمتَ َنا َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  اَل  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا

 (:193)اآلية  مفردات عرابإ
)قالوا( فعل وفاعل )سبحان( مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره نسّبح الكاف  

مضاف اليه )ال( نافية للجنس )علم( اسم ال مبيّن على الفتح يف حمّل نصب الالم 
حرف جّر و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل جر بالالم متعّلق ِبحذوف خرب ال )إال( أداة 

مبين على السكون والتاء فاعل  استثناء )ما( حرف مصدرّي )عّلمت( فعل ماض
و)نا( مفعول به )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد والكاف اسم إّن )أنت( ضمري 

                                                                                                                                                                      

 .وعدة الدينوري, مروان بن وأمحد والصويل, الصفار, وإمساعيل القطان, سهل وأبو ونفطويه, اخلرائطي, بكر أبو: وعنه
 .وطرف نوادر موثقا صاحب مفوها, فصيحا, وسيما, مجيال, عالمة, إماما, وكان

 من العلوم مجيع يف تفننا أكثر املربد وكان املربد, من النحو وبنفس باللغة, أعلم ثعلب كان: النحوي محاد ابن قال
 غلب مث للحق, املثبت: أي املربد, فأنت قم: له فقال جوابه, أعجبه املازين إن: يقال كثرية, تصانيف له: قلت .ثعلب

 .نفسه مثل املربد رأى ما: يقول القاضي إمساعيل كان النحو, يف آية وكان .  الراء بفتح: عليه
 (17/266سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف)-.ومائتني ومثانني ست سنة أول يف: املربد مات

 املولد البغدادي االصل املوصلي بالنقاش, املعروف املقرئ, زياد بن حممد بن احلسن بن حممد بكر أبوهو   - 192
 يف اإلشارة ذلك فمن غريه وصنف الصدور شفاء مساه كتابا, التفسري يف وصنف والتفسري, بالقرآن عاملا كان واملنشأ؛

 احلسد, القصاص,وذم وأخبار املناسك, وفهم واملناسك, ,"   العقل صد"  و ومعانيه القرآن يف واملوضح القرآن, غريب
 ..اخلالنبوة ودالئل

 يف يكذب كان: فقال جعفر, بن حممد بن طلحة عند النقاش وذكر مشهورة, بأسانيد مناكري حديثه ويف مث قال: 
 مناكري, النقاش حديث كل: الربقاين وقال عنه, ورووا العلماء من مجاعة عن وروى القصص, عليه والغالب احلديث,

 .صحيح حديث تفسريه يف وليس
 شوال من خلون لثالث األربعاء, يوم ودفن الثالثاء يوم وتويف. ومائتني وستني مخس, وقيل ست, سنة والدته وكانت

 (3/298)نقال عن وفيات االعيان البن خلكان  بتصرف -هللا رمحه وثلثمائة, ومخسني إحدى سنة
 ( 282/  1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 197
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 193

 ( 1/98) دمشق – اإلميان
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 اه فصل ال حمّل له )العليم( خرب إّن مرفوع )احلكيم( خرب ثان مرفوع.
 

 روائع البيان والتفسري
رمحه -قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها (َعلَّْمَتنا ما ِإالَّ  لَنا ِعْلمَ  ال ُسْبحاَنكَ  قاُلوا)-

 هللا ما خمتصره:
وهذا خرب من هللا جل ذكره عن مالئكته, باألوبة إليه, وتسليم علم ما مل يعلموه 

  له, وتربِّيهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيًئا إال ما عّلمه تعاىل ذكره.
 مث قال:

, والذكرى ملن  -السابقة تدبر اآليات-يف هذه اآليات الثالث العربة ملن اعترب
ادّكر, والبيان ملن كان له قلٌب أو ألَقى السمَع وهو شهيد, عّما أودع هللا جل ثناؤه 

 آَي هذا القرآن من لطائف احلكم اليت تعجز عن أوصافها األلسن.
وذلك أن هللا جل ثناؤه احتّج فيها لنبيه صلى هللا عليه وسلم على من كان بني 

ود بين إسرائيل, بإطالعه إياه من علوم الغيب اليت مل يكن جل ثناؤه َظْهَرانَ ْيه من يَه
ا, ومل يكن ُمدرًَكا علمه إال باإلنباء واإلخبار , لتتقرر  أطلَع عليها من خلقه إال خاصًّ

عندهم صحة نبوته, ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده, ودّل فيها على أّن كل خمرب 
ئن مما مل يكْن, ومل يأته به خرب, ومل يُوَضع له أو عما هو كا -خربًا عما قد كان 

فمتقّوٌل ما يستوجُب به من ربه العقوبة. أال ترى أّن هللا جل  -على صّحته برهان, 
ذكره رّد على مالئكته ِقيَلهم:"أَتعُل فيها من يُفسُد فيها وَيسفُك الدماَء وحَنُن 

", وعرفهم أن ِقيَل ذلك مل ُنسبح حبمدك ونقدُس لك" قال:"إين أعلُم ما ال تعلمونَ 
يكن جائًزا هلم, ِبا عّرفهم من قصور علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل 

األمساء, فقال:"أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتْم صادقني". فلم يكن هلم َمفزٌَع إال 
لنا اإلقراُر بالعجز, والتربِّي إليه أن يعلموا إال ما عّلمهم, بقوهلم:"سبحانك ال ِعْلَم 
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إال ما عّلمتنا". فكان يف ذلك أوضُح الداللة وأبنُي احلجة, على كذب مقالة كّل 
مة )  (197اه ). (192من ادعى شيًئا من علوم الغيب من احلُزاة والكهنة والعاَفِة واملنجِّ

 يف بياهنا:-رمحه هللا-قال السعدي { احلَِْكيمُ  اْلَعِليمُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ } -
 يف ذرة مثقال يعزب وال عنه يغيب فال شيء, بكل علما أحاط الذي العليم

 .أكرب وال ذلك من أصغر وال واألرض, السماوات
 فما مأمور, عنها يشذ وال خملوق, عنها خيرج ال اليت التامة احلكمة له من: احلكيم

 يف الشيء وضع: واحلكمة حلكمة, إال بشيء أمر وال: حلكمة إال شيئا خلق
 أدىن معرفة عن وقصورهم وحكمته, هللا بعلم واعرتفوا فأقروا, به, الالئق موضعه

 (196اه ).يعلمون ال ما إياهم وتعليمه؛ عليهم هللا بفضل واعرتافهم شيء,
 :"احلكيم" بكالم نفيس قال عن معىنوزاد ابن عثيمني يف فوائد اآلية -

 كانت وإن العقالء عقول إدراكها عن تعجز اليت البالغة احلكمة ذو{:  احلكيم} و
 يف وتكون به؛ الالئق موضعه يف الشيء وضع هي" احلكمة" و منها؛ شيئاً  تدرك قد

 يف للحكمة مطابقة الشرائع مجيع فإن شرعه يف احلكمة أما هللا؛ قدر ويف هللا, شرع
 مل ليته: "الصريح العقل فقال بشيء, هللا أمر فما أممها؛ وأحوال ومكاهنا, زماهنا,

 فما قدره يف احلكمة وأما ؛"عنه ينهَ  مل ليته: "فقال شيء, عن هنى وما ؛"به يأمر
 ..خاصة وإما عامة؛ إما احلكمة على مشتمل وهو إال هللا يقدره شيء من

                                                           
احلزاة مجع حاز : وهو كالكاهن , . والكهنة مجع كاهن : وهو الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل  - 192

الزمان ويدعى معرفة األسرار . والعافة مجع عائف : وهو الذي يعيف الطري فيزجرها ويتفاءل أو يتشاءم بأمسائها 
نجم : الذي ينظر يف النجوم ُيسب مواقيتها وسريها , مث يربط وأصواهتا وممرها وهو ضرب من الكهانة . واملنجم واملت

 بني ذلك وبني أحوال الدنيا والناس , فيقول بالظن يف غيب أمورهم.
/ 1)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 197

393   /767 ) 
/    1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 196
38) 
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 تعاىل هللا حكم الذي الوجه على فوقوعه: الشيء نفس يف تكون احلكمة أن واعلم
 والشرعية الكونية, هللا فأحكام: منه املقصودة الغاية يف وتكون احلكمة؛ غاية يف به

 هذا على واألمثلة جمهولة؛ تكون وقد لنا, معلومة تكون قد حممودة لغايات كلها
 ..واضحة كثرية

 حلكمه؛ معقب فال التام؛ والسلطان احلكم, ذو وهو آخر؛ معىًن {  احلكيم}  ول 
 رسله؛ به جاءت الذي فوحيه الشرعي فأما وقدري؛ شرعي,: نوعان تعاىل وحكمه

 يوقنون لقوم حكماً  هللا من أحسن ومن يبغون اْلاهلية أفحكم: } تعاىل قوله ومنه
 بينكم ُيكم هللا حكم ذلكم: } املمتحنة سورة يف تعاىل وقوله ,[ 27: املائدة{ ]
 قدراً  به قضى ما فهو القدري حكمه وأما ؛[ 17: املمتحنة{ ] حكيم عليم وهللا
 أحد عن تعاىل قوله ومنه ذلك؛ وغري وسرور, وحزن, ورخاء, شدة, من عباده على

 خري وهو يل هللا ُيكم أو أيب يل يأذن حىت األرض أبرح فلن: } يوسف إخوة
 ال الشرعي أن: والكوين الشرعي, احلكم بني والفرق (87: يوسف{ ) احلاكمني

 املخالفون وغريهم آدم, بين من العصاة يكون وهلذا به؛ عليه ُحِكم ممن وقوعه يلزم
 هو بل عنه؛ أحد خيرج وال له, معارض فال القدري احلكم وأما الشرعي؛ هللا حلكم

 (198)اه ..حال كل على عباده يف نافذ
ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ  ا بَِأمْسَائِِهمْ  أَنِْبئ ْ  َغْيبَ  أَْعَلمُ  ِإيّنِ  َلُكمْ  أَُقلْ  َأملَْ  قَالَ  بَِأمْسَائِِهمْ  أَنْ َبَأُهمْ  فَ َلمَّ

َماَواتِ   ( 77) َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َوَما تُ ْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواأْلَْرضِ  السَّ

 (:199)اآلية  مفردات عرابإ
)قال( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ياء( أداة نداء )آدم( منادى 

مفرد علم مبيّن على الضّم يف حمّل نصب )أنبئ( فعل أمر و)هم( ضمري مّتصل يف 
                                                           

 ( 87/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 198

 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 199

 ( 1/99) دمشق – اإلميان
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ره أنت )بأمساء( جاّر وجمرور حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقدي
متعّلق ب )أنبئ( و)هم( مضاف اليه. الفاء استئنافّية )ملّا( ظرف ِبعىن حني يتضّمن 

معىن الشرط متعّلق باْلواب قال: )أنبأ( فعل ماض و)هم( مفعول به والفاعل هو, 
)بأمسائهم( مثل األول متعّلق ب )أنبأ(. )قال( مثل األول اهلمزة لالستفهام 

خي )مل( حرف نفي وقلب وجزم )أقل( مضارع جمزوم, والفاعل ضمري مسترت التوبي
تقديره أنا الالم حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب 

)أقل(. )إّن( حرف مشّبه بالفعل والياء اسم إّن )أعلم( مضارع مرفوع والفاعل أنا 
الواو عاطفة )األرض(  )غيب( مفعول به منصوب )السموات( مضاف اليه جمرور

معطوف على السموات جمرور مثله الواو عاطفة )أعلم( مثل األول )ما( اسم 
موصول يف حمّل نصب مفعول به, )تبدون( فعل مضارع مرفوع والواو فاعل. الواو 
عاطفة )ما( موصول معطوف على ما األول )كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على 

 اه فع اسم كان )تكتمون( مثل تبدون.السكون )مت( ضمري مّتصل يف حمل ر 
 روائع البيان والتفسري

ُهمْ  آَدمُ  يا قالَ )-  مانصه:قال ابن العثيمني يف تفسريها  (بَِأمْسائِِهمْ  أَنِْبئ ْ
القائل هو هللا عّز وجّل؛ و} آدم { هو أبو البشر؛ والظاهر أن هذا اسم 

البياض اخلالص  له, وليس وصفاً؛ وهو مشتق لغة من األُْدمة؛ وهي لون بني
 .اه والسواد

نذكر منها هنا مسألتني هلما عالقة - مسائل مخسلآلية  يف تفسريه وذكر القرطيب-
 ما خمتصره: -رمحه هللا-هبذه اْلزئية من اآلية قال

ُهمْ :" تعاىل قولهاألويل:  عرضهم أن بعد بأمسائهم يعلمهم أن هللا أمره" بَِأمْسائِِهمْ  أَنِْبئ ْ
 فكان شأنه, وعلو فضله على تنبيها عنه سأهلم ِبا أعلم أنه ليعلموا املالئكة على
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 يتعلموا بأن وأمرهم تالمذته وجعلهم له وأسجدهم عليهم قدمه بأن منهم أفضل
 .بالعلم خمتصا له, مسجودا جعله بأن والعظمة اْلالل رتبة له فحصلت. منه

: قولني على آدم بنو أو املالئكة أفضل أميا الباب, هذا من العلماء اختلف -الثانية 
 من واألولياء املالئكة, من الرسل من أفضل البشر من الرسل أن إىل قوم فذهب

. أفضل األعلى املال أن إىل آخرون وذهب. املالئكة من األولياء من أفضل البشر
 بَِأْمرِهِ  َوُهمْ  بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَهُ  ال. ُمْكَرُمونَ  ِعبادٌ " بأهنم املالئكة فضل من احتج

" يُ ْؤَمُرونَ  ما َويَ ْفَعُلونَ  أََمَرُهمْ  ما اَّللََّ  يَ ْعُصونَ  ال[" 27 -26: األنبياء" ]يَ ْعَمُلونَ 
 [.7: التحرمي]

 خري َمإَلٍ  يف ذكرته َمإَلٍ  يف ذكرين من:" وجل عز هللا يقول: )البخاري ويف. 
 . نص وهذا. (277)(منهم

 أولئك الصاحلات وعملوا آمنوا الذين إن:" تعاىل بقوله آدم بين فضل من احتج)و(
 وإن: )السالم عليه وقوله. اخللق هللا برأ من باهلمز,[ 6: البينة" ] الربيئة خري هم

 أحاديث يف جاء وِبا ,(271) احلديث( العلم لطالب رضي أجنحتها لتضع املالئكة
 وهللا باألفضل, إال يباهي وال املالئكة, عرفات بأهل يباهي تعاىل هللا أن من

 أفضل من األنبياء بأن القطع إىل طريق وال: العلماء بعض وقال. (272)أعلم

                                                           
 احلَْثِّ  بَاب 3872 / برقمومسلم  { نفسه هللا وُيذركم} تعاىل هللا قول باب/  7827برقم/  أخرجه البخاري  - 277

 َعزَّ  اَّللَُّ  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  ومتام متنه" قَالَ  -رضي هللا عنه– ُهرَيْ رَةَ  َأيب  َعنْ -تَ َعاىَل  اَّللَِّ  ِذْكرِ  َعَلى
 َمإَلٍ  يِف  ذََكْرتُهُ  َمإَلٍ  يِف  ذََكَرين  َوِإنْ  نَ ْفِسي يِف  ذََكْرتُهُ  نَ ْفِسهِ  يِف  ذََكَرين  ِإنْ  يَْذُكُرين  ِحنيَ  َمَعهُ  َوأَنَا يب  َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا َوَجلَّ 

رٌ  ُهمْ  ُهمْ  َخي ْ رًا ِمينِّ  تَ َقرَّبَ  َوِإنْ  ِمن ْ  َهْرَوَلًة" أَتَ ْيُتهُ  مَيِْشي أَتَاين  َوِإنْ  بَاًعا ِمْنهُ  تَ َقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِإيَلَّ  تَ َقرَّبَ  َوِإنْ  ِذرَاًعا إِلَْيهِ  تَ َقرَّْبتُ  ِشب ْ
 

 ( 78/  77/  1)  والرتهيب لأللباين الرتغيب صحيحانظر  - 271
 هللا رضي هريرة أيب عن واحلاكم صحيحه يف حبان وابن أمحد رواهما من هذه األحاديث اليت قصدها املصنف - 272
 إىل واانظر  هلم فيقول السماء أهل عرفات بأهل يباهي هللا إن قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنومتنه "  عنه

 لأللباين اْلامع صحيح يف 1876:  رقم حديث انظر"و  غربا شعثا جاؤوين عبادي
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 وخرب تعاىل هللا خرب ذلك طريق نأل منهم, خري املالئكة بأن القطع وال املالئكة,
 (277.اه )ذلك من شي هنا ها وليس مة,األ إمجاع أو رسوله

ا) - َماَواتِ  َغْيبَ  أَْعَلمُ  ِإيّنِ  َلُكمْ  أَُقلْ  َأملَْ  قَالَ  بَِأمْسَائِِهمْ  أَنْ َبَأُهمْ  فَ َلمَّ  (َواأْلَْرضِ  السَّ
 رمحه هللا: -:قال ابن العثيمني

قوله تعاىل: } فلما أنبأهم بأمسائهم { أي أنبأ املالئكة؛ } قال { أي قال هللا؛ }  
أمل أقل لكم {: االستفهام هنا للتقرير؛ واملعىن: قلت لكم, كقوله تعاىل: }أمل 

[ : واملعىن: قد شرحنا لك صدرك؛ } إين أعلم 1رح لك صدرك{ ]الشرح: نش
غيب السموات واألرض { أي ما غاب فيهما . وهو نوعان: نسيب؛ وعام؛ فأما 

النسيب فهو ما غاب عن بعض اخللق دون بعض؛ وأما العام فهو ما غاب عن اخللق 
 (273.اه ) عموماً..

 فسرها ابن كثري بقوله: { َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َوَما تُ ْبُدونَ  َما َوأَْعَلمُ } -
{  َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َوَما تُ ْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ : } عباس ابن عن ,(272)الضحاك فروى

  الِكرْب  من نفسه يف إبليس َكَتم ما: يعين العالنية, أعلم كما السر أعلم: يقول: قال
 (277اه  ).واالغرتار
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 قبلها قال السعدي:وعن فوائد هذه اآلية وما -
؛ متكلما يزل مل وأنه؛ تعاىل هلل الكالم إثبات؛ واآليات العرب من اآليات هذه ويف

 عليه خفيت إذا العبد أن وفيه حكيم, عليم وأنه؛ شاء ِبا ويتكلم؛ شاء ما يقول
؛ عقله واهتام؛ التسليم؛ عليه جبافالو  واملأمورات املخلوقات بعض يف هللا حكمة

 ما بتعليمهم؛ هبم وإحسانه؛ املالئكة بشأن هللا اعتناء وفيه باحلكمة, هلل واإلقرار
 (276اه ) .يعلموه مل ما على وتنبيههم؛ جهلوا

 
 اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَ رَ  َأىَب  ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قُ ْلَنا َوِإذْ 

(73 ) 
 (:278)اآلية  مفردات عرابإ

الواو استئنافّية )إذ قلنا للمالئكة( سبق إعراب نظريها )اسجدوا( فعل أمر وفاعله. 
)آلدم( جار وجمرور متعّلق ب )اسجدوا(, وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه من الصرف 

للعلمّية والعجمة الفاء استئنافّية )سجدوا( فعل ماض وفاعله )إال( أداة استثناء 
ب ممتنع من التنوين للعلمية والعجمة. )أىب( فعل )إبليس( مستثىن ب )إال( منصو 

ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي 
إبليس الواو عاطفة )استكرب( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو الواو 

 اعرتاضّية أو حالّية )كان( فعل ماض ناقص وامسه ضمري مسترت تقديره هو )من
 اه الكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب كان, وعالمة اْلّر الياء.

 روائع البيان والتفسري
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 رمحه هللا:–:قال الشنقيطي (آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ)-
 سورة يف صرح وقد " خلقه بعد أو آدم خلق قبل ذلك هلم قال هل هنا يبني مل
 وإذ: ) «احلجر» يف فقال.  آدم خلق قبل ذلك هلم قال بأنه «ص» و «احلجر»

 ونفخت سويته فإذا مسنون محإ من صلصال من بشرا خالق إين للمالئكة ربك قال
 إذ: ) «ص» سورة يف وقال ,[ 29 , 28 اآلية( ]ساجدين له فقعوا روحي من فيه

 روحي من فيه ونفخت سويته فإذا طني من بشرا خالق إين للمالئكة ربك قال
 (279)[ . .62 , 61 اآلية( ]ساجدين له فقعوا

 قال السعدي يف تفسري ها: ( َواْسَتْكبَ رَ  َأىَب  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا )-
 أمر فامتثلوا تعاىل, هلل وعبودية؛ وتعظيما له إكراما؛ آلدم بالسجود تعاىل أمرهم مث

؛ السجود عن امتنع{  واستكرب َأىَب  إِْبِليسَ  ِإال}  بالسجود, كلهم وبادروا؛ هللا
 اإلباء وهذا{  ِطيًنا َخَلْقتَ  ِلَمنْ  أََأْسُجدُ : } قال آدم, وعلى هللا أمر عن واستكرب

 وآلدم هلل عداوته حينئذ فتبينت؛ عليه منطو هو الذي الكفر نتيجة؛ واالستكبار منه
 (217)7اه .واستكباره وكفره

 تفسريها:يف  -رمحه هللا-قال ابن العثيمني (اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ )-
{  كان} أن على بناءً  هللا علم يف الكافرين من كان: املراد أن العلماء بعض زعم
 أن: هذا من أحسن خترجياً  هناك لكن سابق؛ شيء على يدل ضياوامل ماٍض؛ فعل

 هبذه املوصوف اتصاف ِتقق هبا ويراد الزمان, مسلوبة أحياناً  تأِت" كان" إن: نقول
 وقوله ,[ 97: النساء{ ]رحيماً  غفوراً  هللا وكان} :تعاىل قوله ذلك ومن الصفة؛

 مسيعاً  هللا وكان: }تعاىل وقوله ,[ 128: النساء{ ]حكيماً  عزيزاً  هللا وكان: }تعاىل
 بل مضى؛ فيما كان أنه املعىن ليس هذه أشبهها؛ وما ,[ 173: النساء{ ]بصرياً 
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 ِبا املوصوف اتصاف ِتقيق هبا ويراد الزمان, مسلوبة هنا{  كان}  فتكون يزال؛ ال
 على الكالم وجُيرى تأويل؛ فيه وليس األقرب, هو وهذا اْلملة؛ عليه دلت

 (211اه )..ظاهره
َها وَُكاَل  اْْلَنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقُ ْلَنا  َهِذهِ  تَ ْقَربَا َواَل  ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغًدا ِمن ْ

َجَرةَ   (72) الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ  فَ َتُكونَا الشَّ
 (:212)اآلية  مفردات عرابإ

الواو عاطفة )قلنا( فعل ماض مبيّن على السكون و)نا( فاعل )يا( أداة نداء )آدم( 
منادى مفرد علم مبيّن على الضم يف حمّل نصب )اسكن( فعل أمر والفاعل ضمري 

مسترت تقديره أنت )أنت( ضمري منفصل يف حمّل رفع توكيد للفاعل املسترت الواو 
تبعه يف الرفع والكاف مضاف إليه يف عاطفة )زوج( معطوف على الضمري املسترت 

حمّل جّر )اْلّنة( مفعول به منصوب الواو عاطفة )كال( فعل أمر مبيّن على حذف 
النون و)األلف( ضمري مّتصل مبيّن يف رفع فاعل )من( حرف جّر واهلاء ضمري 

مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )كال( )رغدا( مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه 
كال رغد )حيث( ظرف مكان مبيّن على الضّم يف حمّل نصب متعّلق ب صفته أي أ

)كال(, )شئتما( فعل وفاعل.. التاء فاعل و)ما( حرف عماد داّل على التثنية الواو 
عاطفة )ال( ناهية جازمة )تقرب( مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون 

اسم إشارة مبيّن  و)األلف( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )ها( حرف تنبيه )ذه(
على الكسر يف حمّل نصب مفعول به )الشجرة( بدل من ذه تبعه يف اْلّر الفاء فاء 

السببّية )تكونا( مضارع ناقص منصوب ب )أن( مضمرة بعد فاء السببّية, 
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و)األلف( ضمري مّتصل يف حمل رفع اسم تكون )من الظاملني( جار وجمرور متعّلق 
 اه الياء. ِبحذوف خرب تكون, وعالمة اْلرّ 

 روائع البيان والتفسري
 قال القرطيب ماخمتصره:( اْْلَنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يا َوقُ ْلنا)-

 قال إخراجه وبعد اْلنة, عن وأبعده كفره عند إبليس أخرج تعاىل هللا أن خالف ال
 إليه وسكن. السكون حمل وهو مسكنا, واختذها اإلقامة الزم أي اسكن,: آلدم

 معروف والسكني. إليه سكن ما كل: والسكن النار,: والسكن. سكونا يسكن
 (217اه )..وحركته تصرفه لقلة املسكني ومنه املذبوح, حركة يسكن ألنه به مسي

 : هاتأويل يف الطربي جعفر أبو قالو -
 اْلنة من أخرج إبليس إن: قال من قول صحة على واضحة داللة اآلية هذه ويف

. األرض إىل إبليس يهبط أن قبل آدمُ  وُأسكنها آلدم, السجود عن االستكبار بعد
 منها وُكال اْلنة وزوجك أنت اسكنْ  آدمُ  يا وقلنا:"يقول ثناؤه جل هللا تسمعون أال

 عنها الشيطانُ  فأزهلما الظاملني منَ  فتكونا الشجرةَ  هذه تَقربا وال شئتما حيثُ  َرغًدا
 لُِعن أن بعد هللا طاعة عن أزهلما إمنا إبليس أن تبني فقد". فيه كانا مما فأخَرجهما

 كان وحينئذ الروح, فيه نُفخ أن بعد كان آلدم املالئكة سجود ألن التكرب, وأظهرَ 
 (213اه ).اللعنة عليه حلَّت ذلك من االمتناع وعند له, السجود من إبليس امتناع

 :-هللارمحه -قال ابن العثيمني {  الشجرة هذه تقربا وال} -
 جاء ما كل ألن احلضوري؛ للعهد فيها" أل" و بعينها, الشجرة إىل تعاىل هللا أشار

 إىل اإلشارة يعين اإلشارة اسم إن إذ احلضوري؛ للعهد فهو اإلشارة اسم بعد" أل" ب 
 (212)..إهبامها على فتبقى النوع, معلومة غري الشجرة وهذه قريب؛ شيء
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 :يف تفسريها -رمحه هللا-قال السعدي { الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ  فَ َتُكونَا} -
 .الظلم عليه رتب ألنه؛ للتحرمي النهي أن على دل

: أي أزهلما, حىت؛ عنه هنيا ما تناول هلما ويزين هلما يوسوس عدومها يزل فلم
 النَّاِصِحنيَ  َلِمنَ  َلُكَما ِإيّنِ }  باهلل{  َوقَامَسَُهَما. } بتزيينه الزلل على محلهما

 إىل وأهبطوا؛ والرغد النعيم من فيه كانا مما فأخرجهما؛ وأطاعاه به فاغرتا{ 
 (217)اه .واجملاهدة والنصب التعب دار

 
َُما ْيطَانُ  فََأَزهلَّ َها الشَّ  َعُدوى  لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقُ ْلَنا ِفيهِ  َكانَا ممَّا فََأْخَرَجُهَما َعن ْ

 (77) ِحنيٍ  ِإىَل  َوَمَتاعٌ  ُمْستَ َقرى  اأْلَْرضِ  يف  َوَلُكمْ 
 (:216)اآلية  مفردات عرابإ

الفاء استئنافّية )أزّل( فعل ماض و)مها( ضمري مّتصل يف حمل نصب مفعول به 
)الشيطان( فاعل مرفوع )عن( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

)أزهّلما(, الفاء عاطفة )أخرجهما( مثل أزهّلما )من( حرف جّر )ما( اسم موصول 
ماض ناقص و)األلف(  يف حمل جّر ب )من( متعّلق ب )أخرجهما(. )كان( فعل

ضمري يف حمّل رفع اسم كان )يف( حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق 
ِبحذوف خرب كان الواو عاطفة )قلنا( فعل ماض وفاعله )اهبطوا( فعل أمر مبيّن 

على حذف النون.. والواو فاعل )بعض( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل 
نعت تقّدم  -وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من عدوّ  جّر مضاف اليه )لبعض( جارّ 

)عدّو( خرب املبتدأ بعضكم الواو عاطفة أو استئنافّية الالم حرف  -على املنعوت
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جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )يف األرض( جاّر وجمرور 
واو على متعّلق ِبحذوف اخلرب )مستقّر( مبتدأ مؤّخر مرفوع )متاع( معطوف بال

 اه مستقّر مرفوع مثله )اىل حني( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )متاع(.
 روائع البيان والتفسري

َُما)- ْيطَانُ  فََأَزهلَّ َها فََأْخَرَجُهَما الشَّ  قال ابن العثيمني يف تفسري اآلية: (ِفيهِ  َكانَا ممَّا َعن ْ
}  أن بينهما والفرق ؛{ فأزاهلما: } قراءة ويف ؛{ الشيطان زهلماأف: } تعاىل قوله

 األوىل القراءة فعلى حنَّامها؛ ِبعىن{  أزاهلما} و الزلل؛ يف أوقعهما ِبعىن{  أزهلما
 يكون الثانية وعلى منها؛ وُأخرجا عنها, فزاال الزلل, يف أوقعهما الشيطان يكون

 أن أىب الذي الشيطان أنه الظاهر{  الشيطان} و تنحيتهما؛ يف سبباً  الشيطان
 يسجد أن أىب حني هو فعل كما هللا ِبعصية ليقوما هلما وسوس: آلدم يسجد

 ..آلدم
{  فيه كانا مما فأخرجهما: } تعاىل قال وهلذا اْلنة؛ عن أي{  عنها: } تعاىل قوله

 (218اه )..األماكن من يكون ما أحسن يف كانا ألهنما النعيم؛ من
 يف البيان فقال ما خمتصره:  القرطيبوزاد -

:" فقوله املكان عن زال من أزال جعل إذا" ِفيهِ  كانا ممَّا فََأْخَرَجُهما:" تعاىل قوله
 مكان إىل فيه كانا مكان عن يزوال أن ميكن قد إذ للزوال, وبيان تأكيد" فََأْخَرَجُهما

 ألهنما األرض, إىل اْلنة من إخراجهما كان وإمنا كذلك, وليس اْلنة, من آخر
 إخراجه -هللا لعنه -إبليس يقصد ومل. األرض يف خليفة آدم وليكون منها, خلقا

 وال مقصده يبلغ فلم هو, أبعد كما وإبعاده مرتبته من إسقاطه قصد وإمنا منها
 .ظن وخيبة نفس وغيظ عني (219)سخنة ازداد بل مراده, أدرك
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 عليه فصار[ 122: طه"  ] َوَهدى َعَلْيهِ  فَتابَ  رَبُّهُ  اْجَتباهُ  مُثَّ :" ثناؤه جل هللا قال 
! واْلار اخلليفة بني فكم داره, يف له جارا كان أن بعد أرضه يف هللا خليفة السالم

 وال. وإغوائه بسببه كان ألنه إبليس, إىل ذلك ونسب. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى
 يف واختلف آدم, إغواء متويل كان إبليس أن وغريهم التأويل أهل بني خالف

 (227.اه )الكيفية
قال  (ِحنيٍ  ِإىَل  َوَمَتاعٌ  ُمْستَ َقرى  اأْلَْرضِ  يف  َوَلُكمْ  َعُدوى  لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقُ ْلَنا)-

 يف تفسريها: السعدي
 ضرر يف وجيتهد جيد؛ العدو أن املعلوم ومن وذريته, إلبليس أعداء؛ وذريته آدم: أي

 هذا, ضمن ففي طريق, بكل اخلري وحرمانه؛ طريق بكل إليه الشر وإيصال عدوه
ْيطَانَ  ِإنَّ }  تعاىل قال كما الشيطان من آدم بين ِتذير ُذوهُ  َعُدوى  َلُكمْ  الشَّ  َعُدوًّا فَاختَِّ

َا ِعريِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكونُوا ِحْزبَهُ  َيْدُعو ِإمنَّ  ُدوين  ِمنْ  أَْولَِياءَ  َوُذرِّي ََّتهُ  أَفَ َتتَِّخُذونَهُ { }  السَّ
 {  َبَدال لِلظَّاِلِمنيَ  بِْئسَ  َعُدوى  َلُكمْ  مْ َوهُ 

 رمحه هللا: -مث قال
 انقضاء{  ِحنيٍ  ِإىَل  َوَمَتاعٌ }  وقرار, مسكن: أي{  ُمْستَ َقرى  األْرضِ  يِف  َوَلُكمْ } 

 هذه مدة أن ففيها لكم, وخلقت هلا, خلقتم اليت للدار منها تنتقلون مث آجالكم,
 الدار, لتلك منها يتزود معرب هي وإمنا حقيقيا, مسكنا ليست عارضة, مؤقتة احلياة,

 (221اه ).لالستقرار تعمر وال
 

ى وَّابُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َعَلْيهِ  فَ َتابَ  َكِلَماتٍ  رَبِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  فَ تَ َلقَّ  (76) الرَِّحيمُ  الت َّ

                                                           
 (  712/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 227
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 (:222)اآلية  مفردات عرابإ
األلف )آدم( فاعل الفاء عاطفة )تلّقى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على 

مرفوع )من رّب( جار وجمرور متعّلق ب )تلّقى( واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر 
مضاف اليه )كلمات( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة الفاء عاطفة 

)تاب( فعل ماض والفاعل هو أي اَّلّل )على( حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر 
 متعّلق ب )تاب(.

د ونصب واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم إّن )هو( ضمري )إّن( حرف توكي
 اه فصل )التّواب( خرب إّن مرفوع )الرحيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ى)-  :الطربي جعفر أبو قال (َعَلْيهِ  فَ َتابَ  َكِلَماتٍ  رَبِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  فَ تَ َلقَّ

 الرجلُ  يتلقى كما اللقاء, من التفعُّل وأصله.   وقَِبل أخذ إنه: فقيل ,"آدم فتلقى" 
" فتلقى:"قوله يف كذلك ذلك فكأنَّ  سفره, أو غيبته من قدومه عند ُمستقبَله الرجلَ 

ى: إًذا ذلك فمعىن. به أخرب أو إليه أوحى حني بالقبول فتلقاه استقبله كأنه ,  فلقَّ
اها توبة, كلمات آدمَ  هللا  بقيله عليه هللا فتاب تائًبا, عنه وأخذها ربه من آدم فتلقَّ

 (227.اه )ربه من إياها وقبوله إياها,
 :-رمحه اللله-وزاد الشنقيطي بياناً فقال-

                                                           
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 222
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 ولكنه , الكلمات هذه ما هنا يبني مل( كلمات ربه من آدم فتلقى: ) تعاىل قوله
 وترمحنا لنا تغفر مل وإن أنفسنا ظلمنا ربنا قاال: ) بقوله , «األعراف» سورة يف بينها

 (223اه )[ .27 اآلية( ]اخلاسرين من لنكونن
 ( قال ابن العثيمني يف تفسريه لآلية: الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َعَلْيهِ  فَ َتابَ )-

قوله تعاىل: } فتاب عليه {: الفاعل هو هللا . يعين فتاب ربه عليه؛ و"التوبة" هي 
 وجّل..رفع املؤاخذة, والعفو عن املذنب إذا رجع إىل ربه عّز 

قوله تعاىل: } إنه هو التواب الرحيم {: هذه اْلملة تعليل لقوله تعاىل: } فتاب 
عليه {؛ ألن التوبة مقتضى هذين االمسني العظيمني: } التواب الرحيم {؛ و} هو 
{ ضمري فصل يفيد هنا احلصر, والتوكيد؛ و} التواب { صيغة مبالغة من "تاب"؛ 

توبة هللا؛ ولذلك مسى هللا نفسه "التواب" ؛ و} الرحيم وذلك لكثرة التائبني, وكثرة 
 (222اه ) { أي ذو الرمحة الواسعة الواصلة إىل من شاء من عباده..

 
َها اْهِبطُوا قُ ْلَنا يًعا ِمن ْ ا مجَِ  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفاَل  ُهَدايَ  تَِبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمينِّ  يَْأتِيَ نَُّكمْ  فَِإمَّ

 ( 78) َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل 
 (:227)اآلية  مفردات عرابإ

)قلنا( فعل وفاعل )اهبطوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )من(  
حرف جّر و)ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )اهبطوا(. )مجيعا( حال 
منصوبة أي جمتمعني الفاء استئنافّية )إن( حرف شرط جازم )ما( زائدة )يأتنّي( 

على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط والنون نون التوكيد الثقيلة و)كم(  مضارع مبينّ 
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ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )من( حرف جّر والنون للوقاية والياء ضمري 
يف حمّل جّر متعّلق ب )يأتنّي(, )هدى( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة 

( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع على األلف, الفاء رابطة ْلواب الشرط إن )من
مبتدأ )تبع( فعل ماض والفاعل هو )هدى( مفعول به منصوب وعالمة نصبه 

الفتحة املقّدرة على األلف والياء مضاف اليه الفاء رابطة ْلواب الشرط الثاين )ال( 
 نافية مهملة.

 )خوف( مبتدأ مرفوع )على( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق
ِبحذوف خرب املبتدأ الواو عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )هم( ضمري منفصل يف 

حمّل رفع مبتدأ )ُيزنون( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون والواو ضمري 
 اه مّتصل يف حمّل رفع فاعل.

 روائع البيان والتفسري
َها اْهِبطُوا قُ ْلَنا)- يًعا ِمن ْ  ما خمتصره:قال القرطيب يف تفسريه  (مجَِ

 مراأل كرر: وقيل. قم قم: لرجل تقول كما وتأكيده, التغليظ جهة على األمر كرر
 إتيان وبالثاين العداوة باألول فعلق اآلخر حكم غري حكما منهما أمر بكل علق ملا

 (226).اهلدى
ا) -  (َُيْزَنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفاَل  ُهَدايَ  تَِبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمينِّ  يَْأتِيَ نَُّكمْ  فَِإمَّ

 :-رمحه هللا-قال السعدي
ا يَْأتِيَ نَُّكْم ِمينِّ ُهًدى { أي: أيَّ ك رر اإلهباط, لريتب عليه ما ذكر وهو قوله: } فَِإمَّ

هدى, أي: رسول وكتاب يهديكم ملا  -يا معشر الثقلني-وقت وزمان جاءكم مين 
يقربكم مين, ويدنيكم مين؛ ويدنيكم من رضائي, } فمن تبع هداي { منكم, بأن 
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م, وذلك بتصديق مجيع أخبار الرسل والكتب, آمن برسلي وكتيب, واهتدى هب
 واالمتثال لألمر واالجتناب للنهي, } َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َُيَْزنُوَن { .

 ويف اآلية األخرى: } َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى { .
 فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء:

ينهما, أن املكروه إن كان قد مضى, أحدث احلزن, نفي اخلوف واحلزن والفرق ب
وإن كان منتظرا, أحدث اخلوف, فنفامها عمن اتبع هداه وإذا انتفيا, حصل 

ضدمها, وهو األمن التام, وكذلك نفي الضالل والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا 
ثبت ضدمها, وهو اهلدى والسعادة, فمن اتبع هداه, حصل له األمن والسعادة 

لدنيوية واألخروية واهلدى, وانتفى عنه كل مكروه, من اخلوف, واحلزن, والضالل, ا
والشقاء, فحصل له املرغوب, واندفع عنه املرهوب, وهذا عكس من مل يتبع هداه, 

 (228اه )فكفر به, وكذب بآياته.
بُوا َكَفُروا َوالَِّذينَ   (79) َخاِلُدونَ  َهاِفي ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  بِآيَاتَِنا وََكذَّ

 (:229)اآلية  مفردات عرابإ
الواو عاطفة )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )كفروا( فعل ماض 

وفاعله الواو عاطفة )كّذبوا( مثل كفروا )بآيات( جاّر وجمرور متعّلق ب )كّذبوا( 
الكسر  و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )أوالء( اسم إشارة مبيّن على

يف حمّل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب, )أصحاب( خرب مرفوع )النار( مضاف 
اليه جمرور )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )يف( حرف جّر و)ها( ضمري 

مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )خالدون( وهو خرب املبتدأ هم مرفوع وعالمة رفعه 
 اه الواو.
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 روائع البيان والتفسري
بُوا: )لقوله أشركوا, أي" َكَفُروا َوالَِّذينَ :" تعاىل قوله :-رمحه هللا-القرطيبقال -  وََكذَّ

 نأف ما زمان يف ما حالة يف بالشيء االقرتان: الصحبة (النَّارِ  َأْصحابُ  أُولِئكَ  بِآياتِنا
 النار أهل صحبة هي وهكذا الصحبة كمال فهو واخللطة املالزمة كانت

 (277اه ).هلا
: هللا وآيات. رسلي وكّذبوا آياِت َجحدوا والذين: يعين :-رمحه هللا-الطربيوقال -

 والشواهد األعالم من الرُُّسل به جاءت وما وربوبّيته, وحدانّيته على وأدلُته ُحَججه
 التغطيةُ  الكفر, معىن أن بّينا وقد. رهّبا عن أنبأتْ  فيما صدقها وعلى ذلك, على
 .الشيء على
 والغرمي لصاحبه, الصاحب مالزمة هلا, املالزمون: أي ".النار أصحاب أولئك"

 هم وال العذاب عنهم يفرت وال منها, خيرجون ال{  َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ }  لغرميه,
 (271)يف تفسريه-رمحه هللا-قاله السعدي .ينصرون

 يف تفسري قوله تعاىل:: -رمحه هللا-وقال ابن العثيمني-
 ودليل األبدي؛ الدائم املكث, بذلك واملراد ماكثون؛ أي{  خالدون فيها هم}  

 اْلن؛ يف وآية األحزاب, يف وآية النساء, يف آية هللا؛ كتاب يف آيات ثالث ذلك
 وال هلم ليغفر هللا يكن مل وظلموا كفروا الذين إن: }تعاىل فقوله النساء آية أما

 ؛[ 179 ,178: النساء{ ]أبداً  فيها خالدين جهنم طريق إال*  طريقاً  ليهديهم
 خالدين*  سعرياً  هلم وأعد الكافرين لعن هللا إن: }تعاىل فقوله األحزاب آية وأما
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 هللا يعص ومن: }تعاىل فقوله اْلن آية وأما ؛[ 72 ,73: األحزاب{ ]أبداً  فيها
 (272.اه )2: اْلن{ ]أبداً  فيها خالدين جهنم نار له فإن ورسوله

 َوِإيَّايَ  بَِعْهدُِكمْ  أُوفِ  بَِعْهِدي َوَأْوفُوا َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  يَا
 (37) فَاْرَهُبونِ 

 (:277)اآلية  مفردات عرابإ
)يا( أداة نداء )بين( منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق جبمع  

املذكر السامل, )إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الفتحة فهو ممنوع من 
الصرف للعلمّية والعجمة )اذكروا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل 

فتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكّلم )نعمة( مفعول به منصوب وعالمة النصب ال
منع من ظهورها اشتغال احملّل حبركة املناسبة والياء ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف 
اليه )اليت( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب نعت ل )نعميت(, )أنعمت( فعل ماض 

وفاعله )على( حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )أنعمت(, 
واو عاطفة )أوفوا( مثل اذكروا )بعهد( جار وجمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة ال

على ما قبل الياء متعّلق ب )أوفوا(, الياء مضاف إليه )أوف( فعل مضارع جمزوم 
جبواب الطلب وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا 

ق ب )أوف(. الواو عاطفة )إيّاي( ضمري )بعهدكم( جاّر وجمرور ومضاف إليه متعلّ 
منفصل مبيّن يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره ارهبوا الفاء زائدة, 

)ارهبوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل والنون للوقاية, وقت الفعل 
 اه من الكسر باّتصاله بياء املتكّلم اليت حذفت للتخفيف وهي مفعول به.
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 ع البيان والتفسريروائ
 ( ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  ا) يَ -

 :يف تفسريها عثيمنيقال ابن 
 لقبيلة, كانت إذا لكن للذكور, تكون أن" بين" يف واألصل إسرائيل؛ أوالد يا أي

 يا: } تعاىل وقوله ,{ آدم بين يا: } تعاىل كقوله واإلناث, الذكور, مشلت ألمة أو
 ؛ (273)اخلليل إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب لقب{  إسرائيل} و ؛{ إسرائيل بين

 النداء لكن ورسلهم؛ والنصارى, اليهود, هم وبنوه هللا؛ عبد.  قيل ما على.  ومعناه
 ووجه وسلم؛ عليه هللا صلى النيب عهد يف املوجودين والنصارى لليهود اآلية هذه يف

 قبائل ثالث إسرائيل بين من وكان مدنية؛ السورة ألن إسرائيل؛ لبين النداء تعاىل هللا
 املدينة سكنوا قريظة؛ وبنو النضري, وبنو قينقاع, بنو: وهم املدينة يف اليهود من

 به, ليؤمنوا املدينة مهاجره سيكون أنه علموا الذي وسلم عليه هللا صلى للنيب ترقباً 
 (272اه )..به كفروا عرفوا ما جاءهم ملا لكن ويتبعوه؛

مل يبني هنا ما  -رمحه هللا  -قال الشنقيطي(  َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا)-
هذه النعمة اليت أنعمها عليهم , ولكنه بينها يف آيات أخر , كقوله : )وظللنا 

[ , وقوله : )وإذ جنيناكم من 26 \ 2عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى( ]
ه : )ونريد أن منن على الذين آل فرعون يسومونكم سوء العذاب( اآلية , وقول

                                                           
ومعناه  إسرائيل ويسمى يعقوبإسرائيل,  األسباط االثين عشر, وإليه ينسب شعب بين أبو يعقوب عليه السالم - 273

ف أبيه إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم. أمرته ولد يف .روح هللا يف العربية ََ  أرض الكنعانيني )فلسطني( وشب يف َكَن

تزوج ابنيت خاله ووهبت كل  أمه أن يسافر إىل خاله بالعراق ألهنا خافت أن يبطش به أخوه الذي كان توعده. وقد
عشر الذين يُسّمون األسباط, وأصبح كل واحد منهم أبا لسبط  فولدت له النسوة األربع أوالده االثينمنهما جاريتها له 

أُلقي  يعقوب بصره حزن ًا على ابنه يوسف الذي مكر به إخوته مث ّرد هللا إليه بصره بعد أن من أسباط بين إسرائيل. فقد
يعقوب يف مصر بعد سبعة عشر  وشدة حزن وأمل. تويفعليه ثوب يوسف عليه السالم الذي اجتمع به بعد طول غياب 

أوصى يعقوب ابنه يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق ففعل  عام ًا من اجتماعه بولده احلبيب يوسف عليه السالم, وقد
 .أبيه إسحاق يف مغارة ِبدينة اخلليل صلوات هللا عليهم أمجعني وسار به إىل فلسطني ودفنه عند
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استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف األرض ونري 
[ إىل غري ذلك من 7,  2 \ 28فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا ُيذرون( ]

 (277اه )اآليات .
 املقصود بالعهد  :يف بيان قال ابن كثري  ( بَِعْهدُِكمْ  أُوفِ  بَِعْهِدي َوَأْوفُوا ) -

ُهمُ  َوبَ َعثْ َنا ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  ِميثَاقَ  اَّللَُّ  َأَخذَ  َوَلَقدْ : } قوله هو: البصري احلسن قال  ِمن ْ
الةَ  أََقْمُتمُ  لَِئنْ  َمَعُكمْ  ِإيّنِ  اَّللَُّ  َوقَالَ  نَِقيًبا َعَشرَ  اثْ يَنْ   ِبُرُسِلي َوآَمْنُتمْ  الزََّكاةَ  َوآتَ ْيُتمُ  الصَّ

َرنَّ  َحَسًنا قَ ْرًضا اَّللََّ  َوأَقْ َرْضُتمُ  َوَعزَّْرمُتُوُهمْ   َجنَّاتٍ  َوألْدِخَلنَُّكمْ  َسيَِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ألَكفِّ
 هللا أخذه الذي هو: آخرون وقال[. 12: املائدة] اآلية{  األنْ َهارُ  َِتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي

 واملراد الشعوب مجيع يطيعه عظيما نبًيا إمساعيل بين من سيبعث أنه التوراة يف عليهم
. أجران له وجعل اْلنة وأدخل ذنبه له ُغفر اتبعه فمن وسلم عليه هللا صلى حممد به

 (276اه ) .
أي ال ترهبوا إال إياي؛ و "الرهبة" شدة قال ابن العثيمني:  – ( فَاْرَهُبونِ  َوِإيَّايَ )-

 اخلوف.
ن الرهبة إيف شرحه لفوائد هذه اْلزئية من اآلية نفحات فقد قال: -رمحه هللا–وله 

 عبادة؛ ألن هللا تعاىل أمر هبا, وأمر بإخالصها..
 فإن قال قائل: هل ينايف التوحيد أن خياف اإلنسان من سُبع, أو من عدو"

فاْلواب: ال ينايف هذا التوحيد؛ وهلذا وقع من الرسل: إبراهيم . عليه الصالة 
والسالم . ملا جاءه الضيوف, ومل يأكلوا أوجس منهم خيفة؛ وموسى . عليه الصالة 

والسالم . ملا ألقى السحرة حباهلم, وعصيهم أوجس يف نفسه خيفة؛ وألن اخلوف 
نسان: "إنك إذا خفت من أحد سوى هللا الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا إل
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خوفاً طبيعياً لكنت مشركاً", لكان هذا من تكليف ما ال يطاق؛ ألن خوف 
اإلنسان مما خياف منه خوٌف طبيعي غريزي ال ميكنه دفعه؛ كل إنسان خياف مما 

 خُيشى منه الضرر..
 فإن قال قائل: لو منعه اخلوف من واجب عليه هل يُنهى عنه, أو ال"

واب: نعم, يُنهى عنه؛ ألن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إال إذا جاء فاْل
الشرع بالعفو عنه يف هذه احلال فال حرج عليه يف هذا اخلوف؛ قال هللا تعاىل: }إمنا 

ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني{ ]آل عمران: 
أن ختالف ما أمر هللا به يف هذه احلال [ ؛ لكن إذا كان يف الشرع رخصة لك 162

فال بأس؛ وهلذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صالة الفريضة, وحوله جدار قصري, 
وخيشى إن قام أن يتبني للعدو؛ فله أن يصلي قاعداً؛ وهذا ألن هللا تعاىل عفا عنه: 

و أكثر من [ ؛ ولو كان العد17قال هللا تعاىل: }فاتقوا هللا ما استطعتم{ ]التغابن: 
 (278اه )مثَلي املسلمني فال يلزمهم أن يصابروهم, وجيوز أن يفروا..

 

 مَثًَنا بِآيَاِت  َتْشتَ ُروا َواَل  بِهِ  َكاِفرٍ  أَوَّلَ  َتُكونُوا َواَل  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا أَنْ َزْلتُ  ِبَا َوآِمُنوا)
 (31) فَات َُّقونِ  َوإِيَّايَ  قَِلياًل 

 (:279)اآلية  مفردات عرابإ
الواو عاطفة )آمنوا( فعل آمر.. والواو فاعل, الباء حرف جّر )ما( اسم موصول 

مبيّن يف حمّل جّر بالباء متعّلق ب )آمنوا(, والعائد حمذوف )أنزلت( فعل ماض 
وفاعله )مصّدقا( حال من الضمري املفعول يف أنزلت الالم الم التقوية زائدة )ما( 

 السم الفاعل.اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به 
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)مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة املوصول و)كم( ضمري مّتصل 
يف حمّل جّر مضاف إليه الواو عاطفة )ال( ناهية جازمة )تكونوا( مضارع ناقص 

جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون والواو ضمري مّتصل يف حمّل رفع اسم تكون )أول( 
ور الباء حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل خرب تكون منصوب )كافر( مضاف اليه جمر 

جر متعّلق ب )كافر(, الواو عاطفة )ال تشرتوا( مثل ال تكونوا ولكّنه تام بتضمينه 
معىن تستبدلوا )بآيات( جاّر وجمرور متعّلق ب )تشرتوا(, والياء مضاف اليه )مثنا( 

فاتّقون( مفعول به منصوب )قليال( نعت ل )مثنا( منصوب مثله الواو عاطفة )إياي 
 اه مثل اياي فارهبون يف اآلية السابقة.

 روائع البيان والتفسري
 ( قال السعدي يف تفسري ها:َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا أَنْ َزْلتُ  ِبَا َوآِمُنوا)-

 عليه هللا صلى حممد ورسوله عبده على أنزله الذي القرآن وهو{  أَنزْلتُ  ِبَا َوآِمُنوا} 
 وذكر عليه, أنزل ِبن اإلميان ذلك, ويستلزم واتباعه, به, باإلميان فأمرهم وسلم,

 وال خمالفا ال له موافقا: أي{  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا: } فقال به, إلمياهنم الداعي
 من لكم مانع فال؛ هلا خمالف غري الكتب, من معكم ملا موافقا كان فإذا مناقضا,

 به, وصدق به آمن من أوىل فأنتم املرسلون, به جاءت ِبا جاء ألنه به, اإلميان
 .والعلم الكتب أهل لكونكم

 عاد به, تؤمنوا مل إن أنكم إىل إشارة{  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا: } قوله يف فإن وأيضا
 وعيسى موسى به جاء الذي هو به جاء ما ألن معكم, ما بتكذيب عليكم, ذلك

 (237اه ).معكم ملا تكذيب له فتكذيبكم األنبياء, من وغريمها
 : قولهذكر ابن كثري يف تفسريه  (بِهِ  َكاِفرٍ  أَوَّلَ  َتُكونُوا َواَل ) -
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 من وغريهم قريش كفار من تقدمهم قد ألنه إسرائيل؛ بين من به كفر من أول
 يهود فإن مباشرة, إسرائيل بين من به كفر من أول املراد وإمنا كثري, َبشر العرب

 به كفر من أول أهنم يستلزم به فكفرهم بالقرآن, خوطبوا إسرائيل بين أول املدينة
 (231اه ).جنسهم من

 رمحه هللا:-فسرها ابن العثيمني فقال (فَات َُّقونِ  َوِإيَّايَ  قَِلياًل  مَثًَنا بِآيَاِت  َتْشتَ ُروا َواَل ) -
 اْلاه, أي{  قليالً  مثناً  بآياِت}  تأخذوا؛ ال أي{  تشرتوا وال: } تعاىل قوله

 اتبعوا أهنم ولو الدنيا؛ يريدون كفروا إمنا إسرائيل بين ألن ذلك؛ أشبه وما والرئاسة,
 حسداً, لكن مرتني؛ أجرهم وألوتوا القمة, يف لكانوا وسلم عليه هللا صلى حممداً 

 عليه هللا صلى النيب حسدوا كتاب أهل هم وأهنم والشرف, اْلاه, بقاء وابتغاء
 و إياي؛ إال تتقوا ال أي{  فاتقون وإياي: } تعاىل قوله ..به يؤمنوا فلم ,) وسلم

 ففي نواهيه؛ واجتناب أوامره, بفعل وجلّ  عزّ  هللا عذاب من وقاية اختاذ" التقوى"
 ويف عصياناً؛ خيالفوها وأال الشريعة, بالتزام أمر{  فارهبون وإياي: } األوىل اآلية
 وال األمر, يف ال خيالفوها وأال الشريعة, بالتزام أمر{  فاتقون وإياي: } اآلية هذه

 (232اه )..النهي يف
 

 (32) تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  احلَْقَّ  َوَتْكُتُموا بِاْلَباِطلِ  احلَْقَّ  تَ ْلِبُسوا َواَل 
 (:237)اآلية  مفردات عرابإ

الواو عاطفة )ال تلبسوا( مثل ال تكونوا يف اآلية السابقة ولكّنه تام )احلّق( مفعول به 
جاّر وجمرور متعّلق ب )تلبسوا(, الواو عاطفة أو واو املعّية منصوب )بالباطل( 

أو منصوب ب )أن( مضمرة بعد  -)تكتموا( مضارع جمزوم معطوف على تلبسوا
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.. والواو فاعل )احلق( مفعول به منصوب الواو حالّية )أنتم( ضمري -واو املعّية
  اهمنفصل يف حمل رفع مبتدأ )تعلمون( مضارع مرفوع.. الواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 (قال القرطيب بتصرف يف تفسريها: بِاْلَباِطلِ  احلَْقَّ  تَ ْلِبُسوا َواَل ) -

 قال بباطله وحقه ِبشكلة بينه مزجت إذا ألبسه, األمر عليه لبست. اخللط: اللبس
 ليس أي لبسة األمر وىف[. 9: االنعام"  ]يَ ْلِبُسونَ  ما َعَلْيِهمْ  َولََلَبْسنا" تعاىل هللا

 إنه حارث يا حوط بن للحارث عنه هللا رضي علي قول املعىن هذا ومن. بواضح
 . أهله تعرف احلق اعرف بالرجال, يعرف ال احلق إن عليك, ملبوس

 
 مث قال:.

 ,[32: البقرة" ]بِاْلباِطلِ  احلَْقَّ  تَ ْلِبُسوا َوال:" قوله يف قتادة عن (233)سعيد روى
 ال الذي -هللا دين أن علمتم وقد باإلسالم والنصرانية اليهودية تلبسوا ال: يقول
 من وليست بدعة والنصرانية اليهودية وأن اإلسالم -به إال جيزئ وال غريه يقبل

 (232اه ).هللا
 :-رمحه هللا-وقال ابن كثري{  تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  احلَْقَّ  َوَتْكُتُموا} -

                                                           
 مهران بن النضر أبو النبوية, السنن صنف من وأول البصرة, أهل عامل احلافظ اإلمام, عروبة, أيب بن سعيد هو - 233

 . البصري موالهم العدوي,
 نضرة وأيب وقتادة, الداناج, هللا وعبد أنس بن والنضر العطاردي, رجاء وأيب سريين, بن وحممد احلسن, عن حدث 

 . رجاء أبو هو له شيخ وأكرب. شاخ ملا حفظه تغري أنه إال العلم حبور من وكان. سواهم وخلق الوراق, ومطر العبدي,
. ومجاعة والنسائي, معني, بن ُيىي وثقه. سواهم وخلق عبادة, بن وروح زريع, بن ويزيد والثوري, شعبة,: عنه حدث 

: قتادة يف الناس أثبت: معني بن ُيىي وقال. كله ذلك ُيفظ كان إمنا كتاب, لسعيد يكن مل: حنبل بن أمحد قال
 .وشعبة الدستوائي, وهشام سعيد,

 .شيخهما تاب كما عنه, ورجعا تابا لعلهما: قلت .ويكتمان بالقدر, يقوالن وسعيد قتادة كان: حنبل بن أمحد قال
 (7/317)أعالم النبالء  للذهيب بتصرفنقال عن سري –
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 من عندكم ما تكتموا ال: أي{  تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  احلَْقَّ  َوَتْكُتُموا: } عباس ابن عن
 الكتب من تعلمون فيما عندكم مكتوبا َتدونه وأنتم به, جاء وِبا برسويل املعرفة

 (237اه ).ذلك حنو العالية أيب عن وروي. بأيديكم اليت
 

 (37) الرَّاِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا
 (:236)اآلية  مفردات عرابإ

الواو عاطفة, )أقيموا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )الصالة( 
مفعول به منصوب الواو عاطفة )آتوا( مثل أقيموا )الزكاة( مفعول به منصوب, الواو 

عاطفة )اركعوا( مثل أقيموا )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )اركعوا(, 
 اه ه جمرور وعالمة اْلّر الياء.)الراكعني( مضاف الي

 روائع البيان والتفسري
 يف معامل التنزيل: -رمحه هللا-( قال البغويالزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا )-

 أدوا{  الزََّكاةَ  َوآتُوا}  وحدودها ِبواقيتها اخلمس الصلوات يعين{  الصَّالةَ  َوأَِقيُموا} 
 تزكى من: وقيل. وكثر منا إذا الزرع زكا من مأخوذة والزكاة. املفروضة أموالكم زكاة

 (238).اه للمال وتنمية تطهريا فيها ألن الزكاة, يف موجود املعنيني وكال تطهر, أي
 املصلني, مع صلوا: أي -رمحه هللا–قال السعدي  { الرَّاِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا} -  -

 األعمال بني مجعتم فقد هللا, وآيات هللا برسل اإلميان مع ذلك فعلتم إذا فإنكم
 العبادات وبني عبيده, إىل واإلحسان للمعبود, اإلخالص وبني والباطنة, الظاهرة

 .واملالية البدنية القلبية
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 باْلماعة األمر ففيه املصلني, مع صلوا: أي{  الرَّاِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا: } وقوله
 الصالة عن عرّب  ألنه الصالة أركان من ركن الركوع أن وفيه ووجوهبا, للصالة

 (239اه ).فيها فرضيته على يدل جبزئها العبادة عن والتعبري بالركوع,
 رمحه هللا تعايل: -عثيمني فوائد جليلة يف تفسريه لآلية نذكر منها قولهوذكر ابن  -

أن الصالة واجبة على األمم السابقة, وأن فيها ركوعاً كما أن يف الصالة اليت يف * 
شريعتنا ركوعاً؛ وقد دّل على ذلك أيضاً قول هللا تعاىل ملرمي: }يا مرمي اقنيت لربك 

[ ؛ فعلى األمم السابقة صالة 37واسجدي واركعي مع الراكعني{ ]آل عمران: 
 فيها ركوع, وسجود..

أن األمم السابقة عليهم زكاة؛ ألنه البد من االمتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من * 
. بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثري .؛ فُيمتَحن العباد بإيتاء الزكاة,  يكون خبيالً 

وبذِل شيء من أمواهلم حىت يُعلم بذلك حقيقة إمياهنم؛ وهلذا مسيت الزكاة صدقة؛ 
 (227)ألهنا تدل على صدق إميان صاحبها..

 
 (33) تَ ْعِقُلونَ  أََفاَل  اْلِكَتابَ  ُلونَ تَ ت ْ  َوأَنْ ُتمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ  بِاْلربِّ  النَّاسَ  أَتَْأُمُرونَ 

 (:221)اآلية  مفردات عرابإ
 اهلمزة لالستفهام اإلنكاري )تأمرون( مضارع مرفوع..

والواو فاعل )الناس( مفعول به منصوب )بالرّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )تأمرون(, 
الواو عاطفة )تنسون( مثل تأمرون )أنفس( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مّتصل 
يف حمّل جّر مضاف إليه الواو حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )تتلون( 
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وب. اهلمزة لالستفهام التوبيخي اإلنكاري مثل تأمرون )الكتاب( مفعول به منص
 اه الفاء عاطفة )ال( نافية )تعقلون( مثل تأمرون.

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا:-(قال القرطيب بِاْلربِّ  النَّاسَ  أَتَْأُمُرونَ )-

 ابن قال. اليهود علماء التأويل أهل قول يف واملراد التوبيخ معناه استفهام هذا
 وبينه بينه وملن قرابته ولذي لصهره منهم الرجل يقول املدينة يهود كان: عباس

 يريدون الرجل هذا به يأمرك وما عليه أنت الذي على اثبت املسلمني من رضاع
 . يفعلونه وال بذلك الناس يأمرون فكانوا حق أمره فإن َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى حممدا

 وكانوا التوراة باتباع وأتباعهم مقلديهم يأمرون األحبار كان: أيضا عباس ابن وعن
 كان (222)جريج ابن وقال. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى حممد صفة جحدهم يف خيالفوهنا
 ُيضون كانوا فرقة وقالت املعاصي يواقعون هم وكانوا هللا طاعة يف ُيضون األحبار

 أتطالبون املعىن اإلشارات أهل بعض وقال متقارب واملعىن ويبخلون الصدقة على
 (227.اه )!رسومها ظواهر عن ختالفون وأنتم املعاين حبقائق الناس

ُلونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ ) -  :-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي  (اْلِكَتابَ  تَ ت ْ
 َنُسوا:) ثناؤه جل قال الذي النسيان نظري املوضع هذا يف" أنفسهم نسياهنم"ومعىن

 (223).ثوابه من هللا فرتكهم هللا طاعة تركوا: ِبعىن[ 76: التوبة( ] فَ َنِسيَ ُهمْ  اَّللََّ 
ُلونَ  َوأَنْ ُتمْ } تعاىل قوله تأويل يفو  ( تتلون:)بقوله يعين رمحه هللا:–قال  { اْلِكَتابَ  تَ ت ْ

 (222اه ).وتقرءون تدرسون: 

                                                           
 احلرم فقيه (م 676 - 799=  ه  127 - 87)خالد وأبو الوليد أبو جريج, بن العزيز عبد بن امللك عبد هو- 252

 موايل من االصل, رومي. ِبكة العلم يف التصانيف صنف من أول وهو. عصره يف احلجاز أهل م إما كان. املكي
 (3/177األعالم للزركلي  بتصرف ) -يدلس لكنه ثبتا, كان: الذهيب قال. والوفاة املولد مكي. قريش
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  بياهنا مانصه:( قال ابن العثيمني يف التفسري يف تَ ْعِقُلونَ  أََفاَل  )-
 خطأكم, هبا تدركون عقول لكم يكون أفال يعين.  للتوبيخ هنا االستفهام
 به يناط الذي اإلدراك عقل وليس الرشد, عقل هنا" العقل" و! ". وضاللكم
 األشياء, إدراك وهو.  التكليف مناط هو عقل: نوعان العقل ألن التكليف؛

 وعقل وغريها؛ واملعامالت, العبادات, يف الفقهاء عليه يتكلم الذي وهو ؛. وفهمها
 ألن عقاًل؛ التصرف إحسان ومسي ؛. التصرف اإلنسان ُيسن أن وهو.  الرشد

 (227اه )..ينفعه فيما تصرفه َعَقل اإلنسان
 

رْبِ  َواْسَتِعيُنوا  (32) اخْلَاِشِعنيَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبريَةٌ  َوِإن ََّها َوالصَّاَلةِ  بِالصَّ
 (:226)اآلية  مفردات عرابإ

الواو عاطفة )استعينوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )بالصرب( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )استعينوا(, )الصالة( معطوف بالواو على الصرب جمرور مثله. 
الواو حالّية )إن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد واهلاء اسم إّن والالم هي املزحلقة تفيد 

 إّن مرفوع )إال( أداة حصر. )على اخلاشعني( جاّر وجمرور التوكيد )كبرية( خرب
 اه متعّلق ب )كبرية(.

 روائع البيان والتفسري
رْبِ  َواْسَتِعيُنوا )- اَلةِ  بِالصَّ  وقتل اللغة يف احلبس: الصرب ( قال القرطيب ماخمتصره:َوالصَّ

 .حبستها الشيء على نفسي وصربت أتلف حىت وحبس مسكأ أي صربا فالن
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" فقال كتابه يف املخالفة وعن الطاعة على بالصرب تعاىل أمر :رمحه هللا-قالمث  
 على صرب فقد املعاصي عن صرب وإذا املعاصي عن صابر فالن يقال" َواْصربُوا

 صابر: املصيبة على صرب ملن يقال وال: (228)النحاس قال قيل ما أصح هذا الطاعة
" تعاىل هللا قال ذكرنا ما على فهو مطلقا صابر قلت فإذا. كذا على صابر يقال إمنا

ا ابُِرونَ  يُ َوىفَّ  ِإمنَّ  (229.اه )[17: الزمر" ] ِحسابٍ  بَِغرْيِ  َأْجَرُهمْ  الصَّ
 وقال الشنقيطي يف تفسريه:-

 واآلخرة الدنيا أمور على بالصرب االستعانة( والصالة بالصرب واستعينوا: ) تعاىل قوله
 من آيات يف تعاىل هلا أشار فقد , بالصالة االستعانة نتيجة وأما , فيها إشكال ال

 إن: ) قوله يف وذلك , يليق ال عما النهي هبا االستعانة نتائج من أن فذكر , كتابه
 يف وذلك الرزق َتلب وأهنا ,[ 32 \ 29( ]واملنكر الفحشاء عن تنهى الصالة

 والعاقبة نرزقك حنن رزقا نسألك ال عليها واصطرب بالصالة أهلك وأمر: ) قوله
 . الصالة إىل بادر أمر حزبه إذا وسلم عليه هللا صلى كان ولذا ,( للتقوى

                                                           
 وله الفضالء, من كان املصري؛ النحوي النحاس, املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحد جعفر أبوهو  - 228

 التفاحة امسه النحو يف وكتاب واملنسوخ الناسخ وكتاب القرآن إعراب وكتاب الكرمي القرآن تفسري: منها مفيدة تصانيف
 عشرة وفسر وكتاب املعاين النحو, يف الكايف وكتاب مثله, إىل يسبق ومل سيبويه, أبيات وتفسري االشتاق, يف وكتاب
 الشعراء طبقات وكتاب ,  السبع املعلقات شرح يف وكتاب وكربى, صغرى واالبتداء الوقف وكتاب وأمالها, دواوين

 وأيب النحوي, األخفش سليمان بن علي احلسن ايب عن النحو وأخذ النسائي, الرمحن عبد أيب عن وروى ذلك, وغري
 عنه وأخذ وأفاد فنفع. مصر من إليهم رحل قد وكان العراق, أدباء وأعيان ونفطويه, األنباري, وابن الزجاج, إسحاق

 .كثري خلق
 هللا رمحه وثالثني, سع سنة: وقيل وثلثمائة, وثالثني مثان سنة احلجة ذي من خلون خلمس السبت يوم ِبصر وتويف
 (1/99)نقال عن وفيات األعيان ألبن خلكان بتصرف-تعاىل

 ( 761/   1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 229



124 

 

 كل عليه هان كتابه ويتلو , يناجيه ربه يدي بني قام إذا العبد أن:  ذلك وإيضاح
 فريزقه هللا يرضي ال ما كل عن فيتباعد , منه ورهبة هللا عند فيما رغبة الدنيا يف ما

 (277اه ). ويهديه هللا
فضيلة االستعانة بالصرب وألبن العثيمني يف فوائد اآلية يف تفسريه كالم نفيس عن -

 رمحه هللا:–الصالة ..قال و 
لها نفسه, اإلنسان ُيبس بأن الصرب على احلث: اآلية فوائد ومن -  املشقة وُُيمِّ

 ملّ  وإذا مناله؛ أدرك صرب إذا اإلنسان أن.  جمرب وهذا املطلوب؛ ُيصل حىت
 ما على احرص: "وسلم عليه هللا صلى النيب قال وهلذا ؛. كثري خري وفاته كسل,

 هبذا بداءته أن يرى الناس من وكثري ؛ (271)"تعجز وال باهلل, واستعن ينفعك,
 إذاً  ويرتك؛ ويِكّل, فيعجز, بسرعة, مقصوده له ُيصل ال مث فيبدأ, له, مفيدة العمل

 مث األول, عن عدل إذا أنه يأمن وال كثرياً؛ زمناً  يكون ورِبا األول, وقته عليه ضاع
 فائدة؛ بال حياته عليه متضي مث ويرتكه؛ أواًل, أصابه ما مثل يصيبه أن ثانٍ  يف شرع
 وليس فقط, األيام امتداد إال مراده وبني بينه ليس أنه يعرف كونه مع صرب إذا لكن

: ُيفظ أن همّ  العلم طلبة من إنساناً  أن لنفرض: فليصرب لقطعه؛ موجب هناك
: وترك فعجز, امللل, حلقه لكن نصفه؛ حفظ حىت واستمر فيه, وشرع ,"املرام بلوغ"

 لو لكن فقط؛ حفظ مما ذاكرته يف يبقى ما إال عليه خسارة مضت اليت فاملدة
 ..فقس هذا وعلى املقصود؛ حصل وأكمل استمر,

                                                           
) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 277

1   /72) 
رضي هللا عنه ومتام -عن أيب هريرة بِاَّللَِّ  َوااِلْسِتَعانَةِ  اْلَعْجزِ  َوتَ ْركِ  بِاْلُقوَّةِ  اأْلَْمرِ  يِف  باب-3817 أخرجه مسلم برقم/- 271

رٌ  اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ متنه"  رٌ  ُكلٍّ  َويِف  الضَِّعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنْ  اَّللَِّ  ِإىَل  َوَأَحبُّ  َخي ْ  اْحِرصْ  َخي ْ
فَ  َما َعَلى  َوَما اَّللَِّ  َقَدرُ  ُقلْ  َوَلِكنْ  وََكَذا َكَذا َكانَ  فَ َعْلتُ  َأيّنِ  َلوْ  تَ ُقلْ  َفاَل  َشْيءٌ  َأَصاَبكَ  َوِإنْ  تَ ْعَجزْ  َواَل  بِاَّللَِّ  َواْسَتِعنْ  ُعكَ يَ ن ْ
ْيطَانِ  َعَملَ  تَ ْفَتحُ  َلوْ  فَِإنَّ  فَ َعلَ  َشاءَ   " الشَّ
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 على هبا يستعان مما إهنا حيث الصالة, فضيلة: اآلية فوائد ومن-رمحه هللا–مث قال -
 هذا أن اليقني علم نعلم وحنن ؛{ والصالة: }تعاىل لقوله احلياة؛ وشؤون األمور,

 حزبه إذا كان أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي وقد فيه؛ مرية ال صدق خرب
 ربه ومناشدة بالصالة, بدر يوم العريش يف هلل اشتغاله ذلك ويؤيد ؛ صلى أمر

 .بالنصر
 لإلنسان" عوناً  الصالة تكون كيف: قائل قال فإن

 حضور فيها يكون اليت وهي.  كامل وجه على هبا أتى إذا عوناً  تكون: فاْلواب
 ال جوارح صالة فهي اليوم الناس غالب صالة أما فيها جيب ِبا والقيام القلب,

 عظيمة واسعة أبواب عليه ينفتح يكربِّ  أن حني من اإلنسان َتد وهلذا قلب؛ صالة
 وتذهب؛ عنه, تنجلي يسلِّم أن حني من ولذلك منها؛ فائدة ال اليت اهلواجيس من

 روضة وأهنا هللا, يدي بني قائم أنه فيها اإلنسان يشعر اليت احلقيقية الصالة لكن
 عزّ  باهلل اتصل ألنه هّم؛ كل عن هبا َيسلوَ  أن بد ال العبادة مثرات كل من فيها

 وسلم عليه هللا صلى النيب قال وهلذا إليه؛ شيء وأحب حمبوبه, هو الذي وجلّ 
 لكن هبا, ليتسلى يصلي الذي اإلنسان أما ؛( 272")الصالة يف عيين قرة جعلت"

 من فيفوت ناقصة؛ صالة ألهنا له؛ عوناً  الصالة تكون ال فهذا بغريها مشغول قلبه
 الكتاب من إليك أوحي ما اتل: }تعاىل هللا قال كما فيها, نقص ما بقدر آثارها

 من وكثري ؛[ 32: العنكبوت{ ]واملنكر الفحشاء عن تنهى الصالة إن الصالة وأقم
 الفحشاء حيث من تغري قلبه أن جيد ال منها وخيرج الصالة, يف يدخل الناس

 حمبة إىل ِتول وال لذكر, قلبه النَ  ال ؛. عليه هو ما على هو.  واملنكر
 (277اه )..العبادة

 ها ما نصه:قال أبو جعفر الطربي يف تفسري  {  اخْلَاِشِعنيَ  َعَلى ِإال َلَكِبريَةٌ  َوِإن ََّها} -
                                                           

 .-رمحه هللا -للعالمة األلباين اْلامع صحيح يف 7123:  رقم حديث انظر إسناده صحيح - 272
 (  117/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 277
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 عائدتان" وإهنا"يف" واأللف اهلاء"ف الصالة, وإن ,(وإهنا:)ثناؤه جل بقوله يعين
 هللا صلى حممد إجابة إن: ِبعىن( وإهنا:)قوله إن: بعضهم قال وقد". الصالة"على

 عنه, كناية" واأللف اهلاء"فتجعل ذكر اإلجابة بلفظ لذلك جير ومل وسلم, عليه
 .صحته على داللة ال باطن إىل الكالم من املفهوم الظاهر ترك جائز وغري

 سطواته, اخلائفني لطاعته, اخلاضعني على إال( : اخلاشعني على إال:)بقوله ويعين
 .واالستكانة والتذلل التواضع": اخلشوع"وأصل .ووعيده بوعده املصدقني

 طاعة على أنفسكم حببس الكتاب أهل من األحبار أيها واستعينوا: اآلية فمعىن
 من املقربة واملنكر, الفحشاء من املانعة الصالة وبإقامة هللا, معاصي عن وكفها هللا,

 املتذللني لطاعته, املستكينني هلل, املتواضعني على إال إقامتها العظيمة هللا, مراضي
 (273اه ).خمافته من

 (37) رَاِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوأَن َُّهمْ  َرهبِِّمْ  ُماَلُقو أَن َُّهمْ  َيظُنُّونَ  الَِّذينَ 
 (:272)اآلية  مفردات عرابإ

)الذين( اسم موصول يف حمّل جّر نعت ل )اخلاشعني(, )يظّنون( فعل مضارع  
مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون.. الواو فاعل )أّن( حرف توكيد ونصب و)هم( 
ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم أّن )مالقو( خرب أّن مرفوع وعالمة رفعه الواو, 

 وحذفت النون لإلضافة.
 ل مصدر سّد مسّد مفعويل يظّنون.وأّن وامسها وخربها يف تأوي

الواو عاطفة )أهّنم( مثل سابقه )اىل( حرف جّر اهلاء مضاف إليه, متعّلق ب 
)راجعون( خرب أّن, واملصدر املؤول من أّن وامسها وخربها معطوف على املصدر 

 اه املؤّول السابق.
                                                           

 1) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - - 273
/12   /822  ) 

 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 272
 ( 1/127) دمشق – اإلميان
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 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا:-(قال ابن العثيمنيَرهبِِّمْ  ُماَلُقو أَن َُّهمْ  َيظُنُّونَ  الَِّذينَ  )-

 منها كثرية؛ أمثلة وله اليقني, ِبعىن العربية اللغة يف يستعمل" الظن" و يتيقنون؛ أي
 وضاقت رحبت ِبا األرض عليهم ضاقت إذا حىت.: } وتعاىل تبارك.  هللا قول

: تعاىل وقوله ,[ 118: التوبة{ ]إليه إال هللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم
[ 27: الكهف{ ]مصرفاً  عنها جيدوا ومل مواقعوها أهنم فظنوا النار اجملرمون ورأى}

.. 
 يوم وذلك وجّل؛ عزّ  هللا سيالقون أهنم أي{  رهبم مالقو أهنم: } تعاىل قوله

 (277ة.اه )القيام
 رمحه هللا: -(قال السعديرَاِجُعونَ  إِلَْيهِ  َوأَن َُّهمْ  )-

 يف التسلي هلم وأوجب العبادات عليهم خفف الذي فهذا{  رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوأَن َُّهمْ } 
 النعيم هلم فهؤالء السيئات, فعل عن وزجرهم الكربات, عنهم ونفس املصيبات,

 من وغريها الصالة كانت ربه, بلقاء يؤمن مل من وأما العاليات, الغرفات يف املقيم
 (276اه ).عليه شيء أشق من العبادات

 ماخمتصره: -رمحه هللا–وقال ابن كثري -
أي: أمورهم راجعة إىل مشيئته, ُيكم فيها ما يشاء بعدله, فلهذا ملا أيقنوا 

 (278اه )باملعاد واْلزاء َسُهل عليهم فعُل الطاعات وترك املنكرات.
 

ْلُتُكمْ  َوَأيّنِ  َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  يَا  (36) اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفضَّ
 (:279)اآلية  مفردات عرابإ

                                                           
 (112/  7)   العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 277
 21/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 276

) 
 ( 223/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 278



128 

 

يا َبيِن ِإْسرائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم مّر إعراهبا مفردات ومجال )اآلية 
(. الواو عاطفة )أّن( حرف مشّبه بالفعل والياء ضمري يف حمّل نصب اسم أّن 37

حمّل نصب مفعول به )على العاملني( جاّر  )فّضلت( فعل وفاعل و)كم( ضمري يف
 وجمرور متعّلق ب )فّضلتكم(, وعالمة اْلّر الياء ألنه ملحق جبمع املذّكر السامل.

واملصدر املؤّول من )أّن( وامسها وخربها يف حمّل نصب معطوف على املصدر 
 )نعمة( يف قوله اذكروا نعميت...

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا:-قال ابن العثيمني{  َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا ائِيلَ ِإْسرَ  َبيِن  يَا} -

ي بألسنتكم, وقلوبكم؛ واملراد ب  "النعمة" . وإن كانت مفردة . مجيع النعم, كما أ
 (73قال هللا تعاىل: }وإن تعدوا نعمة هللا ال ِتصوها{ )إبراهيم: 

َرهم هبا نبيهم قوله تعاىل: } اليت أنعمت  عليكم {: وهي نعم كثرية؛ منها ما ذكَّ
موسى . عليه الصالة والسالم ., حيث قال: }اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جعل 

[ : 27فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما مل يؤت أحداً من العاملني{ ]املائدة: 
يكم أنبياء{ ؛ وهي نعم عظيمة دينية, ودنيوية؛ فالدينية يف قوله: }إذ جعل ف

والدنيوية يف قوله: }وجعلكم ملوكًا{ ؛ و }آتاكم ما مل يؤت أحداً من العاملني{ : 
 (267اه )من النعمتني..

 :-رمحه هللا–( قال القرطيب اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  َوَأيّنِ  )-
فيهم ريد على عاملي زماهنم, وأهل كل زمان عامل. وقيل: على كل العاملني ِبا جعل ي

 (261اه ) من األنبياء وهذا خاصة هلم وليست لغريهم.
                                                                                                                                                                      

 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 279
 ( 1/121) دمشق – اإلميان

 ( 117/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 267
 (  767/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 261
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 رمحه هللا:-وزاد أبو جعفر الطربي يف تفسريه بياناً فقال -
 نعمه فنسب أسالفكم, فضلت أين( : العاملني على فضلتكم وأين:)بقوله ويعين

لألبناء,  مآثر اآلباء مآثر كانت إذ عليهم, منه نعم أهنا إىل وأسالفهم آبائهم على
 ذكره جل وأخرج اآلباء, من األبناء لكون األبناء, عند نعما اآلباء عند والنعم

: املعىن ألن؛ خصوصا به يريد وهو العموم, خمرج( العاملني على فضلتكم وأين:)قوله
 (262.اه )زمانه ويف ظهريه بني كنتم من عامل على فضلتكم وإين

ذكر  ( العاملني على فضلتكم وأين:)وألبن العثيمني يف تفسريه هلذه اْلزئية من اآلية-
 يف فوائدها كالم نفيس قال ما نصه:

 الصاحلني؛ هللا عباد كانوا حينما العاملني أفضل شك ال إسرائيل بين أن فاحلاصل"
غار واللعنة, الذلة, عليهم ضربت حني أما  بل العاملني؛ أفضل ليسوا فإهنم والصَّ

 أَْينَ  الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ  ُضرَِبتْ  : }تعاىل لقوله هللا عباد أذل وهم واخلنازير؛ القردة, منهم
: عمران آل{ ] اَّللَِّ  ِمنَ  بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا النَّاسِ  ِمنَ  َوَحْبلٍ  اَّللَِّ  ِمنَ  حِبَْبلٍ  ِإالَّ  ثُِقُفوا َما

 جدر وراء من أو حمصنة قرى يف إال مجيعاً  يقاتلونكم ال: }تعاىل وقوله ,[ 112
{ يعقلون ال قوم بأهنم ذلك شىت وقلوهبم مجيعاً  ِتسبهم شديد بينهم بأسهم

 [ ..13: احلشر]
 يف أي{  العاملني على فضلتكم.: }  تعاىل بقوله املراد أن أي.  لذلك ويدل

: وسلم عليه هللا صلى حممد أمة األمة هذه يف تعاىل قوله: سبقكم فيمن أو وقتكم,
 باهلل وتؤمنون املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خري كنتم}

 كنتم: }تعاىل فقوله ؛[ 117: عمران آل{ ]هلم خرياً  لكان الكتاب أهل آمن ولو
 ولو: } تعاىل قال وهلذا الناس؛ على تفضيلهم يف صريح{ للناس أخرجت أمة خري

 أننا وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وقد ؛{ هلم خرياً  لكان الكتاب أهل آمن
                                                           

  27/  1)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 262
 /876 ) 
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 فيه شك ال أمر وهذا.  .وجل عزّ  هللا عند وأفضلها أكرمها, حنن أمة سبعني نويف
 .(267"اه ).احلمد وهلل ,.

 

 ِمْنها يُ ْؤَخذُ  َوال َشفاَعةٌ  ِمْنها يُ ْقَبلُ  َوال َشْيئاً  نَ ْفسٍ  َعنْ  نَ ْفسٌ  ََتْزِي ال يَ ْوماً  َوات َُّقوا
 (38) يُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َوال َعْدلٌ 

 (:263)اآلية  مفردات عرابإ
الواو عاطفة )اتّقوا( فعل أمر وفاعله )يوما( مفعول به منصوب على حذف مضاف 

أي أهوال يوم )ال( نافية )َتزي( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على 
الياء )نفس( فاعل مرفوع )عن نفس( جاّر وجمرور متعّلق ب )َتزي(, )شيئا( 

ء ال قليال وال كثريا أو ال َتزي شيئا مفعول مطلق ناب عن املصدر أي ال َتزي جزا
من اْلزاء. الواو عاطفة )ال( نافية )يقبل( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع )من( 
حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يقبل(, )شفاعة( نائب فاعل 

مرفوع. الواو عاطفة )ال يؤخذ منها عدل( تعرب كنظريهتا املتقّدمة. الواو عاطفة 
افية مهملة )هم( ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ )ينصرون( مضارع مبيّن )ال( ن

 اه للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون... والواو نائب فاعل.
 روائع البيان والتفسري

( قال ابن كثري يف تفسري اآلية قوله ما َشْيئاً  نَ ْفسٍ  َعنْ  نَ ْفسٌ  ََتْزِي ال يَ ْوماً  َوات َُّقوا )-
 نقمه ُحُلول من التحذير ذلك على عطف أوال بنعمه تعاىل هللا ذكرهم ملا خمتصره:

 َعنْ  نَ ْفسٌ  ََتْزِي ال}  القيامة يوم: يعين{  يَ ْوًما َوات َُّقوا: } فقال القيامة يوم هبم
{  ُأْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَةٌ  َتزِرُ  َوال: } قال كما أحد عن أحد يغين ال: أي{  َشْيًئا نَ ْفسٍ 

ُهمْ  اْمرِئٍ  ِلُكلِّ : } وقال ,[ 173:  األنعام] [  76:  عبس{ ] يُ ْغِنيهِ  َشْأنٌ  يَ ْوَمِئذٍ  ِمن ْ
                                                           

 ( 119/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 267
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 263

 ( 1/121) دمشق – اإلميان
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 َمْوُلودٌ  َوال َوَلِدهِ  َعنْ  َواِلدٌ  جَيْزِي ال يَ ْوًما َواْخَشْوا رَبَُّكمْ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا}  وقال ,
 من كال أن: املقامات أبلغ( 2) هفهذ ,[ 77:  لقمان{ ] َشْيًئا َواِلِدهِ  َعنْ  َجازٍ  ُهوَ 

 (262.اه )شيئا اآلخر عن أحدمها يغين ال وولده الوالد
 

 قال الشنقيطي يف التفسري بتصرف:( شفاعة منها يقبل وال)-
 أخر مواضع يف بني ولكنه , القيامة يوم مطلقا الشفاعة قبول عدم اآلية هذه ظاهر

 رب إذن بدون لغريهم والشفاعة , للكفار الشفاعة هي املنفية الشفاعة أن
 . واألرض السماوات

 عدم على فنص.  واإلمجاع والسنة بالكتاب ثابتة فهي بإذنه للمؤمنني الشفاعة أما
:  قال وقد ,[ 28 \ 21( ]ارتضى ملن إال يشفعون وال: ) بقوله للكفار الشفاعة

 من لنا فما: ) له مقررا عنهم تعاىل وقال ,[ 6 \ 79( ]الكفر لعباده يرضى وال)
 (177 \ 27)( شافعني
 مث قال:

 ,[ 222 \ 2( ]بإذنه إال عنده يشفع الذي ذا من: ) إذنه بدون الشفاعة يف وقال
 \ 27( ]قوال له ورضي الرمحن له أذن من إال الشفاعة تنفع ال يومئذ: )وقال

 . اآليات من ذلك غري إىل[ 179
 كما , وعال جل به الكفر أنواع من , إذنه بغري أو للكفار هللا عند شفعاء وادعاء

 يعلم ال ِبا هللا أتنبئون قل هللا عند شفعاؤنا هؤالء ويقولون: ) قوله يف بذلك صرح
 [ .18 \ 17( ]األرض يف وال السماوات يف

 فقال: -رمحه هللا–مث نبه 
 منه يستثىن , مطلقا شرعا مستحيلة للكفار الشفاعة أن من قررناه الذي هذا

 حمل إىل النار من حمل من نقله يف طالب أيب لعمه وسلم عليه هللا صلى شفاعته
                                                           

 ( 227/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 262
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 اليت الصورة فهذه , الصحيح يف وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت كما , منها آخر
 (267اه ). بالسنة الكتاب ختصيص من ذكرنا

 (ذكر السعدي يف تفسري اآلية مانصه::يُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َوال َعْدلٌ  ِمْنها يُ ْؤَخذُ  َوال )-
َها يُ ْؤَخذُ  َوال}   مجيعا األرض يف ما ظلموا للذين أن ولو}  فداء: أي{  َعْدلٌ  ِمن ْ

{  يُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َوال}  ذلك منهم يقبل وال{  العذاب سوء من به الفتدوا معه ومثله
 ال: } فقوله الوجوه, من بوجه اخللق من االنتفاع فنفى املكروه, عنهم يدفع: أي

 يف هذا{  يُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َوال}  املنافع, ِتصيل يف هذا{  َشْيًئا نَ ْفسٍ  َعنْ  نَ ْفسٌ  ََتْزِي
 (266اه ) النافع به املستقل لألمر النفي فهذا املضار, دفع

 
َناُكمْ  َوِإذْ  ُونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  جَنَّي ْ  َوَيْسَتْحُيونَ  أَبْ َناءَُكمْ  يَُذحبِّ

 (39) َعِظيمٌ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  َباَلءٌ  َذِلُكمْ  َويف  ِنَساءَُكمْ 
 (:268)اآلية  مفردات عرابإ

الواو عاطفة )إذا( اسم ظريف يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكروا 
)جنينا( فعل ماض وفاعله و)كم( ضمري يف حمّل نصب مفعول به )من آل( جاّر 

وجمرور متعّلق ب )جّنينا(, )فرعون( مضاف اليه جمرور وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه 
ضارع مرفوع.. والواو فاعل و)كم( من الصرف للعلمّية والعجمة )يسومون( م

مفعول به )سوء( مفعول به ثان منصوب )العذاب( مضاف اليه جمرور )يذحّبون( 
مضارع مرفوع وفاعله )أبناء( مفعول به منصوب و)كم( مضاف اليه الواو عاطفة 

                                                           
) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 267

1  /72) 
 21/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 266

) 
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)يستحيون نساءكم( مثل يذحّبون أبناءكم. الواو استئنافية )يف( حرف جّر )ذا( اسم 
يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم, والالم للبعد والكاف للخطاب  اشارة مبينّ 

وامليم ْلمع الذكور )بالء( مبتدأ مؤّخر مرفوع )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق 
ِبحذوف نعت ل )بالء( و)كم( مضاف اليه )عظيم( نعت ثان ل )بالء( مرفوع 

 اه مثله.
 روائع البيان والتفسري

َناكُ  َوِإذْ )- ذكر القرطيب يف تفسريه عدة مسائل منها  ( ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  مْ جَنَّي ْ
 ماخمتصره:

 ببعض تذكري بعده وما وهذا(" ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  جَنَّْيناُكمْ  َوِإذْ : )تعاىل قوله -االوىل
 األنبياء وجعل عدوكم من بإجنائكم نعميت اذكروا أي عليهم له كانت اليت النعم

 . اآلباء من سلف من واملراد للموجودين واخلطاب فيكم
 هؤالء لنجاة سببا كانت اآلباء جناة الن" جَنَّْيناُكمْ " قال إمنا وقيل آباءكم محلنا أي

 هذا منها ارتفع ما وهي األرض من جنوة على ألقيناكم" جَنَّْيناُكمْ " ومعىن املوجودين
 وإذ" وقرى سعة إىل ضيق من خرج من فالناجي. ناجيا فائز كل مسى مث األصل هو

 .التوحيد على" جنيتكم
 وكذلك. دينه وأهل وأتباعه قومه" فرعون آل(" ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ : )تعاىل قوله -الثانية 

 االعصار وسائر عصره يف وملته دينه على هو من َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى الرسول آل
 وال آله من فليس وملته دينه على يكن مل ومن. يكن مل أو له نسيبا كان سواء

 . وقريبه نسيبه كان وإن أهله
 َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخُلوا[" 27: البقرة" ]ِفْرَعْونَ  آلَ  َوَأْغَرْقنا" تعاىل قوله دليلنا

 وال عم وال أب وال بنت وال ابن له يكن مل إذ دينه آل أي[ 37: غافر"  ]اْلَعذابِ 
 حممد آل من ليس فإنه موحد وال ِبؤمن ليس من أن خوف ال وألنه. عصبة وال أخ

 أهله من وال آله من ليسا جهل وأبا هلب أبا إن يقال هذا وألجل له قريبا كان وإن
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 يف تعاىل هللا قال هذا وألجل قرابة َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النيب وبني بينهما كان وإن
رُ  َعَملٌ  ِإنَّهُ  أَْهِلكَ  ِمنْ  لَْيسَ  ِإنَّهُ " نوح ابن  مث قال:[. 37: هود"  ]صاِلحٍ  َغي ْ

 قالوا أهنم الساعدي محيد أيب حلديث خاصة وذريته أزواجه حممد آل طائفة وقالت 
 أزواجه وعلى حممد على صل اللهم قولوا) قال عليك" نصلي كيف هللا رسول يا

 كما وذريته أزواجه وعلى حممد على وبارك إبراهيم آل على صليت كما وذريته
 األهل العلم أهل من طائفة وقالت (269)( جميد محيد إنك إبراهيم آل على باركت

 (287.اه ) ذكرناه ملا أصح واألول األتباع واآلل معلوم
ُونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  )- (قال السعدي يف  ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  أَبْ َناءَُكمْ  يَُذحبِّ

 بيان تفسري اآلية ماخمتصره:
 بأن أشده: أي{  اْلَعَذابِ  ُسوءَ }  ويستعملوهنم, يولوهنم: أي{  َيُسوُموَنُكمْ } 

ُونَ }  كانوا  فال: أي{  ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ }  منوكم, خشية{  أَبْ َناءَُكمْ  يَُذحبِّ
 عليه املنة وجه على مستحيي الشاقة, باألعمال ومذلل قتيل بني فأنتم يقتلوهنن,

 عدوهم وإغراق التامة بالنجاة عليهم هللا فمن اإلهانة, غاية فهذا عليه واالستعالء
 (281اه ).أعينهم لتقر ينظرون وهم

 ( قال ابن العثيمني يف تفسريها:(َعِظيمٌ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  َباَلءٌ  َذِلُكمْ  َويف ) -
أي ويف إجنائكم من آل فرعون ابتالء من هللا عّز وجل عظيم. أي اختبار عظيم .؛ 

 (282اه ) يشكر منكم, ومن ال يشكر..ليعلم من 
 

                                                           
 بَاب -712 , ومسلم برقم/{ خليال إبراهيم هللا واختذ} تعاىل هللا قول باب -7118 أخرجه البخاري برقم/- 269

اَلةِ  دِ  بَ ْعدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَّيبِّ  َعَلى الصَّ  ,التََّشهُّ
 (  781/ 1)  القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع - 287
 22/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 281

) 
 (122/    7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 282
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َناُكمْ  اْلَبْحرَ  ِبُكمُ  فَ َرقْ َنا َوِإذْ   ( 27) تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِفْرَعْونَ  آلَ  َوأَْغَرقْ َنا فََأجْنَي ْ
 (:287)اآلية  مفردات عرابإ

الواو عاطفة )إذ فرقنا( مثل إذ جّنينا يف اآلية السابقة الباء حرف جّر و)كم( ضمري 
متعّلق ب )فرقنا( والباء للسببّية, )البحر( مفعول به منصوب الفاء  يف حمّل جر

عاطفة )أجنينا( فعل ماض مبيّن على السكون و)نا( ضمري يف حمّل رفع فاعل 
و)كم( ضمري يف حمّل نصب مفعول به الواو عاطفة )أغرقنا( مثل أجنينا )آل( 

تحة, الواو حالّية مفعول به منصوب )فرعون( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الف
 )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )تنظرون( مضارع مرفوع..

 اه والواو فاعل.
  روائع البيان والتفسري

 ماخمتصره: هذكر القرطيب يف تفسري  (فََأجْنَْيناُكمْ  اْلَبْحرَ  ِبُكمُ  فَ َرْقنا َوِإذْ )-
 أي والباطل احلق بني يفرق ألنه الفرقان ومنه الشعر فرق ومنه الفصل الفرق صلأو "

 احلق بني بالفرق تنزل املالئكة يعىن[ 3: املرسالت"  ]فَ ْرقاً  فَاْلفارِقاتِ " ومنه يفصل
 احلق بني فرق فيه كان بدر يوم يعىن[ 31: األنفال"  ]اْلُفْرقانِ  يَ ْومَ " ومنه والباطل

 . وأحكمناه فصلناه أي[ 177: االسراء"  ]فَ َرْقناهُ  َوقُ ْرآناً " ومنه والباطل
)اْلَبْحَر( البحر معروف مسي بذلك التساعه. ويقال: فرس حبر إذا كان  مث قال :

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف مندوب  واسع اْلري أي كثريه. ومن ذلك قول رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 فرس أىب طلحة )وإن وجدناه لبحرا( والبحر: املاء امللح. ويقال: أحبر املاء: ملح

 (283اه )
 رمحه هللا:-قال الشنقيطيو -

                                                           
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 287
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 , هبم البحر فرق كيفية هنا يبني مل( فأجنيناكم البحر بكم فرقنا وإذ: ) تعاىل قوله
 بعصاك اضرب أن موسى إىل فأوحينا: ) كقوله أخر مواضع يف ذلك بني ولكنه
 ولقد: ) وقوله ,[ 77 \ 27( ]العظيم كالطود فرق كل فكان فانفلق البحر

 \ 27] اآلية( يبسا البحر يف طريقا هلم فاضرب بعبادي أسر أن موسى إىل أوحينا
 (282اه )[ .66

 ( تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِفْرَعْونَ  آلَ  َوَأْغَرقْ َنا )-
وذلك أن موسى, وقومه ملا تكاملوا خارجني من هذا الذي فلقه  قال ابن العثيمني:

هللا عّز وجّل من البحر دخل فرعون, وقومه؛ فلما تكاملوا داخلني أمر هللا تعاىل 
 هذه اْلملة{:  تنظرون وأنتم: } تعاىل قوله البحر, فانطبق عليهم, فغرقوا مجيعاً..

.  وتعاىل تبارك.  هللا قال ذاوهل تنظرون؛ أنكم واحلال وقع هذا أن أي.  حالية
 ينظرون[ 92: يونس{ ]آية خلفك ملن لتكون ببدنك ننجيك فاليوم: }لفرعون

 (287اه )..هلكت قد أنك إليك
 

َلةً  أَْربَِعنيَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوِإذْ   ( 21) ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اختََّْذمتُُ  مُثَّ  لَي ْ
 (:286اآلية) مفردات عرابإ

الواو عاطفة )إذ واعدنا( مثل إذ فرقنا... أو جّنينا )موسى( مفعول به منصوب 
وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة على األلف )أربعني( مفعول به ثان منصوب وعالمة 

النصب الياء فهو ملحق جبمع املذّكر السامل )ليلة( متييز منصوب )مثّ( حرف عطف 
العجل( مفعول به منصوب وهو املفعول األول, أّما )اخّتذمت( فعل ماض وفاعله )

                                                           
) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 282
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الثاين فمحذوف تقديره )إهلا(. )من بعد( جار وجمرور متعّلق ب )اخّتذمت(, واهلاء 
ضمري مّتصل مضاف اليه, الواو حالّية )أنتم( ضمري منفصل مبتدأ )ظاملون( خرب 

 اه مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

َلةً  أَْربَِعنيَ  ُموَسى َواَعْدنَاَوِإْذ  } - -قال ابن العثيمني{  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اختََّْذمتُُ  مُثَّ  لَي ْ
 :-رمحه هللا

 ليلة, ثالثني مليقاته تعاىل هللا وعده{:  ليلة أربعني}  موسى؛ واعدنا إذ واذكروا أي
: سبعيتان قراءتان{  واعدنا: } تعاىل قوله ويف ليلة؛ أربعني فصارت بعشر, أمتها مث

 ..وبدوهنا الواو؛ بعد بألف
 أول؛ مفعول{  العجل} و العجل؛ صريمت أي{  العجل اختذمت مث: } تعاىل قوله

 صنعه ذهب من متثال" العجل" و إهلاً؛ العجل اختذمت: والتقدير حمذوف؛: والثاين
 ..فنسي موسى وإله إهلكم, هذا: إسرائيل لبين وقال السامري,

 ..هللا مليقات بذه حني موسى بعد من أي{  بعده من: } تعاىل قوله
 وزاد رمحه هللا يف فوائد اآلية مانصه:

 عليه لينَ ّزِل ليلة أربعني موسى واعد حيث تقديره, يف.  وتعاىل تبارك.  هللا حكمة-
 ولكن واحدة؛ مرة ليلة يف يَنّزهلا أن على قادر وتعاىل سبحانه أنه مع.  التوراة فيها

 فتم بعشر؛ أمتها مث أواًل, ليلة ثالثني تعاىل هللا وعده.  هي ما نعلم ال.  حلكمة
 ..ليلة أربعني ربه ميقات

 مث قال:
 إهلاً  جعلوه الذي احللي هذا أن ذلك وجه التام؛ اْلهل إسرائيل بين جهل بيان: منها

 صورة على وصنعوه فرعون, آل من حلياً  استعاروا فقد بأنفسهم؛ صنعوه الذين هم
 موسى وإله إهلكم هذا: }السامري قال مث فيه؛ روح ال.  جسداً  عجالً  الثور

 والعياذ! ربه وهذا ربه, إىل يهتد ومل ضّل, موسى أن وزعموا ؛[ 88: طه{ ]فنسي
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 دليل وهذا! صنعتموه الذين وأنتم وملوسى لكم, رباً  املصنوع يكون فكيف باهلل؛
.  والسالم الصالة عليه.  ملوسى قالوا وقد احلدود؛ أبعد إىل وغباوهتم جهلهم, على

{ آهلة هلم كما إهلاً  لنا اجعل: }هلم أصنام على يعكفون قوم على أتوا حينما
[ 178: األعراف{ ]َتهلون قوم إنكم: }موسى نبيهم هلم قال[ 178: األعراف]
 (288اه ) ..والسالم الصالة عليه وصدق ,

 يف تفسريها مانصه: -هللارمحه -قال السعدي (ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ ) -
 للنعم املتضمنة التوراة عليهم لينزل ليلة أربعني ملوسى بوعده عليهم منته ذكر مث

 عبدوا حىت امليعاد استكمال قبل يصربوا مل إهنم مث العميمة, واملصاحل العظيمة
 .ذهابه: أي بعده, من العجل

 جرما أعظم فهو احلجة, عليكم قامت قد بظلمكم, عاملون{  ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ } 
 (289)اه .إمثا وأكرب

 ( 22) َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا مُثَّ 
 (:297) اآلية مفردات عرابإ

)مثّ( حرف عطف للرتاخي )عفونا( فعل ماض وفاعله )عن( حرف جّر و)كم(  
ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )عفونا(, )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )عفونا(, 

)ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه والالم للبعد والكاف للخطاب )لعّل( 
نصب, )تشكرون( مضارع مرفوع حرف مشّبه بالفعل و)كم( اسم لعّل يف حمّل 

 اه والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري
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 رمحه هللا:-قال القرطيب( َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا مُثَّ ) -
 الغفران خبالف وقبلها العقوبة بعد يكون وقد خلقه عن وجل عز هللا عفو: العفو

 عنه عفي فقد له فرتكت عقوبة ستحقا من وكل. البتة عقوبة معه يكون ال فإنه
 الريح عفت: قولك من مأخوذ عنكم وَتاوزنا ذنوبكم حمونا أي الذنب حمو: فالعفو

 َحىتَّ " تعاىل قوله ومنه األضداد من فهو كثر الشيء وعفا أذهبته أي األثر
 (291اه )".َعَفْوا

 اختاذكم بعد من أي ,: رمحه هللا بقوله-الطربي جعفر أبو فسرها(ذلك بعد من)-
 (292اه ). إهلا العجل

 :خمتصراً  قال البغوي يف تفسريها { َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ } -
 اْلوارح جبميع الطاعة هو الشكر: قيل إليكم, وصنيعي عنكم عفوي تشكروا لكي

 ربك بنعمة وأما" تعاىل هللا قال ذكرها النعمة شكر: احلسن قال والعالنية السر يف
 (297اه ).الشكر عن العجز الشكر حقيقة: وقيلمث قال:(  الضحى-11") فحدث

َنا َوِإذْ   ( 27) تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  َواْلُفْرقَانَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي ْ
 (:293) اآلية مفردات عرابإ

الواو عاطفة )إذا آتينا( مثل إذ جّنيناكم, )موسى( مفعول به منصوب وعالمة 
به ثان منصوب )الفرقان( النصب الفتحة املقّدرة على األلف )الكتاب( مفعول 

معطوف بالواو على الكتاب منصوب مثله )لعّلكم هتتدون( مثل لعّلكم تشكرون 
 اه يف اآلية السابقة.
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 روائع البيان والتفسري
َنا َوِإذْ  )-  الطربي: جعفر أبو قال(: َواْلُفْرقَانَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي ْ

 , التوراة": الكتاب"ب ويعين. والفرقان الكتاب موسى آتينا إذ أيضا واذكروا
 (292.اه )والباطل احلق بني الفصل": الفرقان"وب

 بياناً فقال: -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني-
 املراد ألن الفاعل؛ اسم ِبعىن مصدر أو مشبهة, صفة إما{  والفرقان : }تعاىل قوله

 باب من هنا وعطفه والباطل؛ احلق بني الفارق هنا به واملراد الفارق؛{  الفرقان} ب 
 بأدىن فيها يكتفى واملغايرة املغايرة؛ يقتضي والعطف املوصوف؛ على الصفة عطف
 بني تكون وقد صفتني؛ بني املغايرة تكون وقد ذاتني؛ بني املغايرة تكون قد شيء؛

[ : 1: األنعام{ ]واألرض السماوات خلق: }تعاىل قوله: فمثالً  وصفة؛ ذات
*  فسوى خلق الذي*  األعلى ربك اسم سبح: }تعاىل وقوله ذاتني؛ بني املغايرة
 بني املغايرة[ : 3.  1: األعلى{ ]املرعى أخرج والذي*  فهدى قدر والذي

} ف  وصفة؛ ذات بني املغايرة{:  والفرقان الكتاب: } هنا تعاىل وقوله صفتني؛
 الصفة عطف باب من هنا فالعطف صفته؛{  الفرقان} و التوراة؛ نفس{  الكتاب

 (297اه  ).املوصوف على
 قال ابن كثري يف تفسري هذه اْلزئية من اآلية مانصه: { تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ } -

 سورة يف الكالم سياق عليه دل كما البحر, من خروجهم بعد ذلك وكان
َنا َوَلَقدْ : } تعاىل  ولقوله. األعراف  اْلُقُرونَ  أَْهَلْكَنا َما بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي ْ

ُرونَ  َلَعلَُّهمْ  َوَرمْحَةً  َوُهًدى لِلنَّاسِ  َبَصائِرَ  األوىَل   (296اه )[.37: القصص{ ] يَ َتذَكَّ
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: يف نفس سياق تفسري ما سبق من اآلية مانصه -رمحه هللا-وقال ابن العثيمني-
 الفرقان ألن الفرقان؛ هو الذي الكتاب هبذا هتتدون لعلكم أي للتعليل؛" لعل"

 فهو والتوفيق؛ العلم, هداية أي{  هتتدون} و الضاللة؛ من املرء به يهتدي هدى
 (298اه )..يهتدي ال من ومنهم يهتدي, من الناس من ولكن للهداية؛ نازل

َاذُِكمُ  أَنْ ُفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنَُّكمْ  قَ ْومِ  يَا لَِقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ   ِإىَل  فَ ُتوبُوا اْلِعْجلَ  بِاختِّ
رٌ  َذِلُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  فَاقْ تُ ُلوا بَارِِئُكمْ   الت َّوَّابُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخي ْ

 ( 23) الرَِّحيمُ 
 (:299) اآلية مفردات عرابإ

الواو عاطفة )إذ( اسم دال على ما مضى من الزمن يف حمّل نصب معطوف على إذ 
املفعول به يف اآلية السابقة )قال( فعل ماض )موسى( فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

الضّمة املقّدرة على األلف )لقوم( جاّر وجمرور متعّلق ب )قال(, واهلاء مضاف إليه. 
وب وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة على ما )يا( أداة نداء )قوم( منادى مضاف منص

قبل الياء احملذوفة للتخفيف, والياء احملذوفة مضاف إليه )إّن( حرف مشّبه بالفعل 
للتوكيد و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم إّن )ظلمتم( فعل ماض وفاعله 
)أنفس( مفعول به منصوب و)كم( مضاف إليه )باخّتاذ( جاّر وجمرور متعّلق ب 

تم(, والباء للسببّية و)كم( مضاف إليه )العجل( مفعول به للمصدر اخّتاذ, )ظلم
واملفعول الثاين حمذوف تقديره إهلا. الفاء رابطة ْلواب شرط مقّدر ربط السبب 

باملسّبب )توبوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون... والواو فاعل )اىل بارئ( جاّر 
ه الفاء عاطفة )اقتلوا( مثل توبوا وجمرور متعّلق ب )توبوا( و)كم( مضاف إلي

)أنفس( مفعول به منصوب و)كم( مضاف إليه. )ذا( اسم إشارة يف حمّل رفع مبتدأ 
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واإلشارة إىل القتل والالم للبعد والكاف للخطاب وامليم ْلمع الذكور )خري( خرب 
مرفوع الالم حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )خري(, )عند( ظرف 

صوب متعّلق ب )خري(, )بارئ( مضاف إليه جمرور و)كم( ضمري يف حمّل مكان من
جّر. الفاء عاطفة )تاب( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على( حرف 

جّر )وكم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )تاب(. )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد 
فوع )الرحيم( خرب ثان واهلاء اسم إّن )هو( ضمري فصل, )التّواب( خرب إّن مر 

 اه مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

َاذُِكمُ  أَنْ ُفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  ِإنَُّكمْ  قَ ْومِ  يَا لَِقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ َوِإْذ  )ْ  - قال أبو  ( اْلِعْجلَ  بِاختِّ
 يف تفسري هذه اْلزئية من اآلية: -رمحه هللا تعايل -جعفر الطربي 

إذ قال موسى لقومه من بين إسرائيل: يا قوم إنكم ظلمتم تأويل ذلك: اذكروا أيضا 
أنفسكم . وظلمهم إياها, كان فعَلهم هبا ما مل يكن هلم أن يفعلوه هبا, مما أوجب 

هلم العقوبة من هللا تعاىل. وكذلك كل فاعل فعال يستوجب به العقوبة من هللا تعاىل 
وكان الفعل الذي فعلوه فظلموا  فهو ظامل لنفسه بإجيابه العقوبة هلا من هللا تعاىل .

به أنفسهم , هو ما أخرب هللا عنهم: من ارتدادهم باختاذهم العجل ربا بعد فراق 
 (777اه ) موسى إياهم.

 عثيمني يف تفسريه لآلية: بناقال  (أنفسكم بَارِِئُكْم فاقتلوا ِإىَل  فَ ُتوبُوا) -
معصيته إىل طاعته؛ و قوله تعاىل: } فتوبوا إىل بارئكم { أي ارجعوا إليه من 

"البارئ" : اخلالق املعتين خبلقه؛ فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إهلاً وَتَدعون 
خالقكم الذي يعتين بكم؛ وهذا كقول إلياس عليه السالم لقومه: }أتدعون بعالً 
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, 122وتذرون أحسن اخلالقني * هللا ربكم ورب آبائكم األولني{ ]الصافات: 
127.. ] 

} فاقتلوا أنفسكم {:الفاء هنا تفسريية؛ ألن قوله تعاىل: } فاقتلوا {  قوله تعاىل:
تفسري للمجمل يف قوله تعاىل: } توبوا {؛ وعلى هذا فالفاء للتفسري؛ أي: فتوبوا 

هبذا الفعل . وهو أن تقتلوا أنفسكم؛ أي ليقتل بعضكم بعضاً؛ وليس املعىن أن كل 
ن املفسرين: إن معىن قوله تعاىل: } رجل يقتل نفسه . باإلمجاع؛ فلم يقل أحد م

فاقتلوا أنفسكم { أي يقتل كل رجل نفسه؛ وإمنا املعىن: ليقتل بعضكم بعضاً: 
يقتل اإلنسان ولده, أو والده, أو أخاه؛ املهم أنكم تستعدون, وتتخذون سالحاً . 

 خناجر, وسكاكني, وسيوفاً . وكل واحد منكم يهجم على اآلخر, ويقتله..
سرون: هل هذا القتل وقع يف ظلمة, أو وقع جهاراً بدون ظلمة" فقيل: واختلف املف

إهنم ملا أمروا بذلك قالوا: ال نستطيع أن يقتل بعضنا بعضاً وهو ينظر إليه: ينظر 
اإلنسان إىل ابنه, فيقتله, وإىل أبيه, وإىل صديقه! هذا شيء ال يطاق؛ فألقى هللا 

 , وال يدري َمن قتل..تعاىل عليهم ظلمة, وصار يقتل بعضهم بعضاً 
وقيل: بل إهنم قتلوا أنفسهم جهراً بدون ظلمة, وأن هذا أبلغ يف الداللة على صدق 

توبتهم, وأنه ملا رأى موسى صلى هللا عليه وسلم أهنم سينتهون . ألنه إذا قتل 
بعضهم بعضاً لن يبقى إال واحد . ابتهل إىل هللا سبحانه وتعاىل أن يرفع عنهم 

 بالكف؛ وقيل: بل سقطت أسلحتهم من أيديهم . وهللا أعلم.. اإلصر؛ فأمروا
وظاهر القرآن أنه مل تكن هناك ظلمة, وأهنم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً ِعياناً, 

 وهذا أبلغ يف الداللة على صدق توبتهم, ورجوعهم إىل هللا سبحانه وتعاىل..
 (771اه )

رٌ  َذِلُكمْ ) -  (الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخي ْ
 فسرها ابن العثيمني يف سياق تفسريه للجزئية السابقة من اآلية بقوله:
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قوله تعاىل: } ذلكم { املشار إليه قتل أنفسهم؛ } خري لكم عند بارئكم { أي 
ف اآلخر منه من عدم التوبة؛ أو من عدم القتل؛ وهذا من التفضيل ِبا ليس يف الطر 

شيء؛ والتفضيل ِبا ليس يف الطرف اآلخر منه شيء وارد يف اللغة العربية؛ لكن 
بعضهم يقول: إنه ال يكون ِبعىن التفضيل؛ بل املراد به وجود اخلري يف هذا األمر 

 بدون وجود مفضَّل عليه..
{ قوله تعاىل: } إنه هو التواب الرحيم {: هذه اْلملة تعليل ملا قبلها؛ و} هو 

ضمري فصل؛ وسبق بيان فوائده؛ و} التواب { أي كثري التوبة: لكثرة توبته على 
العبد الواحد, وكثرة توبته على التائبني الذين ال ُيصيهم إال هللا, فهو يتوب يف 

 املرات املتعددة على عبده, ويتوب على األشخاص الكثريين الذين تكثر توبتهم؛
 (772اه )اليت وسعت كل شيء..و} الرحيم { أي ذو الرمحة الواسعة 

 
اِعَقةُ  فََأَخَذْتُكمُ  َجْهَرةً  اَّللََّ  نَ َرى َحىتَّ  َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى يَا قُ ْلُتمْ  َوِإذْ   َوأَنْ ُتمْ  الصَّ

 ( 22) تَ ْنظُُرونَ 
 (:777) اآلية مفردات عرابإ

الواو عاطفة )إذا( مثل إذ يف اآلية السابقة )قلتم( فعل وفاعل )يا( أداة نداء 
)موسى( منادى مفرد علم مبيّن على الضّم املقّدر يف حمّل نصب )لن( حرف نفي 

ونصب )نؤمن( مضارع منصوب, والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن الالم حرف جّر 
من( بتضمينه معىن نقّر أو الالم والكاف ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )نؤ 

للتعليل )حىّت( حرف غاية وجّر )نرى( مضارع منصوب ب )أن( مضمرة بعد حىّت, 
وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف والفاعل حنن )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول 

                                                           
 (172/   7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 772
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 777

 ( 1/171) دمشق – اإلميان



145 

 

به منصوب به منصوب )جهرة( مصدر يف موضع احلال من لفظ اْلاللة أي تراه 
ء عاطفة عطفت املسّبب على السبب )أخذ( فعل ماض والتاء للتأنيث ظاهرا. الفا

و)كم( مفعول به )الصاعقة( فاعل مرفوع الواو حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل 
 اه رفع مبتدأ )تنظرون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
قال ابن العثيمني يف  (َجْهَرةً  اَّللََّ  نَ َرى َحىتَّ  َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى يَا قُ ْلُتمْ  َوِإذْ ) -

 تفسري اآلية:
 الرسول عهد يف كان ملن واخلطاب ؛...قلتم إذ إسرائيل بين يا أيضاً  واذكروا: أي

 توجيه فصح آخرها؛ على إنعام األمة أول على إنعامه لكن وسلم, عليه هللا صلى
 ..سبقهم من على النعمة هذه أن مع املتأخرين إىل اخلطاب

 ِبا لك نعرتف ولن نصدق, ولن ننقاد, لن أي{  لك نؤمن لن: } تعاىل قوله
 ..به جئت

 إال تنصب مل وهلذا نبصر؛ ِبعىن{  نرى}  {: جهرة هللا نرى حىت: } تعاىل قوله
 :.قولني على هذا, كان مىت العلماء واختلف بصرية؛ رؤية ألهنا واحداً؛ مفعوالً 

 مليقات رجالً  سبعني قومه من اختار وسلم عليه هللا صلى موسى أن: األول القول
 نرى حىت لك نؤمن لن: } قالوا هللا ويكلمه هللا, يكلم صار وملا هبم؛ وذهب هللا,

 مليقات خارجاً  موسى كان حينما صعقهم يكون القول هذا فعلى ؛{ جهرة هللا
 ..هللا

 هبا وجاء التوراة, عليه هللا وأنزل هللا, ميقات من موسى رجع ملا أنه: الثاين القول
 (773اه ){".. جهرة هللا نرى حىت لك نؤمن لن}  هللا؛ من ليست: "قالوا

اِعَقةُ  فََأَخَذْتُكمُ )- قال ابن كثري يف تفسري هذه اْلزئية من اآلية  (تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ  الصَّ
 بتصرف:
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اِعَقةُ  فََأَخَذْتُكمُ : } السدي قال  هللا, ويدعو يبكي موسى فقام فماتوا,{  الصَّ
 ِشْئتَ  َلوْ }  خيارهم أهلكت وقد أتيتهم إذا إسرائيل لبين أقول ماذا رب,: ويقول

َفَهاءُ  فَ َعلَ  ِبَا أَتُ ْهِلُكَنا َوِإيَّايَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َأْهَلْكتَ ُهمْ  [. 122:  األعراف{ ] ِمنَّا السُّ
 فقاموا أحياهم هللا إن مث العجل, اختذوا ممن السبعني هؤالء أن موسى إىل هللا فأوحى

 . ُييون" كيف: بعض إىل بعضهم ينظر رجٌل, رجلٌ  وعاشوا
 رمحه هللا: -مث قال

 وبعض بعضهم فصعق: قال{  تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ : } قوله يف (772)رومي بن عروة وقال
 (777اه ) .هؤالء وصعق هؤالء بعث مث ,  ينظرون

اِعَقةُ  فََأَخَذْتُكمُ } وللطربي  زيادة بيان يف تفسري قوله تعايل- فقال ما {  الصَّ
 خمتصره:

 من يصري حىت أصابه أو عاينه أو(776"املرء") رآه هائل أمر كل" الصاعقة"وأصل 
 فقد أو  , فهم وغمور عقل ذهاب وإىل وعطب, هالك إىل شأنه وعظيم هوله

 يدل ومما.  رجفا أو , زلزلة أو , نارا أو ذلك كان صوتا - اْلسم آالت بعض
 ُموَسى َوَخرَّ :) وجل عز هللا قول , ميت غري حي وهو مصعوقا يكون قد أنه على

 (778اه ) عليه مغشيا يعين ,[137: األعراف( ] َصِعًقا

                                                           
 منه مسع: فقيل - اخلشين ثعلبة أيب: عن حدث .القاسم أبو احملدث, الفقيه, األردين اللخمي رومي بن عروةهو - 772

 .وغريه ذر, أيب: عن وأرسل .اخلوالين إدريس وأيب مالك, بن أنس: وعن-
 بأس ال: وغريه الدارقطين, وقال .معني ابن: وُييىوثقه العزيز, عبد بن وسعيد سعد, بن وهشام مهاجر, بن حممد: وعنه

 .ثعلبة أيب من مسع: ويقال .مراسيل حديثه عامة: حامت أبو وقال .به
-.ذلك غري وقيل .ومائة وثالثني مخس سنة: املثىن بن حممد وقال .ومائة أربعني سنة تويف: العزيز عبد بن سعيد قال

 ((7/176بتصرف) نقالً عن سري أعالم النبالء للذهيب
 (  273/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 777
 والنسخة بتحقيقه. الكالم هبا ليستقيم.  عندي من القوسني بني لزيادة"امحد شاكر"اقال احملقق هلذه النسخة - 776
/    2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 778
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 (27) َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َمْوِتُكمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  بَ َعثْ َناُكمْ  مُثَّ 

 (:779)اآلية  مفردات عرابإ
)مثّ( حرف عطف للرتاخي )بعثنا( فعل ماض وفاعله و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل  

نصب مفعول به )من بعد( جار وجمرور متعّلق ب )بعثنا(, )موت( مضاف إليه 
 اه جمرور و)كم( مضاف إليه يف حمّل جّر. )لعّلكم تشكرون( سبق إعراهبا.

 روائع البيان والتفسري
بتصرف قال البغوي يف معامل التنزيل يف تفسريها ( َمْوِتُكمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  بَ َعثْ َناُكمْ  مُثَّ )-

 :يسري
 البعري بعثت: يقال حمله عن الشيء إثارة: والبعث أحييناكم,{  بَ َعثْ َناُكمْ  مُثَّ } 

 بقية ليستوفوا أحياهم: قتادة قال{  َمْوِتُكمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ }  فانبعث النائم وبعثت
 (717اه ).القيامة يوم إىل يبعثوا مل بآجاهلم ماتوا ولو وأرزاقهم آجاهلم

 رمحه هللا تعايل ماخمتصره:–ابن العثيمني يف تفسري اآلية بياناً شافياً فقال وزاد -
 ويطلق اإلخراج؛ اللغة يف" البعث" أصل{:  موتكم بعد بعثناكم مث: } تعاىل قوله

: } تعاىل قوله هنا اإلحياء به املراد أن على ويدل اآلية؛ هذه كما اإلحياء, على
 وال وفاة؛ يسمى النوم ألن نوماً, وليس حقيقي, موت وهو ؛{ موتكم بعد من

 جرحتم ما ويعلم بالليل يتوفاكم الذي وهو: }تعاىل قوله يف كما موتاً, يسمى
 متت مل واليت موهتا حني األنفس يتوىف هللا: }تعاىل وقوله ,[ 77: األنعام{ ]بالنهار

 [32: الزمر{ ]منامها يف
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 تعاىل هللا أن عليهم كبرية نعمة هذه{:  موتكم بعد من بعثناكم: } تعاىل وقوله
 (711اه ).هلم كفارة ويكون لريتدعوا؛ بعثهم مث العقوبة, هبذه أخذهم

أي تشكرون هللا سبحانه فسرها ابن العثيمني أيضاً بقوله: {  لعلكم تشكرون} -
 وتعاىل؛ و "لعل" هنا للتعليل..

 فائدة جليلة :مث قال مضيفاً 
اخلمس اليت يف سورة البقرة اليت فيها إحياء هللا تعاىل املوتى؛  اتوهذه إحدى اآلي

والثانية: يف قصة صاحب البقرة؛ والثالثة: يف الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
[ ؛ والرابعة: يف قصة 237حذر املوت, فقال هللا هلم: }موتوا مث أحياهم{ ]البقرة: 

قرية وهي خاوية على عروشها, فقال: }أىن ُييي هذه هللا بعد موهتا الذي مّر على 
[ ؛ واخلامسة يف قصة إبراهيم: }رب 229فأماته هللا مائة عام مث بعثه{ ]البقرة: 

{ ]البقرة: ...أرين كيف ِتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب
ينايف هذا ما ذكر هللا يف قوله [ اآلية؛ وهللا تعاىل على كل شيء قدير, وال 277

, 12تعاىل: }مث إنكم بعد ذلك مليتون * مث إنكم يوم القيامة تبعثون{ ]املؤمنون: 
[ ؛ ألن هذه القصص اخلمس, وغريها . كإخراج عيسى املوتى من قبورهم . 17

 تعترب أمراً عارضاً يؤتى به آلية من آيات هللا سبحانه وتعاىل؛ أما البعث العام فإنه ال
 (712اه ) القيامة؛يكون إال يوم 

 
ْلَوى اْلَمنَّ  َعَلْيُكمُ  َوأَنْ َزْلَنا اْلَغَمامَ  َعَلْيُكمُ  َوظَلَّْلَنا  َوَما َرَزقْ َناُكمْ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا َوالسَّ

 ( 26) َيْظِلُمونَ  أَنْ ُفَسُهمْ  َكانُوا َوَلِكنْ  ظََلُمونَا
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 (:717)اآلية  مفردات عرابإ
الواو, عاطفة )ظّللنا( مثل بعثنا يف اآلية السابقة )على( حرف جّر و)كم( ضمري 

متصل يف حمّل جّر متعّلق ب )ظّللنا(, )الغمام( مفعول به منصوب الواو عاطفة 
)أنزلنا( مثل بعثنا و)عليكم( سبق إعرابه متعّلق ب )أنزلنا(, )املّن( مفعول به 

ّن منصوب مثله وعالمة النصب الفتحة منصوب )السلوى( معطوف بالواو على امل
 املقّدرة على األلف.

)كلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )من طّيبات( جاّر وجمرور 
متعلق ب )كلوا(, )ما( اسم موصول, يف حمّل جّر مضاف إليه )رزقنا( مثل بعثنا 

فية )ظلمونا( فعل و)كم( ضمري يف حمّل نصب مفعول به. الواو استئنافّية )ما( نا
ماض وفاعله ومفعوله الواو عاطفة )لكن( حرف استدراك )كانوا( فعل ماض ناقص 

 مبيّن على الضّم..
والواو اسم كان )أنفس( مفعول به مقّدم و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف 

 اه إليه )يظلمون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 رمحه هللا يف تفسريه:-قال الطربي (اْلَغَمامَ  َعَلْيُكمُ  َوظَلَّْلَنا )-
 فتأويل(. موتكم بعد من بعثناكم مث:)قوله على عطف( الغمام عليكم وظللنا)

 ما سائر عليهم وعدد - الغمام عليكم وظللنا , موتكم بعد من بعثناكم مث: اآلية
 . تشكرون لعلكم - عليهم به أنعم

 السماء غم ما هو" والغمام", سحابة مجع السحاب كما ,"غمامة"مجع" الغمام"و
 مغطى وكل.  الناظرين أعني عن يسرتها مما ذلك وغري وقتام, سحاب من فألبسها

 (713اه ).مغموما تسميه فالعرب
                                                           

 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 717
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أي جعلناه ظاًل عليكم؛ وكان ذلك يف التيه حني  وقال ابن العثيمني  يف تفسريه :-
تاهوا؛ وقد بقوا يف التيه بني مصر والشام أربعني سنة يتيهون يف األرض؛ وما كان 

عندهم ماء, وال مأوى؛ ولكن هللا تعاىل رمحهم, فظلل عليه الغمام؛ و} الغمام { 
ارد الذي هو السحاب الرقيق األبيض؛ وقيل: السحاب مطلقاً؛ وقيل: السحاب الب

 (712)يكون به اْلو بارداً, ويتولد منه رطوبة, فيربد اْلو . وهذا هو الظاهر.. 
ْلَوى اْلَمنَّ  َعَلْيُكمُ  َوأَنْ َزْلَنا)-  :رمحه هللا–قال السعدي يف تفسريه - (َوالسَّ

 واخلبز والكمأة الزجنبيل ومنه تعب, بال ُيصل حسن رزق لكل جامع اسم وهو
 .ذلك وغري

ْلَوى}   من عليهم ينزل فكان اللحم, طيب ,السماىن له يقال صغري طائر{  َوالسَّ
 (717اه ).ويقيتهم  يكفيهم ما والسلوى املن

قوله تعاىل: } كلوا  ( قال ابن العثيمني يف تفسريها:َرَزقْ َناُكمْ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا) -
{ األمر هنا لإلباحة؛ يعين أننا أحبنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من املن, 

والسلوى؛ } من طيبات ما رزقناكم {: } ِمْن { هنا لبيان اْلنس؛ وليست 
 للتبعيض؛ ألهنم أبيح هلم أن يأكلوا مجيع الطيبات..

ألن هللا ال تضره معصية العاصني قوله تعاىل: } وما ظلمونا { أي ما نقصونا شيئاً؛ 
 وال تنفعه طاعة الطائعني..

قوله تعاىل: } ولكن كانوا أنفسهم يظلمون {: } أنفسهم { مفعول مقدم ل } 
يظلمون {؛ وُقدِّم إلفادة احلصر . أي ال يظلمون هبذا إال أنفسهم؛ أما هللا . تبارك 

                                                                                                                                                                      
 97/   2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 713

/971  ) 
 (178/   7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 712
 22/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 717

) 
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ضرر ِبعصيتهم, كما ال ينتفع وتعاىل . فإهنم ال يظلمونه؛ ألنه سبحانه وحبمده ال يت
 (716اه ) بطاعتهم..

 مانصه: -رمحه هللا -قال البغوي (  َيْظِلُمونَ  أَنْ ُفَسُهمْ  َكانُوا َوَلِكنْ  ظََلُمونَا َوَما) -
أي وما خبسوا حبقنا, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجاهبم عذايب, وقطع مادة 

 (718اه ).. وال حساب يف العقىب. الرزق الذي كان ينزل عليهم بال مؤنة يف الدنيا
 

َها َفُكُلوا اْلَقْريَةَ  َهِذهِ  اْدُخُلوا قُ ْلَنا َوِإذْ  ًدا اْلَبابَ  َواْدُخُلوا َرَغًدا ِشْئُتمْ  َحْيثُ  ِمن ْ  ُسجَّ
 ( 28) اْلُمْحِسِننيَ  َوَسَنزِيدُ  َخطَايَاُكمْ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ  ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا

 (:719)اآلية  مفردات عرابإ
عاطفة )إذ( مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر )قلنا( فعل ماض وفاعله الواو 

)ادخلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون والواو فاعل )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم 
إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل نصب مفعول به )القرية( بدل من ذه أو عطف 

( حرف جّر و)ها( ضمري بيان له منصوب الفاء عاطفة )كلوا( مثل ادخلوا.. )من
مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )كلوا(, )حيث( ظرف مكان مبيّن على الضّم متعّلق 

ب )كلوا(, )شئتم( فعل ماض مبيّن على السكون والتاء فاعل وامليم حرف ْلمع 
الذكور )رغدا( مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي أكال رغدا. الواو 

به )الباب( مفعول به منصوب, )سّجدا( حال منصوبة عاطفة )ادخلوا( سبق إعرا
من فاعل ادخلوا الواو عاطفة )قولوا( مثل ادخلوا )حطّة( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره 

سؤالنا أو مسألتنا. )نغفر( مضارع جمزوم جواب الطلب, والفاعل ضمري مسترت 
)خطايا(  تقديره حنن الالم حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )نغفر(.

                                                           
 ( 178/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 716
 ( 98/ 1)   والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 718
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 719
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مفعول به منصوب, وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف و)كم( ضمري يف 
حمّل جّر مضاف إليه. الواو استئنافّية السني لالستقبال )نزيد( مضارع مرفوع, 

والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )احملسنني( مفعول به منصوب وعالمة النصب 
 اه الياء.

 روائع البيان والتفسري
َها اْلَقْريََة َفُكُلوا َهِذهِ  اْدُخُلوا قُ ْلَنا َوِإذْ )- رمحه –قال ابن كثري (َرَغًدا ِشْئُتمْ  َحْيثُ  ِمن ْ

 يف تفسريها مانصه: -هللا
 قدموا ملا املقدسة, األرض  ودخول اْلهاد عن نكوهلم على هلم الئًما تعاىل يقول

 هي اليت املقدسة األرض بدخول فأمروا السالم, عليه موسى, صحبة مصر بالد من
 عن فنكلوا الكفرة, العماليق من فيها من وقتال إسرائيل, أبيهم عن هلم مرياث

 سورة يف تعاىل ذكره كما هلم, عقوبة التيه يف هللا فرماهم واستحسروا, وضعفوا قتاهلم
 على نص كما املقدس, بيت هي البلدة هذه أن القولني أصح كان وهلذا املائدة؛

 واحد وغري (727)األصفهاين مسلم وأبو وقتادة, أنس, بن والرّبيع السدي, ذلك
َسةَ  األْرضَ  اْدُخُلوا قَ ْومِ  يَا: } تعاىل هللا قال وقد {  َلُكمْ  اَّللَُّ  َكَتبَ  الَّيِت  اْلُمَقدَّ

 ( 721).اآليات
 رمحه هللا :-وزاد ابن العثيمني يف شرحه لآلية بياناً شافياً فقال-

                                                           
 وبغريه بالتفسري عاملا كان.الكتاب كبار من.معتزيل.أصفهان أهل من مسلم أبو األصفهاين, حبر بن حممد هو- 727

 سنة أصفهان بويه ابن دخل أن إىل واستمر العباسي, للمقتدر فارس, وبالد أصفهان ويل. شعر وله العلم, صنوف من
 منه نصوصا اهلندي االنصاري سعيد مجع جملدا, عشر أربعة التفسري, يف( التأويل جامع) كتبه من. فعزل ه  721

 جزء يف( ط - التنزيل حملكم التأويل جامع ملتقط) ومساها الرازي, الفخر بتفسري املعروف( الغيب مفاتيح) يف وردت
 (7/27).نقالً عن االعالم للزركلي–. صغري

 (  267/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 721
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 كوين, أمر{  ادخلوا} و القرية؛ هذه ادخلوا قلنا إذ إسرائيل بين يا واذكروا أي
 فدخلوها فُتحت, مث شرعي؛ أمر وهذا سجداً  يدخلوها بأن أُمروا ألهنم وشرعي؛

  ..الكوين باألمر
 مث قال:

 ألن املقدس؛ بيت: هبا املراد أن والصواب ؛ القرية هذه تعيني يف املفسرون واختلف
 ؛[ 21: املائدة{ ]لكم هللا كتب اليت املقدسة األرض ادخلوا: } هلم قال موسى

 البالد ومسيت التجمع؛ وهو. القْري من مأخوذة املسكون؛ البلد هي{  القرية} و
 يف مفهومها غري العربية اللغة يف القرية ومفهوم هبا؛ الناس لتجمع قرية املسكونة

 مدينة؛ فيسمى الكبري وأما الصغري؛ البلد: العرف يف القرية مفهوم ألن العرف؛
 مسى فقد والكبري؛ الصغري, بني فرق ال.  القرآن لغة وهي.  العربية اللغة يف ولكنه

 من قوة أشد هي قرية من وكأين: }تعاىل قوله يف كما قرية, مكة وجلّ  عزّ  هللا
 اليت بقريته املراد[ : 17: حممد{ ]هلم ناصر فال أهلكناهم أخرجتك اليت قريتك

 ومن القرى أم لتنذر عربياً  قرآناً  إليك أوحينا وكذلك: }تعاىل وقال مكة,: أخرجته
 الصغرية, للبالد شامل وهو القرى أم مكة فسمى[ : 6: الشورى{ ]حوهلا

 ..والكبرية
}  منها؛ تأكلوا أن لكم فأحبنا أي لإلباحة األمر{:  منها فكلوا: } تعاىل قوله

 ما تأكلون أطرافها أو وسطها, يف البلد من كنتم مكان أي يف أي{  شئتم حيث
 وال ذلك, يف يعارضكم أحد ال وهنيئاً  طمأنينة, أي{  رغداً }  تشاءون؛

 (722اه )..ميانعكم
ًدا اْلَبابَ  َواْدُخُلوا)-  (:  اْلُمْحِسِننيَ  َوَسَنزِيدُ  َخطَايَاُكمْ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ  ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا ُسجَّ

 يف تفسريها : -رمحه هللا–قال السعدي 

                                                           
 ( 131/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري-- 722
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 عزا هلم تكون قرية بدخول فأمرهم إياه, معصيتهم بعد عليهم نعمته من أيضا وهذا
 وجه على دخوهلم يكون وأن الرغد, الرزق فيها هلم وُيصل ومسكنا, ووطنا

 ذليلني, خاضعني: أي{  سجدا}  الباب دخول وهو بالفعل, فيه هلل خاضعني
 إياه بسؤاهلم خطاياهم عنهم ُيط أن أي{  ِحطَّةٌ : } يقولوا أن وهو وبالقول

 .مغفرته
 بأعماهلم,{  اْلُمْحِسِننيَ  َوَسنزيدُ }  املغفرة, بسؤالكم{  َخطَايَاُكمْ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ } 
 (727اه ).وآجال عاجل جزاء: أي

لَ  رَ  قَ ْواًل  ظََلُموا الَِّذينَ  فَ َبدَّ  ِمنَ  رِْجزًا ظََلُموا الَِّذينَ  َعَلى فَأَنْ َزْلَنا هَلُمْ  ِقيلَ  الَِّذي َغي ْ
َماءِ   ( 29) يَ ْفُسُقونَ  َكانُوا ِبَا السَّ

 (:723)اآلية  مفردات عرابإ
الفاء عاطفة )بّدل( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل 
)ظلموا( فعل ماض وفاعله )قوال( مفعول به منصوب )غري( نعت ل )قوال( 

فعل ماض مبيّن  منصوب مثله )الذي( موصول مضاف إليه يف حمّل جّر )قيل(
للمجهول, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي القول الالم حرف جّر 

و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )قيل(. الفاء عاطفة )أنزلنا( فعل ماض 
مبيّن على السكون.. و)نا( فاعل )على( حرف جّر )الذين( موصول يف حمّل جّر 

إعرابه )رجزا( مفعول به منصوب )من السماء( متعّلق ب )أنزلنا(, )ظلموا( سبق 
جاّر وجمرور متعلق ب )أنزلنا(, الباء حرف جّر للسببّية )ما( حرف مصدري 

)كانوا( فعل ماض ناقص مبيّن على الضّم والواو اسم كان )يفسقون( مضارع 
 اه مرفوع.. والواو فاعل.

                                                           
 (  27/  1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري -727
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 723

 ( 1/176) دمشق – اإلميان
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 روائع البيان والتفسري
لَ ) - رَ  قَ ْواًل  ظََلُموا الَِّذينَ  فَ َبدَّ  -رمحه هللا– قال أبو جعفر الطربي (هَلُمْ  ِقيلَ  الَِّذي َغي ْ

 ماخمتصره:
.  فعله هلم يكن مل ما فعلوا الذين ,(ظلموا الذين:)بقوله ويعين.  فغري ,(فبدل:)قوله

 فقالوا يقولوه, أن أمروا الذي غري قوال بدلوا ,(هلم قيل الذي غري قوال:)بقوله ويعين
 الذي بالقول - تبديلهم وكان.  منهم كان الذي والتغيري التبديل هو وذلك. خالفه

 (722.اه)غريه قوال - يقولوا أن أمروا
 وقال السعدي يف تفسريه لآلية ماخمتصره:

لَ }   قَ ْوال}  بدلوا كلهم يكونوا مل ألهنم فبدلوا يقل ومل منهم,{  ظََلُموا الَِّذينَ  فَ َبدَّ
رَ   واستهزاء هللا, بأمر استهانة حنطة, يف حبة: حطة بدل فقالوا{  هَلُمْ  ِقيلَ  الَِّذي َغي ْ
 دخلوا وهلذا وأحرى, أوىل باب من للفعل فتبديلهم خفته مع القول بدلوا وإذا

 هللا عقوبة لوقوع سبب أكرب الطغيان هذا كان وملا ,أدبارهم على يزحفون
 (727.اه )هبم

َماءِ  ِمنَ  رِْجزًا ظََلُموا الَِّذينَ  َعَلى فَأَنْ َزْلَنا)-  -رمحه هللا-فسرها ابن العثيمني ( السَّ
 فقال:

 التبديل من منهم حصل ما فبسبب: واملعىن للسببية؛ الفاء{  فأنزلنا: } تعاىل قوله
 لئن: }تعاىل لقوله عذاباً؛ أي{  رجزاً }  عليهم؛ أي{  ظلموا الذين على}  أنزلنا

 ولنرسلن لك لنؤمنن. } العذاب أي[ . 173: األعراف{ ]الرجز عنا كشفت
 الرجس ألن الرجس؛ غري والعذاب ,[ 173: األعراف{ ]إسرائيل بين معك

 كاحلجارة, فوقهم, من أي{  السماء من}  العذاب,: والرجز القذر؛ النجس
                                                           

  122/  2)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 722
  /1718) 

 27/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 727
) 
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 أن يلزم وال العلّو, هنا{  السماء} ب  واملراد وغريها؛ والريح, والبَ َرد, والصواعق,
 كما قرينة يوجد مل ما مساء فهو عال ما كل ألن احملفوظة؛ السماء هبا املراد يكون

: األنبياء{ ]معرضون آياهتا عن وهم حمفوظاً  سقفاً  السماء وجعلنا: }تعاىل قوله يف
 (726اه )[ ..7
معىن"الفسق",  -رمحه هللا -قال ابو جعفر الطربي{:  يفسقون كانوا ِبا}  -

 (728.اه )اخلروج من الشيء
 تفسريه لآلية ذكر من فوائدها ماخمتصره:وألبن العثيمني يف -
الفسق نوعان: فسق أكرب و  ؛منها: إثبات فسوق هؤالء خبروجهم عن طاعة هللا-

ا الذين فسقوا فمأواهم  خمرج عن امللة, وضده "اإلميان" , كما يف قوله تعاىل: }وأمَّ
ا [ ؛ و فسق أصغر ال خيرج عن امللة, وضده "العدالة" , كم27النار{ ]السجدة: 

 .(7يف قوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{ )احلجرات: 
 مث قال:

الرد على اْلربية الذين يقولون: إن هللا سبحانه وتعاىل جمرب العبد على ومنها - 
عمله؛ ووجه الرد أن هللا سبحانه وتعاىل أضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو اخلروج 

لثاين: أهنم لو كانوا جمربين على أعماهلم لكان تعذيبهم ظلماً, عن الطاعة؛ والوجه ا
 (729اه ) [.39يقول: }وال يظلم ربك أحدًا{ ]الكهف:  وتعاىلوهللا  تبارك 

 َعْشَرةَ  اثْ َنَتا ِمْنهُ  فَانْ َفَجَرتْ  احلََْجرَ  بَِعَصاكَ  اْضِربْ  فَ ُقْلَنا لَِقْوِمهِ  ُموَسى اْسَتْسَقى َوِإذِ 
ًنا  اأْلَْرضِ  يف  تَ ْعثَ ْوا َواَل  اَّللَِّ  رِْزقِ  ِمنْ  َواْشَربُوا ُكُلوا َمْشَربَ ُهمْ  أُنَاسٍ  ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ  َعي ْ

 (77) ُمْفِسِدينَ 
                                                           

 ( 137/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 726
/   2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 728

118  /1732 ) 
 

 ( 132/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 729
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 (:777)اآلية  مفردات عرابإ
الواو عاطفة )إذ استسقى موسى لقومه( مثل إذ قال موسى لقومه. الفاء عاطفة 

)قلنا( فعل ماض مبيّن على السكون و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل 
)اضرب( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )بعصا( جاّر وجمرور متعّلق ب 

قّدرة على األلف والكاف )اضرب(, والباء لالستعانة وعالمة اْلّر الكسرة امل
مضاف اليه )احلجر( مفعول به منصوب الفاء عاطفة )انفجر( فعل ماض والتاء 

للتأنيث, )من( حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )انفجرت(, )اثنتا( 
فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف فهو ملحق باملثىّن )عشرة( جزء عددّي مبيّن على 

)عينا( متييز منصوب )قد( حرف ِتقيق )علم( فعل ماض )كّل(  الفتح ال حمّل له
فاعل مرفوع )أناس( مضاف إليه جمرور )مشرب( مفعول به منصوب )هم( ضمري 

مّتصل يف حمّل جّر مضاف اليه. )كلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون... والواو 
ق بالفعلني فاعل الواو عاطفة )اشربوا( مثل كلوا )من رزق( جاّر وجمرور متعلّ 

املتقّدمني من باب التنازع يف إعمال الثاين )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور. 
الواو عاطفة )ال( ناهية جازمة )تعثوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون.. 
والواو فاعل )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق ب )تعثوا(, )مفسدين( حال مؤّكدة 

 اه الياء. منصوبة وعالمة النصب
 

 روائع البيان والتفسري
رمحه  -قال ابن العثيمني (احلََْجرَ  بَِعَصاكَ  اْضِربْ  فَ ُقْلَنا لَِقْوِمهِ  ُموَسى اْسَتْسَقى َوِإذِ )-

 هللا:

                                                           
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 777

 ( 1/179) دمشق – اإلميان
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أي: واذكر إذ استسقى موسى لقومه . أي طلب السقيا هلم؛ وهذا يعم كوهنم يف 
 التيه, وغريه..

احلجر {: "العصا" معروفة؛ و} احلجر {: قوله تعاىل: } فقلنا اضرب بعصاك 
املراد به اْلنس؛ فيشمل أّي حجر يكون؛ وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معني؛ 

 وهذه "العصا" كان فيها أربع آيات عظيمة:.
 أواًل: أنه يلقيها, فتكون حية تسعى, مث يأخذها, فتعود عصا..

 ثانياً: أنه يضرب هبا احلجر, فينفجر عيوناً..
 : أنه ضرب هبا البحر, فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم..ثالثاً 

رابعاً: أنه ألقاها حني اجتمع إليه السحرة, وألقوا حباهلم, وعصيهم, فألقاها فإذا 
 (771اه )هي تلقف ما يأفكون..

ًنا َعْشَرةَ  اثْ َنَتا ِمْنهُ  فَانْ َفَجَرتْ )-  رِْزقِ  ِمنْ  َواْشرَبُوا ُكُلوا َمْشَربَ ُهمْ  أُنَاسٍ  ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ  َعي ْ
 يف تفسري اآلية: السعديقال  (اَّللَِّ 

ًنا َعْشَرةَ  اثْ َنَتا ِمْنهُ  فَانْ َفَجَرتْ }   َعِلمَ  َقدْ }  قبيلة, عشرة اثنتا إسرائيل بين وقبائل{  َعي ْ
 األعني, هذه من عليه يشربون الذي حملهم: أي{  َمْشَربَ ُهمْ }  منهم{  أُنَاسٍ  ُكلُّ 

 ُكُلوا: } قال وهلذا متكدرين, ال متهنئني يشربونه بل بعضا, بعضهم يزاحم فال
 يِف  تَ ْعثَ ْوا َوال}  تعب, وال سعي غري من آتاكم الذي: أي{  اَّللَِّ  رِْزقِ  ِمنْ  َواْشرَبُوا

 (772اه ).اإلفساد وجه على ختربوا: أي{  األْرضِ 

 :بتصرف يسريقال القرطيب يف شرحها (  ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرضِ  يف  تَ ْعثَ ْوا َواَل )-

                                                           
 ( 132/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 771
 ( 27/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 772
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و)ُمْفِسِديَن( حال وتكرر املعىن تأكيدا  )َوال تَ ْعثَ ْوا( أي ال تفسدوا. والعيث
الختالف اللفظ. ويف هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادها والتقدم يف املعاصي 

 (777اه ) والنهي عنها.
 

 تُ ْنِبتُ  ممَّا لََنا خُيْرِجْ  رَبَّكَ  لََنا فَادْعُ  َواِحدٍ  طََعامٍ  َعَلى َنْصربَ  َلنْ  ُموَسى يَا قُ ْلُتمْ  َوِإذْ 
 أَْدىنَ  ُهوَ  الَِّذي أََتْسَتْبِدُلونَ  قَالَ  َوَبَصِلَها َوَعَدِسَها َوُفوِمَها َوِقثَّاِئَها بَ ْقِلَها ِمنْ  اأْلَْرضُ 

رٌ  ُهوَ  بِالَِّذي  َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضرَِبتْ  َسأَْلُتمْ  َما َلُكمْ  فَِإنَّ  ِمْصًرا اْهِبطُوا َخي ْ
 بَِغرْيِ  النَِّبيِّنيَ  َويَ ْقتُ ُلونَ  اَّللَِّ  بِآيَاتِ  َيْكُفُرونَ  َكانُوا بِأَن َُّهمْ  َذِلكَ  اَّللَِّ  ِمنَ  بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا

 ( 71) يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا ِبَا َذِلكَ  احلَْقِّ 
 (:773)اآلية  مفردات عرابإ

(, )لن( حرف ناصب 22الواو عاطفة )إذ قلتم يا موسى( سبق إعراهبا يف اآلية )
وناف )نصرب( مضارع منصوب والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )على طعام( جاّر 

وجمرور متعّلق ب )نصرب(, )واحد( نعت ل )طعام( جمرور مثله الفاء لربط املسّبب 
ل أمر مبين على حذف حرف بالسبب, أو رابطة ْلواب شرط مقّدر )ادع( فع

العّلة, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت الالم حرف جّر, و)نا( ضمري مّتصل يف 
حمّل جّر متعّلق ب )ادع(, )رّب( مفعول به منصوب والكاف ضمري مضاف إليه 
)خيرج( مضارع جمزوم جواب الطلب, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )لنا( مثل 

)من( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر ب )من(  األول متعّلق ب )خيرج(.
متعّلق ب )خيرج(, ومفعول خيرج حمذوف تقديره شيئا )تنبت( فعل مضارع مرفوع 

)األرض( فاعل مرفوع )من بقل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من مفعول 

                                                           
 (  321/  1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 777
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 773

 ( 1/131) دمشق – اإلميان
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تنبت احملذوف أي: ممّا تنبته األرض من بقل. و)ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر 
مضاف إليه. )وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها( أمساء مضافة معطوفة حبروف 

 العطف على بقلها جمرورة مثله.
)قال( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو اهلمزة لالستفهام اإلنكاري 

)تستبدلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب 
منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )أدىن( خرب مرفوع وعالمة الرفع  مفعول به )هو( ضمري

الضّمة املقّدرة على األلف الباء حرف جّر )الذي( موصول يف حمّل جّر متعّلق بفعل 
تستبدلون. )هو خري( مثل هو أدىن. )اهبطوا( فعل أمر مبين على حذف النون 

طة ْلواب شرط مقّدر والواو فاعل )مصرا( مفعول به منصوب الفاء تعليلية.. أو راب
)إّن( حرف مشّبه بالفعل الالم حرف جّر )كم( ضمري متصل يف حمّل جّر متعّلق 

ِبحذوف خرب مقّدم )ما( اسم موصول يف حمّل نصب اسم إّن مؤّخر, )سألتم( فعل 
ماض مبيّن على السكون.. وفاعله. الواو استئنافّية )ضرب( فعل ماض مبيّن 

التاء للتأنيث )على( حرف جّر و)هم( ضمري للمجهول بتضمينه معىن جعلت و 
مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )ضربت(, )الذلّة( نائب فاعل مرفوع )املسكنة( 

معطوفة بالواو على الذلّة مرفوع مثله الواو عاطفة )باءوا( فعل ماض مبيّن على 
الضّم.. والواو فاعل )بغضب( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الواو والباء 

لمالبسة )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )غضب(. )ذا( اسم ل
إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ والالم للبعد والكاف للخطاب الباء حرف جّر )أّن( 

حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم أّن )كانوا( 
كان )يكفرون( مضارع مرفوع.. فعل ماض ناقص مبيّن على الضّم.. والواو اسم  

 والواو فاعل.
واملصدر املؤّول من )أّن( وامسها وخربها يف حمّل جّر بالباء متعّلق ِبحذوف خرب 

 املبتدأ ذلك, أي ذلك الغضب مستحّق بكفرهم.
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)بآيات( جاّر وجمرور متعّلق ب )يكفرون(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور. 
ل يكفرون )النبيني( مفعول به منصوب وعالمة النصب الواو عاطفة )يقتلون( مث

الياء )بغري( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل يقتلون, أي يقتلوهنم 
 مبطلني, )احلق( مضاف إليه جمرور.

)ذلك( سبق اعرابه الباء حرف جّر للسببّية )ما( حرف مصدرّي )عصوا( فعل ماض 
ّم مقّدر على األلف احملذوفة اللتقاء مبيّن على الضّم.. والواو فاعل, والض

 الساكنني.
 واملصدر املؤّول )ما عصوا( يف حمّل جّر بالباء متعّلق خبرب املبتدأ ذلك.

 اه الواو عاطفة )كانوا( مثل األول )يعتدون( مثل يكفرون.
 روائع البيان والتفسري

  (َواِحدٍ  طََعامٍ  َعَلى َنْصربَ  َلنْ  ُموَسى يَا قُ ْلُتمْ  َوِإذْ  )-
 قال القرطيب يف تفسريه ماخمتصره:

 باآلخر أحدمها يأكلون كانوا ألهنم اثنان ومها واحد بطعام والسلوى املن عن وكنوا
 يداوم ملن تقول كما غذاء يوم كل يف لتكرارمها: وقيل. واحد طعام: قالوا فلذلك

 لن املعىن وقيل. لذلك ملالزمته واحد أمر على هو والقراءة والصالة الصوم على
 ببعض االستعانة على بعضنا يقدر فال أغنياء مجيعنا فيكون الغىن على نصرب

 العبيد اختذ من أول فهم كانوا وكذلك. بنفسه منا واحد كل الستغناء
 (772.اه )واخلدم

 َوَعَدِسَها َوُفوِمَها َوِقثَّائَِها بَ ْقِلَها ِمنْ  اأْلَْرضُ  تُ ْنِبتُ  ممَّا لََنا خُيْرِجْ  رَبَّكَ  لََنا فَادْعُ )-
رٌ  ُهوَ  بِالَِّذي أَْدىنَ  ُهوَ  الَِّذي أََتْسَتْبِدُلونَ  قَالَ  َوَبَصِلَها  ( َخي ْ

 مانصه: -رمحه هللا–قال السعدي يف تفسريها  

                                                           
 ( 322/ 1)  القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع - 772
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 ليس الذي نباهتا: أي{  بَ ْقِلَها ِمنْ  األْرضُ  تُ ْنِبتُ  ممَّا لََنا خُيْرِجْ  رَبَّكَ  لََنا فَادْعُ } 
 والعدس ثومها,: أي{  َوُفوِمَها}  اخليار وهو{  َوِقثَّاِئَها}  ساقه, على يقوم بشجر

 األطعمة وهو{  أَْدىنَ  ُهوَ  الَِّذي أََتْسَتْبِدُلونَ }  موسى هلم قال معروف, والبصل
رٌ  ُهوَ  بِالَِّذي}  املذكورة,  هذه فإن بكم, الئق غري فهذا والسلوى, املن وهو{  َخي ْ

 به هللا من الذي طعامكم وأما وجدمتوها, هبطتموه مصر أي طلبتم, اليت األطعمة
 (777اه ).بدال" به تطلبون فكيف وأشرفها, األطعمة خري فهو عليكم,

 بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّلَّةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضرَِبتْ  َسأَْلُتمْ  َما َلُكمْ  فَِإنَّ  ِمْصًرا اْهِبطُوا)-
 يف تفسريه ما خمتصره: -رمحه هللا-العثيمنيقال ابن  ( اَّللَِّ  ِمنَ 

 مصر؛ كل يف أوجده تعاىل هللا ألن هللا؛ دعاء إىل ُيتاج بصعب ليس هذا أن يعين
 أن به يليق ال أنه هلم وبني هذا؛ عليهم أنكر وسلم عليه هللا صلى موسى وكأن

 قال من قول وأما مصر؛ كل يف وموجود أدىن هو ما هلم وتعاىل سبحانه هللا يسأل
 فهذا" سألوا ما هلم فإن مصراً  يهبطون: هلم قل: له وقيل دعا, إنه: "املفسرين من

 ويدعو يذهب, هو مث منه, ذلك يطلبوا أن عليهم ينكر كيف ألنه بصحيح؛ ليس
 !!! به هللا

هم موسى أن فالصواب  األمر هذا إن: هلم وقال عليهم, وأنكر سألوا, ما على وخبَّ
{  مصراً } و ؛{ مصراً  اهبطوا: } قال وهلذا مصر؛ كل يف موجود طلبتم الذي

" مصر"و ُنكِّرت؛ وهلذا كانت؛ مصر أيّ  املقصود ولكن اآلن, املعروف البلد ليست
ر, ال البلد  تبوءا أن وأخيه موسى إىل وأوحينا: }تعاىل قوله واقرأ تنصرف؛ وال تنكَّ

 األمصار من مصر أيّ  اهبطوا: فاملعىن ؛[ 86: يونس{ ]بيوتاً  ِبصر لقومكما
 ..سألتم ما َتدون

                                                           
  1/27)  الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 777
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 مث قال:
 عزّ  هللا من إخبار مستأنفة مجلة{:  واملسكنة الذلة عليهم وضربت: } تعاىل قوله

 قال وقد عدواً, يقابلون ال أذلة فهم اهلوان؛{:  الذلة} و عليهم؛ حصل ِبا وجلّ 
: احلشر{ ]جدر وراء من أو حمصنة قرى يف إال مجيعاً  يقاتلونكم ال: }تعاىل هللا

 وال باملال, كرم ال غىًن؛ وال شجاعة, عندهم فليس الفقر؛{:  املسكنة} و[ 13
 مقصوده؛ إلدراك بنفسه اإلنسان جيود بأن: بالنفس كرم" الشجاعة"ف  بالنفس؛ كرم

 وال قلوباً, أفقر أمة توجد فال هذا؛ وال هذا, هلم ُيصل فلم باملال؛ جود" الكرم"و
 ..مغلولة وأيديهم فقرية, قلوهبم لكن كثرية, فاألموال اليهود, من أخبل

 والباء رجعوا؛ أي :{ اَّللَِّ  ِمنَ  بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا} يف تفسري قوله تعايل -وقال رمحه هللا
 عليهم, غضب هللا أن أي.  هللا من الغضب يعين لالبتداء؛{  من} و للمصاحبة؛

 وغضب هللا لعنه من هللا عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل قل: }تعاىل قال كما
 [ ..77: املائدة{ ]الطاغوت وعبد واخلنازير القردة منهم وجعل عليه
 يف فوائد اآلية فقال:-هلل تعايل -بياناً لصفة الغضب -رمحه هللا -وزاد

 صفة وتعاىل سبحانه هللا وغضب تعاىل؛ هلل الغضب صفة إثبات: اآلية فوائد ومن
 األوداج تنتفخ نغضب عندما فنحن املخلوقني؛ صفات متاثل ال لكنها صفاته؛ من

 تكون ال العوارض وهذه صوابه؛ اإلنسان ويفقد الشعر, ويقفُّ  الوجه, وُيمر منا,
 دال وجلّ  عزّ  باهلل يليق غضب هو بل شيء؛ كمثله ليس هللا ألن هللا؛ غضب يف

 حقيقية صفة الغضب أن وسلَّمنا هبذا, قلنا وإذا وسلطانه؛ عظمته, كمال على
 ..ورسوله به, هللا أمر ما حسب وصرنا ذمتنا, بذلك برئت

 وفسره وجّل؛ عزّ  هلل صفة يثبتونه وال بانتقامه," هللا غضب" التحريف أهل وفسر
 ينتقم أن أراد: عندهم{  عليهم هللا غضب}  فمعىن االنتقام؛ إرادة بأنه آخرون

 (776اه ) ..العقائد كتب يف مذكور ذلك وتفصيل منهم؛
                                                           

 ( 127/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 776
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 َعَصْوا ِبَا َذِلكَ  احلَْقِّ  بَِغرْيِ  النَِّبيِّنيَ  َويَ ْقتُ ُلونَ  اَّللَِّ  بِآيَاتِ  َيْكُفُرونَ  َكانُوا بِأَن َُّهمْ  َذِلكَ )-

 رمحه هللا: -كثريقال ابن   (يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا
 هبم الغضب وإحالل واملسكنة, الذلة من جازيناهم الذي هذا :ايلتعهللا  يقول

 وهم الشرع محلة وإهانتهم هللا, بآيات وكفرهم احلق, اتباع عن استكبارهم بسبب
 كرْب  فال قتلوهم, أن إىل احلال هبم أفضى أن  إىل فانتقصوهم وأتباعهم, األنبياء

 يف جاء وهلذا احلق؛ بغري هللا أنبياء وقتلوا هللا بآيات كفروا أهنم هذا, من أعظم
 َبَطر الكرب: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن صحته على املتفق احلديث

 وهذه{  يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا ِبَا َذِلكَ : } تعاىل وقوله(778" )الناس وَغْمط احلق,
 فعل فالعصيان ويعتدون, يعصون كانوا أهنم به, جوزوا ِبا جمازاهتم يف أخرى علة

 (779اه ).أعلم وهللا. به املأمور أو فيه املأذون حد يف اجملاوزة واالعتداء املناهي,
 

ابِِئنيَ  َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ   َوَعِملَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاَّللَِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ
 (72) َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َواَل  َرهبِِّمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  فَ َلُهمْ  َصاحِلًا

 (:737)اآلية  مفردات عرابإ
)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب اسم  

 إّن )آمنوا( فعل ماضي مبين على الضّم..
والواو فاعل الواو عاطفة )الذين( اسم موصول معطوف على االسم األول يف حمّل 

على نصب )هادوا( مثل آمنوا )والنصارى والصابئني( امسان معطوفان حبريف العطف 
االسم املوصول األول, منصوبان وعالمة النصب يف األول الفتحة املقدرة على 

                                                           
 .عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد حديث من( 91) برقم صحيحه يف مسلم رواه - 778
 (  287/  1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 779
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 737

 ( 1/136) دمشق – اإلميان
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 األلف وعالمة نصب الثاين الياء.
)من( اسم موصول يف حمّل نصب بدل من األمساء السابقة, )آمن( فعل ماض, 

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )آمن(, )اليوم( 
و على لفظ اْلاللة جمرور مثله )اآلخر( نعت ل )اليوم( جمرور مثله, معطوف بالوا

الواو عاطفة )عمل( مثل آمن )صاحلا( مفعول به منصوب الفاء زائدة الالم حرف 
جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )أجر( 

عّلق ِبحذوف حال مبتدأ مؤخر مرفوع و)هم( مّتصل مضاف اليه, )عند( ظرف مت
من أجر )رّب( مضاف إليه جمرور و)هم( مّتصل مضاف إليه الواو عاطفة )ال( 
نافية مهملة )خوف( مبتدأ مرفوع )على( حرف جّر و)هم( مّتصل يف حمّل جّر 

متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ الواو عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )هم( ضمري 
مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون والواو  منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )ُيزنون(

 اه ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 قال أبو جعفر الطربي: (َهاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ )-
 هللا, عند من احلق من به أتاهم فيما هللا رسول املصدقون فهم ,"آمنوا الذين"أما

 . به تصديقهم بذلك, وإمياهنم
 يهودون القوم هاد:"منه يقال. تابوا ,"هادوا:"ومعىن. اليهود فهم ,"هادوا الذين"وأما

(.  إِلَْيكَ  ُهْدنَا ِإنَّا:) قوهلم أجل من ,"يهود"اليهود مسيت إمنا: وقيل. وهادة هودا
 (731اه )[.127: األعراف سورة]

 وقال البغوي يف معامل التنزيل:-

                                                           
/   2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 731
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قوله } من آمن باهلل { وقد ذكر يف ابتداء اآلية } إن فإن قيل: كيف يستقيم 
الذين آمنوا { " قيل: اختلفوا يف حكم اآلية فقال بعضهم: أراد بقوله } إن الذين 

آمنوا { على التحقيق مث اختلفوا يف هؤالء املؤمنني فقال قوم: هم الذين آمنوا قبل 
, وزيد بن عمرو بن املبعث وهم طالب الدين مثل حبيب النجار, وقس بن ساعدة

نفيل, وورقة بن نوفل, والرباء السين, وأيب ذر الغفاري, وسلمان الفارسي, وحبريا 
الراهب, ووفد النجاشي, فمنهم من أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم) وبايعه ( , 

ومنهم من مل يدركه. وقيل: هم املؤمنون من األمم املاضية, وقيل: هم املؤمنون من 
 (732).اه هذه األمة

 يف تفسريه عن سبب نزول هذه اآلية مانصه::–رمحه هللا  –و ذكر ابن كثري -
 النيب ُيدث هو بينا الفارسي, سلمان أصحاب يف نزلت: اآلية: } السدي قال

 يصومون كانوا: فقال خربهم, فأخربه أصحابه, ذكر إذْ  وسلم عليه هللا صلى
 ثنائه من سلمان فرغ فلما نبًيا, ستبعث أنك ويشهدون بك, ويؤمنون ويصلون

". النار أهل من هم سلمان, يا: "وسلم عليه هللا صلى هللا نيب له قال عليهم,
 متسك من أنه: اليهود إميان فكان اآلية, هذه هللا فأنزل سلمان, على ذلك فاشتد

 من كان عيسى جاء فلما. عيسى جاء حىت السالم؛ عليه موسى, وسنة بالتوراة
 وإميان. هالًكا كان عيسى, يتبع ومل يدعها فلم موسى, بسنة وأخذ بالتوراة متسك

 حىت منه مقبوال مؤمًنا كان عيسى وشرائع منهم باإلجنيل متسك من أن النصارى
 منهم وسلم عليه هللا صلى حممًدا يتبعْ  مل فمن وسلم, عليه هللا صلى حممد جاء

: حامت أيب ابن وقال .هالكا كان- واإلجنيل عيسى سنة من عليه كان ما  وَيدَعْ 
 .هذا حنو جبري بن سعيد عن وروي

 آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ : } عباس ابن عن طلحة, أيب  بن َعليّ  روى ما ينايف ال وهذا: قلت
ابِِئنيَ  َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَِّذينَ   بعد هللا فأنزل اآلية{  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاَّللَِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ

                                                           
 ( 177/   1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 732
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رَ  يَ ْبَتغِ  َوَمنْ : } ذلك {  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  يِف  َوُهوَ  ِمْنهُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلنْ  ِديًنا اإلْسالمِ  َغي ْ
 [ .82: عمران آل]

 إال عمال وال طريقة أحد من يقبل ال أنه عن إخبار[ عباس ابن] قاله الذي هذا فإن
 فأما به, بعثه ِبا  هللا بعثه أن بعد وسلم عليه هللا صلى حممد لشريعة موافًقا كان ما

 فاليهود وجناة, وسبيل هدى على فهو زمانه يف الرسول اتبع من فكل ذلك قبل
 (737اه ).زماهنم يف التوراة إىل يتحاكمون كانوا الذين السالم, عليه موسى, أتباع

ابِِئنيَ  َوالنََّصاَرى)-  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  فَ َلُهمْ  َصاحِلًا َوَعِملَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاَّللَِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ
 (َرهبِِّمْ 

 يف تفسريه:– رمحه هللا -قال ابن العثيمني  

: يقول من العلماء فمن أقوال؛ عدة على فيهم اختلف{:  والصابئني: } تعاىل قوله
 من ومنهم اليهود؛ من فرقة إهنم: يقول من ومنهم النصارى؛ من فرقة الصابئني إن

 خاص بدين تدين مستقلة أمة إهنم: يقول من ومنهم اجملوس؛ من فرقة إهنم يقول
 يتدينون وال الفطرة؛ على كانوا من: هلم دين ال من إهنم: يقول من ومنهم هبا؛

 هلم ثبت اآلخر واليوم باهلل فآمنوا الرسل إليهم أرسل فإذا األقرب؛ هو وهذا.  بدين
 ..معهم ذُكروا الذين الطوائف من كغريهم واحلزن, اخلوف, انتفاء

 الذين إىل عائد قبله ممن بدل هذا{  اآلخر واليوم باهلل منهم آمن من: } تعاىل قوله
 ..والصابئني والنصارى, هادوا,

 ألنه أجراً؛" الثواب" تعاىل هللا ومسى ثواهبم؛ أي{  أجرهم فلهم: } تعاىل قوله
 لألجري؛ األجرة بدفع املستأجر كالتزام به جيزي أن نفسه على التزم وتعاىل سبحانه

 وتكرمياً, تشريفاً, اخلصوص سبيل على إليهم ربوبيته أضاف{:  رهبم عند} 

                                                           
 (283/    1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 737
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 األجر؛ هبذا والتزام وضمان, وجّل, عزّ  هللا من كفالة فهذه هبم؛ للعناية وإظهاراً 
 (733اه )..ضائع غري أجر فهو

 رمحه هللا:-الطربيقال أبو جعفر ( َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َواَل )-
وال خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة, وال هم ُيزنون على ما خلفوا 

وراءهم من الدنيا وعيشها, عند معاينتهم ما أعد هللا هلم من الثواب والنعيم املقيم 
 (732اه )عنده.

 بياناً شافياً فقال مانصه: -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني
 أو حمبوب, من فات ما على الغم هو" : احلزن" و يستقبل؛ مما اهلمّ  هو" اخلوف"

 يتوقع ملن ويقال ؛"حمزون إنه: "ِبصيبة أصيب ملن يقال وهلذا مكروه؛ من حصل ما
 يستقبل, مما اخلوف على" احلزن" يطلق وقد ؛"خائف إنه: "مروعاً  أو مرعباً, أمراً 

 إن ِتزن ال: "الغار يف ومها عنه هللا رضي بكر أليب وسلم عليه هللا صلى النيب كقول
 أي{  عليهم خوف وال: } تعاىل فقوله ختف؛ ال.  أعلم وهللا.  فاملراد ," معنا هللا

 وقوله ذلك؛ وغري النار, وعذاب القرب, عذاب من: املستقبل يف خياف مما كل من
 خري إىل انتقلوا ألهنم الدنيا؛ من مضى ما على أي{  ُيزنون هم وال: } تعاىل

: تعاىل قال كما ويتحسر, الدنيا, احلياة يف فرط ما على فيحزن الكافر أما منها؛
 واتبعوا*  تنصرون ال مث العذاب يأتيكم أن قبل من له وأسلموا ربكم إىل وأنيبوا}

*  تشعرون ال وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم من إليكم أنزل ما أحسن
 هذا[ : 27.  23: الزمر{ ]هللا جنب يف فرطت ما على حسرتى يا نفس تقول أن

ر ِتزُّن,  (737اه )..وِتسُّ
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َناُكمْ  َما ُخُذوا الطُّورَ  فَ ْوَقُكمُ  َوَرفَ ْعَنا ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ   ِفيهِ  َما َواذُْكُروا بُِقوَّةٍ  آتَ ي ْ
ُقونَ  َلَعلَُّكمْ   (77) تَ ت َّ

 (:736)اآلية مفردات عراب إ
مبيّن على السكون يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف  الواو عاطفة )إذ( اسم

تقديره اذكروا )أخذ( فعل ماض مبيّن على السكون و)نا( ضمري فاعل )ميثاق( 
مفعول به منصوب و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه الواو حالّية 

)رفعنا( مثل أخذنا )فوق( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )رفعنا( و)كم( مضاف 
 ه )الطور( مفعول به منصوب. )خذوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون..إلي

والواو فاعل )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به )آتينا( مثل أخذنا و)كم( 
مفعول به, واملفعول الثاين حمذوف أي آتيناكموه )بقّوة( جاّر وجمرور متعّلق 

عاطفة )اذكروا( مثل  ِبحذوف حال من مفعول آتيناكم أي متمتعني بقوة الواو
خذوا )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به )يف( حرف جّر واهلاء ضمري يف 

حمّل جّر متعّلق ِبحذوف صلة ما )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي و)كم( ضمري 
 اه مّتصل يف حمل نصب اسم لعل )تّتقون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا:-الطربي جعفر أبو قال (ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ )-

 .الوثائق من ذلك غري أو بعهد وإما بيمني, إما ,"الوثيقة"من ,"املفعال","امليثاق"
 يف منهم أخذ أنه ثناؤه جل أخرب الذي امليثاق( ميثاقكم أخذنا وإذ:)بقوله ويعين
( ]  ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  اَّللََّ  ِإال تَ ْعُبُدونَ  ال ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  ِميثَاقَ  َأَخْذنَا َوِإذْ :) قوله

  (738اه ).معها ذكر الذي اآليات[ 82-87: البقرة
                                                           

 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 736
 ( 1/139) دمشق – اإلميان

/   2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 738
127  /1113 ) 



171 

 

َناُكمْ  َما ُخُذوا الطُّورَ  فَ ْوَقُكمُ  َوَرفَ ْعَنا )-  ( قال ابن كثري يف تفسريها: بُِقوَّةٍ  آتَ ي ْ
 وحده به باإلميان واملواثيق العهود من عليهم أخذ ما إسرائيل بين مذكًرا تعاىل يقول

 على اْلبل رفع امليثاق عليهم أخذ ملا أنه تعاىل وأخرب رسله, واتباع له شريك ال
: تعاىل قال كما  وامتثال ومهة وحزم بقوة  ويأخذوه عليه, عوهدوا ِبا ليقروا رؤوسهم

َناُكمْ  َما ُخُذوا هِبِمْ  َواِقعٌ  أَنَّهُ  َوظَنُّوا ظُلَّةٌ  َكأَنَّهُ  فَ ْوقَ ُهمْ  اْْلََبلَ  نَ تَ ْقَنا َوِإذْ }   بُِقوَّةٍ  آتَ ي ْ
 (739اه ).اْلبل هو الطور[ 161:  األعراف{ ] تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  ِفيهِ  َما َواذُْكُروا

 يف بيان تفسري بقية اآلية مانصه:–رمحه هللا -وقال البغوي-
َناُكمْ  َما}  خذوا هلم قلنا أي{  ُخُذوا}   واجتهاد جبد{  بُِقوَّة}  أعطيناكم{  آتَ ي ْ

 َلَعلَُّكمْ }  به واعملوا احفظوه: وقيل{  ِفيهِ  َما}  وادرسوا{  َواذُْكُروا}  ومواظبة
ُقونَ   (727.اه )العقىب يف والعذاب الدنيا يف اهلالك من تنجوا لكي{  تَ ت َّ

ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  ِفيهِ  َما َواذُْكُروا) -  اذكروا أي فقال:-رمحه هللا–فسرها ابن العثيمني  (تَ ت َّ
 ..العموم يفيد موصول اسم{  ما}  ألن به؛ واعملوا فيه, ما كل
 وجّل؛ عزّ  هللا تتقوا أن ألجل أي للتعليل؛" لعل{: " تتقون لعلكم: } تعاىل قوله

 يوجب وتطبيقه فيه ما وذكر القوة, وجه على هللا آتاهم الذي امليثاق هبذا فاألخذ
 آمنوا الذين أيها يا: }تعاىل قال كما بعضاً, بعضها جير الطاعات ألن التقوى؛

: البقرة{ ]تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب
 نشط, طعمها اإلنسان ذاق إذا الطاعة ألن بعضاً, بعضها جير فالطاعات ؛[ 187

 طاعة يف رغب الطاعة هذه من تغذى وكلما قلبه؛ ويتغذى أخرى, طاعة وابتغى
 وجّل, عزّ  هللا وبني العبد بني وحشة توجب فإهنا: املعاصي وبالعكس أخرى؛
 يكفرون كانوا بأهنم ذلك: }تعاىل قوله وسبق بعضاً؛ بعضها جير واملعاصي ونفوراً,

 ؛[ 71: البقرة{ ]يعتدون وكانوا عصوا ِبا ذلك احلق بغري النبيني ويقتلون هللا بآيات
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 هللا قال وخشعوا, خضعوا, الوقت ذلك يف فوقهم اْلبل وكون اإلنذار, هذا بعد مث
{ بقوة آتيناكم ما خذوا هبم واقع أنه وظنوا ظلة كأنه فوقهم اْلبل نتقنا وإذ: }تعاىل

 مالوا ولكنهم وسجدوا؛ السجود؛ إىل هرعوا الساعة تلك ففي ؛[ 161: األعراف]
 اآلن إىل اليهود سجود إن: يقال وهلذا منه؛ خائفني اْلبل إىل ينظرون سجودهم يف

 هلل سجدناه السجود هذا إن: وقالوا فوقهم؛ شيء إىل ينظرون كأمنا مائل سجود
 إىل سجودهم فهذا به؛ نسجد نزال فال الشدة؛ إلزالة وتعاىل سبحانه

 (721اه )..اليوم
 

 ( 73) اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َلُكْنُتمْ  َوَرمْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اَّللَِّ  َفْضلُ  فَ َلْواَل  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  تَ َولَّْيُتمْ  مُثَّ 
 (:722)اآلية مفردات عراب إ

)مثّ( حرف عطف )تولّيتم( فعل ماض مبيّن على السكون.. وفاعله )من بعد( جاّر  
وجمرور متعّلق ب )تولّيتم(, )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه والالم 

 للبعد والكاف للخطاب.
الفاء استئنافّية )لوال( حرف امتناع لوجود, شرط غري جازم )فضل( مبتدأ مرفوع, 
واخلرب حمذوف وجوبا تقديره موجود )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )على( 

حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )فضل(, الواو عاطفة 
ف إليه, الالم واقعة يف جواب لوال )رمحة( معطوفة على فضل مرفوع مثله واهلاء مضا

)كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على السكون.. و)مت( ضمري مّتصل اسم كان )من 
 اه اخلاسرين( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب كنتم وعالمة اْلّر الياء.

 روائع البيان والتفسري
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 : الطربي يف تفسريها جعفر أبو قال( َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  تَ َولَّْيُتمْ  مُثَّ  )-
 والين:"قوهلم من" تفعلتم"هو وإمنا. أعرضتم مث(: توليتم مث:)ثناؤه جل بقوله يعين

 تارك كل يف ذلك يستعمل مث. ظهره خلف وخلفه عنه استدبر إذا" دبره فالن
 عن وتوىل فالن, طاعة عن فالن توىل قد:"يقال. بوجهه ومعرض هبا, أمر طاعة

ا:) ثناؤه جل هللا قول ومنه ,"مواصلته  َوُهمْ  َوتَ َولَّْوا بِهِ  خبَُِلوا َفْضِلهِ  ِمنْ  آتَاُهمْ  فَ َلمَّ
 لَِئنْ :) قوهلم من هللا وعدوا كانوا ما خالفوا: بذلك يعين ,[67: التوبة( ]  ُمْعِرُضونَ 

َقنَّ  َفْضِلهِ  ِمنْ  آتَانَا احِلِنيَ  ِمنَ  َولََنُكوَننَّ  لََنصَّدَّ  وراء ذلك ونبذوا ,[62: التوبة( ]  الصَّ
 رمحه هللا:–..مث قال ظهورهم

 على وعهودكم ميثاقكم أخذنا ِبا العمل تركتم أنكم: بذلك يعين ,(ذلك بعد من) 
 أمركم ِبا والقيام به, العمل على املواثيق ربكم إعطائكم بعد واجتهاد, جبد به العمل

 .ظهوركم وراء فنبذمتوه كتابكم, يف به
 وإذ:)قوله أعين املتقدمة, اآلية يف قبله ما مجيع عن ,"ذلك:"ذكره جل بقوله وكىن

 (727اه )(.الطور فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا
رمحه هللا يف –( قال البغوي  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َلُكْنُتمْ  َوَرمْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اَّللَِّ  َفْضلُ  فَ َلْواَل  )-

 بياهنا:
َلُكْنُتم { لصرمت } ِمَن اخْلَاِسرِيَن يعين باإلمهال واإلدراج وتأخري العذاب عنكم } 

{ من املغبونني بالعقوبة وذهاب الدنيا واآلخرة وقيل: من املعذبني يف احلال ألنه 
 (723اه )رمحهم باإلمهال.
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قوله تعاىل: } اخلاسرين { أي الذين خسروا الدنيا, واآلخرة,  قال ابن العثيمنيو -
فلم يرحبوا منهما بشيء؛ ألن أخسر الناس هم الكفار؛ فال هم استفادوا من 

 (722دنياهم, وال من آخرهتم..اه )
 

ْبتِ  يف  ِمْنُكمْ  اْعَتَدْوا الَِّذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ   ( 72) َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا هَلُمْ  فَ ُقْلَنا السَّ
 (:727)اآلية مفردات عراب إ

الواو, عاطفة الالم الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف ِتقيق )علمتم( فعل وفاعل, 
وهو يقتضي مفعوال واحدا ألنه ِبعىن عرف )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب 

مفعول به )اعتدوا( فعل ماض مبيّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة.. والواو 
جّر متعّلق ِبحذوف حال من فاعل  فاعل )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف حملّ 

اعتدوا )يف السبت( جاّر وجمرور متعّلق ب )اعتدوا( وفيه حذف مضاف أي يف يوم 
السبت الفاء عاطفة )قلنا( فعل وفاعل الالم حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف 

حمّل جّر متعّلق ب )قلنا(, )كونوا( فعل أمر ناقص مبيّن على حذف النون.. والواو 
 اه )قردة( خرب كان منصوب )خاسئني( نعت ل )قردة( منصوب مثله.اسم كان 

 روائع البيان والتفسري
ْبتِ  يِف  ِمْنُكمْ  اْعَتَدْوا الَِّذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ )-   (السَّ

 :يف تفسريها -رمحه هللا-ابن كثري قال
القرية اليت قول تعاىل: } َوَلَقْد َعِلْمُتُم { يا معشر اليهود, ما حل من البأس بأهل 

عصت أمر هللا وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام 
بأمره, إذ كان مشروًعا هلم, فتحيلوا على اصطياد احليتان يف يوم السبت, ِبا وضعوا 
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هلا من الشصوص واحلبائل والربك قبل يوم السبت, فلما جاءت يوم السبت على 
لك احلبائل واحليل, فلم ختلص منها يومها ذلك, فلما  عادهتا يف الكثرة نشبت بت

كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم هللا إىل صورة 
القردة, وهي أشبه شيء باألناسي يف الشكل  الظاهر وليست بإنسان حقيقة. 

فكذلك أعمال هؤالء وحيلهم ملا كانت مشاهبة للحق يف الظاهر وخمالفة له يف 
الباطن, كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة يف سورة األعراف, 

حيث يقول تعاىل: } َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَّيِت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن يف 
ْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويَ ْوَم ال َيْسبِ  ُتوَن ال تَْأتِيِهْم َكَذِلَك السَّ

ُلوُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن { ]األعراف :  : السدي وقال, ا[ القصة بكماهل 177نَ ب ْ
 (357) . قتادة قال وكذا". أيلة" أهل هم القرية هذه أهل

قاله ابن -كذلك فصاروا ذليلني, أي { َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا هَلُمْ  فَ ُقْلَنا} -
 (728اه ) ..العثيمني

 (729.)أي, مبعدين من اخلري أذالء صغراء وفسرها أبا جعفر الطربي بقوله:
 ( 77) لِْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعظَةً  َخْلَفَها َوَما َيَديْ َها بَ نْيَ  ِلَما َنَكااًل  َفَجَعْلَناَها

 (:777)اآلية مفردات عراب إ
مفعول به أّول الفاء استئنافّية )جعلنا( فعل وفاعل و)ها( ضمري يف حمل نصب 

ويعود إىل العقوبة )نكاال( مفعول به ثان منصوب الالم حرف جّر )ما( اسم 
موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )نكاال(, )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق 
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ِبحذوف صلة ما )يدي( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الياء فهو مثىّن و)ها( 
وصول معطوف على األول )خلف( ظرف ضمري مضاف اليه الواو عاطفة )ما( م

مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما و)ها( ضمري مضاف إليه )موعظة( 
معطوف بالواو على )نكاال( منصوب مثله )للمّتقني( جاّر وجمرور متعّلق ب 

 اه )موعظة(.
 روائع البيان والتفسري

 ( َخْلَفَها َوَما َيَديْ َها بَ نْيَ  ِلَما َنَكااًل  َفَجَعْلَناَها)-
 :خمتصره ماقال البغوي يف معامل التنزيل يف تفسري اآلية 

 والنكال وعربة, عقوبة أي{  َنَكاال}  باملسخ عقوبتهم جعلنا أي{  َفَجَعْلَناَها} 
 النكول ومنه عليه, جزاء العقوبة جعلت ما فعل من الناظر ينكل عقوبة لكل اسم

 ِلَما}  أنكاال: مجعه ويكون القيد وهو النكل من وأصله االمتناع, وهو اليمني عن
 جعلنا أي الذنوب, من سبقت ما يعين يديها بني ِبا أراد: قتادة قال{  َيَديْ َها بَ نْيَ 

{  َخْلَفَها َوَما}  الصيد أخذ عن هنيهم قبل ذنوهبم من تقدم ملا جزاء العقوبة تلك
 العالية أبو وقال احليتان, بأخذ العصيان وهي هبا, أخذوا اليت الذنوب من حضر ما

(  ما) و بسنتهم, يستنوا أن بعدهم ملن وعربة ذنوهبم من مضى ملا عقوبة: والربيع
 بني ملا عربة السبت أصحاب قرية جعلنا أي{  جعلناها: } وقيل من, ِبعىن الثانية
 القرى من ُيدث وما{  َخْلَفَها َوَما}  احلال يف مبنية كانت اليت القرى أي يديها

 (771.اه ) ليتعظوا بعد من
 فقال:{:  خلفها وما يديها بني ملا: } تعاىل قولهلوزاد ابن ابن العثيمني بياناً -

 يديها بني ملا: } فيكون القرية؛ إىل يرجع: فقيل ؛" ها" الضمري مرجع يف اختلف
 من القرى من كان ما{:  خلفها ما} و أمامها؛ من القرى من منها قرب ما{: 

: وقيل هلم؛ نكاالً  ذلك فكان العقوبة, من هبا نزل ِبا علموا القرى أهل ألن خلفها؛
                                                           

  (  172/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 771



176 

 

 هذا يف ولكن سبقها؛ ما": خلفها وما: "بعدها يأِت ما" : يديها بني ما" ب  املراد إن
 ما"ب  يراد أن إالَّ  ناكالً  وال منتفعاً, يكون فال مضى, قد سبقها من ألن إشكااًل؛

 هنا" اخلَْلف" ويكون بعدهم, يأِت من" : خلفها ما" و عاصرها, من" يديها بني
 ملك وراءهم وكان: }تعاىل قوله يف األمام ِبعىن" الوراء" جاء كما األمام, ِبعىن

 (772اه )[ ..69: الكهف{ ]غصباً  سفينة كل يأخذ
عن ابن عباس: } " رمحه هللا:–قال احلافظ بن كثري {  لِْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعظَةً } -

 لِْلُمتَِّقنَي { الذين من بعدهم إىل يوم القيامة.َوَمْوِعظًَة 
 وقال احلسن وقتادة: } َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنَي { بعدهم, فيتقون نقمة هللا, وُيذروهنا.

: } َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنَي { قال: أمة حممد صلى هللا (777)وقال السدي, وعطية العويف
 عليه وسلم.

هاهنا الزاجر, أي: جعلنا ما أحللنا هبؤالء من البأس والنكال قلت: املراد باملوعظة 
يف مقابلة ما ارتكبوه من حمارم هللا, وما ِتيلوا به من احليل, فليحذر املتقون صنيعهم 

 (773".اه )لئال يصيبهم ما أصاهبم
 

 َأُعوذُ  قَالَ  ُهُزًوا أَتَ تَِّخُذنَا قَاُلوا بَ َقَرةً  َتْذحَبُوا َأنْ  يَْأُمرُُكمْ  اَّللََّ  ِإنَّ  لَِقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ 
 ( 76) اْْلَاِهِلنيَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنْ  بِاَّللَِّ 
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 (:772)اآلية مفردات عراب إ
)وإذ قال موسى لقومه( سبق إعراهبا. )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ  

اْلاللة اسم إّن منصوب )يأمر( مضارع مرفوع والكاف ضمري مفعول به وامليم 
حرف ْلمع الذكور, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أن( حرف مصدري ونصب 

.. والواو فاعل )بقرة( مفعول )تذحبوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون
 به منصوب.

واملصدر املؤّول من )أن( والفعل يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف متعّلق ب )يأمركم( 
 أي يأمركم بذبح بقرة.

)قالوا( فعل وفاعل اهلمزة لالستفهام اإلنكاري )تّتخذ( مضارع مرفوع, والفاعل 
ول به )هزوا( مفعول به ضمري مسترت تقديره أنت و)نا( ضمري يف حمّل نصب مفع

ثان منصوب )قال( فعل ماض والفاعل هو )أعوذ( مضارع مرفوع والفاعل ضمري 
مسترت تقديره أنا )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )أعوذ(, )أن( حرف ناصب )أكون( 

مضارع ناقص منصوب وامسه ضمري مسترت تقديره أنا )من اْلاهلني( جاّر وجمرور 
 ون وعالمة اْلّر الياء.متعّلق ِبحذوف خرب أك

واملصدر املؤّول )أن أكون..( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف متعّلق ب )أعوذ( أي 
 اه من أن أكون من اْلاهلني.

 روائع البيان والتفسري
رمحه -قال أبو جعفر الطربي (بَ َقَرةً  َتْذحَبُوا َأنْ  يَْأُمرُُكمْ  اَّللََّ  ِإنَّ  لَِقْوِمهِ  ُموَسى قَالَ  ِإذْ )َ -

 :-هللا
 الذي امليثاق أوائلهم نقض يف إسرائيل, بين من املخاطبني هبا هللا وبخ مما اآلية وهذه
 إذ"ميثاقي, نكثكم من أيضا واذكروا: هلم فقال ألنبيائه, بالطاعة عليهم هللا أخذه
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 فيهم قتل الذي القتيل يف ادارؤوا إذ إسرائيل, بنو وقومه -" لقومه موسى قال
 (777.اه )إليه

 رمحه هللا بتصرف:-ابن العثيمنيوقال -
أي واذكروا يا بين إسرائيل إذ قال موسى لقومه, وإضافة "القوم" إليه لبيان أنه عليه 

الصالة والسالم ال ميكن أن يقول هلم إال ما فيه خري؛ ألن اإلنسان سوف ينصح 
 لقومه أكثر مما ينصح لغريهم..

فقد قُتل منهم نفس فتخاصموا, وتدافعوا: كل  القصة فقال: –رمحه هللا –مث ذكر 
يدعي أن هؤالء قتلوه؛ حىت كادت تثور الفتنة بينهم؛ وال حاجة بنا إىل أن نعلل 

ملاذا قتل؛ أو ألي غرض؛ هذا ليس من األمور اليت هتمنا؛ ألن القرآن مل يتكلم هبا؛ 
القرآن, أو  ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بين إسرائيل ما ال يكون فيه قدح يف

تكذيب له, فقالوا: ال حاجة إىل أن نتقاتل, ويُذهب بعضنا بعضاً؛ نذهب إىل نيب 
هللا موسى, وخيربنا من الذي قتله؛ فذهبوا إليه, فقال هلم: } إن هللا يأمركم أن 

ر األمر من هللا؛ مل يقل: آمركم, وال قال: اذحبوا؛ بل قال: } إن  تذحبوا بقرة { صدَّ
تذحبوا بقرة {؛ ليكون أعظم وقعاً يف نفوسهم, وأدعى إىل قبوله,  هللا يأمركم أن

 وامتثاله..
وقوله } بقرة {: مل تعني بوصف؛ فلو ذحبوا أّي بقرة كانت لكانوا ممتثلني؛ ولكنهم 

 (776اه )تعنتوا, وتشددوا فشدد هللا عليهم . 
 اللعب": اهلزؤ"و :(اْْلَاِهِلنيَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنْ  بِاَّللَِّ  َأُعوذُ  قَالَ  ُهُزًوا أَتَ تَِّخُذنَا قَاُلوا)-

 -هني أو أمر من هللا عن أخربت فيما- هللا أنبياء من يكون أن ينبغي والسخرية وال
 البقرة بذبح ذكره تعاىل هللا أمر عن- إياهم أمره يف أنه ِبوسى فظنوا. لعب أو هزؤ

                                                           
/   2)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 777

186   /1161 ) 
 ( 179/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 776



179 

 

 بنيب ذلك يظنوا أن هلم يكن ومل. العب هازئ أنه - إليه القتيل يف تدارئهم عند
يف  -رمحه هللا-ذكره الطربي-البقرة بذبح أمرهم الذي هو هللا أن خيربهم وهو هللا,

 (778تفسريه اه )
 السعدي يف تفسريه لآلية بقوله:وزاد 

: أي فيه, وادارأمت قتيال قتلتم حني موسى, مع لكم جرى ما واذكروا: أي
 هللا تبيني لوال - وكاد بينكم األمر تفاقم حىت قاتله, يف واختلفتم تدافعتم

 اذحبوا: القاتل تبيني يف موسى لكم فقال كبري, شر بينكم ُيدث - لكم
 عليه, االعرتاض وعدم أمره, امتثال إىل املبادرة الواجب من وكان بقرة,

 َأُعوذُ : } هللا نيب فقال{  ُهُزًوا أَتَ تَِّخُذنَا: } فقالوا االعرتاض, إال أبوا ولكنهم
 ال الذي بالكالم يتكلم الذي هو اْلاهل فإن{  اْْلَاِهِلنيَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنْ  بِاَّللَِّ 

 أكرب من أن فريى العاقل وأما بالناس, يستهزئ الذي وهو فيه, فائدة
 قد كان وإن مثله, آدمي هو ِبن استهزاءه والعقل, بالدين املزرية العيوب

 (779اه ) .لعباده والرمحة لربه, الشكر منه يقتضي فتفضيله عليه, فضل
ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  قَاُلوا  َعَوانٌ  ِبْكرٌ  َواَل  فَاِرضٌ  اَل  بَ َقَرةٌ  إِن ََّها يَ ُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ  ِهيَ  َما لََنا يُ بَ نيِّ

 ( 78) تُ ْؤَمُرونَ  َما فَافْ َعُلوا َذِلكَ  بَ نْيَ 
 (:767)اآلية مفردات عراب إ

)قالوا( فعل وفاعل )ادع( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة, والفاعل ضمري  
مسترت تقديره أنت الالم حرف جّر و)نا( ضمري مّتصل مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب 

)ادع(, )رّب( مفعول به منصوب والكاف مضاف اليه )يبنّي( مضارع جمزوم جواب 
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ا( مثل األول متعّلق ب )يبنّي(, )ما( الطلب, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )لن
اسم استفهام يف حمّل رفع مبتدأ )هي( ضمري منفصل يف حمّل رفع خرب, )قال( فعل 

ماض والفاعل هو )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد واهلاء ضمري اسم إّن )يقول( 
مرفوع  مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إهّنا( مثل إنّه )بقرة( خرب إهّنا

)ال( نافية مهملة )فارض( نعت ل )بقرة( مرفوع مثله, الواو عاطفة )ال( نافية واجبة 
)بكر( معطوفة على فارض مرفوع مثله, )عوان( نعت ثان ل )بقرة( مرفوع )بني( 

ظرف مكان منصوب متعّلق ب )عوان(, )ذا( اسم إشارة يف حمّل جّر مضاف إليه 
رابطة ْلواب شرط مقّدر )افعلوا( فعل أمر  والالم للبعد والكاف للخطاب الفاء

مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به 
والعائد حمذوف )تؤمرون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع والواو ضمري مّتصل يف حمّل 

 اه رفع نائب فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ْ ي ُ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  قَاُلوا)-  :الطربي يف تفسريها جعفر أبو قال(  ِهيَ  َما لََنا بَ نيِّ
 واستقر علموا أن بعد -( بقرة تذحبوا أن يأمركم هللا إن:)هلم قيل الذين فقال 

  وحق, جد - بقرة ذبح من هللا أمر عن ذلك من موسى به أمرهم الذي أن عندهم,
 قد هللا كان ما هلم ربه يسأل أن موسى فسألوا ,(هي ما لنا يبني ربك لنا ادع)

 أي - البقر من بقرة بذبح أمرهم إمنا ثناؤه جل ألنه". بقرة اذحبوا:"هلم بقوله كفاهم
 صنف أو نوع دون منها نوع على ذلك هلم ُيصر أن غري من ذحبها شاءوا بقرة

 ما وتكلف أفهامهم, وسوء طبائعهم, وغلظ أخالقهم جبفاء فقالوا - صنف دون
 (761اه ). وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول منهم تعنتا مؤونته, عنهم هللا وضع قد
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قال السعدي يف (  َذِلكَ  بَ نْيَ  َعَوانٌ  ِبْكرٌ  َواَل  فَاِرضٌ  اَل  بَ َقَرةٌ  ِإن ََّها يَ ُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ )-
 ما خمتصره:بياهنا 

 َما فَافْ َعُلوا َذِلكَ  بَ نْيَ  َعَوانٌ }  صغرية: أي{  ِبْكرٌ  َوال}  كبرية: أي{  فَاِرضٌ  ال} 
 (762اه ). .والتعنت التشديد واتركوا{  تُ ْؤَمُرونَ 

 ما خمتصره: -رمحه هللا-وقال ابن العثيمني } فافعلوا ما تؤمرون {-
هذا األمر من موسى؛ وليس من كالم هللا عّز وجّل؛ فموسى يقول لبين إسرائيل: 

تتعنتوا فيشدد عليكم مرة افعلوا ما تؤمرون به من ذبح بقرة ال فارض, وال بكر, وال 
ثانية؛ ولو أهنم امتثلوا, وذحبوا بقرة عواناً بني ذلك حلصل املقصود؛ وكان عليهم أن 

 (767اه )يفعلوا . وإن مل يأمرهم نبيهم به؛ ولكنهم أهل عناد, وتعنت.
ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  قَاُلوا  َتُسرُّ  َلْونُ َها فَاِقعٌ  َصْفَراءُ  بَ َقَرةٌ  ِإن ََّها يَ ُقولُ  إِنَّهُ  قَالَ  َلْونُ َها َما لََنا يُ بَ نيِّ

 ( 79) النَّاِظرِينَ 
 (:763)اآلية مفردات عراب إ

)قالوا ادع... يقول إهّنا بقرة( سبق إعراب نظريها يف اآلية السابقة مفردات ومجال..  
)صفراء( نعت ل )بقرة( مرفوع مثله )فاقع( نعت ثان ل )بقرة( مرفوع مثله, )لون( 

فاعل فاقع مرفوع )ها( ضمري مضاف إليه )تسّر( مضارع مرفوع فاعل السم ال
والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )الناظرين( مفعول به منصوب وعالمة النصب 

 اه الياء.
 روائع البيان والتفسري

ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  قَاُلوا)-  رمحه هللا:-قال أبو جعفر الطربي(  َلْونُ َها َما لََنا يُ بَ نيِّ
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 البقرة لون أي لوهنا" ما لنا يبني ربك لنا ادع: ملوسى موسى قوم قال: ذلك ومعىن
 قد ما طلب وتكلف األول, بعد منهم آخر تعنت أيضا وهذا. بذحبها أمرتنا اليت

 املرة يف حصروا يكونوا مل أهنم وذلك. اآلخرة واملسألة الثانية املرة يف كفوه كانوا
 إال فأبوا بذحبها, أمروا كانوا اليت البقرة حلية عن مسألتهم بعد هلم قيل إذ - الثانية

 األنواع, سائر دون نوع على فحصروا صفتها, عن املسألة من كفوه قد ما تكلف
 تعنتا وسلم, عليه هللا صلى نبيهم سألوها اليت مسألتهم على هلم هللا من عقوبة

 عن كانوا ما تكلف إال فأبوا لون, دون منها لون على ُيصرهم مل مث. له منهم
 ابن ذكر كما وسلم عليه هللا صلى لنبيهم منهم تعنتا - فقالوا أغنياء, تكلفه
 (762.اه )( لوهنا ما لنا يبني ربك لنا ادع:)-عباس

 ( النَّاِظرِينَ  َتُسرُّ  َلْونُ َها َصْفَراُء فَاِقعٌ  بَ َقَرةٌ  ِإن ََّها يَ ُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ )-
 :فسرها ابن العثيمني فقال ما نصه 

قوله تعاىل: } قال { أي موسى } إنه يقول { أي هللا سبحانه وتعاىل } إهنا بقرة 
صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين {: شدد عليهم مرة أخرى يف اللون: أوالً حيث قال 

تعاىل: } إهنا بقرة صفراء {, فخرج هبذا ما عدا الصفرة من األلوان . وهذا نوع 
هنا {؛ و "الفاقع" يعين الصايف؛ واملعىن: أنه ليس تضييق؛ ثانياً بكوهنا: } فاقع لو 

فيه ما يشوبه, وخيرجه عن الصفرة؛ وقيل: معىن } فاقع لوهنا { أي شديد الصفرة, 
وهو كلما كان صافياً كان أبني يف كونه أصفر؛ ثالثاً بكوهنا: } تسر الناظرين { 

فرة َتلب يعين ليست صفرهتا صفرة توجب الغم؛ أو صفرهتا مستكرهة؛ بل هي ص
السرور ملن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثالثة أوجه: صفراء؛ والثاين: فاقع لوهنا؛ 
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 (767والثالث: تسر الناظرين..اه )
 

ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  قَاُلوا) َنا َتَشابَهَ  اْلبَ َقرَ  ِإنَّ  ِهيَ  َما لََنا يُ بَ نيِّ  َلُمْهَتُدونَ  اَّللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  َوإِنَّا َعَلي ْ
(67) 

 (:766)اآلية مفردات عراب إ
)قالوا ادع لنا رّبك يبنّي لنا ما هي( مّر إعراهبا, )إّن( حرف مشبه بالفعل )البقر(  

اسم إن منصوب )تشابه( فعل ماض, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على( 
حرف جّر و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق به )تشابه(, الواو عاطفة )إّن(  

ازم )شاء( فعل ماض مبين يف حمّل جزم كاألول و)نا( اسم اّن, )إن( حرف شرط ج
فعل الشرط )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع الالم املزحلقة تفيد التوكيد )مهتدون( 

 اه خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  قَاُلوا)- َنا َتَشابَهَ  اْلبَ َقرَ  ِإنَّ  ِهيَ  َما لََنا يُ بَ نيِّ يف  ( قال ابن العثيمني َعَلي ْ
 تفسريه لآلية

هذا أيضاً طلب ثالث؛ يقولون: } ادع لنا ربك يبني لنا ما هي { أي من 
حيث العمل؛ } إن البقر تشابه علينا { أي اشتبه علينا البقرة املطلوبة؛ ويف 

احلقيقة أنه ليس يف هذا اشتباه؛ إذ ذُكر هلم أهنا بقرة, وذكر هلم سنها؛ وذكر 
هلم لوهنا؛ فأين التشابه"! لكن هذا من عنادهم, وتعنتهم, وتباطئهم يف 

 (768تنفيذ أمر هللا..اه )
 :-رمحه هللا-وزاد الطربي  بياناً بعد شرحه لآلية فقال -

                                                           
 ( 161/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 767
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 766

 ( 1/128) دمشق – اإلميان
 ( 161/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 768



184 

 

 ما موسى سألوا إمنا القوم أن حريته, واشتدت جهالته, عظمت من بعض زعم وقد"
 بعينها بقرة بذبح أمروا أهنم ظنوا ألهنم البقر, من بقرة بذبح إياهم هللا أمر بعد سألوا

 هلم ُيليها أن فسألوه معناها, يف موسى عصا خصت كما بذلك, خصت
 .ليعرفوها

 أنه وذلك. القول من استصعب ما عليه لسهل هذا, قوله تدبر اْلاهل كان ولو
 إليهم أضاف مث دينهم, يف منهم تشددا سألوه ما نبيهم مسألتهم القوم من استعظم

 أنه يرون كانوا أهنم فزعم. منهم كان يكون أن استنكره مما أعظم هو ما األمر من
 عليهم يفرض ما هلم يبني ال مث بعبادة, ويتعبدهم فرضا, عليهم هللا يفرض أن جائز

 جيوز ال ما ذكره تعاىل هللا إىل فأضاف! هلم ذلك بيان يسألوا حىت به, ويتعبدهم
 كانوا أهنم فزعم إليه, اجملانني ينسب ال ما إىل اْلهل من القوم ونسب إليه, إضافته

 التوفيق ونسأله احلرية, من باهلل فنعوذ الفرائض, عليهم يفرض أن رهبم يسألون
 (769اه )."واهلداية

 لنا ملبني هللا شاء إن وإنا: عنوا فإهنم :جاء يف تفسريها (َلُمْهَتُدونَ  اَّللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  َوِإنَّا)-
 هذا يف" اهتدائهم"ومعىن. بذحبها أمرنا اليت البقرة أمر من وتشابه علينا التبس ما

قاله  أجناس البقر. " من سواه مما ذحبه لزمهم الذي ذلك أي" تبينهم:"معىن املوضع
 (787تفسريه لآلية اه ) أبو جعفر الطربي يف

ُ َلُمْهَتُدوَن( استثناء منهم , ويف  وقال القرطيب ماخمتصره: )َوِإنَّا ِإْن شاَء اَّللَّ
استثنائهم يف هذا السؤال األخري إنابة ما وانقياد, ودليل ندم على عدم 

 (781اه )موافقة االمر.
                                                           

/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 769
279   /1236 ) 

/ 2)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 787
211  /1236  ) 

 (322/    1)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع - 781



185 

 

 
 ِفيَها ِشَيةَ  اَل  ُمَسلََّمةٌ  احلَْْرثَ  َتْسِقي َواَل  اأْلَْرضَ  تُِثريُ  َذُلولٌ  اَل  بَ َقَرةٌ  ِإن ََّها يَ ُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ 

 (61) يَ ْفَعُلونَ  َكاُدوا َوَما َفَذحَبُوَها بِاحلَْقِّ  ِجْئتَ  اآْلنَ  قَاُلوا
 (:782)اآلية مفردات عراب إ

)قال إنّه يقول إهّنا بقرة( مّر إعراهبا. )ال( نافية )ذلول( نعت ل )بقرة( مرفوع مثله, 
)تثري( فعل مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )األرض( مفعول به 
منصوب الواو عاطفة )ال( نافية )تسقي( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة 

مسترت تقديره هي )احلرث( مفعول به منصوب  املقّدرة على الياء, والفاعل ضمري
)مسّلمة( نعت ل )بقرة( مرفوع مثله )ال( نافية للجنس )شية( اسم ال مبيّن على 

الفتح يف حمّل نصب )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب 
على  ال. )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم.. والواو فاعل )اآلن( ظرف زمان مبينّ 

الفتح يف حمّل نصب متعّلق ب )جئت( وهو فعل وفاعل )باحلّق( جاّر وجمرور متعّلق 
 ب )جئت( والباء للتعدية.

الفاء عاطفة )ذحبوا( مثل قالوا و)ها( مفعول به الواو حالّية )ما( نافية )كادوا( فعل 
 ماض ناقص مبيّن على الضّم.. والواو اسم كاد )يفعلون( مضارع مرفوع.. والواو

 اه فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 ِشَيةَ  اَل  ُمَسلََّمةٌ  احلَْْرثَ  َتْسِقي َواَل  اأْلَْرضَ  تُِثريُ  َذُلولٌ  اَل  بَ َقَرةٌ  ِإن ََّها يَ ُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ )-
 مانصه: ( قال السعدي يف تفسريه لآليةِفيَها
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 باحلراثة{  األْرضَ  تُِثريُ }  بالعمل, مذللة: أي{  َذُلولٌ  ال بَ َقَرةٌ  ِإن ََّها يَ ُقولُ  ِإنَّهُ  قَالَ } 
 العمل من أو العيوب من{  ُمَسلََّمةٌ }  بساقية, ليست: أي{  احلَْْرثَ  َتْسِقي َوال} 
 (787اه ).املتقدم املوصوف لوهنا غري فيها لون ال: أي{  ِفيَها ِشَيةَ  ال} 

 وزاد القرطيب وقال:-
 مسلمة بقرة أهنا أي وصفا, يكون أن وجيوز. مسلمة هي أي( ُمَسلََّمةٌ : )تعاىل قوله

 لنفى العمل من مسلمة: يقال وال. العالية وأبو قتادة قاله العيوب, وسائر العرج من
: تعاىل قوله. للعمل فيها أثر ال القوائم سليمة يعىن: احلسن وقال. عنها العمل هللا

 بياض ال كلها صفراء هي لوهنا, معظم خيالف لون فيها ليس أي( ِفيها ِشَيةَ  ال)
 (783اه )".َلْوهُنا فاِقعٌ :" قال كما سواد, وال محرة وال فيها

يف  -رمحه هللا -السعديقال (يَ ْفَعُلونَ  َكاُدوا َوَما َفَذحَبُوَها بِاحلَْقِّ  ِجْئتَ  اآْلنَ  قَاُلوا)-
 تفسريها مانصه:

 فقد وإال جهلهم, من وهذا الواضح, بالبيان: أي{  بِاحلَْقِّ  ِجْئتَ  اآلنَ  قَاُلوا} 
 شددوا ولكنهم املقصود, حلصل بقرة أي اعرتضوا أهنم فلو مرة, أول باحلق جاءهم

 إليها, أيضا يهتدوا مل" هللا شاء إن" يقولوا مل ولو عليهم, هللا فشدد األسئلة بكثرة
{  يَ ْفَعُلونَ  َكاُدوا َوَما}  الصفات, بتلك وصفت اليت البقرة: أي{  َفَذحَبُوَها} 

 (782اه ).منهم جرى الذي التعنت بسبب
 رمحه هللا:-وزاد ابن العثيمني بياناً شافياً يف تفسريها فقال-

 أتى أوالً  أنه كالمهم فمقتضى احلاضر؛ للوقت به ُيشار زمان اسم{  اآلن} 
 أنك عرفنا اآلن يعين ؛{ هزواً  أتتخذنا}  بقوهلم القصة هذه صّدروا وقد بالباطل,

 بغريب وليس الكرمية, اآلية من املتبادر هو هذا صادق؛ أنت وإمنا تستهزئ؛ لست
                                                           

 ( 22/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري -787
 (  323/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 783
 22/   1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 782

) 
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: البشع املعىن هلذا اتقاءً  املفسرين بعض وقال القول؛ هذا مثل يقولوا أن تعنتهم على
 فجعلوا أوصافها, لنا بينت اآلن أي.  التام بالبيان أي{  باحلق: } بقوهلم املراد إن

 يدل والباطل؛ اهلزء, ضد هنا" احلق" أن الصواب ولكن البيان؛ ِبعىن هنا" احلق"
 هذه فبعد ؛{ هزواً  أتتخذنا: } بقوهلم القصة هذه صدروا أهنم ذلك على

 باحلق, جئت اآلن: قالوا وجلّ  عزّ  هللا وطلب والسؤاالت, موسى, مع املناقشات
 (787اه )..تقول فيما جادّ  إنك بل بنا؛ مستهزئاً  لست أنك وعرفنا

 
 (62) َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َما خُمْرِجٌ  َواَّللَُّ  ِفيَها فَادَّارَْأمتُْ  نَ ْفًسا قَ تَ ْلُتمْ  َوِإذْ 

 (:786)اآلية مفردات عراب إ
الواو استئنافّية )إذ( ظرف للزمن املاضي يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف 

تقديره اذكروا. )قتلتم( فعل وفاعل )نفسا( مفعول به منصوب الفاء عاطفة )اّدارأمت( 
فعل ماض مبيّن على السكون والتاء فاعل وامليم ْلمع الذكور )يف( حرف جّر 

أمت(, الواو اعرتاضّية )اَّلّل( مبتدأ مرفوع و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )اّدار 
)خمرج( خرب مرفوع )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به السم الفاعل خمرج, 

والعائد حمذوف )كنتم( فعل ماض ناقص.. و)مت( اسم كان )تكتمون( فعل مضارع 
 اه مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 مانصه:ذكر القرطيب يف تفسريها ( ِفيَها فَادَّارَْأمتُْ  نَ ْفًسا قَ تَ ْلُتمْ  َوِإذْ  )-

 فقال. فيها فادارأمت نفسا قتلتم وإذ: التقدير القصة, أول على مقدم الكالم هذا"
 َعْبِدهِ  َعلى أَنْ َزلَ  الَِّذي َّلِلَِّ  احلَْْمدُ :" كقوله وهذا. بكذا يأمركم هللا إن: موسى

                                                           
 ( 167/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 787
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 786

 (1/171) دمشق – اإلميان
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 الكتاب عبده على أنزل أي[ 1 2: الكهف" ]قَ يِّماً . ِعَوجاً  َلهُ  جَيَْعلْ  وملَْ  اْلِكتابَ 
 (788"اه )كثري ومثله عوجا, له جيعل ومل قيما

 :رمحه هللا–( فقال  ِفيها فَادَّارَْأمتُْ وزاد ابن العثيمني بياناً يف تفسري )-
 منهم قُتل قد وكان اآلخر, ويتهم التهمة, نفسه عن يدافع منكم كل تدافعتم؛ أي

 يكون وكاد قاتلته؛ هي األخرى أن واحدة كل فاّدعت القبيلتني؛ إحدى من قتيل
{  ...بقرة تذحبوا أن يأمركم هللا إن: } هلم فقال موسى, إىل فأتوا فتنة؛ بينهم

 (789اه )..إخل
 

  :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي( َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َما خُمْرِجٌ  َواَّللَُّ  )-
 .فيه ادارأمت مث قتلتم, الذي القتيل قتل من تسرونه كنتم ما معلن وهللا

 عنه, ذلك خفي ملن واإلعالن اإلظهار -املوضع هذا يف-" اإلخراج"ومعىن
 يف  اخلَْْبءَ  خُيْرِجُ  الَِّذي َّلِلَِّ  َيْسُجُدوا َأال:) ذكره تعاىل هللا قال كما عليه, وإطالعهم

َمَواتِ   بعد خمبئه من ويطلعه يظهره: بذلك يعين[ 22: النمل( ]  َواأَلْرضِ  السَّ
 .خفائه

 كتم ملا. القتيل القاتل قتل هو فأخرجه, يكتمونه كانوا والذي مث قال:
 (797.اه )ذلك

   
 ( 67) تَ ْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  َويُرِيُكمْ  اْلَمْوَتى اَّللَُّ  ُُيْيِ  َكَذِلكَ  بِبَ ْعِضَها اْضرِبُوهُ  فَ ُقْلَنا

 (:791)اآلية مفردات عراب إ
الفاء عاطفة )قلنا( فعل وفاعل )اضربوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو 

                                                           
 ( 322/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع - 788
 ( 167/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 789
/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 797

228  /1772  ) 
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فاعل واهلاء ضمري مفعول به )ببعض( جاّر وجمرور متعّلق ب )اضربوه(, واهلاء 
مضاف إليه. الكاف حرف جّر )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف 

كاف للخطاب )ُييي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع مفعول مطلق والالم للبعد وال
الضّمة املقّدرة على الياء )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )املوتى( مفعول به منصوب 

وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف الواو عاطفة )يري( مضارع مرفوع 
عول به وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على الياء و)كم( ضمري يف حمّل نصب مف

)آيات( مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الكسرة واهلاء مضاف إليه. )لعّل( 
حرف مشّبه بالفعل للرتّجي و)كم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل )تعقلون( 

 اه مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

يف   -رمحه هللا-القرطيبقال  ( اْلَمْوَتى اَّللَُّ  ُُيْيِ  َكَذِلكَ  بِبَ ْعِضَها اْضرِبُوهُ  فَ ُقْلَنا)-
 تفسريها:

. اإلنسان خلق يركب فيه إذ الذنب, بعجب: وقيل. الكالم آلة ألنه باللسان: قيل
 فلما أعضائها, من عضو به واملقطوع عظامها, من بعظم: وقيل. بالفخذ: وقيل

 (792)اه .كان كما ميتا عاد مث بقاتله وأخرب حيي به ضرب
 العثيمني يف فوائد اآلية مانصه:وذكر ابن -

أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غري معلوم؛ لقوله تعاىل: } ببعضها 
{؛ فقد أهبمه هللا؛ وحماولة بعض املفسرين أن يعينوه حماولة ليس هلا داع؛ ألن 

 (797)املقصود اآلية..اه 
 اخمتصره:وأكمل ابن كثري تفسري بقية هذه اْلزئية من اآلية فقال م-

                                                                                                                                                                      
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 791

 ( 1/177) دمشق – اإلميان
 (  326/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع - 792
 ( 166/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 797
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 قدرته على تعاىل ونَ بَّه. فحىي فضربوه: أي{  اْلَمْوَتى اَّللَُّ  ُُيِْيي َكَذِلكَ : } قوله
 هلم حجة الصنع ذلك وتعاىل تبارك جعل: القتيل أمر من شاهدوه ِبا املوتى وإحيائه

 يف ذكر قد تعاىل وهللا ,  والفساد اخلصومة من بينهم كان ما وفاصال املعاد, على
 بَ ْعدِ  ِمنْ  بَ َعثْ َناُكمْ  مُثَّ : } مواضع مخسة يف املوتى, إحياء يف خلقه ما السورة هذه

 ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين وقصة القصة, وهذه[. 27: البقرة{ ] َمْوِتُكمْ 
 إبراهيم وقصة عروشها, على خاوية وهي قرية على مرَّ  الذي وقصة املوت, حذر

 (793اه ).األربعة والطيور
 رمحه هللا:-يأبو جعفر الطرب قال {  تَ ْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  َويُرِيُكمْ } -

 وسلم, عليه هللا صلى ِبحمد املكذبون الكافرون أيها هللا ويريكم: ذكره جل يعين
 نبوته على الدالة وحججه أعالمه: وآياته .. آياته من  هللا عند من به جاء وِبا

 (792اه ).وتتبعوه به فتؤمنوا صادق, حمق أنه وتفهموا لتعقلوا
 َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإنَّ  َقْسَوةً  َأَشدُّ  أَوْ  َكاحلَِْجارَةِ  َفِهيَ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ ُلوبُُكمْ  َقَستْ  مُثَّ 

رُ  َها َوِإنَّ  اأْلَنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفجَّ قُ  َلَما ِمن ْ قَّ َها َوِإنَّ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيشَّ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ  َلَما ِمن ْ
ا بَِغاِفلٍ  اَّللَُّ  َوَما اَّللَِّ  َخْشَيةِ   ( 63) تَ ْعَمُلونَ  َعمَّ

 (:797)اآلية مفردات عراب إ
)مثّ( حرف عطف )قست( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف احملذوفة  

اللتقاء الساكنني التاء للتأنيث )قلوب( فاعل مرفوع و)كم( مضاف اليه )من بعد( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )قست(, )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه 

ّية )هي( ضمري منفصل يف حمّل رفع والالم للبعد والكاف للخطاب. الفاء تعليل
                                                           

 ( 777/   1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 793
/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 792

222  /1717   
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 797

 ( 1/173) دمشق – اإلميان
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مبتدأ )كاحلجارة( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ )أو( حرف عطف 
لإلباحة )أشّد( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هي. )قسوة( متييز منصوب. الواو 

استئنافّية أو حالّية )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )من احلجارة( جاّر وجمرور 
ذوف خرب إّن مقّدم الالم للتوكيد )ما( اسم موصول يف حمّل نصب اسم متعّلق ِبح

إّن مؤّخر )يتفّجر( مضارع مرفوع )من( حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق 
ب )يتفّجر( )األهنار( فاعل مرفوع الواو عاطفة )إّن منها( مّر إعراهبما )ملا يّشقق( 

ع مرفوع )من( حرف جّر واهلاء ضمري مثل ملا يتفّجر الفاء عاطفة )خيرج( مضار 
مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )خيرج(, )املاء( فاعل مرفوع. الواو عاطفة )إّن منها ملا 

يهبط( سبق اعراب نظريها )من خشية( جاّر وجمرور متعّلق ب )يهبط( )اَّلّل( لفظ 
( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور الواو استئنافّية )ما( نافية عاملة عمل ليس )اَّللّ 

اْلاللة اسم ما مرفوع الباء حرف جّر زائد )غافل( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ما 
)عن( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق باسم الفاعل غافل 

 اه والعائد حمذوف أي تعملونه.
 روائع البيان والتفسري

 :مانصه -رمحه هللا–قال القرطيب ( َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ ُلوبُُكمْ  َقَستْ  مُثَّ  )-
 آليات واإلذعان اإلنابة من خلوها عن عبارة وهي واليبس والشدة الصالبة: القسوة

 ابن وقال. إسرائيل بين مجيع قلوب املراد :وغريمها وقتادة العالية أبو قال. تعاىل هللا
 أنكروا موته إىل وعاد بقاتله وأخرب حيي حني ألهنم القتيل, ورثة قلوب املراد: عباس

 قلوبا, أعمى قط يكونوا فلم العظمى, اآلية هذه رأوا ما بعد كذب,: وقالوا قتله,
 (796اه ).بقتله هللا حكم نفذ لكن ذلك, عند منهم لنبيهم تكذيبا أشد وال

                                                           
 (  372/ 1) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 796
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رُ  َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإنَّ  َقْسَوةً  َأَشدُّ  َأوْ  َكاحلَِْجارَةِ  َفِهيَ )- َها َوِإنَّ  اأْلَنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفجَّ  ِمن ْ
قُ  َلَما قَّ َها َوِإنَّ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيشَّ فسرها السعدي (  اَّللَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ  َلَما ِمن ْ

 رمحه هللا::-بإجياز فقال
 احلديد ألن احلديد, من قسوة أشد هي اليت{  َكاحلَِْجارَةِ }  بأهنا قسوهتا وصف مث

 .األحجار خبالف ذاب النار, يف أذيب إذا والرصاص
 أو" وليست األحجار, قساوة عن تقصر ال إهنا: أي{  َقْسَوةً  َأَشدُّ  أَوْ : } وقوله

 َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإنَّ : } فقال قلوهبم, على األحجار فضيلة ذكر مث" بل" ِبعىن"
رُ  َها َوِإنَّ  األنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفجَّ قُ  َلَما ِمن ْ قَّ َها َوِإنَّ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيشَّ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ  َلَما ِمن ْ

 . قلوبكم فضلت األمور فبهذه{  اَّللَِّ  َخْشَيةِ 
 (798اه )

ا بَِغاِفلٍ  اَّللَُّ  َوَما )-  بآياته, املكذبني معشر يا- بغافل هللا وما( تَ ْعَمُلونَ  َعمَّ
 بين من األباطيل عليه واملتقولني وسلم, عليه هللا صلى حممد رسوله نبوة واْلاحدين

 ولكنه الرديئة, وأفعالكم اخلبيثة, أعمالكم من تعملون عما -اليهود وأحبار إسرائيل
 جعفر أبوقاله  .الدنيا يف هبا معاقبكم أو اآلخرة, يف هبا فمجازيكم عليكم, حمصيها

 (799)اه تفسريه الطربي يف 
ُهمْ  َفرِيقٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  أَفَ َتْطَمُعونَ   ُُيَرُِّفونَهُ  مُثَّ  اَّللَِّ  َكاَلمَ  َيْسَمُعونَ  ِمن ْ

 (62) يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  
 (:377)اآلية مفردات عراب إ
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اهلمزة لالستفهام اإلنكاري الفاء عاطفة,, )تطمعون( مضارع مرفوع.. والواو 
)يؤمنوا( مضارع منصوب وعالمة النصب فاعل.. )أن( حرف مصدري ونصب 

حذف النون.. والواو فاعل الالم حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 
 )يؤمنوا( بتضمينه معىن ينقادوا.

واملصدر املؤّول من أن والفعل يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف تقديره يف أن يؤمنوا 
 متعّلق ب )تطمعون(.

ق )كان( فعل ماض ناقص )فريق( اسم كان مرفوع الواو حالّية )قد( حرف ِتقي
)من( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت ل )فريق(, 

)يسمعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )كالم( مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ 
اْلاللة مضاف اليه جمرور )مثّ( حرف عطف )ُيّرفون( مثل يسمعون, واهلاء ضمري 

ول به )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )ُيرّفون(, )ما( حرف مصدرّي )عقلوا( مفع
 فعل وفاعل اهلاء مفعول به.

 واملصدر املؤّول من )ما( والفعل يف حمّل جّر مضاف إليه.
الواو حالّية )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )يعلمون( مضارع مرفوع.. والواو 

 اه فاعل.
 ريروائع البيان والتفس

ُهمْ  َفرِيقٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  أَفَ َتْطَمُعونَ }  - قال أبو  { اَّللَِّ  َكاَلمَ  َيْسَمُعونَ  ِمن ْ
  جعفر الطربي يف تفسريها:

 معشر يا أفرتجون: أي حممد, أصحاب يا( أفتطمعون:)ثناؤه جل بقوله يعين
 أن هللا, عند من به جاءكم ما واملصدقني وسلم, عليه هللا صلى ِبحمد املؤمنني

 إسرائيل" بين يهود لكم يؤمن
 عليه هللا صلى نبيكم به جاءكم ِبا يصدقوكم أن ,(لكم يؤمنوا أن:)بقوله ويعين

 ربكم عند من حممد وسلم
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 مسي" التفرق"من" فعيل"وهو. لفظه من له واحد ال كالطائفة, فجمع," الفريق"أما
 وما ,"التحزب"من ,"احلزب"ب اْلماعة مسيت كما ,]أي االجتماع[ اْلماع به

 :-رمحه هللا-مث قال. ذلك أشبه
 موسى عهد على كانوا الذين هللا جعل وإمنا. إسرائيل بين من ,(منهم:)بقوله يعين
 هللا صلى حممد ألصحاب هللا قال الذين اليهود من إسرائيل, بين من بعدهم ومن
 فجعلهم وأسالفهم, آباَءهم كانوا ألهنم -( لكم يؤمنوا أن أفتطمعون:)وسلم عليه

 وقد الرجل, اليوم الرجل يذكر كما وأسالفهم, وفَ َرطهم عشائرهم كانوا إذ منهم,
 منا كان:"فيقول وعشريته, قومه من وكان. وطريقته الذاكر منهاج على مضى

 فكذلك. وعشريته قومه من أو مذهبه, أو طريقته أهل من كان أنه يعين ,"فالن
 (371اه )(.منهم فريق كان وقد:)قوله

 قوله :-رمحه هللا -( قال القرطيبيَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  ُُيَّرُِفونَهُ  )مثَّ -
 التوراة ُيرفون الذين اليهود علماء هم: والسدي جماهد قال" ُُيَّرُِفونَهُ  مُثَّ :" تعاىل

 أي" َعَقُلوهُ  ما بَ ْعدِ  ِمنْ ." ألهوائهم اتباعا حراما واحلالل حالال احلرام فيجعلون
 أفاعيل آلبائهم سلفت قد اليهود هؤالء إن أي هلم, توبيخ وهذا. وعلموه عرفوه
 هذا ودل!. إمياهنم يف تطمعون فكيف السنن, ذلك على فهؤالء وعناد, سوء

 الوعد علم ألنه الرشد, من بعيد فيه املعاند باحلق العامل أن على أيضا الكالم
 (372اه ).عناده عن ذلك ينهه ومل والوعيد

 : بتصرف يسري -رمحه هللا -عثيمنيوقال ابن -
 قوله تعاىل: } يسمعون كالم هللا مث ُيّرِفونه {: ذكر املفسرون فيه قولني:.
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القول األول: أن املراد بذلك التوراة . يسمعوهنا مث ُيرفوهنا . أي يغريوهنا؛ ومنه 
اَتاهها؛ } من بعد ما عقلوه { أي من بعد ما قوهلم: َحَرْفت الدابة . يعين غريت 

فهموها, وعرفوا معناها, ومل تشكل عليهم؛ ومن ذلك ِتريفهم إياها يف صفة النيب 
 صلى هللا عليه وسلم, ومبعثه, وقوهلم: إنه الرسول املنتظر . وليس هذا الرسول..

ىل ملوسى عليه والقول الثاين: أن املراد بذلك الذين أمسعهم هللا كالمه سبحانه وتعا
السالم؛ وهم الذين اختارهم موسى . وهم سبعون رجالً فأمسعهم هللا تعاىل كالمه 
ملوسى, ولكنهم قالوا: } لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة {, مث حرفوا ما مسعوه 

 كالم هللا سبحانه وتعاىل ملوسى..من  
م هللا عّز قوله تعاىل: } وهم يعلمون { أي يعلمون أهنم ُيرفون الكلم أي كال

وجّل, ويعلمون أن التحريف حمرم؛ فتعدوا احلدود, وحرفوا كالم هللا عّز وجّل, 
 (377وارتكبوا اإلمث عن بصرية..اه )

 
 فَ َتحَ  ِبَا َأُِتَدِّثُونَ ُهمْ  قَاُلوا بَ ْعضٍ  ِإىَل  بَ ْعُضُهمْ  َخاَل  َوِإَذا آَمنَّا قَالُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا َوِإَذا

وُكمْ  َعَلْيُكمْ  اَّللَُّ   (67) تَ ْعِقُلونَ  أََفاَل  رَبُِّكمْ  ِعْندَ  بِهِ  لُِيَحاجُّ
 (:373)اآلية مفردات عراب إ

( مفردات ومجال.. الواو 13الواو عاطفة )إذا لقوا... قالوا آمّنا( مّر إعراهبا يف اآلية )
 عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل يتضّمن معىن الشرط متعّلق باْلواب قالوا )خال( فعل

ماض مبين على الفتح املقّدر على األلف )بعض( فاعل مرفوع و)هم( ضمري مّتصل 
يف حمّل جّر مضاف إليه )اىل بعض( جاّر وجمرور متعّلق بفعل )خال(, )قالوا( فعل 

ماض مبيّن على الضّم.. وفاعله اهلمزة لالستفهام التوبيخي )ِتّدثون( مضارع 
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اء حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل مرفوع.. والواو فاعل و)هم( مفعول به الب
جّر متعّلق ب )ِتّدثون(. )فتح( ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )على( حرف 

جر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )فتح(, الالم للتعليل )ُياّجوا( مضارع 
منصوب ب )أن( مضمرة بعد الالم والواو ضمري فاعل و)كم( ضمري مفعول به, 

ف جّر واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )ُياّجوكم(, )عند( ظرف الباء حر 
مكان منصوب متعّلق ب )ُياّجوكم(, )رب( مضاف إليه جمرور و)كم( مضاف 

 إليه.
 واملصدر املؤّول من )أن( املضمرة والفعل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )ِتّدثوهنم(.

 اه ال( نافية )تعقلون( مثل ِتّدثون.اهلمزة لالستفهام التوبيخي الفاء عاطفة )
 روائع البيان والتفسري

 ِبَا َأُِتَدِّثُونَ ُهمْ  قَاُلوا بَ ْعضٍ  ِإىَل  بَ ْعُضُهمْ  َخاَل  َوِإَذا آَمنَّا قَاُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا َوِإَذا)-
 (َعَلْيُكمْ  اَّللَُّ  فَ َتحَ 

: أما قوله:)وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا(, الطربي يف تفسريها قال أبو جعفر -
فإنه خرب من هللا جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم من 

من يهود بين إسرائيل, الذين كان فريق منهم يسمعون كالم هللا مث ُيرفونه  -إمياهنم 
ا باهلل ورسوله حممد وهم الذين إذا لقوا الذين آمنو  -من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

صلى هللا عليه وسلم قالوا: آمنا. يعين بذلك: أهنم إذا لقوا الذين صدقوا باهلل 
أي صدقنا  -وِبحمد صلى هللا عليه وسلم وِبا جاء به من عند هللا, قالوا: آمنا 

ِبحمد وِبا صدقتم به, وأقررنا بذلك. أخرب هللا عز وجل أهنم ختلقوا بأخالق 
 ا منهاجهماملنافقني, وسلكو 

 -رمحه هللا-مث قال
الذين -يعين بقوله:)وإذا خال بعضهم إىل بعض( أي: إذا خال بعض هؤالء اليهود 

إىل بعض منهم, فصاروا يف خالء من الناس غريهم, وذلك هو  -وصف هللا صفتهم
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:"أِتدثوهنم ِبا -"قالوا" يعين: قال بعضهم لبعض -املوضع الذي ليس فيه غريهم 
 (372اه )عليكم".فتح هللا 

 فسرها ابن العثيمني أمجاالًبقوله:و 
} وإذا لقوا { الضمري يعود على اليهود؛ أي إذا قابلوا, واجتمعوا ب } الذين آمنوا { 

أي باهلل ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم } قالوا { أي بألسنتهم } آمنا { أي 
عليه وسلم هذا إذا لقوا  دخلنا يف اإلميان كإميانكم, وآمنا بالرسول حممد صلى هللا

املؤمنني؛ و} إذا خال بعضهم إىل بعض { أي إذا أوى بعضهم إىل بعض, وانفرد 
به قال بعضهم لبعض: } أِتدثوهنم {: االستفهام هنا لإلنكار, والتعجب؛ 

والضمري اهلاء يعود على املؤمنني بالرسول صلى هللا عليه وسلم يعين يقول اليهود 
وا: كيف ِتدثون املؤمنني باهلل ورسوله } ِبا فتح هللا بعضهم لبعض إذا اجتمع

 (377.اه )عليكم { أي من العلم بصحة رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم
وُكمْ  )-  (:قال القرطيب ماخمتصره: رَبُِّكمْ  ِعْندَ  بِهِ  لُِيَحاجُّ

وُكْم" ليعريوكم, ويقولوا حنن أكرم على هللا منكم. وقيل:  املعىن ومعىن" لُِيَحاجُّ
ليحتجوا عليكم بقولكم, يقولون كفرمت به بعد أن وقفتم على صدقه. وقيل: إن 

الرجل من اليهود كان يلقي صديقه من املسلمني فيقول له: متسك بدين حممد فإنه 
نيب حقا." ِعْنَد رَبُِّكْم" قيل يف اآلخرة, كما قال:" مُثَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة ِعْنَد رَبُِّكْم 

َتِصُموَن". وقيل: عند ذكر ربكم. وقيل:" ِعْنَد" ِبعىن" يف" أي ليحاجوكم به يف ختَْ 
ربكم, فيكونوا أحق به منكم لظهور احلجة عليكم, وروي عن احلسن. واحلجة: 

الكالم املستقيم على اإلطالق, ومن ذلك حمجة الطريق. وحاججت فالنا 
 (378.اه )((376)موسى فحججته, أي غلبته باحلجة. ومنه احلديث: )فحج آدم
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 أين: يعين التوبيخ؛ به واملراد لالستفهام؛ اهلمزة :قال ابن العثيمني ( تَ ْعِقُلونَ  أََفال)-
 نيب وأنه حق, بُعث الذي هذا إن: وقلتم هبذا, حدثتموهم إذا أنتم! عقولكم"

 (379)اه ..القيامة يوم هللا عند به ُياجونكم
 

 (66) يُ ْعِلُنونَ  َوَما ُيِسرُّونَ  َما يَ ْعَلمُ  اَّللََّ  َأنَّ  يَ ْعَلُمونَ  َأَواَل 
 (317)اآلية مفردات عراب إ

اهلمزة لالستفهام التقريري أو التوبيخي الواو عاطفة, )يعلمون( مضارع مرفوع 
وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( 

ع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )يعلم( مضار 
هو )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به والعائد حمذوف )يسّرون( مثل 

 اه يعلمون الواو عاطفة )ما يعلنون( مثل ما يسّرون.
 روائع البيان والتفسري

 مجاالً مانصه:إيف تفسريها  -رمحه هللا–قال ابن العثيمني 
 لكوهنم عليهم واإلنكار للتوبيخ, هنا االستفهام{:  يعلمون ال أو: } تعاىل قوله
 اإلنسان يسره ما يشمل{:  يسرون ما يعلم هللا أن}  اْلاهل؛ مْنزلة أنفسهم نزَّلوا

 يظهرون ما أي{  يعلنون وما}  به؛ اخلاصني وأصحابه لقومه يسره وما نفسه, يف
: واملعىن شيء؛ عليه خيفى وال وهذا؛ هذا, يعلم وتعاىل سبحانه فاهلل الناس؛ لعامة

                                                                                                                                                                      

 أَْغَوْيتَ  الَِّذي آَدمُ  أَْنتَ  ُموَسى َلهُ  فَ َقالَ  ُموَسى آَدمُ  َفَحجَّ  َوُموَسى آَدمُ  َِتَاجَّ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ 
 قَالَ  نَ َعمْ  قَالَ  ِبرَِسالَِتهِ  النَّاسِ  َعَلى َواْصطََفاهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِعْلمَ  اَّللَُّ  أَْعطَاهُ  الَِّذي أَْنتَ  آَدمُ  فَ َقالَ  اْْلَنَّةِ  ِمنْ  َوَأْخَرْجتَ ُهمْ  النَّاسَ 

اَلم َعَلْيِهَما َوُموَسى آَدمَ  ِحَجاجِ  بَاب -3693برقم/ مثله "و مسلم ُأْخَلقَ  أَنْ  قَ ْبلَ  َعَليَّ  ُقدِّرَ  أَْمرٍ  َعَلى فَ تَ ُلوُميِن   السَّ
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 وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جاءوا لو وهم األمر هبذا بعضاً  بعضهم يؤنب كيف
 أقروا, فسواء! األمر" عليه خيفى ال تعاىل هللا فإن يؤمنوا ومل نبوَّته, وأنكروا معه, ومن

  (311اه )..هبم عامل تعاىل هللا فإن حق الرسول أن الصحابة عند يقروا مل أو
 وقال ابن كثري يف تفسريها:

 وتكذيبهم وسلم عليه هللا صلى ِبحمد كفرهم من أسروا ما يعين: العالية أبو قال
 .قتادة قال وكذا. عندهم مكتوبًا جيدونه  وهو به,

 تولوا إذا كانوا أهنم أسروا ما كان: قال{  ُيِسرُّونَ  َما يَ ْعَلمُ  اَّللََّ  َأنَّ : } احلسن وقال
 خيرب أن تناهوا بعض, إىل بعضهم وخال وسلم عليه هللا صلى حممد أصحاب عن

 كتاهبم, يف مما عليهم هللا فتح ِبا وسلم عليه هللا صلى حممد أصحاب منهم  أحد
. } رهبم عند كتاهبم يف ِبا وسلم عليه هللا صلى حممد أصحاب ُياجهم أن خشيةَ 

 وكذا. آمنا :وسلم عليه هللا صلى حممد ألصحاب قالوا حني: يعين{  يُ ْعِلُنونَ  َوَما
 (312اه ). وقتادة والربيع, العالية, أبو قال

ُهمْ  يُّونَ  َوِمن ْ  (68) َيظُنُّونَ  ِإالَّ  ُهمْ  َوِإنْ  أََماينَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  يَ ْعَلُمونَ  اَل  أُمِّ
 (317) اآليةمفردات عراب إ

خرب  الواو عاطفة )من( حرف جّر )هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف
مقّدم )أمّيون( مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة الرفع الواو )ال( نافية )يعلمون( فعل 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الكتاب( مفعول به منصوب )إاّل( أداء استثناء 

)أمايّن( منصوب على االستثناء املنقطع الواو عاطفة )ان( نافية )هم( ضمري 
حصر )يظنون( فعل مضارع مرفوع والواو  منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )إاّل( أداة

                                                           
 ( 182/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 311
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 اه فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ُهمْ  )- يُّونَ  َوِمن ْ  ,(أميون ومنهم:)جماهد عن : ذكر أبو جعفر الطربي يف تفسريه( أُمِّ
 وال يكتبون ال الذين ," األميني" ب  يعين :-رمحه هللا-مث قال .يهود من أناس: قال

" حنسب وال نكتب ال أمية أمة إنا:"وسلم عليه هللا صلى النيب قول ومنه .يقرءون
 ".األمية بني أمي رجل:"منه يقال( 313)

 مث قال:
 يف كان الكتاب ألن ,"أمه"إىل يكتب ال بأنه له نسبة ؛"أمي"لألمي قيل أنه وأرى

 جهله يف -أمه إىل- الرجال من خيط وال يكتب ال من فنسب النساء, دون الرجال
 أمية أمة إنا:"قوله من وسلم عليه هللا صلى النيب عن ذكرنا كما أبيه, دون بالكتابة,

يِّنيَ  يف  بَ َعثَ  الَِّذي ُهوَ :) قال وكما ,"حنسب وال نكتب ال ُهمْ  َرُسوال األُمِّ ُلو ِمن ْ  يَ ت ْ
 (312اه )2: اْلمعة( ]  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعلُِّمُهمُ  َويُ زَكِّيِهمْ  آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ 

 :-رمحه هللا-قال بن كثري يف تفسريه {   أََماينَّ  ِإال اْلِكَتابَ  يَ ْعَلُمونَ  ال}  -
 مل ألنه أمي؛ أنه وسلم عليه هللا صلى النيب صفات يف وهلذا. فيه ما يدرون ال: أي

ُلو ُكْنتَ  َوَما: } تعاىل قال كما الكتابة, ُيسن يكن  َوال ِكَتابٍ  ِمنْ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  تَ ت ْ
 الصالة عليه وقال[ 38: العنكبوت{ ] اْلُمْبِطُلونَ  الْرتَابَ  ِإًذا بَِيِميِنكَ  خَتُطُّهُ 

 (317)"وهكذا وهكذا هكذا الشهر حنسب, وال نكتب ال أمية, أمة إنا: "والسالم

                                                           
 برقم/:ومسلم ,حنسب وال نكتب ال وسلم عليه هللا صلى النيب قول: باب - 1687 ربقم/البخاري أخرجه - 313

  اهلالل لرؤية رمضان صوم وجوب: باب - 1877
  226/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -312

 /1723 )                                                                                               
 سبق خترجيه أنفاً  - 317
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: } تعاىل وقال حساب وال كتاب إىل ومواقيتها عباداتنا يف نفتقر ال: أي. احلديث
يِّنيَ  يف  بَ َعثَ  الَِّذي ُهوَ  ُهمْ  َرُسوال األمِّ  (316)اه  [ .2: اْلمعة{ ] ِمن ْ

يف شرحه لفوائد اآلية  -رمحه هللا-فقال فسرها ابن العثيمني  (َيظُنُّونَ  ِإالَّ  ُهمْ  َوِإنْ ) -
 :ما نصه:

 يظنون إال هم وإن: } تعاىل لقوله بالظن؛ إال يتكلم ال فإنه املعىن يفهم ال من أن  
 حكم يف تكلم فإذا معناه؛ يفهم ال لكن آخره, إىل أوله من القرآن يقرأ العامي ؛{

 احلقيقة يف ألنه ظن؛ عن كالمه فإمنا الكتاب عليها دل اليت الشرعية هللا أحكام من
 (318اه )..املعىن فهم إذا إال يعلم أن ميكن وال يعلم؛ ال
 

 مَثًَنا بِهِ  لَِيْشتَ ُروا اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا يَ ُقوُلونَ  مُثَّ  بِأَْيِديِهمْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُُبونَ  لِلَِّذينَ  فَ َوْيلٌ 
 ( 69) َيْكِسُبونَ  ممَّا هَلُمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِهمْ  َكَتَبتْ  ممَّا هَلُمْ  فَ َوْيلٌ  قَِلياًل 

 (:319) اآليةمفردات عراب إ
الفاء استئنافّية )ويل( مبتدأ مرفوع,, الالم حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف 

حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب )يكتبون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون 
والواو ضمري مّتصل مبيّن يف حمّل رفع فاعل )الكتاب( مفعول به منصوب )بأيدي( 

مة اْلّر الكسرة املقّدرة على الياء و)هم( جاّر وجمرور متعّلق ب )يكتبون( وعال
ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف اليه )مثّ( حرف عطف )يقولون( مثل يكتبون 
)ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )من عند( جاّر وجمرور 

يشرتوا( متعّلق ِبحذوف خرب ذا )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور الالم للتعليل )
مضارع منصوب ب )أن( مضمرة بعد الالم والواو فاعل الباء حرف جّر واهلاء 

                                                           
 (717/   1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 316
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 ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق به )يشرتوا( بتضمينه معىن يستبدلوا.
 واملصدر املؤّول من )أن( املضمرة والفعل يف حمّل جّر بالالم ب )يقولون(.

 صوب مثله.)مثنا( مفعول به منصوب )قليال( نعت ل )مثنا( من
الفاء عاطفة )ويل( مثل األول الالم حرف جّر و)هم( مّتصل يف حمّل جّر متعّلق 

ِبحذوف خرب )من( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر ب )من( متعّلق 
باخلرب احملذوف )كتب( فعل ماض والتاء للتأنيث )أيدي( فاعل مرفوع وعالمة الرفع 

ّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه الواو عاطفة )ويل الضّمة املقّدرة على الياء و)هم( م
 اه هلم ممّا( مّر إعراهبا )يكسبون( مثل يكتبون.

 روائع البيان والتفسري
 خلق كتابه يف هللا رمحه البخاري قيل سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه اإلمام-

 اْلِكَتابَ  َيْكتُُبونَ  لِلَِّذينَ  فَ َوْيلٌ } عنه هللا رضي عباس ابن عن 23ص العباد أفعال
 (327).الكتاب أهل يف نزلت قال{ بِأَْيِديِهمْ 

قال ابن  (اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا يَ ُقوُلونَ  مُثَّ  بِأَْيِديِهمْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُُبونَ  لِلَِّذينَ  فَ َوْيلٌ )-
 ماخمتصره: -رمحه هللا-العثيمني

 وعيد؛ كلمة" ويل" ؛{... بأيديهم الكتاب يكتبون للذين فويل: } تعاىل قوله
 نكرة؛ وهي هبا االبتداء وجاز مبتدأ؛ وهي الصفة؛ هبذه اتصفوا من تعاىل هللا يتوعد

 الكتاب} و املطلقة؛ النكرة إمجال به فزال خاص, معىًن  والوعيد.  الوعيد تفيد ألهنا
: } تعاىل لقوله مؤكدة كلمة{:  بأيديهم}  التوراة؛ به واملراد املكتوب؛ ِبعىن{ 

 يكتبونه أهنم: واملعىن غالباً؛ باليد إال كتابة ال ألنه للواقع؛ مبينة أو ؛{ يكتبون
                                                           

  -رمحه هللا–الوادعى هادى بن مقبل الرمحن عبد أيب احملدث العالمةالنزول  أسباب من املسند قال يف الصحيح-  420
 وابن النسائي وثقه وقد علقمة بن الرمحن عبد إال الصحيح رجال رجاله احلديث -الطبعة الرابعة-(16ص) -بتحقيقه 

 .التهذيب هتذيب. ه .  ا الثقات األثبات من كان مهدي ابن قال شاهني ابن وقال والعجلي حبان
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}  العظيمة؛ اْلناية هذه يباشرون فهم املنَ زَّل؛ الكتاب ليس أنه فيتحققون بأيديهم,
 من هذا}  أيديهم؛ ُصْنع من أنه وعرفوا بأيديهم, كتبوه بعدما أي{  يقولون مث

 (321).اه هللا عند من نزل أي{  هللا عند
 (َيْكِسُبونَ  ممَّا هَلُمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِهمْ  َكَتَبتْ  ممَّا هَلُمْ  فَ َوْيلٌ  قَِلياًل  مَثًَنا بِهِ  لَِيْشتَ ُروا)-

 يف تفسريها ما نصه: –رمحه هللا -السعدي  قال-
 قليل, مثن آخرها إىل أوهلا من كلها والدنيا( ..قال:قَِلياًل  مَثًَنا بِهِ  لَِيْشتَ ُرواقوله تعايل)  

 من: وجهني من فظلموهم الناس, أيدي يف ما به يصطادون شركا باطلهم فجعلوا
 الباطل, بأبطل بل حق, بغري أمواهلم أخذ جهة ومن عليهم, دينهم تلبيس جهة

: فقال األمرين هبذين توعدهم وهلذا وحنومها, وسرقة غصبا يأخذها ممن أعظم وذلك
 ممَّا هَلُمْ  َوَوْيلٌ }  والباطل التحريف من: أي{  أَْيِديِهمْ  َكَتَبتْ  ممَّا هَلُمْ  فَ َوْيلٌ } 

 الوعيد ضمنها ويف واحلسرة, العذاب شدة: والويل األموال, من{  َيْكِسُبونَ 
 .الشديد

فائدة جليلة نقالً عن ابن تيمية للمدلول العام لآليات  من  -رمحه هللا -بني مث
 :فقال ما نصه  62-69

 َيْكِسُبونَ }  إىل{  أَفَ َتْطَمُعونَ : } قوله من اآليات هذه ذكر ملا اإلسالم شيخ قال 
 الكتاب محل ملن متناول وهو مواضعه, عن الكلم ُيرفون الذين ذم هللا فإن{ 

 .الباطلة البدع من أصله ما على والسنة,
 يعلم ومل القرآن تدبر ترك ملن متناول وهو أماين, إال الكتاب يعلمون ال الذين وذم

 دنيا به لينال هللا, لكتاب خمالفا بيده كتابا كتب ملن ومتناول حروفه, تالوة جمرد إال
 الكتاب معىن وهذا والدين, الشرع هو هذا: يقول أن مثل هللا, عند من إنه: وقال

 اعتقاده جيب الذي الدين, أصول هو وهذا واألئمة, السلف معقول وهذا والسنة,
                                                           

 ( 188/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 321
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 به ُيتج لئال والسنة, الكتاب من عنده ما كتم ملن ومتناول والكفاية, األعيان على
  .يقوله الذي احلق يف خمالفه

 من كثري مثل وتفصيال كالرافضة, مجلة, األهواء أهل يف جدا كثرية األمور وهذه
 (322اه ).الفقهاء إىل املنتسبني

َنا َلنْ  َوقَاُلوا  َعْهَدهُ  اَّللَُّ  خُيِْلفَ  فَ َلنْ  َعْهًدا اَّللَِّ  ِعْندَ  َأختََّْذمتُْ  ُقلْ  َمْعُدوَدةً  أَيَّاًما ِإالَّ  النَّارُ  مَتَسَّ
 ( 87) تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما اَّللَِّ  َعَلى تَ ُقوُلونَ  أَمْ 

 (:327)اآلية مفردات عراب إ
 الواو عاطفة )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم..

والواو فاعل )لن( حرف نفي ونصب )متّس( فعل مضارع منصوب و)نا( ضمري 
مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )النار( فاعل مرفوع )إال( أداة حصر واالستثناء 

مفرّغ )أياما( ظرف زمان منصوب )معدودة( نعت ل )أياما( منصوب مثله. )قل( 
هام )اخّتذمت( فعل ماض فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت اهلمزة لالستف

مبيّن على السكون وفاعله )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )اخّتذمت(, )اَّلّل( 
لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )عهدا( مفعول به منصوب الفاء عاطفة )لن(  

كاألول )خيلف( مضارع منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )عهد( مفعول به 
إليه, )أم( حرف عطف وهي املّتصلة, )تقولون(  منصوب واهلاء ضمري مضاف

مضارع مرفوع.. والواو فاعل )على اَّلّل( جاّر الفعل.. فهمزة الوصل دخلت على 
الفعل للتخلص من البدء بالساكن, فلّما جاءت مهزة االستفهام حّلت حمّل مهزة 

 اه الوصل.
 روائع البيان والتفسري
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َنا َلنْ  َوقَاُلوا)-   :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي (َمْعُدوَدةً  أَيَّاًما ِإالَّ  النَّارُ  مَتَسَّ
 تالقي لن يعين ,(النار متسنا لن:)اليهود وقالت: يقول اليهود, ,(وقالوا:)بقوله يعين

 يكن مل وإن" معدودة"قيل وإمنا". معدودة أياما إال"ندخلها, ولن النار أجسامنا
 عدد عارفون وهم بذلك عنهم أخرب ثناؤه جل هللا ألن التنزيل, يف عددها مبينا

 األيام, تلك عدد تسمية ذكر ترك فلذلك. النار يف ملكثهم يوقتوهنا اليت األيام,
 (323اه ).وصفنا ملا" معدودة"ومساها

 (تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما اَّللَِّ  َعَلى تَ ُقوُلونَ  أَمْ  َعْهَدهُ  اَّللَُّ  خُيِْلفَ  فَ َلنْ  َعْهًدا اَّللَِّ  ِعْندَ  َأختََّْذمتُْ  ُقلْ )-
 قال السعدي يف تفسريه هلذه اْلزئية من اآلية الكرمية:

 وبرسله به باإلميان أي{  َعْهًدا اَّللَِّ  ِعْندَ  َأختََّْذمتُْ }  الرسول أيها يا هلم{  ُقلْ } 
 تَ ُقوُلونَ  أَمْ . } يتبدل وال يتغري ال الذي صاحبه لنجاة املوجب الوعد فهذا وبطاعته,

 هذين أحد على متوقفة دعواهم صدق أن تعاىل فأخرب "{  تَ ْعَلُمونَ  ال َما اَّللَِّ  َعَلى
 فتكون عهدا, هللا عند اختذوا قد يكونوا أن إما: هلما ثالث ال اللذين األمرين

 .صحيحة دعواهم
 علم وقد وعذاهبم, خلزيهم أبلغ فيكون كاذبة, فتكون عليه متقولني يكونوا أن وإما

 وصلت حىت األنبياء, من كثريا لتكذيبهم عهدا, هللا عند يتخذوا مل أهنم حاهلم من
 فتعني املواثيق, ونقضهم هللا طاعة عن ولنكوهلم منهم, طائفة قتلوا أن إىل احلال هبم

 من علم, بال عليه والقول يعلمون, ال ما عليه قائلون خمتلقون, متقولون أهنم بذلك
 (322اه ).القبيحات وأشنع احملرمات, أعظم

 رمحه هللا:-اآلية زيادة بيان قالالبن العثيمني يف فوائد هذه و -
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 ما هللا على تقولون أم: } تعاىل لقوله علم؛ بال هللا على القول اليهود دأب من نأ
 وصفاته؛ ذاته, ويف أحكامه, يف عليه القول يتضمن هللا على والقول ؛{ تعلمون ال

 علم؛ بال هللا على قال فقد أوجب, أو حرَّم, أو حلَّل, بأنه يعلم ال ما عليه قال من
 بال هللا على قال فقد لنفسه هللا يثبته مل صفات أو أمساء, من شيئاً  له أثبت ومن

 صرف ومن علم؛ بال هللا على قال فقد وصفاته أمسائه من شيئاً  نفى ومن علم؛
 بال هللا على قال فقد دليل بال والسنة الكتاب نصوص من ظاهره عن شيئاً 
 (327اه )..علم

 ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأولَِئكَ  َخِطيَئُتهُ  بِهِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ  بَ َلى) 
 81-(َخاِلُدونَ 

 (326)اآلية مفردات عراب إ
)بلى( حرف جواب إجياب لنفي متقّدم ال حمّل له )من( اسم شرط جازم         

مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )كسب( فعل ماض يف حمّل جزم فعل الشرط, والفاعل 
ضمري مسترت تقديره هو )سّيئة( مفعول به منصوب الواو عاطفة )أحاط( فعل ماض 

تعّلق ب )أحاطت(, والتاء للتأنيث الباء حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر م
 .)خطيئة( فاعل مرفوع واهلاء مضاف إليه الفاء رابطة ْلواب شرط

)أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب  
)أصحاب( خرب مرفوع )النار( مضاف إليه جمرور )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع 

 .اه مبتدأ )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )خالدون( 
 روائع البيان والتفسري
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يف -رمحه هللا-قال ابن العثيمني(  َخِطيَئُتهُ  بِهِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ  بَ َلى)-
 تفسريها ما نصه:

قوله تعاىل مبيناً من الذي متسه النار, ومن الذي ال متسه: } بلى من كسب سيئة 
{: قال املفسرون: } بلى { هنا ِبعىن "بل"؛ فهي لإلضراب االنتقايل؛ وُيتمل أن 

ال قوهلم: } لن متسنا النار إال أياماً معدودة تكون لإلضراب اإلبطايل . أي إلبط
{؛ و} َمْن { ُيتمل أن تكون اسم شرط؛ وجوابه: } فأولئك أصحاب النار هم 

فيها خالدون {؛ وُيتمل أن تكون موصولة ِبعىن الذي؛ وهي مبتدأ, وخربه: } 
فأولئك أصحاب النار {, وقرن بالفاء ملشاهبة االسم املوصول االسم الشرط يف 

موم؛ واالحتمال األول أوىل؛ و "الكسب" معناها: حصول الشيء نتيجة لعمل؛ الع
 و} سيئة { من ساء يسوء؛ واملراد األعمال السيئة..

مث قال:قوله تعاىل: } وأحاطت به خطيئته {: "اإلحاطة" يف اللغة: الشمول؛ و} 
أحاطت { أي صارت كاحلائط عليه, وكالسور . أي اكتنفته من كل جانب؛ ويف 

وله تعاىل: } خطيئته { قراءتان: اإلفراد, واْلمع؛ واإلفراد ِبعىن اْلمع؛ ألنه مفرد ق
 مضاف فيعم؛ لكن اْلمع يفيد اإلشارة إىل أنواع اخلطايا..

وقوله تعاىل: } سيئة {, و} خطيئته {: قيل: ِبعىن واحد, وأن السيئة امتدت حىت 
ئة: ما دونه؛ وهذا هو املعروف أحاطت به؛ وقيل: إن املراد بالسيئة: الكفر؛ واخلطي

 (328عند املفسرين..اه )
وقد احتج هبا اخلوارج  ( قال السعدي:َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأولَِئكَ  )-

على كفر صاحب املعصية, وهي حجة عليهم كما ترى, فإهنا ظاهرة يف الشرك, 
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وهكذا كل مبطل ُيتج بآية, أو حديث صحيح على قوله الباطل فال بد أن يكون 
 (329اه ) فيما احتج به حجة عليه.

واخللود يف النار ألهل الكفر باهلل  بياناً فقال:-رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-
دون أهل اإلميان به, لتظاهر األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأن أهل 

اإلميان ال خيلدون فيها, وأن اخللود يف النار ألهل الكفر باهلل دون أهل اإلميان. فإن 
لئك هللا جل ثناؤه قد قرن بقوله:)بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأو 

)والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك -قوله  -أصحاب النار هم فيها خالدون( 
أصحاب اْلنة هم فيها خالدون(. فكان معلوما بذلك أن الذين هلم اخللود يف النار 

 (377اه )من أهل السيئات, غري الذين هلم اخللود يف اْلنة من أهل اإلميان.
 (82) َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اْْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  حِلَاتِ الصَّا َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ 

 (371)اآلية مفردات عراب إ
الواو عاطفة )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل ماض مبيّن 
على الضّم.. والواو فاعل الواو عاطفة )عملوا( مثل آمنوا )الصاحلات( مفعول به 

منصوب وعالم النصب الكسرة )أولئك أصحاب...( سبق إعراب نظريها يف اآلية 
 اه السابقة.

 روائع البيان والتفسري
احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ )-  قال ابن كثري يف تفسريها:(  الصَّ
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. فيها خالدين اْلنة فلهم دينه, من تركتم ِبا وعمل به, كفرمت ِبا آمن من أي
 (372.اه )أبًدا له انقطاع ال أهله, على مقيم والشرّ  باخلري الثواب أن خيربهم

 هللا:رمحه -ابن العثيمني يف بياهنا فقالوزاد 
 واإلذعان؛ القبول, مع به اإلميان جيب ِبا صدقوا أي{  آمنوا والذين: } تعاىل قوله

 إذعان, مث به, واعرتاف للشيء, قبول من بد ال بل تصديق؛ جمرد اإلميان يكون فال
 .اإلميان ذلك يقتضيه ملا وتسليم

 يصدق والعمل الصاحلات؛ األعمال عملوا أي{  الصاحلات وعملوا: } تعاىل وقوله
 وإال الفعل؛: القول يقابل الذي بل القول؛ مقابل العمل وليس والفعل؛ القول, على

 ..اْلوارح عمل والفعل اللسان, عمل القول ألن عمل؛ كالمها والفعل فالقول,
 رمحه هللا:-قال ابن العثيمني(َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اْْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  ولَِئكَ أُ )-

هلا؛ ألن الصحبة مالزمة؛ و} اْلنة {: الدار اليت أعدها هللا أي أهلها املالزمون 
تعاىل للمتقني؛ وفيها كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم "ما ال عني رأت, وال 

( , كقوله تعاىل: }فال تعلم نفس ما 377أذن مسعت, وال خطر على قلب بشر")
 (. 16أخفي هلم من قرة أعني جزاًء ِبا كانوا يعملون{ )السجدة: 

 مث قال رمحه هللا يف فوائد اآلية خمتصراً:
ومن فوائد اآلية: أن أهل اْلنة هم الذين قاموا باإلميان, والعمل الصاحل؛ وال يكون 

العمل صاحلاً إال بأمرين: اإلخالص هلل عّز وجّل, واملتابعة للرسول صلى هللا عليه 
وسلم, والدليل على ذلك قول هللا تعاىل يف احلديث القدسي: "أنا أغىن الشركاء عن 

(. وهذا فُِقَد فيه 373ك فيه معي غريي تركته وشركه")الشرك, من عمل عمالً أشر 
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اإلخالص؛ وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو 
 (377اه )( . وهذا فُِقَد فيه املتابعة.372رّد")

 اْلُقْرىَب  َوِذي ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  اَّللََّ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدونَ  اَل  ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  ِميثَاقَ  َأَخْذنَا َوِإذْ 
اَلةَ  َوأَِقيُموا ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمى  ِإالَّ  تَ َولَّْيُتمْ  مُثَّ  الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّ

 ( 87) ُمْعِرُضونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِمْنُكمْ  قَِلياًل 
 (:376)اآلية مفردات عراب إ

حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكروا  الواو عاطفة )إذ( اسم ظريف يف
 )أخذنا( فعل ماض مبيّن على السكون.

و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )ميثاق( مفعول به منصوب )بين( مضاف 
إليه جمرور وعالمة جرّه الياء ملحق جبمع املذّكر السامل )إسرائيل( مضاف إليه جمرور 

من التنوين )ال( نافية )تعبدون( مضارع مرفوع.. وعالمة اْلّر الفتحة فهو ممنوع 
والواو فاعل )إاّل( أداة حصر )اَّلّل( مفعول به منصوب الواو عاطفة, )وبالوالدين( 

جار وجمرور متعّلق بفعل حمذوف تقديره استوصوا )إحسانا( مفعول به للفعل 
 احملذوف.

ّر الياء فهو من الواو عاطفة )ذي( معطوفة على الوالدين جمرور مثله وعالمة اْل
األمساء اخلمسة )القرىب( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف 

)اليتامى( معطوفة بالواو على الوالدين جمرور مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على 
 األلف )املساكني( معطوفة بالواو على الوالدين جمرور مثله. الواو عاطفة )قولوا( فعل
أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ب )قولوا(, 

)حسنا( مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي قوال حسنا. الواو عاطفة 
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)أقيموا( مثل قولوا )الصالة( مفعول به منصوب الواو عاطفة )آتوا( مثل قولوا 
)تولّيتم( فعل ماض مبيّن على )الزكاة( مفعول به منصوب. )مثّ( حرف عطف 

السكون.. والتاء فاعل وامليم حرف ْلمع الذكور )إاّل( أداة استثناء )قليال( منصوب 
باالستثناء من ضمري الرفع يف تولّيتم )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر 
متعّلق ِبحذوف نعت ل )قليال(, الواو حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع 

 اه )معرضون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.مبتدأ 
 روائع البيان والتفسري

 ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  اَّللََّ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدونَ  اَل  ِإْسَرائِيلَ  ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  ِميثَاقَ  َأَخْذنَا َوِإذْ } -
 رمحه هللا:-قال السعدي{  ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرىَب  َوِذي

 ,الغليظة باألميان إال يقبلونه فال استعصوا؛ به, أمروا أمر كل أن قسوهتم من هذا
 الشرك عن وهنى وحده, هللا بعبادة أمر هذا{  اَّللََّ  ِإال تَ ْعُبُدونَ  ال}  املوثقة والعهود

 حق فهذا أساسها, هذا يكن مل إن كلها األعمال تقبل فال الدين, أصل وهذا به,
 بالوالدين أحسنوا: أي{  ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ : } قال مث عباده, على تعاىل هللا

 عن النهي وفيه إليهم, إحسان هو مما وفعلي قويل إحسان كل يعم وهذا إحسانا,
 واألمر اإلحسان, الواجب ألن واإلساءة, اإلحسان عدم أو الوالدين, إىل اإلساءة
 .ضده عن هني بالشيء

 وهذا إساءة, بدون اإلحسان وترك جرما, أعظم وهي اإلساءة,: ضدان ولإلحسان
 واليتامى, األقارب صلة يف يقال وكذا باألول, يلحق أن جيب ال لكن حمرم,

 .تقدم كما باحلد, تكون بل بالعد, تنحصر ال اإلحسان وتفاصيل واملساكني,
 القول ومن{  ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا: } فقال عموما الناس إىل باإلحسان أمر مث

 السالم, وبذل العلم, وتعليمهم املنكر, عن وهنيهم باملعروف, أمرهم احلسن
 (378اه ).طيب كالم كل من ذلك وغري والبشاشة
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 رمحه هللا: -وزاد ابن العثيمني يف تفسريها فقال -
 ميثاقاً؛" العهد" ومسي العهد؛" : امليثاق" و إسرائيل؛ بين ميثاق أخذنا إذ اذكروا أي

} و يُلزمه؛ ألنه واألرجل؛ األيدي, به توثق الذي كاحلبل املعاهد, به يوثق ألنه
 كما وإناث, ذكور, من ذريته: وبنوه إبراهيم؛ بن إسحاق بن يعقوب هو{  إسرائيل

 العرب ألن للعرب؛ عم بنو" إسرائيل بنو" و وإناثهم؛ لذكورهم," متيم بنو: "يقال
 هللا صلى إبراهيم وهو.  واحد وجدهم إسرائيل؛ بين من وهؤالء إمساعيل؛ بين من

 وبالوالدين هللا إال تعبدون ال: } بقوله وتعاىل سبحانه هللا بينه وامليثاق وسلم عليه
 وآتوا الصالة وأقيموا حسناً  للناس وقولوا واملساكني واليتامى القرىب وذي إحساناً 

 :.أمور مثانية على اشتمل فامليثاق ؛{ الزكاة
" العبادة" و ؛{ هللا إال تعبدون ال: } تعاىل لقوله هللا؛ إال يعبدوا ال أن: األول

 ..مذلَّل أي.  معبَّد طريق قوهلم من مأخوذة واخلضوع؛ الذل,: معناها
 أحسنوا أي{  إحساناً  وبالوالدين: } تعاىل لقوله الوالدين؛ إىل اإلحسان: الثاين

 ومجيع واْلاه, واملال, والفعل, بالقول, لإلحسان شامل وهو إحساناً؛ بالوالدين
: تعاىل قوله يف داخل فهو إحساناً  يسمى ما فكل أطلق؛ هللا ألن اإلحسان؛ طرق

 لكن حق؛ هلم واألباعد واألم, األب," الوالدين" ب  واملراد ؛{ إحساناً  وبالوالدين} 
 يف هلم جيب ما واختلف إرثهم, اختلف وهلذا األدنيني, واألم األب كحق ليسوا

 ..احلقوق بقية
 على معطوفة وهي ؛{ القرىب وذي: } تعاىل لقوله القرابة؛ إىل اإلحسان: الثالث

 ِبعىن{  ذي} و القرىب؛ بذي وإحساناً : واملعىن ؛{ بالوالدين: } تعاىل قوله
 ِقَبلِ  من والقرابة األم؛ ِقَبلِ  من القرابة: ويشمل القرابة؛ ِبعىن{  القرىب} و صاحب؛

 ِقَبل ومن األم, ِقَبل من القرىب أي" الوالدين" بعد جاءت{  القرىب}  ألن األب,
 ..األب
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 الذي وهو.  يتيم مجع{:  واليتامى: } تعاىل لقوله اليتامى؛ إىل اإلحسان: الرابع
 هلم ليس ألنه باليتامى؛ تعاىل هللا وأوصى أنثى, أو ذكر, من يبلغ أن قبل أبوه مات

 ..والرعاية والرمحة, للرأفة, حمل فهم تويف؛ قد أباهم إن إذ يعوهلم؛ أو يربيهم, من
 وهو مسكني مجع{:  واملساكني: } تعاىل لقوله املساكني؛ إىل اإلحسان: اخلامس

 ويرتفع, ويزداد, يطغى, فإنه اغتىن إذا اإلنسان ألن الفقر؛ أسكنه الذي الفقري
 ألن ؛{ املساكني}  مع الفقراء يدخل وهنا بالعكس, فإنه فقرياً  كان وإذا ويعلو؛

 اجتمعت؛ افرتقت وإذا افرتقت؛ قرنت إذا اليت األمساء من" املساكني"و ,"الفقراء"
 إذا" املساكني"و واملساكني؛ الفقراء, مشلت وحدها كانت إذا" الفقراء" فكلمة
 آية مثل.  ومساكني فقراء: قيل وإذا واملساكني؛ الفقراء, مشلت وحدها كانت

 معىن؛ هلا" الفقراء" صار[ . 77: التوبة{ ]واملساكني للفقراء الصدقات إمنا: }الزكاة
 من شيئاً  جيد ال من": الفقري"ف : افرتقت اآلن اجتمعت ملا معىن؛ هلا" املساكني"و

 ..كماهلا دون الكفاية نصف جيد من": املسكني"و النصف؛ دون جيد أو الكفاية,
{  حسناً  للناس وقولوا: } تعاىل لقوله حسناً؛ قوالً  للناس يقولوا أن: السادس
 يف احلسن: يشمل احلسن والقول بفتحها؛{  حَسناً : } قراءة ويف السني, بسكون

 والشدة, الغلظة, وعدم واللني, باللطف, يكون أن: هيئته ففي معناه, ويف هيئته؛
 فهو خري قول وكل خري؛ فهو حسنٍ  قولٍ  كل ألن خرياً؛ يكون بأن: معناه ويف

 ..حسن
 أي.  قائمة هبا ائتوا أي{  الصالة وأقيموا: } تعاىل لقوله الصالة؛ إقامة: السابع

 وكمال وواجباهتا؛ وأركاهنا, بشروطها, هبا يأتوا بأن وذلك نقص؛ فيها ليس قومية
 ..والنافلة الفريضة, تشمل{  الصالة} و ِبستحباهتا؛ يأتوا أن ذلك

" الزكاة" و مستحقها؛ أعطوها أي{  الزكاة وآتوا: } تعاىل لقوله الزكاة؛ إيتاء: الثامن
 (379اه )..الزكوية األموال يف ملستحقه هللا أوجبه الذي لنصيبا هي
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 عباس ابن عن (قال أبو جعفر الطربي:ُمْعِرُضونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِمْنُكمْ  قَِلياًل  ِإالَّ  تَ َولَّْيُتمْ  مُثَّ )  -
 مث قال: .كله ذلك تركتم أي

 على كانوا الذين اليهود ,(معرضون وأنتم:)بقوله ثناؤه جل هللا عىن: بعضهم وقال
 إىل ذهب كأنه. أسالفهم اآلية بسائر وعىن وسلم, عليه هللا صلى هللا رسول عهد

 ولكنه منهم, قليال إال سلفكم توىل مث(: منكم قليال إال توليتم مث:)الكالم معىن أن
 عن أيضا معرضون بقاياهم معشر يا وأنتم: قال مث .. نسلهم لبقايا خطابا جعل

 .أوائلكم ترك وتاركوه بذلك, عليكم أخذ الذي امليثاق
 كان ملن خطاب ,(معرضون وأنتم منكم قليال إال توليتم مث:)قوله بل: آخرون وقال

 هلم وذم إسرائيل, بين يهود من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مهاجر ظهراين بني
 وركوهبم هللا, أمر وتبديلهم التوراة, يف عليهم أخذ الذي امليثاق بنقضهم

 (337اه ).معاصيه
 

 أَقْ َرْرمتُْ  مُثَّ  ِديَارُِكمْ  ِمنْ  أَنْ ُفَسُكمْ  خُتْرُِجونَ  َواَل  ِدَماءَُكمْ  َتْسِفُكونَ  اَل  ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ 
 ( 83) َتْشَهُدونَ  َوأَنْ ُتمْ 

 (:331)اآلية مفردات عراب إ
الواو عاطفة )إذا أخذنا ميثاقكم( مّر إعراب نظريها يف اآلية السابقة )ال( نافية 

)تسفكون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )دماء( مفعول به منصوب و)كم( ضمري 
مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه الواو عاطفة )ال خترجون أنفسكم( مثل ال تسفكون 

)خترجون(, و)كم( مضاف إليه )مثّ( دماءكم )من ديار( جاّر وجمرور متعّلق ب 
حرف عطف )أقررمت( فعل ماضي مبيّن على السكون و)مت( ضمري مّتصل يف حمّل 
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رفع فاعل الواو حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )تشهدون( مثل 
 تسفكون.

 اه مجلة: )أخذنا...( يف حمّل جّر مضاف إليه.
 روائع البيان والتفسري

 (ِديَارُِكمْ  ِمنْ  أَنْ ُفَسُكمْ  خُتْرُِجونَ  َواَل  ِدَماءَُكمْ  َتْسِفُكونَ  اَل  ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ )-

 رمحه هللا:-قال ابن العثيمني
قوله تعاىل: } وإذ أخذنا ميثاقكم {: يذَكِّرهم هللا سبحانه وتعاىل بامليثاق 

 الذي أخذه عليهم؛ وبني هللا تعاىل امليثاق هنا بأمرين:.
ألول: قوله تعاىل: } ال تسفكون دماءكم { أي ال تريقوهنا؛ و"السفك", ا

و"السفح" ِبعىن واحد؛ واملراد بسفك الدم: القتل, كما قال الرسول صلى 
هللا عليه وسلم يف مكة: "ال ُيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك 

بعضكم؛ ( أي يقتل نفساً بغري حق؛ و} دماءكم { أي دماء 332هبا دماً")
لكن األمة الواحدة كاْلسد الواحد؛ وهلذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

, وقال: "وجيري عليهم  (337)"ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم"
 أقصاهم"..

األمر الثاين: قوله تعاىل: } وال خترجون أنفسكم من دياركم {؛ املراد: ال خيرج 
اإلخراج من الوطن شاق على النفوس؛ بعضكم بعضاً من دياركم؛ وال شك أن 

 (333ورِبا يكون أشق من القتل..اه )

 رمحه هللا:-( قال البغوي يف معامل التنزيلَتْشَهُدونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَقْ َرْرمتُْ  مُثَّ  )-

                                                           
 الفتح يوم وسلم عليه هللا صلى النيب منزل باب- 7926برقم / أخرجه  البخاري - 332
 الدين يف والغلو العلم يف والتنازع التعمق من يكره ما باب- 7627برقم / خرجه  البخاري- 337
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 يا ذلك على اليوم{  َتْشَهُدونَ  َوأَنْ ُتمْ }  وقبلتم حق أنه العهد هبذا{  أَقْ َرْرمتُْ  مُثَّ } 
 (332اه ).بالقبول وتقرون اليهود معشر

 َعَلْيِهمْ  َتظَاَهُرونَ  ِديَارِِهمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفرِيًقا َوخُتْرُِجونَ  أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلونَ  َهُؤاَلءِ  أَنْ ُتمْ  مُثَّ 
مثِْ   أَفَ تُ ْؤِمُنونَ  ِإْخَراُجُهمْ  َعَلْيُكمْ  حُمَرَّمٌ  َوُهوَ  تُ َفاُدوُهمْ  ُأَساَرى يَْأتُوُكمْ  َوِإنْ  َواْلُعْدَوانِ  بِاإْلِ
 احْلََياةِ  يف  ِخْزيٌ  ِإالَّ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمنْ  َجَزاءُ  َفَما بِبَ ْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ 

نْ َيا ا بَِغاِفلٍ  اَّللَُّ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشدِّ  ِإىَل  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ  (82) تَ ْعَمُلونَ  َعمَّ
 (:337)اآلية مفردات عراب إ

)مثّ( حرف عطف )أنتم( ضمري مبتدأ )ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبيّن 
على الكسر يف حمّل رفع خرب على حذف مضاف أي أنتم مثل هؤالء, )تقتلون( 

مضارع مرفوع.. والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و)كم( مضاف إليه الواو 
قا( مفعول به منصوب )من( حرف جّر و)كم( عاطفة )خترجون( مثل تقتلون )فري

ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت ل )فريقا(, )من ديار( جار وجمرور 
متعّلق ب )خترجون(, و)هم( مضاف إليه )تظاهرون( مضارع مرفوع حمذوف منه 

التاء... والواو فاعل )على( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب 
رون(, )باإلمث( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الفاعل يف )تظاهرون( )تظاه

أي تتظاهرون عليهم حبلفائكم وأنتم متلبسون باإلمث والعدوان )العدوان( معطوف 
بالواو على اإلمث جمرور مثله, الواو عاطفة )إن( حرف شرط جازم )يأتوا( مضارع 

و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل  جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون... والواو فاعل
نصب مفعول به )أسارى( حال منصوبة وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف 

)تفادوا( مضارع جمزوم جواب الشرط وعالمة اْلزم حذف النون.. والواو فاعل 
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 و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به.
ّرم( خرب مقّدم مرفوع, )على( الواو حالّية )هو( ضمري الشأن يف حمّل رفع مبتدأ, )حم

حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )حمرم(, )إخراج( مبتدأ 
 مؤّخر مرفوع و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه

)تؤمنون(  -أو استئنافّية -اهلمزة لالستفهام اإلنكاري التوبيخي والفاء حرف عطف
ن(, )الكتاب( مضاف اليه مثل تقتلون, )ببعض( جاّر وجمرور متعّلق ب )تؤمنو 

جمرور الواو عاطفة )تكفرون( مثل تقتلون )ببعض( مثل األول متعّلق ب )تكفرون(, 
الفاء استئنافّية )ما( نافية, )جزاء( مبتدأ مرفوع )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر 

مضاف إليه )يفعل( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ذا( اسم إشارة 
يف حمل نصب مفعول به والالم للبعد والكاف للخطاب )من( حرف جّر  مبينّ 

و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من فاعل يفعل )إاّل( أداة 
حصر )خزي( خرب مرفوع للمبتدأ جزاء )يف احلياة( جاّر وجمرور متعّلق ب )خزي(, 

كسرة املقّدرة على األلف. الواو )الدنيا( نعت ل )احلياة( جمرور مثله وعالمة اْلّر ال
استئنافّية )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )يرّدون(, )القيامة( مضاف إليه 

جمرور )يرّدون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع.. والواو نائب فاعل )اىل أشّد( جاّر 
 وجمرور متعّلق ب )يرّدون(, )العذاب( مضاف إليه جمرور الواو استئنافّية )ما( نافية
عاملة عمل ليس )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم ما مرفوع الباء حرف جّر زائد )غافل( 

اسم جمرور لفظا منصوب حماّل خرب ما )عن( حرف جّر )ما( اسم موصول مبىّن يف 
حمّل جّر متعّلق ب )غافل(, )تعملون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. 

 اه والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري
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 يَْأُتوُكمْ  ِديَارِِهْم َوِإنْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفرِيًقا َوخُتْرُِجونَ  أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلونَ  َهُؤاَلءِ  أَنْ ُتمْ  مُثَّ )-
 َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  أَفَ تُ ْؤِمُنونَ  ِإْخَراُجُهمْ  َعَلْيُكمْ  حُمَرَّمٌ  َوُهوَ  تُ َفاُدوُهمْ  ُأَساَرى

 (بِبَ ْعضٍ 
 يف كانوا الذين اليهود على منكًرا وتعاىل, تبارك قول,ي رمحه هللا:-كثريقال ابن  

 مع القتال من يعانونه كانوا وما باملدينة, وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمان
 ُعبَّاد اْلاهلية يف كانوا األنصار, وهم واخلزرج, األوس أن وذلك واخلزرج, األوس

. قينقاع بنو: قبائل ثالثَ  املدينة يهود وكانت كثرية, حروب بينهم وكانت أصنام,
  نشبت إذا احلرب فكانت. األوس حلفاء قريظة وبنو. اخلزرج حلفاء النضري وبنو

 اآلخرُ  اليهوديّ  يقتل وقد أعداءه, اليهودي فيقتل حلفائه, مع فريق كل قاتل بينهم
 بيوهتم من وخيرجوهنم كتابه, ونص دينه يف عليهم حرام وذلك اآلخر, الفريق من

 أوزارها احلرب وضعت إذا مث واألموال, واألمتعة األثاث من فيها ما وينهبون
: } تعاىل قال وهلذا التوراة؛ حبكم عمال املغلوب, الفريق من األسارى استفّكوا

 َأَخْذنَا َوِإذْ : } تعاىل قال وهلذا{  بِبَ ْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  أَفَ تُ ْؤِمُنونَ 
 يقتل ال: أي{  ِديَارُِكمْ  ِمنْ  أَنْ ُفَسُكمْ  خُتْرُِجونَ  َوال ِدَماءَُكمْ  َتْسِفُكونَ  ال ِميثَاَقُكمْ 
 ِإىَل  فَ ُتوبُوا: } تعاىل قال كما عليه, يظاهر وال منزله, من خيرجه وال بعًضا, بعضكم

رٌ  َذِلُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  فَاقْ تُ ُلوا بَارِِئُكمْ   أن وذلك [23: البقرة{ ] بَارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخي ْ
 مثل: "والسالم الصالة عليه قال كما الواحدة, النفس ِبنزلة الواحدة امللة أهل

 عضو منه اشتكى إذا الواحد, اْلسد ِبنزلة وتواصلهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني
 (447اهـ)".والسهر باحلمى اْلسد سائر له تداعى

تعايل)أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض  ( قوله بيان عثيمني يف  بنوال-
 فائدة جليلة ذكرها يف تفسريه وهي:

                                                           
 (781   1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 336



219 

 

 يؤمنون الذين هؤالء توعد هللا أن ذلك وجه ؛أن الكفر ببعض الشريعة كفر جبميعها
 فإنه بعض دون الرسل ببعض آمن إذا ذلك ومثل ببعض؛ ويكفرون الكتاب, ببعض

{  املرسلني نوح قوم كذبت: } وتعاىل تبارك قوله ذلك ودليل باْلميع؛ كفر
 هللا جعل ذلك ومع رسول؛ يسبقه مل الرسل أول هو ونوح[ . 172: الشعراء]

 ورسله باهلل يكفرون الذين إن: }تعاىل ولقوله الرسل؛ ْلميع مكذبني له املكذبني
 أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله هللا بني يفرقوا أن ويريدون

{ مهيناً  عذاباً  للكافرين وأعتدنا حقاً  الكافرون هم أولئك*  سبياًل  ذلك بني يتخذوا
 (338اه )[ ..121 ,127: النساء]
 
نْ َيا احْلََياةِ  يِف  ِخْزيٌ  ِإالَّ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمنْ  َجَزاءُ  َفَما )-  ِإىَل  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ

     (اْلَعَذابِ  َأَشدِّ 
 يف تفسريها: -رمحه هللا-قال العالمة ابن العثيمني

" : اْلزاء" ومعىن متقارب؛ أو واحد؛ معناها واملعاقبة واجملازاة, واْلزاء, نافية؛" ما"
 احلياة يف خزي إال هذا عملكم على ثوابكم ما: واملعىن عمله؛ على العامل إثابة

 ..الذلّ  معناه" اخلزي" و الدنيا؛
 فيه يقومون الناس ألن بذلك؛ ومسي البعث؛ يوم أي{  القيامة ويوم: } تعاىل قوله

 يوم} و العدل؛ فيه يقام وألنه األشهاد؛ فيه يقوم وألنه العاملني؛ لرب قبورهم من
 إىل}  وخزيها؛ الدنيا, ذلّ  من يرجعون أي{  يردون} ب  متعلق ظرف{  القيامة

 (339اه )..العقوبة{:  العذاب} و أعظمه؛ أي{  العذاب أشد
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ا بَِغاِفلٍ  اَّللَُّ  َوَما)-  هلا حمص هو بل اخلبيثة, أعماهلم عن بساه هللا وما(  تَ ْعَمُلونَ  َعمَّ
 ويفضحهم فيذهلم الدنيا, يف وخيزيهم اآلخرة, يف هبا جيازيهم حىت عليهم وحافظها

 (327يف تفسريه.) -رمحه هللا-ذكره أبو جعفر الطربي-
نْ َيا احْلََياةَ  اْشتَ َرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ  فُ  َفاَل  بِاآْلِخَرةِ  الدُّ ُهمُ  خُيَفَّ  يُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َواَل  اْلَعَذابُ  َعن ْ

(87) 
 (:321)اآلية مفردات عراب إ

)أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب  
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع خرب )اشرتوا( فعل ماضي مبيّن على الضّم 

املقّدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني.. والواو فاعل )احلياة( مفعول به 
ثله وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة منصوب )الدنيا( نعت ل )احلياة( منصوب م

)باآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ب )اشرتوا( بتضمينه معىن استبدلوا الفاء عاطفة 
للربط السبيب )ال( نافية )خيّفف( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع )عن( حرف جّر 

و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )خيّفف(, )العذاب( نائب فاعل مرفوع 
اطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ الواو ع

)ينصرون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو نائب 
 اه فاعل.

 روائع البيان والتفسري
نْ َيا احْلََياةَ  اْشتَ َرُوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ )-  (بِاآْلِخَرةِ  الدُّ

 يؤمنون أهنم عنهم أخرب الذين أولئك ثناؤه جل بقوله يعين: الطربي جعفر أبو قال
 هللا حرم من فيقتلون ببعض, ويكفرون اليهود, من أسراهم فيفادون الكتاب, ببعض
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 داره, من إخراجه عليهم هللا حرم من داره من وخيرجون ملتهم, أهل من قتله عليهم
 اشرتوا الذين هم هؤالء أن ثناؤه جل فأخرب. إليهم التوراة يف وميثاقه هللا لعهد نقضا

 وابتاعوا  ملتهم, أهل من والغباء اْلهل وأهل الضعفاء على الدنيا احلياة رياسة
 لو - اآلخرة يف به هلم يكون كان الذي باإلميان, فيها الرديئة اخلسيسة املآكل

 ثناؤه بأهنم جل هللا وصفهم وإمنا .اْلنان يف اخللود - الكفر مكان به أتوا كانوا
 نعيم من عوضا فيها, باهلل بكفرهم بالدنيا رضوا ألهنم باآلخرة, الدنيا احلياة اشرتوا

 باهلل, بكفرهم اآلخرة نعيم من حظوظهم فجعل. للمؤمنني هللا أعده الذي اآلخرة
 (322.اه )الدنيا خسيس من به ابتاعوه ملا مثنا

فُ  َفاَل )- ُهمُ  خُيَفَّ  قال ابن العثيمني: ( اْلَعَذابُ  َعن ْ
}  قوة؛ وال شدة, وال زمناً, ال عنهم يهوَّن ال أي{  العذاب عنهم خيفف فال} 
 الذين وقال: }تعاىل لقوله هللا؛ عذاب عنهم مينع أحد وال أي{  ينصرون هم وال

 تك مل أو قالوا*  العذاب من يوماً  عنا خيفف ربكم ادعوا جهنم خلزنة النار يف
{ ضالل يف إال الكافرين دعاء وما فادعوا قالوا بلى قالوا بالبينات رسلكم تأتيكم

 ومل ,"النار من أخرجنا: "يقولوا فلم اخلروج؛ من يائسون فهم ؛[ 27 ,39: غافر]
 أن يتمنون{ : العذاب من يوماً  عنا خيفف: }قالوا بل ؛"دائماً  عنا خيفف: "يقولوا

 هلم؛ ُيصل ال ذلك ولكن السرمدي؛ األبدي من واحداً  يوماً  عنهم خيفف العذاب
 بلى قالوا بالبينات رسلكم تأتيكم تك مل أو: } وتندمياً  وتقريعاً, توبيخاً, هلم فيقال

 يف إال الكافرين دعاء وما: } تعاىل قال كما الدعاء, ينفعهم وال ؛{ فادعوا قالوا
 (327اه )..ضياع أي ,{ ضالل
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 عنهم أخرب فإنه فقال:-رمحه هللا -(( فسرها أبو جعفر الطربييُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َواَل ))-
 وال بقوته ال - هللا عذاب بنصرته عنهم فيدفع أحد, اآلخرة يف ينصرهم ال أنه

 (323.اه )غريمها وال بشفاعته
َنا َوَلَقدْ  َنا اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي ْ ي ْ َنا بِالرُُّسلِ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  َوقَ فَّ  اْلبَ يَِّناتِ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى َوآتَ ي ْ

 فَ َفرِيًقا اْسَتْكبَ ْرمتُْ  أَنْ ُفُسُكمُ  تَ ْهَوى اَل  ِبَا َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  أََفُكلََّما اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوأَيَّْدنَاهُ 
بْ ُتمْ   (86) تَ ْقتُ ُلونَ  َوَفرِيًقا َكذَّ

 (:322)اآلية مفردات عراب إ
الواو استئنافّية الالم الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف ِتقيق )آتينا( فعل وفاعل 

)موسى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )الكتاب( 
مفعول به ثان منصوب الواو عاطفة )قّفينا( فعل وفاعل )من بعد( جاّر وجمرور 

جّر مضاف إليه )بالرسل( جاّر وجمرور  متعّلق ب )قّفينا(, واهلاء ضمري يف حملّ 
متعّلق ب )قّفينا(. الواو عاطفة )آتينا( كاألول )عيسى( مفعول به منصوب وعالمة 

النصب الفتحة املقّدرة )بن( بدل من عيسى أو نعت له منصوب مثله )مرمي( 
مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الفتحة فهو ممنوع من الصرف )البيّنات( مفعول به 

منصوب وعالمة نصبه الكسرة فهو مجع مؤّنث سامل الواو عاطفة )أّيدنا( فعل  ثان
وفاعل واهلاء ضمري مّتصل مفعول به )بروح( جاّر وجمرور متعّلق ب )أيّدناه(, 

)القدس( مضاف إليه جمرور. اهلمزة لالستفهام اإلنكاري التوبيخّي الفاء استئنافّية 
شرط )جاء( فعل ماض و)كم( ضمري مّتصل )كّلما( ظرفية حينّية متضّمنة معىن ال

يف حمّل نصب مفعول به )رسول( فاعل مرفوع الباء حرف جّر )ما( اسم موصول يف 
حمّل جّر متعّلق ب )جاءكم(, )ال( نافية )هتوى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة 

                                                           
   717/ 2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 323

/1381  ) 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 322

 (1/197) دمشق – اإلميان



223 

 

املقّدرة على األلف )أنفس( فاعل مرفوع و)كم( مضاف إليه )استكرب( ماض مبيّن 
لى السكون و)مت( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل, الفاء عاطفة )فريقا( مفعول به ع

مقّدم منصوب )كّذبتم( مثل استكربمت, الواو عاطفة )فريقا( مثل األول )تقتلون( 
 اه مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
َنا َوَلَقدْ )- َنا اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَ ي ْ ي ْ َنا بِالرُُّسلِ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  َوقَ فَّ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى َوآتَ ي ْ

 (اْلبَ يَِّناتِ 
 يف بياهنا: -رمحه هللا-قال ابن العثيمني 

قوله تعاىل: } ولقد {: الالم موطئة للقسم؛ و "قد" للتحقيق؛ وعليه فتكون هذه  .
ر, والالم املوطئة للقسم , و "قد" اْلملة مؤّكدة بثالثة مؤّكدات . وهي: القسم املقدَّ

؛ و} آتينا { أي أعطينا؛ و} موسى { هو ابن عمران أفضل أنبياء بين إسرائيل؛ 
 و} الكتاب {: املراد به هنا التوراة..

قوله تعاىل: } وقفينا من بعده بالرسل { أي أتبعنا من بعده بالرسل؛ ألن التابع 
 يأِت يف قفا املتبوع..

عطيناه } البينات {: صفة ملوصوف قوله تعاىل: } وآتينا عيسى ابن مرمي { أي أ
حمذوف؛ والتقدير: اآلية البينات . أي الظاهرات يف الداللة على صدقه, وصحة 

رسالته؛ وهذه اآلية البينات تشمل اآلية الشرعية, كالشريعة اليت جاء هبا؛ واآلية 
 القدرية الكونية, كإحياء املوتى, وإخراجهم من قبورهم بإذن هللا..

 يف فوائد اآلية بقوله:مث زاد بياناً 
أن عيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم أعطاه هللا سبحانه وتعاىل آيات كونية, 

وشرعية؛ مثال الشرعية: اإلجنيل؛ ومثال الكونية: إحياء املوتى, وإخراجهم من 
القبور, وإبراء األكمه, واألبرص, وأنه خيلق من الطني كهيئة الطري, فينفخ فيه, 

اً خيربهم ِبا يأكلون, وما يدخرون يف فيكون طرياً يطري بإذن هللا؛ وكذلك أيض
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بيوهتم؛ قال العلماء: إمنا أعطي هذه اآلية الكونية؛ ألن الطب يف عهده ارتقى إىل 
درجة عالية, فأتاهم بآيات ال يقدر األطباء على مثلها؛ كما أن حممداً صلى هللا 

فآتاه هللا  عليه وسلم ترقى يف عهده الكالم إىل مْنزلة عالية يف البالغة, والفصاحة؛
 (327) سبحانه وتعاىل القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا ِبثله..اه

 رمحه هللا:-قال السعدي (اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوأَيَّْدنَاهُ )-
 مث قال: القدس بروح هللا قواه: أي{  اْلُقُدسِ  بُِروحِ  َوأَيَّْدنَاهُ } 

 به هللا يؤيد الذي اإلميان إنه: وقيل السالم, عليه جربيل إنه: املفسرين أكثر قال 
 (326اه ).عباده

 وزاد ابن العثيمني يف بيان املقصود "بروح القدس"فقال مانصه:-
 ":.القدس روح" ب  املراد يف املفسرون واختلف الطاهر؛ ِبعىن" الُقْدس"و ,"الُقُدس"و

 أيدناه: }معىن فيكون طاهرة؛ قدسية روح ألهنا عيسى؛ روح املراد أن:  األول القول
 ..الشر تريد وال اخلري, تريد طاهرة طيبة بروح أيدناه أي{  القدس بروح

 والوحي وحي؛ اإلجنيل ألن اإلجنيل؛" : القدس روح" ب  املراد أن:  الثاين والقول
{ أمرنا من روحاً  إليك أوحينا وكذلك: }تعاىل هللا قال كما روحاً, يسمى

 [ ..22: الشورى]
 كما.  والسالم الصالة عليه.  جربيل" القدس روح" ب  املراد أن: الثالث القول و

 وقال جربيل؛ وهو[ : 172: النحل{ ]ربك من القدس روح نزله قل: }تعاىل قال
 بروح أيده اللهم: "املشركني يهجو وهو ثابت بن حلسان وسلم عليه هللا صلى النيب

" : القدس روح" ب  املراد أن وهو.  األقوال أصح وهذا جربيل؛ أي( 328")القدس
 على احلجة ويلقنه ويقويه, يؤيده, له قريناً  يكون.  والسالم الصالة عليه.  جربيل

                                                           
 (  277/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 327
 (28/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري- 326
انَ  َفَضائِلِ  بَاب-3237رجه مسلم برقم/×أ - 328  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  َحسَّ

 املسجد يف الشعر باب- 373والبخاري برقم/ 



225 

 

 ب  املراد أن.  كثري وابن جرير, ابن رجحه الذي هو رجحناه الذي وهذا أعدائه؛
 (329اه )..والسالم الصالة عليه جربيل" : القدس روح"

بْ ُتمْ  فَ َفرِيًقا اْسَتْكبَ ْرمتُْ  أَنْ ُفُسُكمُ  تَ ْهَوى اَل  ِبَا َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  أََفُكلََّما)-  َوَفرِيًقا َكذَّ
 (تَ ْقتُ ُلونَ 

 بين يهود معشر يا: هلم ثناؤه جل هللا يقول: الطربي يف تفسريها جعفر أبو قال
 ابن عيسى وآتينا إليكم, بالرسل بعده من وتابعنا التوراة, موسى آتينا لقد إسرائيل,

 جاءكم كلما وأنتم القدس, بروح وقويناه إليكم, بعثناه إذ واحلجج, البينات مرمي
 استكبار - وبغيا َتربا - عليهم استكربمت نفوسكم هتواه الذي بغري رسلي من رسول

 أبدا فعلكم فهذا. بعضا وقتلتم. منهم بعضا فكذبتم إبليس, إمامكم
 (377اه ).برسلي

 رمحه هللا:قال فوزاد العالمة ابن العثيمني يف تفسري هذه اْلزئية -
 هتوى ال}  بشرع؛ أي{  ِبا}  هللا؛ من أي{  رسول جاءكم أفكلما: } تعاىل قوله

 ما على والعلوّ  الكربياء, طريق سلكتم أي{  استكربمت}  تريد؛ ال أي{  أنفسكم
 كذبتم} ل  مقدم مفعول أنه على ونصب طائفة؛ أي{  ففريقاً }  الرسل؛ به جاءت

 عامله؛ على املفعول وقدم تقتلوهنم؛ أخرى وطائفة أي{  تقتلون وفريقاً }  ؛{
 إما: هلما ثالث ال شيئني أحد يف هنا واحلصر اآلي؛ رؤوس مراعاة مع احلصر إلفادة

 مث قال: ..التكذيب مع يعين.  القتل وإما التكذيب؛
 فعل{ .  تقتلون: } تعاىل وقال ماٍض؛ فعل{ .  كذبتم: } تعاىل قال وهنا

 التكذيب؛ منهم وقع ألنه ظاهر؛ فيه فاألمر ماضياً  فعالً  األول كون فأما مضارع؛
: قال لو ألنه اآلية؛ لفواصل مراعاة أوالً  فهو للقتل بالنسبة مضارع بفعل اإلتيان وأما

                                                           
 (  276/  7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 329
/  2)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -377

723  /1397 
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 فيها أبدى العلماء بعض إن مث بعدها؛ واليت قبلها, اليت مع تتناسب مل" قتلتم فريقاً "
 عليه هللا صلى حممد آخرهم حىت الرسل قتلهم استمر اليهود هؤالء أن وهي: نكتة

 فإنه خيرب؛ يف له وضعوه الذي بالسم وسلم عليه هللا صلى الرسول قتلوا فإهنم وسلم
 موته مرض يف وسلم عليه هللا صلى إنه حىت منه يتأثر زال ما وسلم عليه هللا صلى

 قال ؛( 371")مين األهبر انقطاع أوان وهذا تعاودين, خيرب أكلة زالت ما: "قال
 قتله؛ يف تسببوا اليهود ألن شهيداً؛ مات وسلم عليه هللا صلى النيب إن: الزهري

 قد كان وإن القتل؛ يف باملضارع التعبري أسرار من هذا يكون أن ببعيد ليس وهذا
: يقل مل فلماذا وسلم عليه هللا صلى الرسول زمن حىت استمر التكذيب أن عليه يَرِدُ 

 التكذيب؛ من أشد القتل أن هذا عن واْلواب! ""تقتلون وفريقاً  تكذبون فريقاً "
 ..الرسل آخر إىل املستمر باملضارع عنه فعرب

 ألن شهيداً؛ مات وسلم عليه هللا صلى النيب إن: الزهري قول يصح كيف: قيل فإن
 "{ الناس من يعصمك وهللا: } تعاىل هللا قال وقد قتله, يف سبباً  كانوا اليهود

 وأنت بلغ أي التبليغ؛ حال{:  الناس من يعصمك: } تعاىل بقوله املراد: فاْلواب
 (372)..فقتله تبليغه, حال يف أبداً  أحد عليه يعتد مل وهلذا معصوم, تبليغك حال يف

 
 ( 88) يُ ْؤِمُنونَ  َما فَ َقِلياًل  ِبُكْفرِِهمْ  اَّللَُّ  لََعنَ ُهمُ  َبلْ  ُغْلفٌ  قُ ُلوبُ َنا َوقَاُلوا)

 (:377)اآلية مفردات عراب إ
الواو استئنافّية )قالوا( فعل وفاعل )قلوب( مبتدأ مرفوع و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل 

جّر مضاف إليه )غلف( خرب مرفوع. )بل( حرف إضراب وابتداء )لعن( فعل ماض 
و)هم( ضمري مّتصل مفعول به )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )بكفر( جاّر وجمرور 

                                                           
 . رمحه هللا -لأللبايناْلامع للعالمة  صحيح يف 2729:  رقم حديث انظر 371
 (  276/  7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 372
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 377

 ( 1/192) دمشق – اإلميان
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للسببّية و)هم( مضاف إليه الفاء عاطفة )قليال( مفعول متعّلق ب )لعن( والباء 
مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي يؤمنون إميانا قليال, )ما( زائدة لتأكيد 

 اه املعىن, )يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 قُ ُلوبُنا» قوهلم معىن يف اختلف قد رمحه هللا: -قال ابن القيم (ُغْلفٌ  قُ ُلوبُ َنا َوقَاُلوا)-
 .«ُغْلفٌ 

 أتيت ما عنك تفهم ال باهلا فما. والعلم للحكمة أوعية قلوبنا املعىن:  طائفة فقالت
 قول:  والصحيح. غالف مجع «غلف» فيكون هذا وعلى إليك" ِتتاج ال أو به"

 مجع فهو هذا وعلى. تقول ما تفهم وال , تفقهه ال قلوبنا املعىن إن:  املفسرين أكثر
 : عبيدة أبو قال. ومحر كأمحر , أغلف

 , أغلف وقوس , أغلف سيف:  يقال كما , أغلف فهو غالف يف شيء كل
 يف فهي , غشاوة قلوبنا على:  وقتادة عباس ابن وقال. خمتون غري , أغلف ورجل
 .تقول ما تفقه وال تعي فال , أوعية

 : كقوهلم. القرآن يف نظائره لتكرر اآلية معىن يف الصواب هو هذا
 َعنْ  ِغطاءٍ  يِف  َأْعيُ نُ ُهمْ  كاَنتْ  172:  18:  تعاىل وقوله َأِكنَّةٍ  يف  قُ ُلوبُنا 2:  31

 .ذلك ونظائر ذِْكرِي
 وليس. البتة عليه يدل ما اللفظ يف فليس , للحكمة أوعية هي:  قال من قول وأما

 نفسه اإلنسان مدح يف اللفظ هذا مثل يقال وال , عليه ُيمل نظري القرآن يف له
 وقلوب , غالف قليب:  قائل قول االستعمال يف وجدمت فأين , واحلكمة بالعلم

 .للعلم أوعية أي , غلف العاملني املؤمنني
 يكون أن غالفا القلب كون من يلزم فال. والرديء للجيد وعاء يكون قد والغالف

 .جدا ظاهر وهذا. واحلكمة العلم داخله
 .معناه" ما , قويتموه الذي القول هذا على «بل»:  فاإلضراب:  قيل فإن
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 مطبوع بل , واحلكمة للعلم حمال قلوبكم ليست أي , فظاهر اآلخر القول على أما
 .عليها

 الطريق هلم يفتح مل اَّللّ  بأن احتجوا اهنم وهو. الظهور غاية يف اإلضراب وجه:  قيل
. تفقهه فال غلف يف داخلة قلوهبم جعل بل , ومعرفته الرسول به جاء ما فهم إىل

 فهم , غلف يف خلقت قلوهبم أنّ  ادعوا وكأهنم احلجة" عليهم به تقوم فكيف
 اآلية ويف ِبُكْفرِِهمْ  اَّللَُّ  َلَعنَ ُهمُ  َبلْ :  وقال اَّللّ  فأكذهبم. اإلميان عدم يف معذورون

 واإلبعاد الطبع أن سبحانه فأخرب ِبُكْفرِِهمْ  َعَلْيها اَّللَُّ  طََبعَ  َبلْ  123:  3:  األخرى
. اإلميان على وآثروه , ألنفسهم اختاروه الذي بكفرهم كان إمنا وفضله توفيقه عن

 .واللعنة بالطبع عليه فعاقبهم
 يفقهونه ال وهم , باإلميان أمرهم مث , تفقه وال تعي ال غلفا قلوهبم خيلق مل:  واملعىن

 (373اه ).عليها واخلتم القلوب على بالطبع عليها عاقبناهم أعماال اكتسبوا بل ,
رمحه –قال السعدي يف تفسريها ( يُ ْؤِمُنونَ  َما فَ َقِلياًل  ِبُكْفرِِهمْ  اَّللَُّ  َلَعنَ ُهمُ  َبلْ ) - 

 قليال أو منهم, املؤمن فقليال كفرهم, بسبب ملعونون, مطرودون أهنم: أي:-هللا
 (372).الكثري هو وكفرهم إمياهنم,

ا  َعَلى َيْستَ ْفِتُحونَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  وََكانُوا َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقٌ  اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّ
ا َكَفُروا الَِّذينَ   ( 89) اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اَّللَِّ  فَ َلْعَنةُ  بِهِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  فَ َلمَّ

 (:377)اآلية مفردات عراب إ
الواو عاطفة )ملّا( ظرف ِبعىن حني متضّمن معىن الشرط متعّلق باْلواب )جاء( فعل 

ماض و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )كتاب( فاعل مرفوع )من 
                                                           

 ( 179/ 1)   نسخة املكتبة الشاملة-(القيم  بنال   الكرمي القرآن تفسري - 464
 28/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 372

) 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 377

 ( 1/197) دمشق – اإلميان
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عند( جاّر وجمرور متعّلق ب )جاء(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور 
)ما( اسم موصول مبيّن )مصّدق( نعت ل )كتاب( مرفوع مثله الالم حرف جّر, 

يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )مصّدق(, )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق 
ِبحذوف صلة ما و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه الواو اعرتاضّية )كانوا( فعل 

ماض ناقص مبيّن على الضّم.. والواو اسم كان )من( حرف جّر )قبل( اسم مبيّن 
)يستفتحون( وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل على الضّم يف حمّل جّر متعّلق ب 

)على( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )يستفتحون( 
بتضمينه معىن يستنصرون )كفروا( فعل ماض وفاعله الفاء عاطفة )ّلما جاءهم(  

كالسابق )ما( اسم موصول يف حمّل رفع فاعل )عرفوا( فعل ماض وفاعله )كفروا( 
 عرفوا الباء حرف جّر اهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )كفروا(.مثل 

الفاء رابطة ْلواب شرط مقّدر )لعنة( مبتدأ مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه 
جمرور )على الكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ.. وعالمة اْلّر 

 اه الياء.
 روائع البيان والتفسري

 قومه من رجال عن قتادة بن عمر بن عاصم عنول هذه اآلية  ما جاء سبب نز 
 رجال من نسمع كنا ملا لنا وهداه تعاىل هللا رمحة مع اإلسالم إىل دعانا مما إن: قالوا

 لنا, ليس علم عندهم كتاب أهل وكانوا أوثان, أصحاب شرك أهل وكنا يهود,
 قد إنه قالوا يكرهون ما بعض منهم نلنا فإذا شرور وبينهم بيننا تزال ال وكانت
 ذلك نسمع ما كثريا فكنا وإرم عاد قتل معه نقتلكم اآلن يبعث نيب زمان تقارب

 هللا إىل دعانا حني أجبناه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسوله هللا بعث فلما منهم
 نزل وفيهم ففينا به وكفروا به فآمنا إليه فبادرناهم به يتوعدوننا كانوا ما وعرفنا تعاىل

ا} البقرة من اآليات  ِمنْ  وََكانُوا َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقٌ  اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّ
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ا َكَفُروا الَِّذينَ  َعَلى َيْستَ ْفِتُحونَ  قَ ْبلُ   َعَلى اَّللَِّ  فَ َلْعَنةُ  بِهِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  فَ َلمَّ
  (376)ه  ا{ اْلَكاِفرِينَ 

 
ا)-   َيْستَ ْفِتُحونَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  وََكانُوا َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقٌ  اَّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّ

 كتاب جاءهم وملا: } تعاىل قوله رمحه هللا:-قال ابن العثيمني (َكَفُروا الَِّذينَ  َعَلى
ره القرآن؛ هو{:   :تعاىل بقوله تعظيمه وأكد للتعظيم؛ هنا ونكَّ

 .  كالمه ألنه إليه؛ تعاىل هللا وأضافه ,{ هللا عند من} 
 :.معنيان له{:  معهم ملا مصدق: } تعاىل قوله

 من إليه أنزل ِبا الرسول آمن: }تعاىل قوله يف قال كما بصدقها, حكم أنه: األول
 يقول فهو ؛[ 282: البقرة{ ]ورسله وكتبه ومالئكته باهلل آمن كل واملؤمنون ربه

 يصدقها, فهو حق؛ إنه: الزبور وعن حق؛ إنه: اإلجنيل وعن حق, إنه: التوراة عن
 أنه: الثاين ملعىنا ..له مصدقاً  تكون" صدقت: "فقلت خبرب, إنسان أخربك لو كما
 صلى مرمي بن فعيسى واإلجنيل؛ التوراة,.  السابقة الكتب أخربت ملا مطابقاً  جاء

 ومبشراً  التوراة من يدي بني ملا مصدقاً  إليكم هللا رسول إين: }قال)  وسلم عليه هللا
 هلذه مصدقاً  الكتاب هذا فجاء ؛[ 7: الصف{ ]أمحد امسه بعدي من يأِت برسول

 ..البشارة
 أخربت التوراة أن واضح وهذا واإلجنيل؛ التوراة, من أي{  معهم ملا: } تعاىل وقوله

 ..غريه على ينطبق ال الذي بوصفه أو بامسه, إما وسلم عليه هللا صلى بالرسول

                                                           
 -رمحه هللا–الوادعى هادى بن مقبل الرمحن عبد النزول احملدث العالمة أيب أسباب من املسند قال يف الصحيح- 467

 كما حسن فحديثه بالتحديث صرح إذا إسحاق ابن فإن حسن, حديث وهو -الطبعة الرابعة-( 21ص) -بتحقيقه
 .امليزان يف الذهيب احلافظ ذكره
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 أي{  يستفتحون} جييئهم أن قبل من أي{  قبل من وكانوا: } تعاىل قوله
 من أي{  كفروا الذين على}  والنصر الفتح, لنا سيكون ويقولون يستنصرون,

 أهل من يكونوا ومل الكفر, على كانوا ألهنم واخلزرج؛ األوس, هم الذين املشركني
 وسننتصر وسنتبعه, نيب, سيبعث إنه: يقولون فكانوا معروف؛ هو كما.  الكتاب
 كفروا أبناءهم يعرفون كما يعرفونه الذي الشيء جاءهم ملا لكن عليكم؛

 (378اه ).به
ا)-  (  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اَّللَِّ  فَ َلْعَنةُ  بِهِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  فَ َلمَّ

 ما اْلاحدين على وإبعاده هللا فخزي: اآلية فمعىن :-رمحه هللا-قال أبو جفر الطربي
 نبوة من صحته عندهم ثبت قد ملا املنكرين وألنبيائه, هلل عليهم احلق من عرفوا قد

 هللا أخرب ِبا - اليهود عن وجل عز هللا إخبار ففي. وسلم عليه هللا صلى حممد
 الكفر تعمدوا أهنم الواضح البيان -( به كفروا عرفوا ما جاءهم فلما:)بقوله عنهم

 بأنه عذرهم هللا وقطع عليهم, بنبوته احلجة قيام بعد وسلم, عليه هللا صلى ِبحمد
 (379اه ).إليهم رسوله

 هللا, للعنة مستحق الكافر أن" وزاد ابن العثيمني يف فوائد اآلية يف تفسريه مانصه:-
 ( الكافرين على هللا فلعنة: ) تعاىل لقوله عليه؛ وواجبة

 ال ولكن املعني؛ الكافر لعن جواز على اآلية هبذه العلماء بعض استدل مث قال:
 عزّ  هللا من خرب هو مث العموم؛ سبيل على اآلية يف الوارد اللعن ألن فيها؛ دليل

 هللا صلى النيب أن املعني لعن منع على ويدل به؛ الدعاء جواز منه يلزم وال وجّل,

                                                           
 ( 7/212)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 378
/  2)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 379

776 /1277  ) 
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 هللا فنهاه الكفر, ألئمة( . 367")وفالناً  فالناً, العن اللهم: "يقول كان وسلم عليه
 ميتاً  كان وإن حياً؛ كان إن لإلسالم هللا يهديه قد املعني الكافر وألن ذلك؛ عن

 ما إىل أفضوا قد فإهنم األموات؛ تسبوا ال" وسلم عليه هللا صلى النيب قال فقد
 (362اه )( 361")قدموا

 
 َعَلى َفْضِلهِ  ِمنْ  اَّللَُّ  يُ نَ ّزِلَ  َأنْ  بَ ْغًيا اَّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِبَا َيْكُفُروا َأنْ  أَنْ ُفَسُهمْ  بِهِ  اْشتَ َرْوا بِْئَسَما

 ( 97) ُمِهنيٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكاِفرِينَ  َغَضبٍ  َعَلى بَِغَضبٍ  فَ َباُءوا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ 
 (367)اآلية مفردات عراب إ

متييز  )بئس( فعل ماض جامد إلنشاء الّذم )ما( نكرة موصوفة يف حمّل نصب
للضمري املسترت الذي هو فاعل بئس, أي بئس الشيء شيئا اشرتوا... )اشرتوا( فعل 

ماض مبيّن على الضّم.. والواو فاعل الباء حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر 
متعّلق ب )اشرتوا( بتضمينه معىن استبدلوا )أنفس( مفعول به منصوب )هم( ضمري 

ن( حرف مصدري ونصب )يكفروا( مضارع مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه, )أ
 منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل.

واملصدر املؤّول من أن والفعل يف حمّل رفع مبتدأ خربه مجلة بئس.. وهو املخصوص 
 بالذم.

الباء حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر متعّلق ب )يكفروا( )أنزل( فعل 
                                                           

 عليهم يتوب أو شيء األمر من لك ليس}  باب -7672 احلديث أخرجه البخاري عن سامل عن أبيه  برقم/ - 367
 اآلخرة الركعة من الركوع من رأسه رفع إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسع أنهومتام متنه"  { ظاملون فإهنم يعذهبم أو

 من لك ليس} هللا فأنزل احلمد ولك ربنا محده ملن هللا مسع يقول ما بعد وفالنا وفالنا فالنا العن اللهم يقول الفجر من
 " { ظاملون فإهنم قوله إىل شيء األمر

 املوت سكرات باب- 7772أخرجه البخاري  برقم/ - 361
 ( 217/ 7)   العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 362
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 367

 ( 197-1/192) دمشق – اإلميان
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ل مرفوع )بغيا( مفعول ألجله منصوب, )أن( كاألول ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاع
)ينّزل( مضارع منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )من فضل( جاّر وجمرور 

 متعّلق ب )ينزل(, واهلاء ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه.
واملصدر املؤّول من )أن( والفعل يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف تقديره على أن 

 ب )بغيا(. ينّزل.. متعّلق
)على( حرف جّر )من( اسم موصول يف حمّل جّر حبرف اْلّر متعّلق ب )ينزل(, 

)يشاء( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من عباد( جاّر وجمرور 
متعّلق ِبحذوف حال من الضمري احملذوف يف )يشاء( أي على من يشاء نزوله عليه 

 مضاف اليه. الفاء عاطفة )باءوا( فعل وفاعلمن عباده, واهلاء ضمري يف حمّل جّر 
)بغضب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الواو يف )باءوا( أي باءوا متلبسني 

بغضب أي مغضوبا عليهم )على غضب( جاّر وجمرور متعّلق بنعت ل )غضب( 
 األول. الواو استئنافّية )للكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم, وعالمة

 اه اْلّر الياء )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )مهني( نعت ل )عذاب( مرفوع مثله.
 روائع البيان والتفسري

قال ابن كثري يف تفسريه ( بَ ْغًيا اَّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِبَا َيْكُفُروا َأنْ  أَنْ ُفَسُهمْ  بِهِ  اْشتَ َرْوا بِْئَسَما)-
 ماخمتصره:

 َما وكتمانَ  بالباطل, احلقَّ  َشَرُوا يهودُ {  أَنْ ُفَسُهمْ  بِهِ  اْشتَ َرْوا بِْئَسَما: } جماهد قال
د به جاءَ   .يبينوه بأن وسلم عليه هللا صلى حُمَمَّ

: يعين أنفسهم, به باعوا: يقول{  أَنْ ُفَسُهمْ  بِهِ  اْشتَ َرْوا بِْئَسَما: } السدي وقال
 حممد على هللا أنزل ِبا الكفر من إليه وعدلوا] به ورضوا ألنفسهم اعتاضوا بئسما

 (363اه )[ .ونصرته ومؤازرته تصديقه إىل وسلم عليه هللا صلى
 يف تفسريها: -رمحه هللا-وقال البغوي-

                                                           
 (  726/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 363
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 هاهنا االشرتاء: وقيل. باحلق الباطل استبدلوا حني ألنفسهم اختاروا الذي بئس
 وبذلوا}  الكفر اختاروا حني أي أنفسهم حظ به باعوا ما بئس واملعىن البيع ِبعىن

 { للنار أنفسهم
: البغي وأصل حسدا أي{  بَ ْغًيا}  القرآن يعين{  اَّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِبَا َيْكُفُروا َأنْ }  مث قال:

 طالب والباغي الطلب, وأصله الظلم,: والبغي فسد إذا اْلرح بغى ويقال الفساد
 (362ه.اه )عن تعاىل هللا نعمة إلزالة طلبا جهده, احملسود يظلم واحلاسد الظلم,

 (َغَضبٍ  َعَلى بَِغَضبٍ  فَ َباُءوا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى َفْضِلهِ  ِمنْ  اَّللَُّ  يُ نَ ّزِلَ  َأنْ  )-
{:  فضله من هللا ينزل أن: } تعاىل قوله قال ابن العثيمني يف بياهنا مانصه:

 كما القرآن, أو الوحي, هنا" الفضل" ب  واملراد العطاء؛ زيادة: اللغة يف" الفضل"
{  َمنْ }  {جيمعون مما خري هو فليفرحوا فبذلك وبرمحته هللا بفضل قل: }تعاىل قاله

 على نزل احلقيقة يف القرآن ألن وسلم عليه هللا صلى النيب: واملراد موصول؛ اسم
 لتخرج إليك أنزلناه كتاب: }تعاىل قال كما للناس, وسلم عليه هللا صلى النيب

 باإلرادة يريد أي{  يشاء} و ؛[ 1: إبراهيم{ ]النور إىل الظلمات من الناس
 ..الرسل هنا{  عباده} ب  واملراد الكونية؛

 رجعوا يعين.  للمصاحبة الباء{:  بغضب}  رجعوا؛ أي{  فباءوا: } تعاىل قوله
ره وتعاىل؛ سبحانه هللا من لغضب مصطحبني : الناس بعض قال وهلذا للتعظيم؛ ونكَّ

 عباده من املؤمنني حىت.  وغريه وتعاىل, سبحانه هللا غضب" : الغضب" ب  املراد إن
 ..وتصرفهم هؤالء, فعل من يغضبون

{ بعض فوق بعضها ظلمات: }تعاىل كقوله{ .  غضب على: } تعاىل قوله
 هو وما به" باءوا الذي الغضب هو فما غضب؛ فوق غضباً  يعين[ . 37: النور]

 قبله" كان الذي الغضب

                                                           
 ( 121/  1)  والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 362
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 فلما: } تعاىل قال كما عرفوا, ِبا كفروا أهنم به باءوا الذي الغضب: اْلواب
 ال كان إذا احلق عن استكربوا أهنم السابق والغضب ؛{ به كفروا عرفوا ما جاءهم

 أنفسكم هتوى ال ِبا رسول جاءكم أفكلما: }تعاىل قال كما أنفسهم, هتواه
 فهذه تكذيبهم؛ أو األنبياء, قتلهم: الثالث والغضب ؛[ 86: البقرة{ ]استكربمت

 (367اه )..أخرى أنواع هناك أيضاً  يكون وقد الغضب؛ أسباب من أنواع ثالثة
  (ُمِهنيٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكاِفرِينَ  )-

 حاهلم, احلال فبئس املقيم, النعيم وفوت اْلحيم, يُّ لِ صِ  وهو موجع, مؤمل: أي 
 وبكتبه, به, الكفر ورسله, وكتبه باهلل اإلميان من واستبدلوا استعاضوا ما وبئس

يف -رمحه هللا-قاله السعدي (لعذاهبم أعظم فيكون وتيقنهم, علمهم مع وبرسله,
 (366اه ).تفسريه

 
َنا أُْنزِلَ  ِبَا نُ ْؤِمنُ  قَاُلوا اَّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِبَا آِمُنوا هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا  احلَْقُّ  َوُهوَ  َورَاَءهُ  ِبَا َوَيْكُفُرونَ  َعَلي ْ

 (91) ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اَّللَِّ  أَنِْبَياءَ  تَ ْقتُ ُلونَ  فَِلمَ  ُقلْ  َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا
 (368)اآلية مفردات عراب إ

الواو عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل يتضّمن معىن الشرط مبيّن يف حمّل نصب متعّلق 
باْلواب قالوا )قيل( فعل ماض مبيّن للمجهول الالم حرف جّر و)هم( ضمري 

مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )قيل(, )آمنوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون... 
بين يف حمّل جّر متعّلق ب )آمنوا(, والواو فاعل الباء حرف جّر )ما( اسم موصول م

)أنزل( فعل ماض )اَّلّل( فاعل مرفوع )قالوا( فعل ماض وفاعله )نؤمن( مضارع 
مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )ِبا( مثل األول متعّلق ب )نؤمن(, )أنزل( 
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ماض مبيّن للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على( حرف جّر 
مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )أنزل(, الواو حالّية )يكفرون( مضارع  و)نا( ضمري

مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )ِبا( مثل األول متعّلق ب 
)يكفرون(, )وراء( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما واهلاء مضاف 

خرب مرفوع  إليه. الواو حالّية )هو( ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ )احلق(
)مصّدقا( حال مؤكدة من ضمري احلّق الالم حرف جر )ما( اسم موصول مبيّن يف 

حمّل جّر متعّلق ب )مصّدقا(, )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما 
و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه. )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 

رف جّر )ما( اسم استفهام مبيّن يف حمّل جّر الفاء رابطة ْلواب شرط مقّدر الالم ح
بالالم متعّلق ب )تقتلون( وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل )أنبياء( مفعول به 

منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )من( حرف جّر )قبل( اسم مبيّن 
على الضّم يف حمّل جّر متعلق ب )تقتلون( ألنه ِبعىن قتلتم )إن( حرف شرط 

ازم, )كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على السكون يف حمل جزم.. و)مت( ضمري ج
 اه مّتصل اسم كان )مؤمنني( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.

 
 روائع البيان والتفسري

َنا  أُْنزِلَ  ِبَا نُ ْؤِمنُ  قَاُلوا اَّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِبَا آِمُنوا هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا)-  َوُهوَ  َورَاَءهُ  ِبَا َوَيْكُفُرونَ َعَلي ْ
 قال السعدي يف تفسريها ببيان شايف مانصه:( َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا احلَْقُّ 

 و وعتوا, استكربوا القرآن وهو رسوله, على هللا أنزل ِبا باإلميان اليهود أمر وإذا: أي
َنا أُنزلَ  ِبَا نُ ْؤِمنُ  قَاُلوا}   أن مع الكتب, من سواه ِبا: أي{  َورَاَءهُ  ِبَا َوَيْكُفُرونَ  َعَلي ْ

 هو وهذا غريهم, على أو عليهم, أنزل سواء مطلقا, هللا أنزل ِبا يؤمن أن الواجب
 .هللا رسل مجيع على هللا أنزل ِبا اإلميان النافع, اإلميان
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 ليس فهذا بعض, دون ببعضها اإلميان وزعم والكتب, الرسل بني التفريق وأما
 َوُرُسِلهِ  بِاَّللَِّ  َيْكُفُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : } تعاىل قال وهلذا بعينه, الكفر هو بل بإميان,

 َأنْ  َويُرِيُدونَ  بِبَ ْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَ ْعضٍ  نُ ْؤِمنُ  َويَ ُقوُلونَ  َوُرُسِلهِ  اَّللَِّ  بَ نْيَ  يُ َفّرُِقوا َأنْ  َويُرِيُدونَ 
ا اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َسِبيال َذِلكَ  بَ نْيَ  يَ تَِّخُذوا  { . َحقًّ

 فرد عنه, هلم حميد ال إلزاما وألزمهم شافيا, ردا هنا وتعاىل تبارك عليهم رد وهلذا
 ما مجيع يف احلق هو كان فإذا{  احلَْقُّ  َوُهوَ : } فقال بأمرين بالقرآن بكفرهم عليهم

 بعد به فالكفر رهبم, عند من وهو والنواهي, واألوامر اإلخبارات, من عليه اشتمل
 .أنزله الذي باحلق وكفر باهلل, كفر ذلك

 احلق من عليه دل ما كل يف له موافقا: أي{  َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقًا: } قال مث
 .عليه ومهيمنا

 ال للهوى واتباع تعصب إال هذا هل بنظريه" وتكفرون عليكم, أنزل ِبا تؤمنون فلم
 للهدى"

 يف ما صدق على هلم حجة أنه يقتضي معهم, ملا مصدقا القرآن كون فإن وأيضا,
 صاروا وجحدوه, به كفروا فإذا به, إال إثباهتا إىل هلم سبيل قال الكتب, من أيديهم

 بينته, بسالمة إال دعواه تتم وال غريها, له ليس وبينة حبجة دعوى ادعى من ِبنزلة
 واْلنون" احلماقة من هذا أليس؛ هبا ويكذب فيها فيقدح وحجته, لبينته هو يأِت مث

 (369اه ).له ونقضا أيديهم يف ِبا كفرا بالقرآن, كفرهم فكان
 كنتم إن: أي قال ابن كثري: (ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اَّللَِّ  أَنِْبَياءَ  تَ ْقتُ ُلونَ  فَِلمَ  ُقلْ )-

 جاؤوكم الذين األنبياء قتلتم فلم إليكم, أنزل ِبا اإلميان دعواكم يف صادقني
 صدقهم" تعلمون وأنتم نسخها, وعدم هبا واحلكم بأيديكم اليت التوراة بتصديق

 جمرد إال تتبعون فلستم هللا, رسل على واستكبارًا وعناًدا وحسًدا بغًيا قتلتموهم
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 تَ ْهَوى ال ِبَا َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  أََفُكلََّما}  تعاىل قال كما والتشهي واآلراء األهواء,
بْ ُتمْ  فَ َفرِيًقا اْسَتْكبَ ْرمتُْ  أَنْ ُفُسُكمُ   (387اه )[.86: البقرة{ ] تَ ْقتُ ُلونَ  َوَفرِيًقا َكذَّ

 إن: يعين فإنه ,(مؤمنني كنتم إن:)قوله وأما:-رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-
 أدركوا الذين اليهود بذلك عىن وإمنا. زعمتم كما عليكم هللا نزل ِبا مؤمنني كنتم

 أيها تزعمون كما وكنتم, كانوا إن - وأسالفهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 قيل حني قوهلم عند أنبياءه, أوائلهم بقتل ثناؤه جل عريهم وإمنا. مؤمنني اليهود,

 الذين - ألوائلهم كانوا ألهنم. علينا أنزل ِبا نؤمن: قالوا. هللا أنزل ِبا آمنوا:)هلم
. راضني وبفعلهم متولني, - علينا أنزل ِبا نؤمن: قيلهم مع هللا, أنبياء قتل تولوا

 أنبياء قتلة تتولون فلم عليكم, أنزل ِبا مؤمنني تزعمون كما كنتم إن: هلم فقال
 (381اه ) .أفعاهلم ترضون: أي هللا"

 ( 92) ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اختََّْذمتُُ  مُثَّ  بِاْلبَ يَِّناتِ  ُموَسى َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ 
 (382)اآلية مفردات عراب إ

الواو عاطفة الالم الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف ِتقيق )جاء( فعل ماض 
و)كم( ضمري متصل يف حمّل نصب مفعول به )موسى( فاعل مرفوع وعالمة الرفع 

الضّمة املقّدرة على األلف )بالبّينات( جاّر وجمرور متعّلق ب )جاءكم(, )مثّ( حرف 
ماض مبيّن على السكون.. و)مت( ضمري مّتصل فاعل عطف )اخّتذمت( فعل 

)العجل( مفعول به منصوب. واملفعول الثاين حمذوف تقديره إهلا.. )من بعد( جاّر 
وجمرور متعّلق ب )اخّتذ( واهلاء مضاف إليه الواو حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف 

 اه حمّل رفع مبتدأ )ظاملون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو..
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 ع البيان والتفسريروائ
قال ابن كثري يف بياهنا ( بَ ْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اختََّْذمتُُ  مُثَّ  بِاْلبَ يَِّناتِ  ُموَسى َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ )-

 مانصه:
. هللا إال إله ال وأنه هللا, رسول أنه على  القاطعة والدالئل  الواضحات باآليات: أي

 وفَ ْلق واليد, والعصا, والدم, والضفادع, والقمل, واْلراد, الطوفان,: هي والبينات
 اليت اآليات من ذلك وغري واحلجر, والسلوى, واملن بالغمام, وتظليلهم البحر,

. وآياته موسى زمان يف هللا دون من معبوًدا: أي{  اْلِعْجلَ  اختََّْذمتُُ  مُثَّ }  شاهدوها
 قال كما هللا ملناجاة الطور إىل عنكم ذهب ما بعد من: أي{  بَ ْعِدهِ  ِمنْ }  وقوله

{  ُخَوارٌ  َلهُ  َجَسًدا ِعْجال ُحِليِِّهمْ  ِمنْ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  ُموَسى قَ ْومُ  َواختََّذَ : } تعاىل
  (387.اه )[138: األعراف]

 كلتا: }تعاىل قوله يف كما النقص, الظلم وأصل معتدون؛ أي (ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ )-
 ظلماً؛ العدوان ومسي ؛[ 77: الكهف]{ شيئاً  منه تظلم ومل أكلها آتت اْلنتني

 موضع يف حال{  ظاملون وأنتم: } ومجلة عليهم؛ املعتدى حق يف نقص ألنه
 أن: القبح يف أبلغ وهذا ظاملون؛ أنكم واحلال أي{  اختذمت}  فاعل من النصب

رمحه -ذكره ابن العثيمني يف تفسريه..ظامل أنه يعلم وهو القبيح العمل اإلنسان يعمل
 (383هللا.اه )

َناُكمْ  َما ُخُذوا الطُّورَ  فَ ْوَقُكمُ  َوَرفَ ْعَنا ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ  ْعَنا قَاُلوا َوامْسَُعوا بُِقوَّةٍ  آتَ ي ْ  مسَِ
َنا  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ِإميَاُنُكمْ  بِهِ  يَْأُمرُُكمْ  بِْئَسَما ُقلْ  ِبُكْفرِِهمْ  اْلِعْجلَ  قُ ُلوهِبِمُ  يف  َوُأْشرِبُوا َوَعَصي ْ

 (97) ُمْؤِمِننيَ 
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 (382)اآلية مفردات عراب إ
الواو عاطفة )إذ( اسم ظريف للماضي مبيّن يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف 

تقديره اذكروا, )أخذنا( فعل ماض مبيّن على السكون.. و)نا( ضمري مّتصل فاعل 
حالّية يف حمّل رفع )ميثاق( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه الواو 

)رفعنا( مثل أخذنا )فوق( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )رفعنا( و)كم( ضمري 
مضاف إليه )الطور( مفعول به منصوب. )خذوا( فعل أمر مبيّن على حذف 

النون.. والواو فاعل )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به )آتينا( مثل أخذنا 
ق ب )آتينا( والباء سببية, الواو و)كم( ضمري مفعول به )بقّوة( جاّر وجمرور متعلّ 

عاطفة )امسعوا( مثل خذوا. )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم... والواو فاعل 
)مسعنا( مثل أخذنا, ومثله )عصينا(, الواو حالّية )أشربوا( فعل ماض مبين للمجهول 

مبيّن على الضّم.. والواو نائب فاعل )يف قلوب( جاّر وجمرور متعّلق ب )أشربوا( 
و)هم( مضاف إليه )العجل( مفعول به منصوب على حذف مضاف أي حّب 

العجل )بكفر( جاّر وجمرور متعّلق ب )أشربوا( والباء سببّية و)هم( مضاف إليه. 
)قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )بئس( فعل ماض جامد اإلنشاء 

وصوفة يف حمّل نصب الذّم, والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره هو )ما( نكرة م
متييز للضمري املسترت, )يأمر( فعل مضارع مرفوع )كم( ضمري مفعول به الباء حرف 
جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يأمر(, )إميان( فاعل مرفوع و)كم( ضمري 

 اه (.91مضاف إليه )إن كنتم مؤمنني( مّر إعراهبا يف اآلية )
 روائع البيان والتفسري

 قال ابن العثيمني مانصه: (الطُّورَ  فَ ْوَقُكمُ  َوَرفَ ْعَنا ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذنَا َوِإذْ  )-
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 واملعربون كثرياً؛ القرآن يف تأِت{  إذ{: }  ميثاقكم أخذنا وإذ: } تعاىل قوله
 من ألكثر اخلطاب كان وإذا اذكر؛: تقديره حمذوف؛ لفعل مفعول بأهنا يعربوهنا

 ومسي العهد؛" : امليثاق" و ميثاقكم؛ أخذنا إذ اذكروا أي اذكروا,: يقدر واحد
 ..به يتوثق ألنه ميثاقاً؛ العهد

 على وجلّ  عزّ  هللا رفعه املعروف؛ اْلبل وهو{  الطور فوقكم ورفعنا: } تعاىل قوله
 عزّ  هللا من خوفاً  فسجدوا ظلة؛ كأنه فوقهم يشاهدونه فجعلوا هلم؛ هتديداً  رؤوسهم

 بكشف وتعاىل سبحانه هللا إىل يتضرعون وهم اْلبل إىل ينظرون وجعلوا وجّل,
 سجدة أفضل أن يرون أهنم اليهود عن العلم أهل بعض ذكر وهلذا كربتهم؛

 هذه: يقولون السماء؛ إىل وجوههم أداروا وقد يسجدوا أن هبا هلل يسجدون
 (387.اه )عندنا سجدة أشرف فهي هبا؛ هللا أجنانا السجدة

َناُكمْ  َما ُخُذوا ) -  رمحه هللا:-قال الشنقيطي (َوامْسَُعوا بُِقوَّةٍ  آتَ ي ْ

 أي ؛ وطاعة مسعا:  قوهلم ومنه , اإلجابة ِبعىن السمع من هو:  العلماء بعض قال 
 من دعاء أجاب:  أي - الصالة يف - محده ملن هللا مسع:  ومنه , وطاعة إجابة: 

 ورسوله هللا إىل دعوا إذا املؤمنني قول كان إمنا: ) قوله املعىن هلذا ويشهد , محده
:  وقيل , اْلمهور قول وهذا[ 21 \ 23( ]وأطعنا مسعنا يقولوا أن بينهم ليحكم

 . االستماع أصل من متتنعوا وال بآذانكم:  أي( وامسعوا) بقوله املراد إن
 يسمع أن خوف االستماع أصل من امتنع رِبا الكفار بعض أن:  الوجه هلذا ويدل
 لتغفر دعوهتم كلما وإين: ) قومه مع نوح عن تعاىل قوله يف كما , األنبياء كالم

 \ 61( ]استكبارا واستكربوا وأصروا ثياهبم واستغشوا آذاهنم يف أصابعهم جعلوا هلم
6. ] 

                                                           
 ( 227/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 387
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 القرآن هلذا تسمعوا ال كفروا الذين وقال: ) وسلم عليه هللا صلى نبينا قوم عن وقوله
 بينات آياتنا عليهم تتلى وإذا: ) وقوله ,[ 27 \ 31( ]تغلبون لعلكم فيه والغوا

( آياتنا عليهم يتلون بالذين يسطون يكادون املنكر كفروا الذين وجوه يف تعرف
 ال الذي السمع ألن[ ؛ 97 \ 2( ]وعصينا مسعنا قالوا: ) وقوله [62 \ 22]

 (386اه ). اإلجابة ِبعىن السمع دون باآلذان السمع هو العصيان ينايف

ْعَنا قَاُلوا )- َنا مسَِ  ( ِبُكْفرِِهمْ  اْلِعْجلَ  قُ ُلوهِبِمُ  يف  َوُأْشرِبُوا َوَعَصي ْ
 قال البغوي يف معامل التنزيل:

ْعَنا قَاُلوا}  َنا مسَِ  أهل قال بالقلوب, وعصينا باألذن مسعنا: وقيل أمرك,{  َوَعَصي ْ
 ذلك فنسب بالعصيان وتلقوه مسعوه ملا ولكن بألسنتهم هذا يقولوا مل إهنم: املعاين

 أي العجل, حب أي{  ِبُكْفرِِهمْ  اْلِعْجلَ  قُ ُلوهِبِمُ  يف  َوُأْشرِبُوا}  اتساعا القول إىل
: يقال املالزمة لشدة اللون كإشراب وخالطها, العجل حب قلوهبم يف أدخل: معناه
 (388.اه )باحلمرة بياضه اختلط إذا اللون مشرب فالن

{  مسعنا: } قالوا: بعضهم وقال رمحه هللا:-وزاد ابن العثيمني بياناً فقال-
 مل وأهنم أفعاهلم, عن عبارة هو بالعصيان التعبري فيكون بأفعاهلم؛ وعصوا بألسنتهم,

 ظاهره على اللفظ محل الواجب ألن ضعيف؛ وهذا ؛{ وعصينا: } بألسنتهم يقولوا
" وعصينا مسعنا: "يقولوا أن ميتنع ال وألنه مراد, غري أنه على صحيح دليل يقوم حىت

: البقرة{ ]جهرة هللا نرى حىت لك نؤمن لن: }ملوسى قالوا الذين وهم بألسنتهم
 أن يتجرءون{ جهرة هللا نرى حىت لك نؤمن لن: }يقولوا أن َترأوا فالذين ؛[ 22

 فعل هنا باملعصية املراد إن: قالوا الذين وكأن بألسنتهم؛{  وعصينا مسعنا: } يقولوا
 التزموا إهنم: قالوا كأهنم{  وعصينا: } بألسنتهم قالوا أهنم معناه وليس املعصية؛

                                                           
 – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 386

 (37/   1)لبنان
 (  122/ 1)  والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 388
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 مسعنا,: "يقول أن ميكن ال حاله هذه كان ومن رؤوسهم؛ فوق واْلبل هبذا
 عنهم؛ فُ رِّج أن بعد ذلك قالوا بأهنم هذا عن اْلواب وميكن فوقه؛ واْلبل" وعصينا

 ترك فمن احملظور؛ فعل أو املأمور, برتك الطاعة عن اخلروج هو": العصيان"و
 أيضاً  فهو اخلمر شرب أو سرق, أو زىن, ومن عاٍص؛ فهو عليه واجبة وهي اْلماعة

 ..ورسوله. هلل عاصٍ 
 تقدير على إنه: بعضهم قال{:  العجل قلوهبم يف وُأشربوا: } تعاىل قوله مث قال:

 أن ميكن ال نفسه العجل ألن العجل؛ حب قلوهبم يف أشربوا: والتقدير مضاف؛
 به سقي ماء كأنه احلب هذا ُجعل أنه{:  أشربوا}  ومعىن القلب؛ يف يشرب

 الطني هو واملدر إياه؛ أشرب إذا باملدر املاء ميتزج كما بالقلب امتزج إذاً  القلب؛
 ألنه حبه؛ عن بالعجل عرب ولكن العجل, حب فيه أشرب القلب فهذا اليابس؛

 هللا هو قلوهبم يف هذا أشرب والذي قلوهبم؛ يف دخل العجل نفس فكأن أبلغ؛
 مل ملا بالبناء غالباً  عنه يعرب هللا يكرهه ما أن القرآن بالغة من ولكن وتعاىل؛ سبحانه

 وقال ,( 1")إليك ليس والشر: "يقول وسلم عليه هللا صلى النيب ألن فاعله؛ يسم
{ رشداً  رهبم هبم أراد أم األرض يف ِبن أريد أشر ندري ال وأنَّا: }اْلن عن تعاىل هللا

 إىل فنسبوه الرشد أما هللا؛ إىل ينسبوه ومل ,{ أريد: }قالوا الشر ففي ؛[ 17: اْلن]
 (389اه )..وجلّ  عزّ  هللا

 قدمي يف تعتمدونه بئسما: أي (ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ِإميَاُنُكمْ  بِهِ  يَْأُمرُُكمْ  بِْئَسَما ُقلْ  )-
 كفركم يف اعتمادكم مث األنبياء, وخمالفتكم هللا بآيات كفركم من وحديثه, الدهر

 كفرمت إذ-عليكم األمور وأشد ذنوبكم, أكرب وهذا- وسلم عليه هللا صلى ِبحمد
 تّدعون فكيف أمجعني, الناس إىل املبعوث واملرسلني األنبياء وسيد الرسل خبامت

                                                           
 ( 223/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري- 389
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 وكفركم املواثيق, نقضكم من القبيحة, األفاعيل هذه فعلتم وقد اإلميان ألنفسكم
 (397يف تفسريه.اه ) -رمحه هللا–.قاله ابن كثري !العجل" وعبادتكم هللا, بآيات

 
ارُ  َلُكمُ  َكاَنتْ  ِإنْ  ُقلْ   ِإنْ  اْلَمْوتَ  فَ َتَمن َُّوا النَّاسِ  ُدونِ  ِمنْ  َخاِلَصةً  اَّللَِّ  ِعْندَ  اآْلِخَرةُ  الدَّ

 ( 93) َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ 
 (391)اآلية مفردات عراب إ

( كان) جازم شرط حرف( إن) أنت تقديره مسترت ضمري والفاعل أمر فعل( قل)
 للتأنيث( التاء)و الشرط, فعل جزم حملّ  يف الفتح على مبينّ  ناقص ماض فعل

( الدار) , مقّدم خرب ِبحذوف متعّلق جرّ  حملّ  يف ضمري( كم)و جرّ  حرف( الالم)
( الدار) ل نعت( اآلخرة) الدار نعيم أي مضاف حذف على مرفوع كانت اسم

 خرب ِبحذوف أو ,(خالصة) ب متعّلق منصوب مكان ظرف( عند) مثله, مرفوع
( دون من) الدار من منصوبة حال( خالصة) اليه مضاف اْلاللة لفظ( اَّللّ ) كان

 ْلواب رابطة( الفاء) جمرور إليه مضاف( الناس) ,(خالصة) ب متعّلق وجمرور جارّ 
 به مفعول( املوت) فاعل والواو..  النون حذف على مبينّ  أمر فعل( متّنوا) الشرط

 .اه  مؤمنني كنتم إن مثل( صادقني كنتم إن) منصوب
 روائع البيان والتفسري

 لنبيه هبا هللا احتج مما اآلية وهذه الطربي يف تفسريه لآلية مانصه: جعفر أبو قال-
 هبا وفضح مهاجره, ظهراين بني كانوا الذين اليهود على وسلم عليه هللا صلى حممد

 أن وسلم عليه هللا صلى نبيه أمر ثناؤه جل هللا أن وذلك. وعلماءهم أحبارهم
 أمره كما. اخلالف من وبينهم بينه كان فيما وبينهم, بينه عادلة قضية إىل يدعوهم

                                                           
 ( 777/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 397
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 391

 (273-1/277) دمشق – اإلميان
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 عليه هللا صلوات عيسى يف خالفوه إذ - النصارى من اآلخر الفريق يدعو أن هللا
 . املباهلة من وبينهم بينه فاصلة إىل - فيه وجادلوا

 كنتم إن ضاركم, غري ذلك فإن املوت, فتمنوا حمقني كنتم إن: اليهود لفريق وقال
 من أمنيتكم أعطيتم إن بل. هللا من املنزلة وقرب اإلميان من تدعون فيما حمقني
 عيشها, وكدر ونصبها الدنيا تعب من الراحة إىل تصريون فإمنا متنيتم, إذا املوت

 لكم اآلخرة الدار أن من: تزعمون كما األمر كان إن جنانه, يف هللا جبوار والفوز
 دعوانا, يف احملقون وحنن املبطلون أنكم الناس علم تعطوها مل وإن. دوننا خالصة

 إىل وسلم عليه هللا صلى النيب إجابة من اليهود فامتنعت. هلم وأمركم أمرنا وانكشف
 يف األبد خزي إىل وصارت دنياها, فذهبت هلكت, املوت متنت أهنا لعلمها ذلك,

 يف وسلم عليه هللا صلى النيب جادلوا الذين - النصارى فريق امتنع كما. آخرهتا
 (392ه ) .املباهلة من - املباهلة إىل دعوا إذْ  , عيسى

 فوائد نفيسة يف بيانه هلذه اآلية الكرمية قال: -رمحه هللا-والبن القيم-
 .معروف كالم للناس فيها اآلية هذه
 متين إىل ودعاهم , اليهود هبا أعجز , وسّلم عليه اَّللّ  صّلى للنيب معجزة إهنا:  قالوا

 وسّلم عليه اَّللّ  صّلى نبوته أعالم من علم وهذا. أبدا يتمنونه ال أهنم وأخرب , املوت
 اَّللّ  ينطق ولن , الغيب عامل بإخبار إال بواطنهم على االطالع ميكن ال إذ ,

 .أبدا بتمنيه ألسنتهم
 دون من خالصة اَّللّ  عند اآلخرة الدار هلم أن اليهود ادعت ملا:  طائفة وقالت

 .دعواهم يف اَّللّ  كذهبم. كرامته وأهل وأحباؤه أبناؤه وأهنم. الناس

                                                           
/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -- 392

771  /1272  ) 
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 احلبيب فإن. النعيم دار اْلنة إىل لتصلوا , املوت فتمنوا صادقني كنتم إن:  وقال
 من أيديهم قدمت ِبا أبدا يتمنونه ال أهنم سبحانه أخرب مث. حبيبه لقاء يتمىن

َمتْ  ِبا أََبداً  يَ َتَمن َّْوهُ  َوَلنْ :  فقال. قالوه ما وبني بينهم احلائلة والذنوب األوزار  َقدَّ
 .بِالظَّاِلِمنيَ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  , أَْيِديِهمْ 
. املباهلة آية جنس من هذه:  وغريه «397» إسحاق بن حممد منهم , طائفة وقالت

 بينهم ُيكم أمر إىل دعاهم احلق وكتموا , عيانا اهلدى ودفعوا , عاندوا ملا وأهنم
 فتمنوا , ودعاء سؤال:  والتمين , املفرتي الكاذب على باملوت يدعوا أن وهو. وبينه

 .املفرتي الكاذب املبطل على به وادعوا , سلوه أي:  املوت
 األولني القولني أصحاب قاله كما , خاصة ألنفسكم متنوه املراد فليس:  هذا وعلى

 , الصدق وبرهان , احلجة إقامة يف أبلغ وهذا. للمبطل ومتنوه باملوت ادعوا بل
:  دعواكم يف حمقني كنتم إن أيضا أنتم فتمنوه:  بقوهلم يعارضوا أن من وأسلم

 على شيء أحرص وكانوا , وكرامته اَّللّ  ثواب على لتقدموا , اْلنة أهل أنكم
 .ِبثله لعارضوه أولئك ذكره ما منه فهموا فلو. معارضته

 , به ويدعو , حاله وشدة. وبالئه لفقره املوت يتمىن منهم كثريا نشاهد فإنا وأيضا
 وقع وال , أبدا يكون ال هذا فإن الكاذبة الفرقة على به والدعاء متنيه خبالف وهذا

 نبوته بصحة لعلمهم وذلك. البتة وسّلم عليه اَّللّ  صّلى النيب حياة يف منهم أحد من

                                                           
 واألعرج املقربي من الكثري ومسع أنسا رأى السرية صاحب املدين موالهم املطليب يسار بن إسحاق بن حممد هو - 397

 يف املؤمنني أمري هو:  شعبة قال. عالمة نسابة أخباريا للعلم طالبة حافظا ذكيا العلم حبور من حبرا وكان الطبقة وهذه
 َتهل ال:  األهدل ابن وقال احلديث حسن هو حنبل بن أمحد وقال حبجة وليس ثقة هو : معني ابن قال. احلديث

 وإمنا فيه مالك طعن أجل من واحدا حديثا مسلم له وخرج شيئا البخاري له خيرج ومل احلديث يف األكثرون ووثقه أمانته
 بن امللك عبد أخذ إسحاق ابن كتب ومن , بعلله طبيب فأنا مالك حيث هاتوا:  قال أنه بلغه ألنه مالك فيه طعن

 (الذهب شذرات انظر. )ومائة ومخسني إحدى سنة ببغداد تويف , اعتماده فعليه السري يف تكلم من وكل هشام
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. الكاذبون هم أهنم لعلمهم , أبدا يتمنونه فال , وبغيا حسدا به وكفرهم , وصدقه
 (393ه )ا.كتابه من أراد ِبا أعلم واَّللّ . خنتاره الذي القول وهذا

َمتْ  ِبَا أََبًدا يَ َتَمن َّْوهُ  َوَلنْ   (92) بِالظَّاِلِمنيَ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  أَْيِديِهمْ  َقدَّ
 (392)اآلية مفردات عراب إ

الواو استئنافّية )لن( حرف نصب ونفي )يتمّنوا( مضارع منصوب وعالمة النصب 
حذف النون.. والواو فاعل واهلاء ضمري مفعول به )أبدا( ظرف زمان منصوب 

متعّلق ب )يتمّنوه(, الباء حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب 
ماض والتاء للتأنيث )أيدي( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة  )يتمّنوه(, )قّدم( فعل

املقّدرة على الياء و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه. الواو استئنافّية )اَّلّل( لفظ 
اْلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( خرب مرفوع )بالظاملني( جاّر وجمرور متعّلق ب )عليم( 

 اه وعالمة اْلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

َمتْ  ِبَا أََبًدا يَ َتَمن َّْوهُ  َوَلنْ } - يف تفسريها -رمحه هللا-السعديذكر  {  أَْيِديِهمْ  َقدَّ
 مانصه:

ْوهُ  َوَلنْ )  اجملازاة إىل هلم طريق أنه يعلمون ألهنم واملعاصي, الكفر من(أََبًدا يَ َتَمن َّ
 أحد كل من احلياة على أحرص وهم إليهم, شيء أكره فاملوت اخلبيثة, بأعماهلم

 .والكتب الرسل من بأحد يؤمنون ال الذين املشركني من حىت الناس, من
 وأما:  قاليف تفسريه لآلية فائدة جليلة  -رمحه هللا-وذكر أبو جعفر الطربي -

 على مثل, ذلك وإمنا. أيديهم أسلفته ِبا: به يعين فإنه ,(أيديهم قدمت ِبا:)قوله
 جناية أو جرها جبريرة يؤخذ للرجل فتقول. كالمها يف العرب به تتمثل ما حنو

                                                           

 ( 131/  1)  (القيم  بنال ـ الكرمي القرآن تفسري - 494
 

 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 392
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 قدمت وِبا يداك, كسبت وِبا يداك, جنت ِبا هذا نالك:"عليها فيعاقب جناها
 العقوبة, عليها فاستحق جناها اليت اْلناية ولعل". اليد"إىل ذلك فتضيف ,"يداك

 .اليد سوى جسده أعضاء من ذلك بغري أو بالفرج أو باللسان كانت
 بأيديهم, الناس جنايات ُعْظمَ  ألن ,"اليد"إىل بإضافته ذلك قيل وإمنا مث قال:

 حىت ,"أيديهم"إىل الناس جينيها اليت اْلنايات إضافة باستعمال الكالم فجرى
 عقوبة أهنا إىل جسده, أعضاء بسائر جناه مما اإلنسان عليه عوقب ما كل أضيف

 .يده جنته ما على
 ولن: به يعين ,(أيديهم قدمت ِبا أبدا يتمنوه ولن:)للعرب ثناؤه جل قاله فلذلك

 أمره خمالفتهم يف باهلل, كفرهم من حياهتم يف أمامهم قدموا ِبا املوت اليهود يتمىن
 جيدونه وهم هللا, عند من به جاء وما وسلم عليه هللا صلى حممد اتباع يف وطاعته

 انطوت ما ثناؤه جل فأضاف. مبعوث نيب أنه ويعلمون التوراة, يف عندهم مكتوبا
 هللا صلى حممد حسد من - ألسنتهم به ونطقت أنفسهم, وأضمرته قلوهبم, عليه
 قدمته مما وأنه أيديهم, إىل - رسالته وجحود وتكذيبه عليه, والبغي وسلم, عليه

 أنزل إمنا ثناؤه جل كان إذ. وكالمها منطقها يف ذلك معىن العرب لعلم أيديهم,
 (397اه ).وبلغتها بلساهنا القرآن

 بذلك, والكفر بك, العلم من عندهم ِبا بِِعْلِمِهم: أي( بِالظَّاِلِمنيَ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ ) -
–قاله ابن كثري . .مات إال يهودي األرض على بقي ما ذلك هلم قال يوم متنوه ولو

 (396يف تفسريه.اه )-رمحه هللا
رُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  يَ َودُّ  َأْشرَُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  َحَياةٍ  َعَلى النَّاسِ  َأْحَرصَ  َولََتِجَدن َُّهمْ   أَْلفَ  يُ َعمَّ

رَ  َأنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَُزْحزِِحهِ  ُهوَ  َوَما َسَنةٍ   ( 97) يَ ْعَمُلونَ  ِبَا َبِصريٌ  َواَّللَُّ  يُ َعمَّ

                                                           
 29/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 397

) 
 (  771/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - - 396
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 (:398)اآلية مفردات عراب إ
الواو عاطفة الالم الم القسم لقسم حمذوف )َتدّن( فعل مضارع مبين على الفتح 

حمّل رفع النون نون التوكيد الثقيلة و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به,  يف
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت, )أحرص( مفعول به ثان منصوب )الناس( 

مضاف إليه جمرور )حياة( جاّر وجمرور متعّلق ب )أحرص(. الواو عاطفة )من( 
ّلق ِبحذوف دّل عليه املذكور حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متع

أي أحرص من الذين أشركوا, )أشركوا( فعل وفاعل. )يوّد( مضارع مرفوع )أحد( 
فاعل مرفوع و)هم( مّتصل مضاف إليه )لو( حرف مصدرّي )يعّمر( مضارع مبيّن 

للمجهول مرفوع, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ألف( ظرف زمان 
 سنة( مضاف إليه جمرور.منصوب متعّلق ب )يعّمر(, )

 واملصدر املؤّول )لو يعّمر..( يف حمّل نصب مفعول به لفعل يوّد.
الواو استئنافّية )ما( نافية حجازيّة عاملة عمل ليس )هو( منفصل يف حمّل رفع اسم 

ما الباء حرف جّر زائد )مزحزح( جمرور لفظا منصوب حماّل خرب ما واهلاء مضاف 
جمرور متعّلق باسم الفاعل مزحزح )أن( حرف مصدرّي اليه, )من العذاب( جاّر و 

 )يعّمر( مضارع مبيّن للمجهول منصوب, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو.
واملصدر املؤّول )أن يعّمر...( يف حمّل رفع فاعل اسم الفاعل مزحزح. الواو استئنافّية 

لباء حرف جّر )ما( )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )بصري( )بصري( خرب مرفوع ا
اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )بصري(, )يعملون( مضارع مرفوع.. والواو 

 اه فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 قال ابن العثيمني: (َأْشرَُكوا الَِّذينَ  َحَياٍة َوِمنَ  َعَلى النَّاسِ  َأْحَرصَ  َولََتِجَدن َُّهمْ )-
                                                           

 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 398
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 مؤكدة اْلملة تكون وعليه للتوكيد؛ والنون للقسم؛ موطئة{  لتجدهنم}  يف الالم
} و اليهود؛ على يعود اهلاء والضمري والنون؛ والالم, القسم,: مؤكدات بثالثة

 مشفقاً  الشيء يف طامعاً  اإلنسان يكون أن هو" احلرص" و تفضيل؛ اسم{  أحرص
 وسلم عليه هللا صلى الرسول قال وهلذا اجملهود؛ بذل يستلزم واحلرص فواته؛ من

 ليفيد{  حياة}  ونكر ؛( 399")تعجز وال باهلل, واستعن ينفعك, ما على احرص"
 فهم حلظة إال يأهتم مل لو حىت قّلت؛ وإن.  كانت حياة أيّ  على حريصون أهنم

 األكرب؛ الشرك أي{  أشركوا الذين ومن: } تعاىل قوله .عليها الناس أحرص
 قبله؛ عما منقطع والكالم مستأنف, هو: قال من فمنهم فيها؛ املفسرون واختلف
 حمتمالً  كان وإن وهذا ؛...يعمر لو أحدهم يود من أشركوا الذين ومن: والتقدير

: } تعاىل قوله على معطوف إنه: قال من ومنهم جداً؛ بعيد املعىن يف لكنه لفظاً,
 اليهود: يعين أشركوا؛ الذين من وأحرص الناس, أحرص ولتجدهنم: يعين{  الناس

 وباْلنة, بالبعث, يؤمنون كتاب أهل اليهود أن من الرغم على املشركني من أحرص
 الناس أحرص يصري بالبعث يؤمن ال والذي بذلك, يؤمنون ال واملشركون وبالنار؛

 هذه على ُيرص فتجده يعود؛ وال أمره, انتهى مات إذا أنه يرى ألنه حياة؛ على
 (277اه ). ..الصواب هو القول وهذا ماله؛ رأس هي أهنا يرى اليت احلياة

رُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  يَ َودُّ )-  رمحه هللا:-قال السعدي (َسَنةٍ  أَْلفَ  يُ َعمَّ

                                                           
 ومتام متنه"  ُهرَيْ رَةَ  َأيب  َعنْ  بِاَّللَِّ  َوااِلْسِتَعانَةِ  اْلَعْجزِ  َوتَ ْركِ  بِاْلُقوَّةِ  اأْلَْمرِ  يف  بَاب - 3817 أخرجه مسلم برقم/ - 399
رٌ  اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ  رٌ  ُكلٍّ  َويف  الضَِّعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنْ  اَّللَِّ  ِإىَل  َوَأَحبُّ  َخي ْ  َعَلى اْحِرصْ  َخي ْ

َفُعكَ  َما  َشاءَ  َوَما اَّللَِّ  َقَدرُ  ُقلْ  َوَلِكنْ  وََكَذا َكَذا َكانَ  فَ َعْلتُ  َأيّنِ  َلوْ  تَ ُقلْ  َفاَل  َشْيءٌ  َأَصاَبكَ  َوِإنْ  تَ ْعَجزْ  َواَل  بِاَّللَِّ  َواْسَتِعنْ  يَ ن ْ
ْيطَانِ  َعَملَ  تَ ْفَتحُ  َلوْ  فَِإنَّ  فَ َعلَ   "الشَّ

 (  277/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 277
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رُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  يَ َودُّ : } فقال للدنيا حمبتهم شدة ذكر مث  ما أبلغ وهذا{  َسَنةٍ  أَْلفَ  يُ َعمَّ
 العمر عمروا لو أهنم واحلال احملاالت, من هي حالة متنوا احلرص, من يكون

 (271اه ).شيئا العذاب من عنهم دفع وال شيئا عنهم يغن مل املذكور,
رَ  َأنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَُزْحزِِحهِ  ُهوَ  َوَما )-  العويف, وقال قال ابن كثري يف تفسريه:(  يُ َعمَّ

رَ  َأنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَُزْحزِِحهِ  ُهوَ  َوَما: } عباس ابن عن  عادوا الذين هم: قال{  يُ َعمَّ
 .جربيل

 منجيه وال العذاب من  ِبغيثه ذاك فما( 272) عمر وابن العالية أبو وقال
 (277اه ).منه

 وشر, خري من عباده يعمل ِبا خبري: أي قال ابن كثري: (يَ ْعَمُلونَ  ِبَا َبِصريٌ  َواَّللَُّ )-
 (273اه ).بعمله عامل كل وسيجازي

 رمحه هللا:-اآلية قالوألبن العثيمني فائدة جليلة عن اْلزئية االخرية من -
 ِبا بصري وهللا: } تعاىل لقوله كغريهم؛ هؤالء بأعمال حميط وتعاىل سبحانه هللا أن

 صلى النيب قال الرؤية؛ ِبعىن يكون أن وميكن العلم؛ ِبعىن هنا والبصر ؛{ يعملون

                                                           
  29/  1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 271

) 
 (م 792 - 717=  ه  67 - ه  ق 17: )الرمحن عبد أبو العدوي, اخلطاب بن عمر بن هللا هو عبد - 502

 فتح وشهد أيبه, مع املدينة إىل وهاجر اإلسالم, يف نشأ. جهريا جريئا كان. اْلاهلية يف قريش بيوت أعز من صحايب, 
 .مكة

 وغزا. فأىب باخلالفة يبايعوه أن نفر عليه عرض عثمان قتل وملا. سنة ستني اإلسالم يف الناس أفىت. فيها ووفاته ومولده
 آخر وهو. حياته آخر يف بصره وكف ه  73 سنة حديج بن معاوية مع والثانية سرح, أيب ابن مع األوىل: مرتني إفريقية

 .الصحابة من ِبكة تويف من
 يف عمر مثل وهو عمر, ابن مات: الرمحن عبد بن سلمة أبو قال: اإلصابة ويف. حديثا 2777 احلديث كتب يف له

  نظري فيه له ليس زمان يف عمر ابن وعاش نظراء, فيه له زمان يف عمر وكان الفضل,
 (3/178للزركلي  بتصرف )األعالم 

  (  772/  1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري -277
 ( 772/   1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 273
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 من بصره إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت كشفه لو" وسلم عليه هللا
 (277)..أعم بالعلم تفسريه لكن بصراً؛ هلل فأثبت ؛( 272")خلقه

 َوُهًدى َيَدْيهِ  بَ نْيَ  ِلَما ُمَصدِّقًا اَّللَِّ  بِِإْذنِ  قَ ْلِبكَ  َعَلى نَ زََّلهُ  فَِإنَّهُ  ِْلِرْبِيلَ  َعُدوًّا َكانَ  َمنْ  ُقلْ 
 ( 96) لِْلُمْؤِمِننيَ  َوُبْشَرى

 (276)اآلية مفردات عراب إ
تقدير, أنت )من( اسم شرط جازم مبيّن يف )قل( فعل أمر, والفاعل ضمري مسترت 

حمّل رفع مبتدأ, )كان( فعل ماض ناقص مبيّن على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط, 
وامسه ضمري مسترت تقديره هو )عدوا( خرب كان منصوب )ْلربيل( جاّر وجمرور 

اء متعّلق بعدو, وعالمة اْلّر الفتحة الفاء تعليلّية )إّن( حرف مشّبه بالفعل واهل
ضمري اسم إّن )نّزل( فعل ماض واهلاء مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

)على قلب( جاّر وجمرور متعّلق ب )نّزل(, والكاف ضمري مضاف اليه )بإذن( جاّر 
وجمرور متعّلق ب )نّزل(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )مصّدقا( حال 

ف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق منصوبة من اهلاء يف نزّله الالم حر 
ب )مصّدقا(, )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما )يدي( 

مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الياء واهلاء مضاف إليه, الواو عاطفة )هدى( 
معطوف على )مصّدقا( منصوب مثله وكذلك )بشرى( وعالمة النصب يف كليهما 

 .اه رة على األلف )للمؤمنني( جاّر وجمرور متعّلق ب )هدى وبشرى(.الفتحة املقدّ 
 روائع البيان والتفسري

: قال عباس ابن عن 263ص 1ج: أمحد اإلمامسبب نزول هذه األية  ما أخرجه 
 إنا القاسم أبا يا: فقالوا وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول إىل يهود أقبلت

                                                           
اَلم َعَلْيهِ  قَ ْولِهِ  يِف  ابب -277 أخرجه مسلم برقم/ - 272  النُّورُ  ِحَجابُهُ  قَ ْولِهِ  َويِف  يَ َنامُ  اَل  اَّللََّ  ِإنَّ  السَّ
 ( 227/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 277
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 276

 ( 1/278) دمشق – اإلميان
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 ما عليهم فأخذ واتبعناك نيب أنك عرفنا هبن أنبأتنا فإن أشياء مخسة عن نسألك
 ".هاتوا: "قال وكيل, نقول ما على هللا قالوا إذ بنيه على إسرائيل أخذ
 كيف أخربنا: قالوا ,"قلبه ينام وال عيناه تنام: "قال النيب, عالمة عن أخربنا: قالوا

 أذكرت, املرأة ماء الرجل ماء عال فإذا املاءان يلتقي:  "قال تذكر وكيف املرأة تؤنث
: قال نفسه على إسرائيل حرم ما أخربنا: قالوا ,"أنثت الرجل ماء املرأة ماء عال وإذا

 هللا عبد قال ,"وكذا كذا ألبان إال يالئمه شيئا جيد فلم النسا عرق يشتكي كان"
 الرعد هذا ما أخربنا صدقت؛: قالوا حلومها فحرم اإلبل يعين: بعضهم قال أيب, قال
 من خمراق يده يف أو بيده بالسحاب موكل وجل عز هللا مالئكة من ملك:  "قال

. يسمع الذي الصوت هذا فما: قالوا ,"هللا أمر حيث يسوقه السحاب به يزجر نار
 هبا أخربتنا إن نبايعك اليت وهي واحدة بقيت إمنا صدقت,: قالوا ,"صوته: "قال
 عليه جربيل: "قال. صاحبك من فأخربنا باخلرب يأتيه ملك له إال نيب من ليس فإنه

 قلت لو عدونا, والعذاب والقتال باحلرب ينزل الذي ذاك جربيل: قالوا". السالم
 .لكان والقطر والنبات بالرمحة ينزل الذي ميكائيل

 (278).اآلية آخر إىل{ ِْلِرْبِيلَ  َعُدوًّا َكانَ  َمنْ } وجل عز هللا فأنزل 

                                                           
 -رمحه هللا–الوادعى هادى بن مقبل الرمحن عبد أيب احملدث العالمةالنزول  أسباب من املسند يف الصحيحقال - 508

 ثقات ورجاله والطرباين أمحد رواه 232ص 8ج الزوائد جممع يف اهليثمي قال -الطبعة الرابعة-( 18ص) -بتحقيقه
 إذا يعين مقبول التقريب يف احلافظ قال شهاب بن بكري سنده يف واحلديث 772ص 3ج احللية يف نعيم أبو وأخرجه

 أخرجه ما منها جرير ابن تفسري يف كما عباس ابن إىل طرق له احلديث لكن املقدمة يف عليه نبه كما فلني وإال توبع
 طريق من 117ص 1ق 1ج سعد وابن 371ص 1ج جرير وابن 11ص 2ج والطيالسي 268ص 1ج أمحد اإلمام

 أن زعموا إذ إسرائيل بين من لليهود جوابا نزلت أهنا اإلمجاع جرير ابن حكى وقد حنوه عباس ابن عن حوشب بن شهر
 األوىل أما الضعف من هبما ما على الطريقتني هلاتني مؤيدا اإلمجاع فيكون. ه . ا هلم ويل ميكائيل وأن هلم عدو جربيل

 حبيب عن الثوري فرواه سفيان 112و 113ص 2ج للبخاري الكبري التاريخ يف كما خولف قد شهاب بن بكري فألن
 .الكالم من شهر يف فلما الثانية وأما. قوله عباس ابن عن– سعيد عن
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 -رمحه هللا-قال السعدي( قَ ْلِبكَ  َعَلى نَ زََّلهُ  فَِإنَّهُ  ِْلِرْبِيلَ  َعُدوًّا َكانَ  َمنْ  ُقلْ )-
 ماخمتصره:

 وليك أن بك, اإلميان من منعهم الذي أن زعموا الذين اليهود, هلؤالء قل: أي
 هذا إن وصدقوا, بك آلمنوا هللا, مالئكة من غريه كان ولو السالم, عليه جربيل

 نزل الذي هو السالم عليه جربيل فإن هللا, على وتكرب وهتافت, تناقض منكم الزعم
 الذي هو وهللا قبلك, األنبياء على ينزل الذي وهو قلبك, على هللا عند من بالقرآن

 (279اه ).حمض رسول فهو بذلك, وأرسله أمره,
ابن العثيمني فسرها  (لِْلُمْؤِمِننيَ  َوُبْشَرى َوُهًدى َيَدْيهِ  بَ نْيَ  ِلَما ُمَصدِّقًا اَّللَِّ  بِِإْذنِ  )-

 فقال مانصه:
{:  يديه بني ملا مصدقا}  القدري؛ الكوين بإذنه أي{  هللا بإذن: } تعاىل ولهق

 ملا مصدقاً  كونه حال نزله يعين ؛{ نزله}  تعاىل قوله يف. اهلاء.  الضمري من حال
 اليت الكتب من وغريمها واإلجنيل, كالتوراة, الكتب, من سبقه ملا أي.  يديه بني

 .يديه بني ملا القرآن تصديق معىن بيان وسبق القرآن؛ نزول عن أخربت
 اإلخبار" البشارة"و بشارة؛ أي{  وبشرى}  داللة؛ أي{  وهًدى: } تعاىل قوله

{  أليم بعذاب فبشره: } تعاىل قوله مثل يضر, ِبا اإلخبار يف تأِت وقد يسر؛ ِبا
 للمؤمنني بشرى كان وإمنا ؛{ بشرى} ب  متعلق{  للمؤمنني} و ؛[ 6: لقمان]

 اإلميان جيب ِبا آمنوا الذين أي" املؤمنون" به؛ وانتفعوا قبلوه, الذين ألهنم خاصة؛
 بعض قال وهلذا واستقرار؛ أمن, على يدل اإلميان ألن واإلذعان؛ القبول, مع به

 (217اه )..احملسوسة األمور دون الغيبية األمور يف يكون إنه: العلماء
 (98) لِْلكاِفرِينَ  َعُدوى  اَّللََّ  فَِإنَّ  َوِميكالَ  َوِجرْبِيلَ  َوُرُسِلهِ  َوَمالِئَكِتهِ  َّلِلَِّ  َعُدوًّا كانَ  َمنْ 
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 (:211)اآلية مفردات عراب إ
)من كان عدّوا َّلّل( سبق إعراب نظريها يف اآلية السابقة )ومالئكته ورسله وجربيل 

الفاء رابطة ْلواب وميكال( أمساء جمرورة معطوفة حبروف العطف على لفظ اْلاللة 
الشرط )إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إن منصوب )عدو( خرب 

 اه مرفوع )للكافرين( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )عدّو(.
 روائع البيان والتفسري

 قال ابن العثيمني يف تفسريها أمجااًل:
 ..عبادته عن مستكرباً  له معادياً  أي{  هلل عدواً  كان من: } تعاىل قوله
 عامل وهم مَلك؛ مجع" املالئكة" و ملالئكته؛ وعدواً  يعين{  ومالئكته: } تعاىل قوله

 ال والنهار الليل, يسبحون لعبادته وسخرهم نور, من وجلّ  عزّ  هللا خلقهم غييب
 وسلم عليه هللا صلى النيب كان الذين وإسرافيل وميكائيل, جربيل, ومنهم يفرتون؛

 ( ..212)الليل صالة افتتاح يف أمساءهم يذكر
 بشرع, إليهم تعاىل هللا أوحى الذين وهم رسول؛ مجع{  ورسله: } تعاىل قوله

 قوله ..أمجعني وسلم عليهم هللا صلى.  حممد وآخرهم نوح, أوهلم بتبليغه؛ وأمرهم
 باب من{  ومالئكته: } تعاىل قوله على معطوف{:  وميكال وجربيل: } تعاىل

 اخلاص؛ شرف على يدل العام على اخلاص وعطف العام؛ على اخلاص عطف
 بالقطر, املوكل ميكائيل هو{  ميكال} و الرسل؛ إىل هللا من بالوحي موكل فجربيل

 جربيل؛ وهو القلوب به ِتىي ِبا موكل أحدمها ألن امللكني؛ هذين وخص والنبات؛
 (217اه )..ميكائيل وهو األرض به ِتىي ِبا موكل والثاين

                                                           
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 211

 ( 1/217) دمشق – اإلميان
 و النار حر من بك أعوذ إسرافيل رب و ميكائيل و جربيل رب اللهمواحلديث الذي قصده املصنف متام متنه"  - 212

 وهناك رويات أخري للحديث.لأللباين اْلامع صحيح يف 1772:  رقم حديث انظر " . القرب عذاب من
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{  فَِإنَّهُ  ِْلِرْبِيلَ  َعُدوًّا َكانَ  َمنْ  ُقلْ }  تعاىل هللا قالبقوله:-رمحه هللا-وفسرها البغوي-
 يا{  قَ ْلِبكَ  َعَلى}  مذكور غري عن كناية القرآن,: يعين{  نزَله}  جربيل: يعين

 من قبله ملا{  َيَدْيهِ  بَ نْيَ  ِلَما}  موافقا{  ُمَصدِّقًا}  هللا بأمر{  اَّللَِّ  بِِإْذنِ }  حممد
 { لِْلُمْؤِمِننيَ  َوُبْشَرى َوُهًدى}  الكتب

 خصهما{  َوِميَكالَ  َوِجرْبِيلَ  َوُرُسِلهِ  َوَمالِئَكِتهِ  َّلِلَِّ  َعُدوًّا َكانَ  َمنْ : } وجل عز قوله
 وختصيصا, تفضيال{  َوَمالِئَكِته}  قوله يف دخوهلما مع املالئكة مجلة من بالذكر
 والرمان النخل خص(  الرمحن-78") ورمان وخنل فاكهة فيهما" تعاىل كقوله

 عدوا كان من يعين أو,: ِبعىن فيهما والواو الفاكهة, ذكر يف دخوهلما مع بالذكر
 َعُدوى  اَّللََّ  فَِإنَّ }  بالكل كافر بالواحد الكافر ألن للكل, عدو فإنه هؤالء ألحد

 (213.اه ){ لِْلَكاِفرِينَ 
 ({.99ِإلَْيَك آياٍت بَ يِّناٍت َوما َيْكُفُر هِبا ِإالَّ اْلفاِسُقوَن )َوَلَقْد أَنْ َزْلنا 

 (:212)اآلية مفردات عراب إ
الواو استئنافّية الالم الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف ِتقيق )أنزلنا( فعل وفاعل 

)اىل( حرف جّر والكاف ضمري متصل يف حمّل جّر متعّلق ب )أنزلنا(, )آيات( 
وعالمة النصب الكسرة, )بيّنات( نعت آليات منصوب مثله  مفعول به منصوب

وعالمة النصب الكسرة الواو عاطفة )ما( نافية )يكفر( مضارع مرفوع الباء حرف 
جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يكفر(, )إاّل( أداة حصر )الفاسقون( 

 اه فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

 : الطربي يف تأويلها ماخمتصره جعفر أبو قال( َوَلَقْد أَنْ َزْلنا ِإلَْيَك آياٍت بَ يِّناتٍ )-

                                                           
 (122/  1)  والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 213
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 212
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 عالمات حممد يا إليك أنزلنا أي ,(آيات إليك أنزلنا ولقد:)بقوله ثناؤه جل يعين
 إىل أنزله الذي هللا كتاب حواه ما هي اآليات وتلك: نبوتك على داالت واضحات

 وأخبار أخبارهم سرائر ومكنون اليهود علوم خفايا من وسلم عليه هللا صلى حممد
 أحبارهم إال يعلمها يكن مل اليت كتبهم تضمنته عما والنبأ إسرائيل, بين من أوائلهم

 يف كانت اليت أحكامهم من وبدلوه, وأواخرهم أوائلهم حرفه وما - وعلماؤهم
. وسلم عليه هللا صلى حممد نبيه على أنزله الذي كتابه يف هللا فأطلعها. التوراة

 (217اه )
 قال ابن العثيمني يف بياهنا: (َوما َيْكُفُر هِبا ِإالَّ اْلفاِسُقونَ  )-

 أي{  الفاسقون إال}  البينات؛ اتاآلي هبذه أي{  هبا يكفر وما: } تعاىل قوله
 يف تعاىل كقوله األكرب, الفسق هنا" الفسق" ب  فاملراد هللا؛ شريعة عن اخلارجون

 [27: السجدة{ ]النار فمأواهم فسقوا الذين وأما: }السجدة سورة
 رمحه هللا يف فوائد اآلية فقال:–وزاد بياناً 

 :.نوعني على الفسق يكون هذا وعلى
 الصاحلات وعملوا آمنوا الذين فأما: }تعاىل قوله يف كما امللة, عن خمرج أكرب فسق
{ النار فمأواهم فسقوا الذين وأما*  يعملون كانوا ِبا نزالً  املأوى جنات فلهم

 مقابالً  هنا الفسق جعل تعاىل أنه الداللة ووجه اآلية؛[ 27 ,19: السجدة]
 ..لإلميان

 ولكن: }تعاىل كقوله العدالة, ينايف ولكنه اإلميان؛ من خيرج ال أصغر فسق: والثاين
{ والعصيان والفسوق الكفر إليكم وكره قلوبكم يف وزينه اإلميان إليكم حبب هللا

                                                           
/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 217
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 يقتضي والعطف ؛{ الكفر} على{ الفسوق} فعطف[ : 6: احلجرات]
 (216اه )..املغايرة

 
ُهْم َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن )  ({.177}َأوَُكلَّما عاَهُدوا َعْهداً نَ َبَذُه َفرِيٌق ِمن ْ

 (:218)اآلية مفردات عراب إ
شرطّية متعّلقة  اهلمزة لالستفهام اإلنكاري الواو عاطفة )كّلما( ظرفّية حينّية

باْلواب, )عاهدوا( فعل ماض وفاعله )عهدا( مفعول به ثان بتضمني عاهدوا معىن 
أعطوا, واملفعول األول حمذوف أي عاهدوا اَّلّل عهدا, )نبذ( فعل ماض واهلاء ضمري 

مفعول به )فريق( فاعل مرفوع )من( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر 
يق(, )بل( حرف إضراب وابتداء )أكثر( مبتدأ و)هم( متعّلق ِبحذوف نعت ل )فر 

 اه مضاف إليه )ال( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 يف تفسريها أمجااًل مانصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
 .هبا الوفاء على صربهم وعدم معاهداهتم, كثرة من التعجيب فيه وهذا

 ذلك" يف السبب ما النقض, عليه ترتب العهد وجد فكلما التكرار, تفيد" ُكلََّما" ف 
 ولو العهود, نقض هلم أوجب الذي هو إمياهنم فعدم يؤمنون, ال أكثرهم أن السبب

 َما َصَدُقوا رَِجالٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ : } فيهم هللا قال من مثل لكانوا إمياهنم, صدق
 (219اه ){  َعَلْيهِ  اَّللََّ  َعاَهُدوا

 .وزاد ابن العثيمني بياناً لآلية فقال مانصه: –
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 هذه ومثل للعطف؛ والواو لالستفهام؛ هنا اهلمزة{:  كلما أوَ : } تعاىل قوله
 أداة فإهنا{  كلما}  أما عليها؛ الكالم سبق وقد كثرياً؛ القرآن يف متكررة الصيغة

 حصل الشرط حصل وكلما وجواهبا؛ شرطها, وقوع كثرة أي.  التكرار تفيد شرط
 قّل, جميئه بتكرر إكرامه تكرار اقتضى" فأكرمه زيد جاء كلما: "قلت فإذا اْلواب؛

 ..كثر أو
 سواء الطوائف بني يكون الذي امليثاق" : العهد" ؛{ عهداً  عاهدوا: } تعاىل قوله

 أمتني بني أو مسلمتني؛ أمتني بني أو كافرة؛ وأمة مسلمة أمة بني ذلك كان
{:  منهم فريق نبذه}  اليهود؛ على يعود{  عاهدوا}  يف والضمري كافرتني؛

.  اليهود من أي.  منهم مجاعة العهد هذا ترك أي.  والرتك الطرح," : النبذ"
 عباد ومع وتعاىل, سبحانه هللا مع إسرائيل بين حال هو وهذا به؛ يفوا ومل فطرحوه,

 والنيب وامليثاق؛ العهد, نبذوا ذلك ومع وامليثاق؛ العهد, عليهم أخذ تعاىل فاهلل هللا؛
 (227اه )..عهده ونبذوا عاهدهم, وسلم عليه هللا صلى

ا جاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُهْم نَ َبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا } َوَلمَّ
 ({.171) اْلِكتاَب ِكتاَب اَّللَِّ َوراَء ظُُهورِِهْم َكأَن َُّهْم ال يَ ْعَلُمونَ 

 (:221)اآلية مفردات عراب إ
الواو عاطفة )ملّا( ظرف ِبعىن حني متضّمن معىن الشرط متعّلق باْلواب نبذ )جاء( 

فعل ماض )وهم( ضمري مّتصل مفعول به )رسول( فاعل مرفوع )من عند( جاّر 
وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )رسول(, )اَّلّل( مضاف إليه جمرور )مصّدق( نعت 

اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر ثان ل )رسول( مرفوع مثله الالم حرف جّر )ما( 
متعّلق ب )مصّدق(, )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما و)هم( 
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مضاف إليه )نبذ( فعل ماض )فريق( فاعل مرفوع )من( حرف جّر )الذين( اسم 
موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت ل )فريق( )أوتوا( فعل ماض مبيّن 

.. والواو نائب فاعل )الكتاب( مفعول به منصوب عامله للمجهول مبيّن على الضمّ 
أوتوا )كتاب( مفعول به منصوب عامله نبذ )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور 

)وراء( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )نبذ( )ظهور( مضاف إليه جمرور و)هم( 
 مضاف إليه )كأّن( حرف مشّبه بالفعل للتشبيه و)هم( اسم كأن )ال( نافية

 اه )يعلمون( مضارع مرفوع والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ا جاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُهْم نَ َبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا )- َوَلمَّ
 قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها ماخمتصره: (اْلِكتاَب ِكتاَب اَّللَِّ 

 هللا من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاءهم ملا اليهود أن ثناؤه جل هللا أخرب
 نبذ)هلل, نيب وسلم عليه هللا صلى حممدا أن التوراة, من أيديهم يف ما بتصديق

 له منهم حسدا مقرين, به كانوا أن بعد ورفضوه جحدوه أهنم: بذلك يعين ,(فريق
 هللا أعطاهم الذين اليهود علماء وهم(. الكتاب أوتوا الذين من:)وقوله. عليه وبغيا
 (222اه ).التوراة ,(هللا كتاب:)بقوله ويعين. فيها وما بالتوراة العلم

 ذكر السعدي بياهنا بقوله: (َوراَء ظُُهورِِهْم َكأَن َُّهْم ال يَ ْعَلُمونَ  )-
 صدقه, يعلمون وهم اْلاهلني من هذا فعلهم يف كأهنم اإلعراض يف أبلغ وهذا

 .به جاء ما  وحقّية
 يؤمنوا مل حيث شيء أيديهم يف يبق مل الكتاب أهل من الفريق هذا أن هبذا تبني
 .يشعرون ال حيث من بكتاهبم كفرا به كفرهم فصار الرسول, هبذا
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 االنتفاع وأمكنه ينفعه, ما ترك من أن اإلهلية واحلكمة القدرية العوائد من كان وملا
 بعبادة ابتلي الرمحن, عبادة ترك فمن يضره, ِبا باالشتغال ابتلي ينتفع, فلم به

 ومن ورجائه, وخوفه هللا غري ِبحبة ابتلي ورجاءه, وخوفه هللا حمبة ترك ومن األوثان,
 بالذل ابتلي لربه, الذل ترك ومن الشيطان, طاعة يف أنفقه هللا طاعة يف ماله ينفق مل

 .بالباطل ابتلي احلق ترك ومن للعبيد,
 السحر من وختتلق الشياطني تتلوا ما اتبعوا هللا كتاب نبذوا ملا اليهود هؤالء كذلك

 سليمان أن وزعموا السحر, للناس الشياطني أخرجت حيث سليمان ملك على
 (227اه ).العظيم امللك له حصل وبه يستعمله كان السالم عليه

 رمحه هللا: -وزاد ابن العثيمني بياناً فقال
 عنه؛ التام االنصراف عن عبارة وهو الظهر؛ وراء بشدة رموه أي{  ظهورهم وراء} 

 يكونوا أن اْلائز من لكان الشمال عن أو اليمني, عن أو أمامهم, نبذوه لو ألهنم
 عنه, واإلعراض التويل, يف أبلغ ذلك كان ظهره وراء ألقاه من لكن به؛ يأخذون

: تعاىل قوله إليه يرجع ال فإنه الظهر وراء ُخلِّف إذا الشيء ألن إليه؛ الرجوع وعدم
 تنصب" . إنّ " عمل: عملها عمل؛ وهلا معىن, هلا" كأن{: " يعلمون ال كأهنم} 

 لكتاب نبذهم يف كأهنم يعين.  التشبيه هنا فهو: معناها وأما اخلرب؛ وترفع االسم,
 (223اه )..حق أنه يعلمون ال ظهورهم وراء هللا

ياِطنُي َعلى ُمْلِك ُسَلْيماَن  ُلوا الشَّ ياِطنَي  }َوات َّبَ ُعوا ما تَ ت ْ َوما َكَفَر ُسَلْيماُن َولِكنَّ الشَّ
ْحَر َوما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بِباِبَل هاُروَت َوماُروَت َوما  َكَفُروا يُ َعلُِّموَن النَّاَس السِّ

ُهما م َنٌة َفال َتْكُفْر فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ْ ا حَنُْن ِفت ْ ا يُ َفّرُِقوَن بِِه يُ َعلِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَ ُقوال ِإمنَّ
 بَ نْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوما ُهْم ِبضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اَّللَِّ َويَ تَ َعلَُّموَن ما َيُضرُُّهْم َوال
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َفُعُهْم َولََقْد َعِلُموا َلَمِن اْشرَتاُه ما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس ما َشَرْوا بِهِ   يَ ن ْ
 ({.172أَنْ ُفَسُهْم َلْو كانُوا يَ ْعَلُموَن )

 (:222)اآلية مفردات عراب إ
 الواو عاطفة )اتّبعوا( فعل ماض مبيّن على الضّم..

والواو فاعل )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به والعائد حمذوف )تتلو( 
فاعل مرفوع )على مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الواو )الشياطني( 

ملك( جاّر وجمرور متعّلق ب )تتلو( بتضمينه معىن تتقّول )سليمان( مضاف إليه 
جمرور وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه من الصرف الواو اعرتاضّية )ما( نافية )كفر( 

فعل ماض )سليمان( فاعل مرفوع الواو عاطفة )لكّن( حرف مشّبه بالفعل 
ّن منصوب )كفروا( مثل اتّبعوا, )يعّلمون( مضارع لالستدراك )الشياطني( اسم لك

مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )الناس( مفعول به منصوب 
)السحر( مفعول به ثان منصوب الواو عاطفة )ما( اسم موصول يف حمّل نصب 

معطوف على السحر )أنزل( فعل ماض مبيّن للمجهول, ونائب الفاعل ضمري 
هو )على امللكني( جاّر وجمرور متعّلق ب )أنزل( وعالمة اْلّر الياء مسترت تقديره 

فهو مثىّن )ببابل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من امللكني, وعالمة اْلّر 
الفتحة المتناعه من التنوين للعلمّية والعجمة )هاروت( بدل من امللكني جمرور مثله 

لمّية والعجمة )ماروت( معطوف بالواو وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه من الصرف للع
 على هاروت جمرور مثله وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه من الصرف.

الواو استئنافّية )ما( نافية )يعّلمان( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. 
و)األلف( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )من( حرف جّر زائد )أحد( جمرور لفظا 

فعول به )حىّت( حرف غاية وجّر )يقوال( مضارع منصوب ب )أن( منصوب حماّل م
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 مضمرة بعد حىّت وعالمة النصب حذف النون.
 واملصدر املؤّول من )أن يقوال( يف حمّل جّر ب )حىّت( متعّلق ب )يعّلمان(.

)إمّنا( كافّة ومكفوفة )حنن( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )فتنة( خرب مرفوع الفاء 
ب شرط مقّدر )ال( ناهية جازمة )تكفر( مضارع جمزوم والفاعل ضمري رابطة ْلوا

مسترت تقديره أنت الفاء استئنافّية )يتعّلمون( مثل يعّلمون )من( حرف جّر و)مها( 
ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )يتعّلمون(, )ما( اسم موصول يف حمّل نصب 

هلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب مفعول به )يفّرقون( مثل يعّلمون الباء حرف جّر وا
)يفّرقون( )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )يفّرقون(, )املرء( مضاف إليه 

جمرور )زوج( معطوف بالواو على املرء جمرور مثله واهلاء مضاف إليه. الواو اعرتاضّية 
أو حالّية )ما( نافية حجازية تعمل عمل ليس )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع اسم 

الباء حرف جّر زائد )ضارّين( اسم جمرور لفظا منصوب حماّل خرب ما وعالمة ما 
اْلّر الياء )به( مثل السابق متعّلق ِبحذوف حال من أحد أي: من أحد واقع به 

)من( حرف جّر زائد )أحد( جمرور لفظا منصوب حماّل مفعول به السم الفاعل 
ِبحذوف حال من اهلاء يف به,  ضارّين )اال( أداة حصر )بإذن( جاّر وجمرور متعّلق

أي مقرونا بإذن اَّلّل, أو من الضمري يف ضارّين, أو من أحد, )اَّلّل( مضاف اليه 
 جمرور.

الواو عاطفة )يتعّلمون( مثل السابق )ما( موصول يف حمّل نصب مفعول به )يضّر( 
مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و)هم( ضمري مّتصل مفعول به الواو 

عاطفة )ال( نافية )ينفع( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و)هم( 
مفعول به. الواو عاطفة الالم الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف ِتقيق )علموا( 

فعل ماض مبيّن على الضّم وفاعله الالم الم االبتداء عّلقت علم عن العمل )من( 
ل ماض واهلاء مفعول به, والفاعل اسم موصول يف حمّل رفع مبتدأ )اشرتى( فع

ضمري مسترت تقديره هو )ما( نافية مهملة الالم حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر 
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متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )يف اآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 
, )من( حرف جّر زائد )خالق( جمرور لفظا -نعت تقّدم على املنعوت -خالق

 تدأ مؤّخر.مرفوع حماّل مب
الواو عاطفة الالم الم القسم لقسم مقّدر )بئس( فعل ماض جامد النشاء الذّم, 

والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره هو )ما( نكرة يف حمّل نصب متييز للضمري 
املسترت, )شروا( فعل وفاعل الباء حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مّتصل )شروا( بتضمينه معىن استبدلوا )
مضاف إليه, )لو( حرف شرط غري جازم )كانوا( فعل ماض ناقص مبيّن على 

 اه الضّم.. والواو اسم كان )يعلمون( مثل يعّلمون.
 روائع البيان والتفسري

ياِطنُي َعلى ُمْلِك ُسَلْيماَن َوما َكَفَر ُسَلْيمانُ )- ُلوا الشَّ ياِطنَي   َوات َّبَ ُعوا ما تَ ت ْ َولِكنَّ الشَّ
ْحَر   يف تفسريها بتصرف: -رمحه هللا–قال البغوي ( َكَفُروا يُ َعلُِّموَن النَّاَس السِّ

: من لكنه ؛"تقرأ" ِبعىن ليست هنا{  تتلو} و اليهود؛ أي{  واتبعوا: } تعاىل قوله
 ملك على}  به؛ وتأخذ الشياطني, تَ ْتبعه ما أي ؛" .تبعه: "ِبعىن.  يتلوه تاله

 ؛{ سليمان ملك على: } تعاىل قال وإمنا عهده؛ يف أي ملكه؛ يف أي{  سليمان
 له فسخر: بعده من ألحد ينبغي ال ملكاً  ووهبه وامللك, النبوة, بني له مجع هللا ألن

 وكل رسواًل؛ نبياً  ملكاً  كان السالم عليه سليمان فإن والشياطني؛ واْلن, الرياح,
 رسالً  أرسلنا ولقد: }تعاىل لقوله رسل؛ أنبياء فهم األنبياء من القرآن يف ذكر من
 أن.  هللا قاتلهم.  اليهود وعند ؛[ 68: غافر{ ]عليك قصصنا من منهم قبلك من

 موسى بعد كان وسليمان ورسول؛ ونيب, ملك, ريب ال وهو فقط؛ ملك سليمان
...{ موسى بعد من إسرائيل بين من املأل إىل تر أمل: }تعاىل لقوله السالم؛ عليه

 وسليمان ؛[ 221: البقرة{ ]جالوت داود وقتل: }تعاىل قوله إىل[ 237: البقرة]
 ... السالم عليهما.  داود ابن هو
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 ..تعليِمه أو السحر؛ بتعلم أي{  سليمان كفر وما: } تعاىل قوله
 رمحه هللا:-مث قال

 الشياطني ألن باْلمع؛ وجاءت شيطان؛ مجع{  الشياطني ولكن: } تعاىل وقوله
ر{:  كفروا} و بعضاً؛ بعضهم ويعلم بعض, إىل بعضهم يوحي  بقوله هذا فسَّ

 سببه, خفيَ  شيء كل هو اللغة يف" السحر"و ؛{ السحر الناس يعلمون: }تعاىل
 ألن ؛( 227")لسحراً  البيان من إن: "وسلم عليه هللا صلى الرسول قول ومنه ولطف؛

 نفسه من جيد اإلنسان إن حىت واألمساع النفوس, جيذب.  الفصاحة وهو.  البيان
 السحر هو ليس لكن الناس؛ فيسحر به, والتأثر البيان, هذا مساع إىل يشده ما

 فيؤثر الساحر, فيها ينفث ورُقى ُعَقد,: املذموم بالسحر املراد وإمنا ذمه؛ ورد الذي
 يزيل ما ومنه ميرض؛ ما ومنه يقتل؛ ما منه: أنواع وهو وعقله؛ املسحور, بدن يف

 أو يكن, مل ما يسمع حبيث املرء, حواس يغري ما ومنه اإلنسان؛ وخيدر العقل,
 يوجب ما ومنه املودة؛ جيلب ما ومنه ساكناً؛ املتحرك أو متحركاً, الساكن يشاهد

 ..األنواع هذه يعرفون وأهله أنواع؛ السحر أن املهم البغضاء؛
 يعين{  كفروا}  يف الفاعل من حالية مجلة{ السحر الناس يعلمون: }تعاىل قوله

 نوع لبيان استئنافية تكون أن وجيوز السحر؛ الناس يعلمون كوهنم حال
 (226اه )..كفرهم

َوما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بِباِبَل هاُروَت َوماُروَت َوما يُ َعلِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَ ُقوال )-
َنٌة َفال َتْكُفرْ  ا حَنُْن ِفت ْ  يف تفسريه مانصه:-العثيمني قال ابن( ِإمنَّ
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 ما أيضاً  واتبعوا يعين{  وماروت هاروت ببابل امللكني على أنزل وما: } تعاىل قوله 
{  املَلكني} و ؛{ تتلو ما واتبعوا: } قوله على معطوفة واْلملة امللكني؛ على أنزل

 "املَلك" أن" مِلك"و" مَلك" بني والفرق مَلك؛ تثنية الالم بفتح
" بابل" و سلطة؛ له الذي احلاكم: الالم بكسر" املِلك"و املالئكة؛ واحد الالم بفتح

 لبيان{  امللكني}  على بيان عطف{  وماروت هاروت} و العراق؛ يف لبلد اسم
 ..السحر أنواع من شيء عليهما واملنزَّل أعجميان؛ امسان ومها امسهما؛

 أي{  أحد من}  وماروت هاروت, امللكان أي{  يعلِّمان وما: } تعاىل قوله
 ..للتوكيد{  ِمن}  وزيدت أحداً؛

 السحر يريد من ليتبني للناس؛ اختبار أي{  فتنة حنن إمنا يقوال حىت: } تعاىل قوله
 .يريده ال ممن

 .السحر بتعلم أي{  تكفر فال: } تعاىل قوله 
يف فوائد اآلية نصيحة تنبع من مدلول تفسريه هلا حنب أن نذكرها  -رمحه هللا -وله
 قال:-هنا

 لقوله وامتحاناً؛ ,. ابتالءً  أي.  للناس فتنةً  املعصية أسباب ييسر قد تعاىل هللا أن
 حىت أحد من يعلمان وما وماروت هاروت ببابل امللكني على أنزل وما: } تعاىل
 واذكر تفعلها؛ أن املعصية أسباب لك تيسرت إذا إياك فإياك ؛{ فتنة حنن إمنا يقوال
 فلم ؛. البحر صيد أعين.  السبت يوم الصيد عليهم ُحّرِم حني إسرائيل بين قصة

 قردة كونوا: }تعاىل هللا هلم فقال السبت؛ يوم صيدها على ِتيلوا حىت يصربوا
 حني وسلم عليه هللا صلى حممد أصحاب قصة واذكر ؛[ 72: البقرة{ ]خاسئني

 أحد يُقدم فلم ورماحهم؛ أيديهم, تناله بالصيد حمرِمون وهم وجل عز هللا ابتالهم
 املعصية؛ أسباب تيسري يف.  وتعاىل تبارك.  هللا حكمة لك يتبني حىت عليه منهم

 (228اه ) ..غريه من الصابر ليبلوَ 
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ُهما ما يُ َفّرُِقوَن بِِه بَ نْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ )- رمحه هللا يف -السعدي قال( فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ْ
 تفسريها:

ُهَما فَ َيتَ َعلَُّمونَ : } فقال السحر مفاسد ذكر مث {  َوَزْوِجهِ  اْلَمْرءِ  بَ نْيَ  بِهِ  يُ َفّرُِقونَ  َما ِمن ْ
 َوَجَعلَ : } حقهما يف قال هللا ألن غريمها, ِبحبة تقاس ال الزوجني حمبة أن مع

َنُكمْ   هللا, بإذن يضر وأنه حقيقة, له السحر أن على دليل هذا ويف{  َوَرمْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ
 هذه يف كما هللا, ِبشيئة املتعلق وهو قدري, إذن: نوعان واإلذن هللا, بإرادة: أي

 قَ ْلِبكَ  َعَلى نزَلهُ  فَِإنَّهُ : } السابقة اآلية يف تعاىل قوله يف كما شرعي وإذن اآلية,
 فإهنا التأثري, قوة يف بلغت مهما األسباب أن أشبهها وما اآلية هذه ويف{  اَّللَِّ  بِِإْذنِ 
 فرق من األصل هذا يف خيالف ومل التأثري, يف مستقلة ليست والقدر للقضاء تابعة
 فأخرجوها للمشيئة, تابعة غري مستقلة أهنا زعموا العباد, أفعال يف القدرية غري األمة

 (229اه ).والتابعني الصحابة وإمجاع رسوله وسنة هللا كتاب فخالفوا هللا, قدرة عن
َفُعُهمْ َوما ُهْم ِبضارِّيَن )-  (بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اَّللَِّ َويَ تَ َعلَُّموَن ما َيُضرُُّهْم َوال يَ ن ْ

 حممد وقال. هللا بقضاء إال: الثوري سفيان قال رمحه هللا يف تفسريها:-قال ابن كثري
 ُهمْ  َوَما: } البصري احلسن وقال. أراد ما وبني بينه هللا بتخلية إال إسحاق بن

 مل ومن عليه, سلطهم هللا شاء من نَ َعم,: قال{  اَّللَِّ  بِِإْذنِ  ِإال َأَحدٍ  ِمنْ  بِهِ  ِبَضارِّينَ 
 ويف تعاىل, هللا قال كما هللا, بإذن إال أحد ضر يستطيعون وال يسلط, مل هللا يشأ

: } تعاىل وقوله .فيه دخل من إال السحر هذا يضر ال: قال أنه احلسن عن رواية
َفُعُهمْ  َوال َيُضرُُّهمْ  َما َويَ تَ َعلَُّمونَ   يوازي نفع له وليس دينهم, يف يضرهم: أي{  يَ ن ْ

 (277اه ). ضرره
                                                           

/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 229
71) 
 ( 773/  1)والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - - 277
 

 



268 

 

َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشرَتاُه ما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس ما َشَرْوا بِِه أَنْ ُفَسُهْم  )-
 (َلْو كانُوا يَ ْعَلُمونَ 

 : يف تفسريها -رمحه هللا–قال ابن العثيمني 
 مؤكدة اْلملة{:  خالق من اآلخرة يف له ما اشرتاه ملن علموا ولقد: } تعاىل قوله

 الم الالم{:  اشرتاه ملن} و ؛" قد" و جوابه, يف الواقعة والالم املقدر, بالقسم
: } مجلة وخربه مبتدأ؛" َمن" و العمل؛ عن{  علموا}  للفعل معلِّقة وهي االبتداء؛

 مسد سدت نصب حمل يف واْلملة نصيب؛ أي{  خالق من اآلخرة يف له ما
 له ليس بتعلمه ابتغاه من أن للسحر املتعلمون هؤالء علم أي{  علموا}  مفعويَل 
 قوله ( تكفر فال فتنة حنن إمنا: ) امللكني قول من ذلك وعلموا اآلخرة؛ يف نصيب

 لبئس وهللا: والتقدير للقسم؛ موطئة الالم{:  أنفسهم به شروا ما ولبئس: } تعاىل
: ومثله ؛. جامد وهو.  الذم إلنشاء ماض فعل" بئس" و أنفسهم؛ به شروا ما

: صيغتها عن تتغري ال ألهنا اْلامدة؛ األفعال ويسموهنا ؛"ليس"و ,"عسى"و ,"نعم"
 ؛"بئس" فاعل وهي موصول؛ اسم{  ما} و أمراً؛ وال مضارعاً, تكون فال

 الشراء ألن العربية؛ اللغة يف باعوا ِبعىن{  شروا} و حمذوف؛ بالذم واملخصوص
 هللا قال جالب, والشاري طالب؛ فاملشرتي السلعة؛ أخذ هو" االشرتاء"و بيع؛

[ 276: البقرة{ ]هللا مرضات ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن: }وتعاىل سبحانه
 أنفسهم؛ به باعوا أي{  أنفسهم به شروا ما لبئس: } تعاىل فقوله يبيعها؛ يعين

 أنفسهم؛: السحر هذا يف بذلوه الذي الثمن السحر, اشرتوا ملا احلقيقة يف ألهنم
 إطالقاً؛ ربح فيها هلم ليس اآلن الدنيا صارت أنفسهم؛ خسروا احلقيقة يف ألهنم

 ..واآلخرة الدنيا, فخسروا أيضاً؛ ربح فيها هلم ليس واآلخرة
 تعلَّموا ما: تقديره حمذوف وجواهبا شرطية؛ مجلة{:  يعلمون كانوا لو: } تعاىل قوله

 وهنا السحر؛ تعلموا ما بعلمهم املنتفعني العلم ذوي من كانوا لو: يعين السحر؛
 ألن ؛{ أنفسهم به شروا ما}  على يقف وأن ,{ لو} ب  يبتدئ أن للقارئ ينبغي



269 

 

 فليس علمهم عدم حال يف أما علمهم؛ حال يف الذم حمل أن يوهم الوصل
 عمل عملوا حيث توبيخهم,: املراد املعىن إذ املراد؛ املعىن خالف وهذا! مذموماً 

 (271اه )..باْلهل عليهم نداء{  يعلمون كانوا لو: } تعاىل فقوله اْلاهل؛
 

ٌر َلْو كانُوا   ({177يَ ْعَلُموَن )}َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخي ْ
 (:272)اآلية مفردات عراب إ

الواو استئنافّية )لو( حرف شرط غري جازم )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)هم( 
 ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم إّن )آمنوا( فعل وفاعل.

واملصدر املؤّول من )أّن( وامسها وخربها يف حمّل رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره 
طفة )اتّقوا( فعل ماض مبيّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة ثبت. الواو عا

اللتقاء الساكنني.. والواو فاعل الالم واقعة يف جواب لو, )مثوبة( مبتدأ مرفوع )من 
عند( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )مثوبة(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه 

)كانوا( فعل ماض ناقص.. والواو اسم  جمرور )خري( خرب مرفوع )لو( مثل األول 
 اه كان )يعلمون( فعل مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا:-قال ابن العثيمني (َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنوا َوات ََّقْوا )-

 فاإلميان جبوارحهم؛ أي{  واتقوا}  بقلوهبم أي{  آمنوا أهنم ولو: } تعاىل قوله
 اإلميان صار بينهما جيمع مل وإن بينهما؛ مجع إذا هذا باْلوارح؛ والتقوى بالقلب؛

 التقوى" وسلم عليه هللا صلى النيب لقول لإلميان؛ شاملة والتقوى للتقوى, شامالً 
 مع التصديق: "واْلماعة السنة أهل عند واإلميان قلبه؛ إىل وأشار( 277")هاهنا

                                                           
 ( 237/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -271
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 272

 ( 1/221) دمشق – اإلميان
 رمحه هللا -للعالمة األلباين ( 177 - 99/  8)  اإلرواء ,و(1926باب ) -الرتمذي سنن)  صحيح انظر- 277
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 وقاية اختاذ وهي َوقْ َوى؛: أصلها" التقوى" و بإميان؛ فليس وإال ؛"واإلذعان القبول,
 يف قيل ما أمجع وهذا نواهيه؛ واجتناب هللا, أوامر بفعل وذلك هللا؛ عذاب من

 ترجو هللا من نور على هللا بطاعة تعمل أن" التقوى: "قال فبعضهم وإال معناها؛
 (273.اه )هللا عقاب ختشى هللا من نور على هللا معصية ترتك وأن هللا؛ ثواب

ٌر َلْو كانُوا يَ ْعَلُمونَ )- الطربي يف تفسريها  جعفر أبو قال (َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخي ْ
 : ماخمتصره

". ومثوبة وثوابا إثابة أثبتك: القائل قول من مصدر العرب, كالم يف" املثوبة"و
 أي,": إليك أثبته:"يقال مث. رجع: ِبعىن" الشيء إليك ثاب:"من ذلك فأصل
 إرجاعه": وغريها اهلدية على الرجل الرجل إثابة"معىن فكان. ورددته إليك رجعته

 هديته أو عمله من غريه معوض كل جعل مث. عوضا منها عليه ورده  بدال منها إليه
 أعماهلم, على عباده وجل عز هللا" ثواب"ومنه. له مثيبا: إليه منه سلفت له يد أو

 الذي عملهم من بدل إليهم يرجع حىت عليه, واْلزاء العوض إياهم إعطائه ِبعىن
 (272اه ).له عملوا

}يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ُقوُلوا راِعنا َوُقولُوا اْنظُْرنا َوامْسَُعوا َولِْلكاِفرِيَن َعذاٌب أَلِيٌم 
(173}) 

 (:277)اآلية مفردات عراب إ
)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها(  

حرف تنبيه )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب نعت ل )أّي( أو بدل منه 
 )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم..

                                                           
 ( 227/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري-273
   328/ 2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 272

 /1617 ) 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 277
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والواو فاعل )ال( ناهية جازمة )تقولوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون.. 
و فاعل )راع( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة و)نا( ضمري مفعول به والوا

والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت الواو عاطفة )قولوا( أمر مبيّن على حذف النون.. 
والواو فاعل )انظر( أمر دعائي )ونا( مفعول به والفاعل أنت, الواو عاطفة )امسعوا( 

ن( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم مثل قولوا. الواو استئنافّية )للكافري
 اه )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت ل )عذاب( مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا:-قال ابن العثيمني (ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ُقوُلوا راِعناايا  )-

 به؛ االهتمام على دليل بالنداء احلكم تصدير{:  آمنوا الذين أيها يا: } تعاىل قوله
 هذا تنفيذ أن على دليل اإلميان بوصف النداء مث املناَدى؛ انتباه يوجب النداء ألن

 مسعود ابن قال اإلميان؛ يف نقص فواته أن وعلى اإلميان؛ مقتضيات من احلكم
 يعين.  مسعك فأرعها{  آمنوا الذين أيها يا: } يقول هللا مسعت إذا: "عنه هللا رضي

 ال: } النهي من اآلية وهذه". عنه ينهى شر أو به, يأمر خري فإنه ؛. هلا استمع
 راعنا} و راعنا؛ وسلم عليه هللا صلى النيب خماطبة عند تقولوا ال يعين{ راعنا تقولوا

 أن أرادوا إذا الصحابة وكان عليه؛ واحملافظة بالشيء, العناية وهي املراعاة؛ من{ 
 اليهود وكان ؛" راعنا هللا, رسول يا: "قالوا وسلم عليه هللا صلى الرسول مع يتكلموا

 اسم" راعنا" يريدون سيئاً؛ معىن هبا يريدون اليهود لكن ؛"راعنا حممد, يا: "يقولون
" الرعونة" ومعىن راعن؛ وسلم عليه هللا صلى الرسول أن يعين الرعونة؛ من فاعل

 وجل عز هللا هنى للمعنيني حمتمل وهو واحداً  اللفظ كان ملا لكن واهلوج؛ احلمق,
 يتظاهر من الناس من وألن الظن؛ سوء عن وابتعاداً  تأدباً, يقولوه أن املؤمنني
 هُني فلهذا اليهود؛ أرادت ما يريد وهو" راعنا: "يقول فرِبا.  املنافقني مثل.  باإلميان

 (276اه )..ذلك عن املسلمون
                                                           

 (  222/ 7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 276
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 :قال القرطيب بتصرف(َولِْلكاِفرِيَن َعذاٌب أَلِيمٌ َوُقوُلوا اْنظُْرنا َوامْسَُعوا )-
 باإلجالل, َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى خياطبوه أن أمروا" اْنظُْرنا َوُقوُلوا:" تعاىل قوله

  .التعدية حرف فحذف إلينا, وانظر علينا أقبل: واملعىن
 .بنا وتأن انتظرنا املعىن: وقيل. لنا وبني فهمنا املعىن: جماهد وقال مث قال

 فبدلت راعنا, معىن هو وهذا احلال, بتدبر املقرتن العني نظر استدعاء والظاهر
 رمحه هللا:-مث قال. اليهود تعلق وزال للمؤمنني اللفظة

 ضمنه يف الذي السمع على حض وجل, عز وأمر هنى ملا" َوامْسَُعوا:" تعاىل قوله
 (278اه ).أليما عذابا فكفر أمره خالف ملن أن وأعلم. الطاعة

 فقال مانصه:–رمحه هللا  –وفسرها ابن العثيمني - 
: } تقولوا فال ينتظركم أن الرسول من أردمت إذا يعين{  انظرنا وقولوا: } تعاىل قوله

 كما االنتظار, ِبعىن هنا" النظر"و طلب؛ فعل{:  انظرنا: } قولوا ولكن ؛{ راعنا
[ 217: البقرة{ ]الغمام من ظلل يف هللا يأتيهم أن إال ينظرون هل: }تعاىل قوله يف

 ..هؤالء ينتظر ما أي ,
 مساع امسعوا أي االستجابة؛ ِبعىن السمع من أمر فعل{  وامسعوا: } تعاىل قوله

 ال وهم مسعنا قالوا كالذين تكونوا وال: }تعاىل قال كما وقبول, استجابة,
 عنه تنهون وما فافعلوه, به تؤمرون ما امسعوا يعين[ 21: األنفال{ ]يسمعون

 ..فاتركوه
 عذاب} و اليهود؛ هنا" الكافرين" ب  املراد ؛{ أليم عذاب وللكافرين: } تعاىل قوله

 (279اه )..مؤمل ِبعىن{  أليم} و عقوبة؛ ِبعىن{ 
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}ما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َوال اْلُمْشرِِكنَي َأْن يُ نَ زََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن  
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ) ُ خَيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيشاُء َواَّللَّ  ({.172رَبُِّكْم َواَّللَّ

 (:237)اآلية مفردات عراب إ
)ما( نافية )يوّد( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول فاعل )كفروا( فعل وفاعل  

)من أهل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل كفروا )الكتاب( مضاف 
إليه جمرور الواو عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )املشركني( معطوفة على أهل جمرور 

ونصب )ينّزل( مضارع مبيّن للمجهول  مثله وعالمة اْلّر الياء )أن( حرف مصدري
منصوب )على( حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب )ينّزل(, 
)من( حرف جّر زائد )خري( جمرور لفظا مرفوع حماّل نائب فاعل )من رّب( جاّر 

 وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل )خري(, و)كم( مضاف إليه.
 حمّل نصب مفعول به ل )يوّد(.واملصدر املؤّول من )أن ينّزل( يف 

الواو استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )خيتّص( مضارع مرفوع والفاعل ضمري 
مسترت تقديره هو )برمحة( جاّر وجمرور متعّلق ب )خيتّص(, واهلاء ضمري مضاف إليه 

)من( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به, )يشاء( فعل مضارع مرفوع, والفاعل 
مري مسترت تقديره هو أي اَّلّل, ومفعول يشاء حمذوف أي يشاء اختصاصه الواو ض

عاطفة )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ذو( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو )الفضل( 
 اه مضاف إليه جمرور )العظيم( نعت للفضل جمرور مثله.

 روائع البيان والتفسري
َأْن يُ نَ زََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن  املشركني وال الكتاب أهل من كفروا الذين يود ما} 

 رمحه هللا:-قال ابن العثيمني :{ رَبُِّكمْ 
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 ِمن} و احملبة؛ خالص" الود" و ُيب؛ ِبعىن{  يود} و نافية؛{  ما: } تعاىل قوله
 كلهم الكتاب أهل أن املعىن يصري وعليه للتبعيض؛ وليست اْلنس؛ لبيان هنا{ 

 ما: يعين{  الكتاب أهل من: } تعاىل قوله على معطوفة{  املشركني وال}  كفار؛
 ألهنا ؛{ املشركني وال: } تعاىل قال وهلذا هؤالء؛ وال هؤالء, من كفروا الذين يود

 من}  تكون هذا فعلى بالرفع؛ لكانت{  كفروا الذين}  على معطوفة كانت لو
 الكتاب؛ أهل هم الذين.  الصنف هذا من كفروا الذين أي اْلنس؛ لبيان{ 

 ..املشركني من وكذلك
 يود}  مفعول{  ينزل أن{: }  ربكم من خري من عليكم ينزل أن: } تعاىل قوله

 إعراباً؛ زائدة{  ِمن{: }  خري من: } تعاىل وقوله خري؛ تنزيل يودون ما: يعين{ 
 من للكافرين حصل لو والكثري؛ القليل واآلخرة, الدنيا, خري يشمل هنا" اخلري" و

 املسلمني عن القطر مينعوا أن املشركني ومن والنصارى, اليهود, من الكتاب أهل
 عنا النافع العلم مينعوا أن متكنوا ولو خري؛ أيّ  علينا ينزل أن يودون ما ألهنم لفعلوا؛
 عليه هللا صلى الرسول زمان يف واملشركني الكتاب بأهل خاصاً  ليس وهذا لفعلوا؛
 على دال وهو ؛{ يود ما: } املضارع بصيغة جاء وهلذا عام؛ هو بل وسلم؛

 ..االستمرار
يف فوائد اآلية ما قد يقع من التباس وإشكال يف وجود تعارض بني  -رمحه هللا-ونبه 

 آيات القرآن فقال:
 اليهود آمنوا للذين عداوة الناس أشد لتجدن: }تعاىل قوله اآلية هذه يعارض ال    

 بأن ذلك نصارى إنا قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقرهبم ولتجدن أشركوا والذين
 يف اآلية هذه ألن ؛[ 82: املائدة{ ]يستكربون ال وأهنم ورهباناً  قسيسني منهم

 صفاهتم من الذين والرهبان القسيسون, منهم الذين وهم: النصارى من معني صنف
 عليه انطبقت بعده أو الرسول, عهد يف الصنف هذا وجد فإذا يستكربون؛ ال أهنم

 للمسلمني يعيد أن هللا نسأل بعيد؛ زمن منذ النصارى حال اختلفت لكن اآلية؛
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 فيعدوا الكفر, أهل من وغريهم النصارى, عداوة حقيقة يعرفوا حىت وكرامتهم, عزهتم
 (231اه )..العدة هلم

ُ ُذو اْلَفْضِل - ُ خَيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيشاُء َواَّللَّ وذكر أبو جعفر الطربي يف  (اْلَعِظيمِ َواَّللَّ
 تفسريه مانصه:

 بنبوته يشاء من خيتص وهللا(: يشاء من برمحته خيتص وهللا:)ثناؤه جل بقوله يعين
 فيهديه أحب من على باإلميان فيتفضل خلقه, من يشاء من إىل فريسله ورسالته,

 هللا جعل وإمنا. خلقه من غريهم دون هبا إفرادهم هبا, إياهم" اختصاصه"و. له
 له منه رمحة عباده, من هدى من وهدايته خلقه, من إليه أرسل من إىل رسالته
 رمحة ذلك وكل. ثناءه هبا واستحقاقه باْلنة, هبا وفوزه وحمبته رضاه إىل هبا ليصريه

 أن عن ثناؤه جل هللا من خرب فإنه(. العظيم الفضل ذو وهللا:)قوله وأما .له هللا من
 عليهم, منه وتفضال ابتداء عنده من فإنه ودنياهم, دينهم يف عباده ناله خري كل

 (232اه ) .عليه ذلك منهم استحقاق غري من
}ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسها نَْأِت خِبَرْيٍ ِمْنها أَْو ِمْثِلها َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعلى ُكلِّ 

 ({.177َشْيٍء َقِديٌر )
 (:237)اآلية مفردات عراب إ

)ما( اسم شرط جازم يف حمّل نصب مفعول به مقّدم )ننسخ( مضارع جمزوم فعل  
الشرط, والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )من آية( جاّر وجمرور متعّلق 

ِبحذوف حال من اسم الشرط, )أو( حرف عطف )ننس( مضارع جمزوم معطوف 

                                                           
 ( 223/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري 231
   361/  2)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 232

/1633  ) 
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 237

 ( 1/227) دمشق – اإلميان



276 

 

 مسترت تقديره حنن )نأت( على ننسخ و)ها( ضمري مفعول به, والفاعل ضمري
مضارع جمزوم جواب الشرط وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة, والفاعل حنن للتعظيم 

)خبري( جاّر وجمرور متعّلق ب )نأت(, )من( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر 
متعّلق ب )خري(, )أو( مثل األول )مثل( معطوف على خري جمرور مثله و)ها( 

ستفهام التقريرّي )مل( حرف نفي وجزم وقلب )تعلم( مضارع مضاف إليه. اهلمزة لال
جمزوم, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( 

لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )على كّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )قدير(, )شيء( 
 اه مضاف إليه جمرور )قدير( خرب مرفوع.

 سريروائع البيان والتف
 -الطربي جعفر أبو قال (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسها نَْأِت خِبَرْيٍ ِمْنها َأْو ِمْثِلها)-

 غريه إىل آية, حكم من ننقل ما(: آية من ننسخ ما:)بقوله ثناؤه جل يعين: رمحه هللا
 وال. مباحا واحملظور حمظورا, واملباح حراما, احلالل ُيول أن وذلك. ونغريه فنبدله

 األخبار, فأما. واإلباحة واملنع واإلطالق, واحلظر والنهي, األمر يف إال ذلك يكون
 (233اه ).منسوخ وال ناسخ فيها يكون فال

 ماخمتصره: -رمحه هللا-وقال السعدي-
 آخر, حكم إىل مشروع, حكم من املكلفني نقل النسخ فحقيقة النقل, هو: النسخ

 مذكور وهو جيوز, ال أنه ويزعمون النسخ, ينكرون اليهود وكان إسقاطه, إىل أو
 .حمض وهوى كفر له فإنكارهم التوراة, يف عندهم

: أي{  نُ ْنِسَها أَوْ }  آية من ينسخ ما وأنه النسخ, يف حكمته عن تعاىل هللا فأخرب
َها خِبَرْيٍ  نَْأتِ }  قلوهبم, من فنزيلها العباد, ننسها  .{ ِمْثِلَها أَوْ }  لكم وأنفع{  ِمن ْ
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 يزداد تعاىل فضله ألن األول؛ من لكم مصلحة ألقل يكون ال النسخ أن على فدل
 .التسهيل غاية دينها عليها سهل اليت األمة, هذه على خصوصا

 مث قال:
 ورمحته هللا حكمة بذلك عرف النسخ, من والسنة القرآن يف وقع ما تأمل ومن

 (232اه ).بلطفه يشعرون ال حيث من مصاحلهم, إىل وإيصاهلم عباده,
ملعناها اللغوي وافياً  ْلزئية من اآلية بياناً يف تفسريه هلذه ا عثيمني بن ذكر او -

 بضمري{  ننسها أو آية من ننسخ: } تعاىل قوله رمحه هللا: –قال والشرعي ..
 أو اإلزالة؛: اللغة يف معناه" النسخ"و واحد؛ هللا ألن للتعدد؛ وليس للتعظيم؛ اْلمع

 والثاين أزالته؛ يعين" الظل الشمس نسخت: "كقوهلم فاألول النقل؛ يشبه ما
 نقش وإمنا ينقله؛ ومل يزله, مل الكتاب ناسخ إذ ؛"الكتاب نسخت: "كقوهلم
 امنحت نسخته إذا كان نقله يعين" الكتاب نسخ" كان لو ألنه وكلماته؛ حروفه,

 شرعي, دليل حكم رفع فإنه: الشرع يف أما كذلك؛ األمر وليس األول؛ من حروفه
 جازم شرط اسم{  ما}  ألن اْلنس؛ لبيان{  ِمن} و شرعي؛ بدليل لفظه, أو

 دون والنهي األمر به الذي النسخ حمل ألهنا الشرعية؛ اآلية" اآلية" ب  واملراد مبهم؛
 ..الكونية اآلية

{  ننسأها}  وأما معلوم؛ عن القلب ذهول وهو النسيان؛ من{  ننسها: } وقوله
 هللا أن أي اإلنزال؛ تأخري أو احلكم, تأخري: ومعناه التأخري؛ وهو ؛"النسأ" من فهو

 وأما بغريها؛ أبدهلا وتعاىل سبحانه هللا ولكن بعد؛ تنزل مل اآلية فتكون إنزاهلا, يؤخر
 وسلم عليه هللا صلى الرسول جنعل ِبعىن النسيان؛ من فهو{  ننسها}  قراءة على

 7: األعلى{ ]هللا شاء ما إال*  تنسى فال سنقرئك: }تعاىل قوله يف كما ينساها,
 يقتضي ال النسيان جمرد ألن النسيان؛ جمرد وليس اآلية؛ رفع هنا به واملراد ؛[ 6. 
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 يف كما باقية وهي اآلية؛ بعض ينسى قد وسلم عليه هللا صلى فالنيب النسخ؛
 له فقال يقرأه مل شيئاً  فرتك الصالة يف قرأ وسلم عليه هللا صلى النيب أن: "احلديث

 هالَّ : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال وكذا, كذا آية تركت: رجل
 (236اه )(" ..237)أذكرتنيها

َ َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  )-  قال ابن العثيمني يف تفسريه: (َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللَّ
 جاءت وكلما التقرير؛ به واملراد لالستفهام؛ هنا اهلمزة{  تعلم أمل: } تعاىل قوله

: الشرح{ ]صدرك لك نشرح أمل: }مثل للتقرير, فيها فاالستفهام الصيغة هذه على
 صلى الرسول إنه: قلنا سواء.  املخاَطب هللا يقرر{  تعلم أمل: } تعاىل فقوله ؛[ 1

 على هللا أن}  يعلم بأنه باالستفهام.  خطابه يتأتى من كل أو وسلم؛ عليه هللا
 القدرة ومنها شيء؛ كل على هللا قدرة علمت قد أنك يعين ؛{ قدير شيء كل

 ..النسخ على
 إذا لكن ؛"فعيل" صيغة على جاءت الوصف هبا أريد ملا{:  قدير: } تعاىل وقوله

 أن على القادر هو قل: }تعاىل قوله يف كما ,"الفاعل" بصيغة تكون الفعل هبا أريد
 بالقادر تقوم صفة" القدرة" و ؛[ 72: األنعام{ ]فوقكم من عذاباً  عليكم يبعث
 بال الفعل يفعل حبيث بالقوي تقوم صفة" القوة"و عجز؛ بال الفعل يفعل حبيث

 يف شيء من ليعجزه هللا كان وما: }تعاىل لقوله العجز؛: للقدرة املقابل إذاً  ضعف؛
: للقوة واملقابل ؛[ 33: فاطر{ ]قديراً  عليماً  كان إنه األرض يف وال السموات
{ قوة ضعف بعد من جعل مث ضعف من خلقكم الذي هللا: }تعاىل قال الضعف,

 ليس وما إرادة, له من هبا يوصف" القوة" أن: بينهما الثاين والفرق ؛[ 23: الروم]
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 الكويت , والتوزيع للنشر غراس مؤسسة
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 ذو إال هبا يوصف فال" القدرة" وأما قوي؛ وحديد قوي؛ رجل: فيقال إرادة؛ له
 (238اه ) ..قادر حديد: يقال فال إرادة؛

 
ماواِت َواأْلَْرِض َوما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َويلٍّ َوال }َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ  َ َلُه ُمْلُك السَّ اَّللَّ

 ({.176َنِصرٍي )
 (239)اآلية مفردات عراب إ

)أمل تعلم أّن اَّلّل( مر إعراهبا يف اآلية السابقة مفردات ومجال ومصدرا مؤّوال الالم  
حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )ملك( مبتدأ مؤّخر 

مرفوع )السموات( مضاف إليه جمرور )األرض( معطوف بالواو على السموات 
نافية مهملة )لكم( مثل له متعّلق ِبحذوف خرب جمرور مثله. الواو استئنافّية )ما( 

نعت تقّدم على  -مقّدم )من دون( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من ويلّ 
)اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )من( حرف جّر زائد )ويّل( جمرور  -املنعوت

( معطوف لفظا مرفوع حماّل مبتدأ مؤّخر الواو عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )نصري
 اه بلفظه على ويّل تبعه يف اْلّر.

 روائع البيان والتفسري
 ذكر ابن كثري يف تفسريه لآلية مانصه:-

 وهو واألمر اخللق فله يشاء, ِبا خلقه يف املتصرف أنه إىل هبذا تعاىل يرشد
 ويصح يشاء, من ويشقي يشاء, من ويسعد يشاء, كما خلقهم فكما املتصرف,

 يف ُيكم كذلك يشاء, من وخيذل يشاء, من ويوفق يشاء, من وميرض يشاء, من
 يشاء, ما وُيظر يشاء, ما ويبيح يشاء, ما وُيرم يشاء, ما فيحل يشاء, ِبا عباده
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. يسألون وهم يفعل عما يسأل وال. حلكمه معقب ال يريد ما ُيكم الذي وهو
 يعلمها اليت املصلحة من فيه ملا بالشيء فيأمر بالنسخ, لرسله وطاعتهم عباده وخيترب

 واتباع أمره امتثال يف الطاعة كل فالطاعة.. تعاىل يعلمه ملا عنه ينهى مث تعاىل,
 رد املقام هذا ويف. زجروا عنه ما وترك. أمروا ما وامتثال. أخربوا ما تصديق يف رسله

 استحالة دعوى يف-  هللا لعنهم- شبهتهم وتزييف اليهود لكفر بليغ وبيان عظيم
 آخرون خترصه كما نقال وإما وكفرا,ً  جهال بعضهم زعمه كما عقال إما النسخ

 (227اه ).وإفكا افرتاء منهم
 قال ابن العثيمني يف تفسري اآلية أمجااًل ما نصه:و -

 الذي وحده هللا أن أي{  واألرض السموات ملك له هللا أن تعلم أمل: } تعاىل ولهق
 فأعيان والتدبري؛ واألوصاف, األعيان, ملك: واألرض السموات, ملك له

 فيها التدبري ميلك تعاىل أنه يعين" التدبري"و هلل؛ ملك وأوصافها واألرض, السموات,
 على ويُطلق مساء؛ مجع{  السموات} و ممانع؛ وال له, معارض ال: يشاء كما

 يف جاء كما مسوات سبع وهي ؛. هنا املراد وهو.  احملفوظ السقف وعلى العلو,
 السبع فيشمل األرضني, جنس أي{  األرض} و النبوية؛ والسنة الكرمي, القرآن

 ..كلها
 ِبعىن فعيل{:  ويل من}  سواه؛ من أي{  هللا دون من لكم وما: } تعاىل قوله

 ناصر وال أي{  نصري وال}  اخلري؛ لكم فيجلب يتوالكم أحد من ما أي مفعل؛
 إن إذ املعىن؛ أصلي ولكنه إعراباً؛ زائد جر حرف{:  ِمن} و الشر؛ عنكم يدفع

 (221اه )..ويل أيّ  لكم ما يعين العموم؛ على التنصيص منه الغرض
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مياِن  ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ }أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسئَ ُلوا َرُسوَلُكْم َكما ُسِئَل ُموسى ِمْن قَ ْبُل َوَمْن يَ َتَبدَّ
ِبيِل )  ({.178فَ َقْد َضلَّ َسواَء السَّ

 (:222)اآلية مفردات عراب إ
)أم( حرف ابتداء وهو املنقطع ِبعىن بل واهلمزة واالستفهام على معىن اإلنكار  

)تريدون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )أن( حرف 
مصدرّي ونصب )تسألوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو 

 مضاف إليه.فاعل )رسول( مفعول به منصوب و)كم( ضمري 
 واملصدر املؤّول من )أن( والفعل يف حمّل نصب مفعول به عامله تريدون.

الكاف حرف جّر, )ما( حرف مصدري )سئل( فعل ماض مبيّن للمجهول 
 )موسى( نائب فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف.

مفعول مطلق, أي: واملصدر املؤّول )ما سئل( يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبحذوف 
 تسألوا رسولكم سؤاال كسؤال قوم موسى نبّيهم موسى.

)من( حرف جّر )قبل( اسم مبيّن على الضّم يف حمّل جّر متعّلق ب )سئل(. الواو 
استئنافّية )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يتبّدل( مضارع جمزوم فعل 

اعل ضمري مسترت تقديره هو )الكفر( الشرط, وحّرك بالكسر اللتقاء الساكنني والف
مفعول به منصوب )باإلميان( جاّر وجمرور متعّلق ب )يتبّدل(, الفاء رابطة ْلواب 

الشرط )قد( حرف ِتقيق )ضّل( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
)سواء( مفعول به منصوب )السبيل( مضاف إليه جمرور, من إضافة الصفة إىل 

 اه املوصوف.
 البيان والتفسري روائع
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رمحه  -قال السعدي(  أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسئَ ُلوا َرُسوَلُكْم َكما ُسِئَل ُموسى ِمْن قَ ْبُل )-
 هللا:

{  قَ ْبلُ  ِمنْ  ُموَسى ُسِئلَ  َكَما}  رسوهلم يسألوا بأن اليهود, أو املؤمنني, هللا ينهى
 اْلِكَتابِ  أَْهلُ  َيْسأَُلكَ : } تعاىل قال كما واالعرتاض, التعنت أسئلة بذلك, واملراد

َماءِ  ِمنَ  ِكَتابًا َعَلْيِهمْ  تُنزلَ  َأنْ   اَّللََّ  أَرِنَا فَ َقاُلوا َذِلكَ  ِمنْ  َأْكبَ رَ  ُموَسى َسأَُلوا فَ َقدْ  السَّ
 { . َجْهَرةً 

 فهذه{  َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ  تُ ْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسأَُلوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: } تعاىل وقال
 .عنها املنهي هي وحنوها,

 فَاْسأَُلوا}  تعاىل قال كما به هللا أمر قد حممود فهذا والتعلم, االسرتشاد سؤال وأما
 َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ }  قوله يف كما عليه,  ويقررهم{  تَ ْعَلُمونَ  ال ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْهلَ 

 اه .ذلك وحنو{  اْلَيَتاَمى َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ }  و{  َواْلَمْيِسرِ  اخْلَْمرِ 
 " هو ما قبل من موسى سئل الذي هذا هنا يبني مل وزاد الشنقيطي بياناً فقال:

 عليهم تنزل أن الكتاب أهل يسألك: ) قوله يف وذلك , آخر موضع يف بينه ولكنه
 \ 3] اآلية( جهرة هللا أرنا فقالوا ذلك من أكرب موسى سألوا فقد السماء من كتابا

 (227اه )[ .127
مياِن فَ َقْد َضلَّ َسواَء )- ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ ِبيلِ َوَمْن يَ َتَبدَّ رمحه -فسرها ابن العثيمني (السَّ

 فقال: -هللا
}  اإلميان؛ عن بديالً  الكفر يأخذ أي{  باإلميان الكفر يتبدل ومن: } تعاىل ولهق

 وسط عن خيرج يعين الطريق؛ وسط أي{  السبيل سواء}  تاه أي{  ضل فقد
 يف متشي أن وعليك واحد؛ هللا وطريق شعبها؛ وإىل الطريق, حافات إىل الطريق

 (223اه )..للضالل نفسك تعرض ال حىت.  وسطه أي.  الصراط سواء
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اراً َحَسداً ِمْن  ِعْنِد }َودَّ َكِثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإمياِنُكْم ُكفَّ
 َ ُ بَِأْمرِِه ِإنَّ اَّللَّ َ هَلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِتَ اَّللَّ َعلى أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد ما تَ بَ نيَّ

 ({.179ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )
 (:222)اآلية مفردات عراب إ

)وّد( فعل ماض )كثري( فاعل مرفوع )من أهل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت  
لكثري )الكتاب( مضاف اليه جمرور )لو( حرف مصدري )يرّدون( مضارع مرفوع.. 

 والواو فاعل و)كم( ضمري مفعول به.
 واملصدر املؤّول من )لو( والفعل يف حمّل نصب مفعول به عامله )يوّد(.

رور متعّلق ب )يرّدون(, )إميان( مضاف اليه جمرور و)كم( )من بعد( جاّر وجم
مضاف إليه )كفارا( مفعول به ثان عامله يرّدون ِبعىن يصرّيون, )حسدا( مفعول 
ألجله منصوب عامله يرّدون أو وّد, )من عند( جاّر وجمرور متعّلق ب )حسدا(, 

جاّر وجمرور )أنفس( مضاف إليه جمرور و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )من بعد( 
متعّلق ب )وّد(, )ما( مصدريّة )تبنّي( فعل ماض الالم حرف جّر و)هم( ضمري يف 

 حمّل جّر متعّلق ب )تبنّي(, )احلّق( فاعل مرفوع.
 واملصدر املؤول )ما تبنّي( يف حمّل جّر مضاف إليه.

الفاء رابطة ْلواب شرط مقّدر )اعفوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو 
عل, الواو عاطفة )اصفحوا( مثل اعفوا )حىّت( حرف غاية وجّر )يأِت( مضارع فا

منصوب ب )أن( مضمرة وجوبا بعد حىت )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )بأمر( 
 جاّر وجمرور متعّلق ب )يأِت(, واهلاء مضاف إليه.

 وا(.واملصدر املؤّول )أن يأِت..( يف حمّل جّر ب )حىت( متعّلق ب )اعفوا واصفح
)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )على كّل( 

                                                           
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 222

 ( 1/271) دمشق – اإلميان



284 

 

 اه جاّر وجمرور متعّلق بقدير )شيء( مضاف اليه جمرور )قدير( خرب إّن مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

 رسول أن أخربه أنه زيد بن أسامة عن عروة عن رويسبب نزول هذه اآلية ما - 
 قال ما تسمع أمل: "لسعد فقال محار على ركب وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا

 عنه اعف عبادة بن سعد فقال" وكذا كذا قال -أيب بن هللا عبد يريد– احلباب أبو
 هللا صلى هللا رسول وكان وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول عنه فعفا واصفح

 عز هللا فأنزل واملشركني الكتاب أهل عن يعفون وأصحابه وسلم آله وعلى عليه
 (227){.َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اَّللََّ  ِإنَّ  بَِأْمرِهِ  اَّللَُّ  يَْأِتَ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا} وجل
اراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد )ود  - َكِثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإمياِنُكْم ُكفَّ

 يف تفسري هذه اْلزئية من اآلية:-رمحه هللا -قال ابن العثيمني( أَنْ ُفِسِهْم 
}  ؛{ كفاراً  إميانكم بعد من يردونكم لو الكتاب أهل من كثري ود: } تعاىل قوله

 الكتاب أهل من كثرياً  أن: واملعىن احملبة؛ خالص" الود" إن بل أحب؛ ِبعىن{  ود
 يردونكم} ف  هذا وعلى كفاراً؛ يرجعوكم أي كفاراً؛ يردوكم أن قلوهبم بكل يودون

} و ؛{ كفاراً : } والثاين ؛{ يردونكم}  يف الكاف: األول مفعولني؛ تنصب{ 
} و واإلجنيل؛ التوراة,{  الكتاب} ب  واملراد والنصارى؛ اليهود, هم{  الكتاب أهل

 أي{  إميانكم بعد من} و وحنوها؛" ود" بعد تقع أن وضابطها مصدرية؛ هنا{  لو
 ..قلوبكم يف اإلميان ثبت أن بعد من

 احلسد؛ أجل من ودوا أي ؛{ ود: } عامله ألجله مفعول{  حسداً : } تعاىل قوله
 وهؤالء عظيمة؛ نعمة عليه أنتم ما ألن احلسد؛ سوى لشيء ال الود هذا يعين

 متين" احلسد" و هللا؛ نعمة من له حصل ما على عدوه ُيسد والعدو أعداء؛ الكفار
                                                           

 -رمحه هللا–الوادعى هادى بن مقبل الرمحن عبد النزول احملدث العالمة أيب أسباب من املسند الصحيحقال يف - 556
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 متىن فمن ألحد؛ ال أو لغريه, أو له, تكون أن متىن سواء الغري على هللا نعمة زوال
 ..الغري على هللا نعمة كراهة" احلسد: "وقيل احلاسد؛ فهو ذلك

 من وال هلل, ليست يودوهنا اليت املودة هذه أي{  أنفسهم عند من: } تعاىل قوله
 (226اه )..أنفسهم عند من ولكن هللا؛

ُ بَِأْمرِهِ  )- َ هَلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِتَ اَّللَّ ( قال ابن كثري يف ِمْن بَ ْعِد ما تَ بَ نيَّ
 :تفسريه مانصه

َ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ : } العالية أبو قال  حممدا أن هلم تبني ما بعد من{  احلَْقُّ  هَلُمُ  تَ بَ نيَّ
 إذ وبغًيا؛ حسدا به فكفروا واإلجنيل, التوراة يف عندهم مكتوبا جيدونه هللا رسول

 .والسدي والربيع قتادة قال وكذا. غريهم من كان
 ِمنَ  َولََتْسَمُعنَّ : } تعاىل قوله مثل{  بَِأْمرِهِ  اَّللَُّ  يَْأِتَ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا: } وقوله

ُقوا َتْصربُوا َوِإنْ  َكِثريًا أًَذى َأْشرَُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ   فَِإنَّ  َوتَ ت َّ
 [ .187: عمران آل{ ] األُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ 

 اَّللَُّ  يَْأِتَ  َحىتَّ  َواْصَفُحوا فَاْعُفوا: } قوله يف عباس ابن عن طلحة, أيب بن علي قال
 قَاتُِلوا: } وقوله{  َوَجْدمُتُوُهمْ  َحْيثُ  اْلُمْشرِِكنيَ  فَاقْ تُ ُلوا: } قوله ذلك نسخ{  بَِأْمرِهِ 

: التوبة{ ] َصاِغُرونَ  َوُهمْ : } قوله إىل{  اآلِخرِ  بِاْليَ ْومِ  َوال بِاَّللَِّ  يُ ْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ 
 وقتادة, أنس, بن والربيع العالية, أبو قال وكذا. املشركني عن عفوه هذا فنسخ[ 29

 اَّللَُّ  يَْأِتَ  َحىتَّ : } قوله أيًضا ذلك إىل ويرشد السيف, بآية منسوخة إهنا: والسدي
 (228.اه ){ بَِأْمرِهِ 

 تفسريها مانصه:قال أبو جعفر الطربي يف  (ِإنَّ اَّللََّ َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  )-
 أهل من أمرهم لكم وصفت بالذين يشاء ما كل على - هللا إن: ههنا اآلية فمعىن

 ملا هداهم شاء وإن  , رهبم بعنادهم منهم انتقم شاء إن , قدير - وغريهم الكتاب
                                                           

 (  7/278)   العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 226
 (  787/  1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 228
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 شاء أمر عليه يتعذر وال , أراده شيء عليه يتعذر ال , اإلميان من له هللا هداكم
 (229اه ).واألمر اخللق له ألن , قضاءه

ا }َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزَّكاَة َوما تُ َقدُِّموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ِبِ 
 ({.117تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )

 (:277)اآلية مفردات عراب إ
والواو فاعل )الصالة( الواو استئنافية )أقيموا( فعل أمر مبيّن على حذف النون. 

مفعول به منصوب الواو عاطفة )آتوا( مثل أقيموا )الزكاة( مفعول به منصوب. الواو 
استئنافّية )ما( اسم شرط جازم مبين يف حمّل نصب مفعول به مقّدم )تقّدموا( 

مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اْلزم حذف النون.. والواو فاعل )ألنفس( جاّر 
)تقّدموا( و)كم( ضمري مضاف إليه )من خري( جاّر وجمرور وجمرور متعّلق ب 

متعّلق ِبحذوف حال من ما, )َتدوا( مضارع جمزوم جواب الشرط, وعالمة اْلزم 
حذف النون... والواو فاعل واهلاء مفعول به )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق 

ا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي( سبق ب )َتدوا(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور. )ِإنَّ اَّللََّ ِبِ 
 اه إعراب نظريها.. و)ما( اسم موصول أو حرف مصدري أو نكرة موصوفة.

 روائع البيان والتفسري
 :-رمحه هللا–قال ابن العثيمني  (َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزَّكاةَ )-

 إقامة ألن الكمال؛ وجه على الصالة أدوا يعين{  الصالة وأقيموا: } تعاىل قوله
 كاملة هبا ائتوا أي{  الصالة أقيموا}  فمعىن مستقيماً؛ معتدالً  قيماً  جعله الشيء

 .ومكمالهتا وأركاهنا, وواجباهتا, بشروطها,

                                                           
   273/  2)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 229

 /1877 ) 
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 ( 1/177) دمشق – اإلميان
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 وآتوا: والتقدير الثاين؛ املفعول حذف وهنا أعطوها؛ أي{ الزكاة وآتوا: }تعاىل قوله
 سورة يف هللا بينهم قد ومستحقوها األول؛ املفعول{  الزكاة} و مستحقيها؛ الزكاة

 [ ..77: التوبة] إخل{ ...للفقراء الصدقات إمنا: }تعاىل قوله يف براءة
 الشرع ويف وزاد؛ منا, إذا" الزرع زكا: "قوهلم ومنه والزيادة؛ النماء, اللغة يف" الزكاة"و

 تزكي ألهنا زكاة؛ ومسيت وجل؛ عز هلل تعبداً  خمصوصة لطائفة خمصوص مال دفع هي
{ هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة أمواهلم من خذ: }تعاىل هللا قال كما اإلنسان,

 الرذائل؛ من وتطهره وعقيدته, أخالقه, يف اإلنسان تزكي فهي ؛[ 177: التوبة]
ر والكرماء؛ األجواد, حظرية إىل البخالء حظرية من خترجه ألهنا  وتكفِّ

 (271اه )..سيئاته
(قال َوما تُ َقدُِّموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ِبا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  )-

 نصه: مجااًل ماإالبغوي يف تفسريها 
 طاعة{  َخرْيٍ  ِمنْ  ألنْ ُفِسُكمْ }   تسلفوا{  تُ َقدُِّموا َوَما الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّالةَ  َوأَِقيُموا

 ترك إن" تعاىل كقوله املال باخلري أراد: وقيل{  اَّللَِّ  ِعْندَ  َتَُِدوهُ }  صاحل وعمل
 الثمرة حىت{  اَّللَِّ  ِعْندَ  َتَُِدوهُ }  صدقه أو زكاة من وأراد(  البقرة-187") خريا

 (562اهـ).{ َبِصريٌ  تَ ْعَمُلونَ  ِبَا اَّللََّ  ِإنَّ }  أحد مثل واللقمة
 اْلزئية األخرية من اآلية بقوله:وزاد أبو جعفر الطربي يف بيان 

 مهما أهنم , املؤمنني من اآليات هبذه خاطبهم للذين ثناؤه جل هللا من خرب وهذا
 فيجزيهم , شيء منه عليه خيفى ال بصري به فهو , وعالنية سرا وشر خري من فعلوا

 . مثلها وباإلساءة خريا, باإلحسان
.  وزجرا وأمرا , ووعيدا وعدا فيه فإن , اخلرب خمرج خرج كان وإن الكالم وهذا

 ذلك كان إذْ  , طاعته يف واليجدُّ  , أعماهلم جبميع بصري أنه القوم أعلم أنه وذلك
                                                           

 ( 267/  7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 271
 (  177/ 1)  والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -للبغوي التنزيل معامل - 272
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 خري من ألنفسكم تقدموا وما:)قال كما , عليه يثيبهم حىت عنده هلم مذخورا
 إليه تقدمه بعد , راكبها على مطلعا كان إذْ  , معصيته وليحذروا ,( هللا عند َتدوه

 عليه وعد وما , عنه فمنهي ثناؤه جل ربنا عليه أوعد وما عليها, بالوعيد فيها
 .به فمأمور

 كما ,"بصري"إىل فرِ صُ " مبصر"فإنه ,( بصري:)قوله وأمارمحه هللا:-مث قال
 (277اه )". أليم"إىل" مؤمل"و ," بديع"إىل" مبدع"صرف

ُهْم ُقْل هاُتوا َوقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْْلَنََّة ِإالَّ َمْن كاَن )  ُهوداً أَْو َنصارى تِْلَك أَمانِي ُّ
 .(111بُ ْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَي )

 (:273)اآلية مفردات عراب إ
 الواو استئنافّية )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم..

والواو فاعل )لن( حرف نفي ونصب )يدخل( مضارع منصوب )اْلّنة( مفعول به 
حصر )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )كان( فعل منصوب )إال( أداة 

ماض ناقص, وامسه ضمري مسترت تقديره هو )هودا( خرب كان منصوب )أو( حرف 
عطف للتفصيل )نصارى( معطوف على )هودا( منصوب مثله وعالمة النصب 

الفتحة املقّدرة على األلف. )ِت( اسم إشارة مبيّن على السكون الظاهر على الياء 
احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل رفع مبتدأ والالم للبعد والكاف للخطاب )أمايّن( 

خرب مرفوع و)هم( ضمري متصل يف حمّل جّر مضاف إليه )قل( فعل أمر والفاعل 
ضمري مسترت تقديره أنت )هاتوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل, 

مضاف إليه )إن( حرف شرط جازم )برهان( مفعول به منصوب و)كم( ضمري 

                                                           
/   2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 277
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)كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط... و)مت( 
 اه ضمري اسم كان يف حمّل رفع )صادقني( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
 : ماخمتصرهمجااًل إقال أبو جعفر الطربي يف تفسريها -

 (.اْلنة يدخل لن:)والنصارى اليهود وقالت ,(وقالوا:)بقوله ثناؤه جل يعين
 مقالة اختالف مع اخلرب هذا يف والنصارى اليهود مجع وكيف: قائل قال فإن

 والنصارى , نصيب هللا ثواب يف هلا يكون أن عن النصارى تدفع واليهود ؛ الفريقني
 ذلك" مثل عن اليهود تدفع

 لن: اليهود وقالت: به عىن وإمنا.  إليه ذهبت الذي خبالف ذلك معىن إن: قيل
. النصارى إال اْلنة يدخل لن: النصارى وقالت , هودا كان من إال اْلنة يدخل

 اخلرب يف الفريقان مُجع , معناه به املخاطبني عند مفهوما كان ملا الكالم معىن ولكن
 أي  اآلية(  نصارى أو هودا كان من إال اْلنة يدخل لن وقالوا:) فقيل , عنهما

 يدخل لن: النصارى وقالت , يهوديا كان من إال اْلنة يدخل لن: اليهود قالت
 .نصرانيا كان من إال اْلنة

 هاتوا:)السدي عنوقال  .بينتكم هاتوا ,( برهانكم هاتوا:)قتادة عنمث قال :
 . حجتكم: قال ,( برهانكم هاتوا قل:)جماهد عن وقال .حجتكم هاتوا ,(برهانكم

 يدخل لن:)القائلني دعاء ظاهر ظاهره كان وإن , الكالم وهذا رمحه هللا:-قالمث 
 من ادعوا ما دعواهم على حجة إحضار إىل -( نصارى أو هودا كان من إال اْلنة

 قادرين يكونوا مل ألهنم , وقيلهم دعواهم يف هلم هللا من تكذيب ِبعىن فإنه , ذلك
 َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  بَ َلى:) قوله أبان وقد. أبدا تلك دعواهم على برهان إحضار على
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 والنصارى لليهود التكذيب ِبعىن الكالم, من ذكرنا الذي أن عن ,(  حُمِْسنٌ  َوُهوَ  َّلِلَِّ 
 (272اه ).عنهم هللا ذكر ما دعواهم يف
 رمحه هللا:-وذكرابن العثيمني يف تفسريه فائدة جليلة هلذه اآلية قال-

 يكون اليهود هؤالء قول فعلى ؛{ أمانيهم تلك: } تعاىل لقوله كذب؛ ادعوه ما نإ
 أياماً  إال النار متسنا لن: قالوا أن سبق وقد اْلنة؛ يدخلوا لن واملسلمون النصارى

 اْلنة؛ املسلمون وال اليهود يدخل ال النصارى قول وعلى فيها؛ ختلفوننا مث معدودة
 يدخل لن فإنه هبما كفر ومن وِبحمد؛ بعيسى, كفروا فإهنم: فصحيح اليهود أما

 وأما اْلنة؛ أهل هم املسلمون بل صحيح؛ فغري للمسلمني بالنسبة وأما اْلنة؛
 النار؛ أهل فهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يتبعوا مل الذين والنصارى اليهود

 من أحد يب يسمع ال بيده حممد نفس والذي: "وسلم عليه هللا صلى النيب لقول
 من كان إال به أرسلت ِبا يؤمن ومل ميوت مث نصراين, وال يهودي األمة هذه

 إال اْلنة يدخل لن: قوهلم وهو - القول هذا أن فاحلاصل ؛( 277)"النار أصحاب
 أمانيهم تلك: } تعاىل قال وهلذا الطرفني؛ من كذب - نصارى أو هوداً  كان من

 (276) اه  .{
 

                                                           
/   2)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 272

276   /1877 ) 
ميَانِ  ُوُجوبِ  بَاب-218مسلم برقم/ أخرجه - 277 دٍ  نَِبيَِّنا ِبرَِساَلةِ  اإْلِ يعِ  ِإىَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى حُمَمَّ  َوَنْسخِ  النَّاسِ  مجَِ

 ِبِلَِّتهِ  اْلِمَللِ 
 ( 262/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 276
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حُمِْسٌن فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم }بَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُهَو 
 ({.112َُيَْزنُوَن )

 (:278)اآلية مفردات عراب إ
)بلى( حرف جواب إلثبات ما نفوه )من( اسم شرط جازم يف حمّل رفع مبتدأ  

)أسلم( فعل ماض, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )وجه( مفعول به منصوب 
واهلاء مضاف إليه )اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )أسلم(, الواو حالّية )هو( ضمري 

رابطة ْلواب الشرط الالم  منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )حمسن( خرب مرفوع الفاء
حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )أجر( مبتدأ مؤّخر 

مرفوع واهلاء مضاف إليه )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف حال من 
أجر )رّب( مضاف إليه جمرور واهلاء مضاف إليه الواو عاطفة )ال( نافية مهملة, 

على( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق )خوف( مبتدأ مرفوع )
ِبحذوف خرب الواو عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )هم( ضمري منفصل يف حمّل 

 اه رفع مبتدأ )ُيزنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

قال ابن العثيمني يف تفسريها  (َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُهَو حُمِْسٌن فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِّهِ  )-
 مانصه:

 وإن إخل؛{  ...يدخل لن: } قوهلم يف للنفي إبطال هذا{:  بلى: } تعاىل قوله 
{  بلى: } نقول ولكن ؛"بل" ِبعىن هنا{  بلى}  إن: يقول املفسرين بعض كان

 إخل{  ...اْلنة يدخل لن: } قالوا ملا يعين النفي؛ إبطال تفيد جواب حرف هنا
 بقوله وبينه نصارى؛ أو هوداً, ليس من اْلنة يدخل أي{  بلى: } تعاىل هللا قال

 وهي شرطية؛{  من}  ؛{ أجره فله حمسن وهو هلل وجهه أسلم من: } تعاىل
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 والنية, القصد," الوجه" ب  واملراد ؛{ أجره فله: } تعاىل قوله الشرط وجواب مبتدأ؛
 وعرب وجل؛ عز هلل خالصاً  وإرادته وقصده, اَتاهه, جعل أي" هلل أسلمه" واإلرادة؛

 فالن" وجه كان أين: يقال وهلذا اإلنسان؛ قصد على يدل الذي ألنه" الوجه" ب 
 ..واَتاهه قصده, كان أين: يعين

 أسلم}  فاعل من احلال على نصب حمل يف اْلملة{:  حمسن وهو: } تعاىل وقوله
 ... وباطناً  ظاهراً, هللا لشريعة متبع أي.  حمسن أنه واحلال أسلم: يعين ؛{

 ..للعامل به التزم هللا ألن باألجر؛ وشبَّهه ثوابه؛ أي{  أجره فله: } تعاىل قوله
 :.لفائدتني إليه العندية أضاف{:  ربه عند: } تعاىل قوله

 أيب حديث يف جاء وهلذا عظيم؛ العظيم إىل املضاف ألن عظيم؛ أنه: األوىل لفائدة
 من مغفرة يل فاغفر: "قال أنه إياه وسلم عليه هللا صلى الرسولُ  علمه الذي بكر

 (" ..279)عندك
 َتد أن ميكن ال ألنك يضيع؛ ولن احلفظ, غاية حمفوظ هذا أن: الثانية والفائدة

 ..األمان غاية أمان يف ألنه العمل؛ هذا يضيع فلن إذاً  هللا؛ من أحفظ أحداً 
 هنا فالربوبية عليه؛ وإثابته بالعامل, هللا عناية كمال ليبني الربوبية وصف إىل وأضافه

 (267اه ). اخلاصة الربوبية من

 رمحه هللا فقال:-وفسرها السعدي { َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َوال} -
 فهو كذلك, ليس من أن منها, ويفهم .املرهوب من وجنوا املرغوب, هلم فحصل

 واملتابعة للمعبود, اإلخالص ألهل إال جناة فال اهلالكني, النار أهل من
 (261اه ).للرسول

                                                           
 قبل الدعاء باب- 697والبخاري  برقم/ بِالذِّْكرِ  الصَّْوتِ  َخْفضِ  اْسِتْحَبابِ  بَاب-3867برقم/ أخرجه مسلم - 279

 اللَُّهمَّ  ُقلْ  قَالَ  َصاَلِت  يف  بِهِ  أَْدُعو ُدَعاءً  َعلِّْميِن  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  ِلَرُسولِ  قَالَ  أَنَّهُ  َبْكرٍ  َأيب  َعنْ ومتام متنه"  السالم
نُوبَ  يَ ْغِفرُ  َواَل  َكِثريًا قُ تَ ْيَبةُ  َوقَالَ  َكِبريًا ظُْلًما نَ ْفِسي ظََلْمتُ  ِإيّنِ   أَْنتَ  إِنَّكَ  َواْرمَحْيِن  ِعْنِدكَ  ِمنْ  َمْغِفرَةً  يل  فَاْغِفرْ  أَْنتَ  ِإالَّ  الذُّ

 "الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ 
 ( 266/   7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -- 267
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 بتصرف: -رمحه هللا -قاليف بياهنا فوزاد ابن كثري يف تفسريه -
 يكون أن: واآلخر وحده هلل خالًصا يكون أن: أحدمها شرطني, املتقبل  للعمل فإن

 رسول قال وهلذا يتقبل؛ مل صوابًا يكن ومل خالًصا كان فمىت. للشريعة موافقا صوابًا
 .(262)"رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من: "وسلم عليه هللا صلى هللا

 .السالم عليه عنه, ,(267)عائشة حديث من مسلم رواه 
 يتقبل ال فإنه-هلل فيه خملصون أهنم فرض وإن- شاهبهم ومن الرهبان فعملمث قال:

 إليهم املبعوث- وسلم عليه هللا صلى -حممد للرسول متابًعا ذلك يكون حىت منهم,
 َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا: } تعاىل هللا قال وأمثاهلم, وفيهم كافة, الناس وإىل

 أَْعَماهُلُمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ : } تعاىل وقال ,[ 27: الفرقان{ ] َمْنثُورًا َهَباءً  َفَجَعْلَناهُ 
ْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحىتَّ  َماءً  الظَّْمآنُ  َُيَْسُبهُ  بِِقيَعةٍ  َكَسَرابٍ   [ .79: النور{ ] َشْيًئا جيَِ

 مث قال بعد كالم: -

                                                                                                                                                                      
 72/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 261

) 

 سبق خترجيه- 262
 عليه هللا صلى- هللا رسول خليفة األكرب, الصديق اإلمام بنت املؤمنني أم التيمية بكر أيب الصديق بنت عائشة  - 267

 لؤي بن كعب بن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان قحافة أيب بن هللا عبد بكر أيب -وسلم
 .اإلطالق على األمة نساء أفقه -وسلم عليه هللا صلى- النيب زوجة املؤمنني, أم النبوية, املكية, التيمية, القرشية,

 .الكنانية أذينة بن عتاب بن مشس عبد بن عومير بن عامر بنت رومان أم هي: وأمها
 شهرا, عشر ببضعة اهلجرة قبل وذلك خويلد, بنت خدجية الصديقة وفاة بعد هللا نيب وتزوجها أبواها, بعائشة هاجر

 .تسع ابنة وهي بدر, غزوة من - والسالم الصالة عليه - منصرفه اثنتني, سنة شوال يف هبا ودخل .بعامني: وقيل
 .فيه مباركا طيبا, كثريا, علما: عنه فروت

 امرأة أحب وال غريها, بكرا -وسلم عليه هللا صلى- النيب يتزوج ومل احلمرياء,: هلا يقال مجيلة, بيضاء امرأة وكانت
 .منها أعلم امرأة مطلقا النساء يف وال بل -وسلم عليه هللا صلى- حممد أمة يف أعلم وال حبها,

 (3/172سري أعالم النبالء بتصرف  )
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 عامله خيلص مل ولكن الظاهرة, الصورة يف للشريعة موافًقا العمل كان إن وأما
 قال كما واملرائني, املنافقني حال وهذا فاعله على مردود أيًضا فهو هلل القصد

 قَاُموا الصَّالةِ  ِإىَل  قَاُموا َوِإَذا َخاِدُعُهمْ  َوُهوَ  اَّللََّ  خُيَاِدُعونَ  اْلُمَناِفِقنيَ  ِإنَّ : } تعاىل
: } تعاىل وقال ,[ 132: النساء{ ] قَِليال ِإال اَّللََّ  َيْذُكُرونَ  َوال النَّاسَ  يُ َراُءونَ  ُكَساىَل 

 َومَيْنَ ُعونَ * يُ َراُءونَ  ُهمْ  الَِّذينَ * َساُهونَ  َصالهِتِمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذينَ * لِْلُمَصلِّنيَ  فَ َوْيلٌ 
 مث قال:[ 6- 3: املاعون{ ] اْلَماُعونَ 

 { حُمِْسنٌ  َوُهوَ  َّلِلَِّ  َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  بَ َلى: } الكرمية اآلية هذه يف وقال
 تعاىل هلم ضمن{  َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َوال رَبِّهِ  ِعْندَ  َأْجرُهُ  فَ َلهُ : } وقوله

{  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  ال}  ف  احملذور من خيافونه مما وآمنهم األجور, ِتصيل ذلك على
 بن سعيد قال كما يرتكونه, مما مضى ما على{  َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال}  يستقبلونه, فيما

 ال: يعين{  َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال}  اآلخرة يف: يعين{  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  ال}  ف : (263)جبري
 (262اه ).للموت ُيزنون

َوقاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النَّصارى َعلى َشْيٍء َوقاَلِت النَّصارى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعلى َشْيٍء 
ُلوَن اْلِكتاَب َكذِلَك قاَل الَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن  نَ ُهْم يَ ْوَم َوُهْم يَ ت ْ ُ َُيُْكُم بَ ي ْ ِمْثَل قَ ْوهلِِْم فَاَّللَّ

                                                           
 أعلمهم كان تابعي,( م 613 - 772=  ه  92 - 32) هللا عبد أبو الكويف, بالوالء, االسدي, جبري بن سعيد 263

 .االطالق على
 يستفتونه, الكوفة أهل أتاه إذا عباس, ابن كان مث. عمر وابن عباس بن هللا عبد عن العلم األصل,أخذ حبشي وهو
 بن امللك عبد على األشعث, بن حممد ابن الرمحن عبد خرج وملا. سعيدا يعين " دمهاء أم ابن وفيكم أتسألونين: قال

 إىل وأرسله( القسري خالد) واليها عليه فقبض مكة, إىل سعيد فذهب الرمحن, عبد قتل أن إىل معه سعيد كان مروان,
 إىل مفتقر وهو إال أحد األرض وجه على وما سعيدا احلجاج قتل: حنبل بن أمحد اإلمام قال. بواسط فقتله احلجاج,

 (7/997األعالم للزركلي بتصرف)–. علمه
 (  782/  1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 262
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 ({.117اْلِقياَمِة ِفيما كانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن )
 (:267)اآلية مفردات عراب إ

الواو استئنافّية )قالت( فعل ماض.. والتاء للتأنيث )اليهود( فاعل مرفوع )ليس( 
فعل ماض ناقص.. والتاء للتأنيث )النصارى( اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضّمة 

املقّدرة )على شيء( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب ليس. الواو عاطفة )قالت 
هتا املتقّدمة. الواو حالّية )هم( ضمري النصارى ليست اليهود على شيء( مثل نظري 

منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )يتلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الكتاب( مفعول به 
منصوب. الكاف حرف جّر )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف 

مفعول مطلق أي قال الذين ال يعلمون قوال كذلك, )قال( فعل ماض )الذين( اسم 
صول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )ال( نافية )يعلمون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل مو 

)مثل( مفعول به عامله قال, منصوب, )قول( مضاف اليه جمرور و)هم( مّتصل 
مضاف إليه الفاء رابطة ْلواب شرط مقّدر )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ُيكم( 

و )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره ه
ب )ُيكم( بتضمينه معىن يفصل, و)هم( مّتصل مضاف إليه )يوم( ظرف زمان 

منصوب متعّلق ب )ُيكم(, )القيامة( مضاف اليه جمرور )يف( حرف جّر )ما( اسم 
موصول يف حمّل جّر متعّلق ب )ُيكم(, )كانوا( ماض ناقص مبيّن على الضّم.. 

حرف جّر واهلاء يف حمّل جّر متعّلق ب )خيتلفون( وهو مضارع والواو اسم كان )يف( 
 اه مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
َوقاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النَّصارى َعلى َشْيٍء َوقاَلِت النَّصارى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعلى )-

ُلوَن اْلِكتابَ   هللا:رمحه -قال ابن العثيمني (َشْيٍء َوُهْم يَ ت ْ
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 من شيء على يعين{  شيء على اليهود ليست النصارى وقالت: } تعاىل قوله
 ..الدين

 وقالت ديناً؛ شريعته يرون وال بعيسى, يكفرون ألهنم ذلك؛ اليهود قالت وإمنا
 عليه, كانوا ما احلق الدين أن يرون ألهنم ؛{ شيء على اليهود ليست: } النصارى

 ألن تقدير؛ كل على باطلة فإهنا اليهود دعوى عن أما به؛ كفروا قد واليهود
 دعوى وأما وسلم؛ عليه هللا صلى النيب بعثة قبل دين على شك بال النصارى
 عليهم جيب إهنم إذ عيسى؛ به جاء ِبا نسخ دينهم ألن فحق؛ اليهود يف النصارى

 ..كفار هم بل الدين؛ من شيء على يكونوا مل كذبوه فإذا بعيسى؛ يؤمنوا أن
 يعود{  هم}  والضمري حالية؛ هذه اْلملة{:  الكتاب يتلون وهم: } تعاىل قوله
{  الكتاب يتلون}  كلهم املدعني هؤالء أن واحلال: يعين والنصارى؛ اليهود, على

" كتاب" و واإلجنيل؛ التوراة, فيشمل اْلنس,{  الكتاب} ب  واملراد يقرؤونه؛ يعين
 التوراة أن سيما وال وتُقرأ؛ تكتب السماء من املنزلة الكتب ألن مفعول؛ ِبعىن فعال

 (266اه ).وتعاىل سبحانه بيده هللا كتبها
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة ِفيما كانُوا   )- ُ َُيُْكُم بَ ي ْ َكذِلَك قاَل الَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن ِمْثَل قَ ْوهلِِْم فَاَّللَّ

 (ِفيِه خَيَْتِلُفونَ 
 رمحه هللا يف تفسريها:-الشوكاينقال {  يَ ْعَلُمونَ  الَ  الذين قَالَ  كذلك }-

 اليهود مقالة مثل:  قالوا هلم كتاب ال الذين , العرب كفار:  هبم املراد:  قوله
 العلم أهل من أنه يعتقدون ملن التقليد غري على يقدرون ال جهلة ألهنم هبم؛ اقتداءً 

 مث , عندهم علم ال الذين وهم , والنصارى , اليهود من طائفة هبم املراد:  وقيل. 
 الرجوع عند اخلالف فيها وقع اليت اخلصومة هذه لفصل املتوىل بأنه سبحانه أخربنا

 (268اه ) . النجاة يستحق من وينجي , التعذيب يستحق من فيعذب , إليه
                                                           

 (269/    7) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 266
 ( 173/  1) التفاسري موقع:  الكتاب مصدر-شوكاين لل القدير فتح - - 268
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نَ ُهْم } - ُ َُيُْكُم بَ ي ْ -رمحه هللا-قالوذكر ابن العثيمني يف تفسريه فائدة جليلة { فَاَّللَّ
:  

 سبحانه هللا وحكم ؛{ بينهم ُيكم فاهلل: } تعاىل لقوله وجل؛ عز هلل احلكم إثبات
 تعاىل قوله مثل: فالشرعي وجزائي؛ وكوين, شرعي,: أقسام ثالثة إىل ينقسم وتعاىل

: والكوين ؛[ 17: املمتحنة{ ]بينكم ُيكم هللا حكم ذلكم: }املمتحنة سورة يف
 هللا ُيكم أو أيب يل يأذن حىت األرض أبرح فلن: }يوسف أخي عن تعاىل قوله مثل

 ُيكم فاهلل: }اآلية هذه مثل: واْلزائي ؛[ 87: يوسف{ ]احلاكمني خري وهو يل
 إن: عليه مبين ألنه الشرعي؛ احلكم مثرة هو اْلزائي واحلكم ؛{ القيامة يوم بينهم

 أو بالعدل؛ إما الناس بني القيامة يوم احلكم هذا فشر؛ شراً  وإن فخري؛ خرياً 
{ للعبيد بظالم ربك وما: }تعاىل لقوله بالظلم؛ يكون أن ميكن وال بالفضل؛

 وقوله ,[ 39: الكهف{ ]أحداً  ربك يظلم وال: }تعاىل وقوله ,[ 37: فصلت]
 بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرَّمت إين عبادي يا: "القدسي احلديث يف تعاىل
 فيقضى بينهم فيما اخللق حلقوق بالنسبة أما هللا؛ حلقوق بالنسبة هذا ؛( 269")حمرماً 

 ..بالعدل بينهم
 قوله عن اْلواب فما بالفضل, املؤمنني جيزي تعاىل هللا كان إذا: قائل قال فإذا

 "[ 3: يونس{ ]بالقسط الصاحلات وعملوا آمنوا الذين ليجزي: }تعاىل
 مقام واملقام زيادة؛ والفضل نفسه؛ على هللا أوجبه الذي هو هذا أن: فاْلواب

 (287اه ) ..ِتذير
نَ ُهمْ  َُيُْكمُ  فَاَّللَُّ }  مجااًل فقال:قوله تعايل: إابن كثري بقية اآلية  وفسر-  يَ ْومَ  بَ ي ْ

 ويفصل املعاد, يوم بينهم  جيمع تعاىل أنه: أي{  خَيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما اْلِقَياَمةِ 

                                                           
 ِفيَما -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَّيبِّ  َعنْ  -رضي هللا عنه-َذرٍّ  َأيب  الظُّْلِم َعنْ  َِتْرميِ  بَاب -3763 أخرجه مسلم برقم/- 269

 .َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  اَّللَِّ  َعنْ  َرَوى
 (781/   7)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 287
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 يف تعاىل كقوله وهذا. ذرة مثقال يظلم وال فيه جيور ال الذي العدل بقضائه بينهم
 َوالَِّذينَ  َواْلَمُجوسَ  َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنيَ  َهاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ : } احلج سورة

نَ ُهمْ  يَ ْفِصلُ  اَّللََّ  ِإنَّ  َأْشرَُكوا : احلج{ ] َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اَّللََّ  ِإنَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  بَ ي ْ
نَ َنا جَيَْمعُ  ُقلْ : } تعاىل قال وكما ,[ 16 نَ َنا يَ ْفَتحُ  مُثَّ  رَب َُّنا بَ ي ْ  اْلَفتَّاحُ  َوُهوَ  بِاحلَْقِّ  بَ ي ْ

 (281اه )[ .27:سبأ{ ]  اْلَعِليمُ 
}َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسعى يف َخراهِبا أُولِئَك ما كاَن 

نْيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعذاٌب َعِظيٌم هلَُ  ْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ خائِِفنَي هَلُْم يِف الدُّ
(113.}) 

 (:282)اآلية مفردات عراب إ
الواو استئنافّية )من( اسم استفهام مبين يف حمّل رفع مبتدأ )أظلم( خرب مرفوع )من( 

جّر متعّلق ب )أظلم(, )منع( فعل حرف جّر )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل 
ماض والفاعل هو وهو العائد )مساجد( مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة 

مضاف إليه جمرور )أن( حرف مصدرّي ونصب )يذكر( مضارع مبيّن للمجهول 
منصوب )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يذكر(, )اسم( نائب 

 مضاف إليه. فاعل مرفوع واهلاء ضمري
واملصدر املؤّول )أن يذكر...( يف حمّل نصب مفعول به ثان ل )منع(, الواو عاطفة 
)سعى( ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

)يف خراب( جاّر وجمرور متعّلق ب )سعى(, و)ها( ضمري مضاف إليه. )أوالء( 
حمّل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب )ما( نافية  اسم اشارة مبيّن على الكسر يف

)كان( فعل ماض ناقص الالم حرف جّر و)هم( مّتصل يف حمّل جّر متعّلق 

                                                           
 ( 786/   1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 281
 مؤسسة الرشيد دار:  نشر (ه 1767:  املتوىف) صايف الرحيم عبد بن مودحمل القرآن إعراب يف ْلدولا انظر- 282

 ( 1/237) دمشق – اإلميان
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ِبحذوف خرب مقّدم )أن( مثل األول )يدخلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب 
حذف النون... والواو فاعل و)ها( ضمري مفعول به )إال( أداة حصر )خائفني( 

فاعل يدخلوها, وعالمة نصبه الياء. واملصدر املؤّول )أن حال منصوبة من 
 يدخلوها( يف حمّل رفع اسم كان مؤّخر.

الالم حرف جّر )هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )يف 
, -نعت تقّدم على املنعوت -الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من خزي

ة على األلف )خزي( مبتدأ مؤّخر مرفوع, الواو عاطفة وعالمة اْلّر الكسرة املقّدر 
 اه )هلم يف اآلخرة عذاب( تعرب كنظريهتا... )عظيم( نعت لعذاب مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسري
قال أبو  (َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسعى يف َخراهِبا)-

 :بتصرف يسري الطربيجعفر 
 -رمحه هللا-مث قال. فيه هللا عبد موضع كل وهو: مسجد مجع" املساجد"و

 جيلس الذي للموضع يقال كما , فيه هلل يسجد الذي املوضع": املسجد"فمعىن
 نظري" وجمالس منازل:" جيمع مث ,"منزل:"فيه ينزل الذي وللموضع ," اجمللس:"فيه

 (287اه ).ومساجد مسجد
 ماخمتصره: -رمحه هللا -السعدي يف تفسريها وذكر -

 وإقامة فيها, هللا ذكر عن هللا, مساجد منع ممن جرما, وأشد أظلم أحد ال: أي
 .الطاعات من وغريها الصالة

 فاخلراب واملعنوي, احلسي{  َخَراهِبَا يف }  وسعه وبذل اجتهد: أي{  َوَسَعى} 
 فيها, هللا السم الذاكرين منع: املعنوي واخلراب وتقذيرها, وختريبها, هدمها: احلسي

 وقريش, الفيل, أصحاب ذلك يف فيدخل الصفة, هبذه اتصف من لكل عام, وهذا
                                                           

/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 287
219  /1819  ) 
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 املقدس, بيت أخربوا حني والنصارى احلديبية, عام عنها هللا رسول صدوا حني
 بأن هللا, فجازاهم ومشاقة, هلل, حمادة خراهبا, يف الساعني الظلمة, أنواع من وغريهم

  (283.اه )وقدرا شرعا دخوهلا منعهم
نْيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة  )- أُولِئَك ما كاَن هَلُْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ خائِِفنَي هَلُْم يف الدُّ

 رمحه هللا يف تفسريها مانصه: -قال ابن العثيمني( َعذاٌب َعِظيمٌ 
 فيها يذكر أن هللا مساجد منعوا الذين إىل يعود إشارة اسم{  أولئك: } تعاىل ولهق

 ثالثة ُيتمل{  خائفني إال يدخلوها أن هلم كان ما}  خراهبا؛ يف وسعوا امسه,
 :معان

 هللا؛ عباد مينعوا أن عن فضالً  خائفني إال يدخلوها أن هلؤالء ينبغي كان ما: األول
 .خائفني إال املساجد يدخلوا أن حق هلم فليس وجل؛ عز باهلل كافرون ألهنم
 - عليهم ظهرمت إذا - يدخلوها تدعوهم ال: يعين النهي؛ ِبعىن خرب هذا أن: الثاين

 .خائفني إال
 ومنهم - املساجد منعوا الذين هؤالء أن وجل عز هللا من بشارة أهنا: الثالث

 الدولة ستكون - احلرام املسجد وسلم عليه هللا صلى النيب منعوا الذين املشركون
 .قلوهبم ترجف وهم إال يدخلوهنا وال عليهم,

 عظيم عذاب اآلخرة يف وهلم}  وعار ذل, أي{  خزي الدنيا يف هلم: } تعاىل قوله
 (282اه ).عظيمة عقوبة أي{ 

َ واِسٌع َعِليٌم )  ({.112}َوَّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ
 (:287)اآلية مفردات عراب إ

                                                           
/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري -- 283
77) 
 ( 1/   3) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 282
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 287

 ( 1/237دمشق)  –اإلميان 
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الواو استئنافّية )َّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )املشرق( مبتدأ مؤّخر 
مرفوع, )املغرب( معطوف على املشرق بالواو مرفوع مثله الفاء عاطفة لربط املسّبب 

بالسبب )أينما( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل نصب على الظرفّية املكانية متعّلق 
رع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون.. والواو فاعل الفاء رابطة باْلواب )توّلوا( مضا

ْلواب الشرط )مثّ( ظرف مكان مبيّن على الفتح يف حمّل نصب متعّلق ِبحذوف 
خرب مقّدم )وجه( مبتدأ مؤّخر مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور. )إّن( 

اسع( خرب مرفوع )عليم( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إن منصوب )و 
 اه خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
 ابن عن 279ص 2ج صحيحه يف مسلم أخرجه اإلمام سبب نزول هذه اآلية ما 

 من مقبل وهو يصلي وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول كان: قال عمر
 فَ َثمَّ  تُ َولُّوا فَأَيْ َنَما} نزلت وفيه وجهه كان حيث راحلته على املدينة إىل مكة       

 (286){.اَّللَِّ  َوْجهُ 
 

قال أبو جعفر الطربي يف { اَّللَِّ  َوْجهُ  فَ َثمَّ  تُ َولُّوا فَأَيْ َنَما َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ  َوَّلِلَِّ } -
 تفسريها:

 كما , وتدبريمها ملكهما هلل ,( واملغرب املشرق وهلل:)بقوله ثناؤه جل يعين
 املشرق وهلل:)قوله فذلك.  ملكا , له أهنا:  هبا يعين ,"الدار هذه لفالن:"يقال

 .وخلقا ملكا , له أهنما يعين ,(واملغرب

                                                           
 -هللارمحه –الوادعى هادى بن مقبل الرمحن عبد النزول احملدث العالمة أيب أسباب من املسند قال يف الصحيح- 286

 ,197ص 1ج والنسائي ,78ص 3ج التفسري يف الرتمذي أخرجه احلديث -الطبعة الرابعة-(27ص)  -بتحقيقه
 .صحيح حسن حديث الرتمذي وقال ,277ص 1ج جرير وابن ,27ص 2ج املسند يف وأمحد
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 ملوضع:  يقال كما , طلوعها موضع وهو , الشمس شروق موضع هو" املشرق"و
 . الالم بكسر" مطلع"منه طلوعها

 وهلل:)قيل حىت , واحد ومغرب واحد مشرق إال هلل كان ما أو: قائل قال فإن
 وهلل: ذلك معىن وإمنا , إليه ذهبت الذي غري ذلك معىن إن: قيل "(واملغرب املشرق

. يوم كل فيه تغرب الذي واملغرب , يوم كل الشمس منه تشرق الذي املشرق
 إذ , املغرب قطري بني وما , املشرق قطري بني ما وهلل: معناه ذلك كان إذْ  فتأويله

 الذي احلول إىل منه لشروقها تعود ال منه موضع من يوم كل الشمس شروق كان
 .يوم كل غروهبا وكذلك , بعده

 اخللق(288) دونه ما كل فلله ذكرت, ما ذلك تأويل كان وإن ليس أو: قال فإن
 !بلى: قيل !خلقه

 دون , املوضع هذا يف له أهنا عنها باخلرب واملغارب املشارق خص فكيف: قال فإن
 غريها" األشياء سائر

 ِبا ذلك ذكر هللا خص أجله من الذي السبب يف التأويل أهل اختلف قد: قيل
 أقواهلم ذكرنا بعد اآلية بتأويل أوىل هو الذي مبينو وحنن. املوضع هذا يف به خصه

 اليهود أن أجل من باخلرب, ذلك ثناؤه جل هللا خص: بعضهم فقال. ذلك يف
 عليه هللا صلى هللا رسول وكان , املقدس بيت قبل وجوهها صالهتا يف توجه كانت

 فعل من ذلك اليهود فاستنكرت.  الكعبة إىل حولوا مث , مدة ذلك يفعل وسلم
 هللا فقال عليها" كانوا اليت قبلتهم عن والهم ما: فقالوا , وسلم عليه هللا صلى النيب

 أشاء كيف عبادي وجوه أصرف , يل كلها واملغارب املشارق: هلم وتعاىل تبارك
 (289اه ).هللا وجه فثم تُ َولوا فحيثما , منها

                                                           
 . شيء من سواه ما كل أي ," دونه ما كل فلله: " قوله - 288
/  2) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 289
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 رمحه هللا يف تفسري بقية اآلية:-قال السعديو -
 أن إما بأمره, إياها توليكم كان إذا اْلهات, من وجوهكم{  تُ َولُّوا فَأَيْ َنَما} 

 تؤمرون أو املقدس, بيت باستقبال مأمورين كنتم أن بعد الكعبة باستقبال يأمركم
 تشتبه أو العبد توجه حيثما القبلة فإن وحنوها, الراحلة على السفر يف بالصالة

 مرض أو بصلب معذورا يكون أو اخلطأ, له يتبني مث إليها, الصالة فيتحرى القبلة,
 .مأمورا أو معذورا فيها العبد يكون أن إما األمور, فهذه ذلك, وحنو

 .ربه ملك عن خارجة اْلهات, من جهة استقبل فما حال, وبكل
 على تعاىل, هلل الوجه إثبات[  73 ص]  فيه{  َعِليمٌ  َواِسعٌ  اَّللََّ  ِإنَّ  اَّللَِّ  َوْجهُ  فَ َثمَّ } 

 واسع - تعاىل - وهو الوجوه, تشبهه ال وجها هلل وأن تعاىل, به الالئق الوجه
 .ونياتكم بسرائركم عليم عظيمها, والصفات الفضل

 احلمد فله املأمور, منكم وقبل األمر, لكم وسع وعلمه, سعته فمن
 (297اه ).والشكر

 واسع يعين «الواسع» قال ابن العثيمني يف بياهنا مانصه:{ عليم واسع هللا إن}  -
 وغري وبصره, ومسعه, قدرته, ويف علمه, يف واسع فهو الصفات؛ وواسع اإلحاطة,

 (291اه ).شيء بكل حميط وعلمه علم؛ ذو أي{  عليم} و صفاته؛ من ذلك
{ ُ ماواِت َواأْلَْرِض ُكلى َلُه قانُِتوَن َوقاُلوا اختَََّذ اَّللَّ َوَلداً ُسْبحانَُه َبْل َلُه ما يف السَّ

(117.}) 
 (:292)اآلية مفردات عراب إ
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الواو استئنافّية )قالوا( فعل وفاعل )اخّتذ( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع 
تقديره بعض وهو املفعول الثاين, أّما األول فمحذوف  -)ولدا( مفعول به منصوب

)سبحان( مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب واهلاء مضاف إليه )بل(  -خملوقاته
حرف إضراب وابتداء الالم حرف جّر اهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب 

مقّدم )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ مؤّخر )يف السموات( جاّر وجمرور 
معطوف على السموات بالواو جمرور مثله )كّل(  متعّلق ِبحذوف صلة ما )األرض(

مبتدأ مرفوع )له( مثل األول متعّلق ب )قانتون( وهو خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه 
 اه الواو.

 روائع البيان والتفسري
ُ َوَلداً ُسْبحانَهُ )-  رمحه هللا يف تفسريها:-قال السعدي (َوقاُلوا اختَََّذ اَّللَّ

 َوَلًدا اَّللَُّ  اختََّذَ : } ذلك قال من وكل واملشركون, والنصارى اليهود: أي{  َوقَاُلوا} 
 .أنفسهم وظلموا اإلساءة, كل وأساءوا جبالله, يليق ال ما إىل فنسبوه{ 

 مع ورزقهم وعافاهم, عليهم, حلم قد منهم, ذلك على صابر - تعاىل - وهو
 .إياه تنقصهم

 يليق ال مما والظاملون املشركون به وصفه ما كل عن وتقدس تنزه: أي{  ُسْبَحانَهُ } 
 نقص يعرتيه ال الذي الوجوه, مجيع من املطلق, الكمال له من فسبحان جبالله,

 (297اه ).الوجوه من بوجه
ماواِت َواأْلَْرِض ُكلى َلُه قانُِتونَ )-  قال ابن العثيمني ماخمتصره: (َبْل َلُه ما يف السَّ

 ملك له ومن ؛{ واألرض السموات يف ما له بل: } الدعوى هذه مبطالً  تعاىل قال
 له؛ مماثالً  الولد لكان ولد له كان لو وألنه ولد؛ إىل ُيتاج ال واألرض, السموات

 (293اه ).شيء كمثله ليس وتعاىل سبحانه وهللا
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(  قانتون له كلقلت: وفسر أبو جعفر الطربي املقصود بالقنوت يف قوله تعايل)
 قال:-رمحه هللا تعايل-ببيان شايف جلي وهذا نص كالمه

 وجل عز هلل واإلقرار الطاعة ,(قانتون له كل:)قوله يف" القنوت" معاين وأوىل"
 هللا وحدانية على والداللة , الصنعة آثار من فيها ِبا أجسامهم بشهادة , بالعبودية

 أكذب ثناؤه جل هللا أن وذلك. وخالقها بارئها ذكره تعاىل هللا وأن , وجل عز
 مث. وخلقا ملكا ,(  واألرض السموات يف ما له بل:)بقوله ولدا هلل أن زعموا الذين

 وأن , وخالقها رهبا على بداللتها مقرة أهنا واألرض السموات يف ما مجيع عن أخرب
 , بالطاعة له مذعنة فألسنتهم , بعضهم ذلك جحد وإن. وصانعها بارئها تعاىل هللا

 هلل يكون فأىن , أحدهم املسيح وأن , بذلك فيها اليت الصنعة بآثار له بشهادهتا
 "صفته" وهذه ولدا
 تبارك  وهللا مملوك؛ ألنه ذليل؛ خاشع له كل أي{  قانتون له كل: } تعاىل قوله

 له أن هؤالء دعوى كذب على بالعقل االستدالل من وهذا املالك؛ هو وتعاىل
 (292اه ).ولداً  وتعاىل سبحانه

ا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن ) ماواِت َواأْلَْرِض َوِإذا َقضى أَْمراً فَِإمنَّ  ({.116}َبِديُع السَّ
 (:297)اآلية مفردات عراب إ

)بديع( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو )السموات( مضاف إليه جمرور )األرض(  
معطوف بالواو على السموات جمرور مثله, الواو عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل 

يتضّمن معىن الشرط متعّلق باْلواب )قضى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر 
وب الفاء رابطة ْلواب والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أمرا( مفعول به منص
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الشرط )إمّنا( كافّة ومكفوفة )يقول( مضارع مرفوع والفاعل هو الالم حرف جّر 
واهلاء ضمري يف حمّل جر متعّلق ب )يقول(, )كن( فعل أمر تام والفاعل ضمري 

مسترت تقديره أنت الفاء عاطفة لربط املسّبب بالسبب )يكون( مضارع مرفوع تام, 
 اه والفاعل هو.

 البيان والتفسري روائع
ماواِت َواأْلَْرضِ  )-  خالقهما: أي :خمتصرهقال ابن كثري يف تفسريها ما(َبِديُع السَّ

 للشيء يقال ومنه اللغة, مقتضى وهو: والسدي جماهد قال سبق, مثال غري على
 بدعة وكل بدعة حمدثة كل فإن: "ملسلم الصحيح يف جاء كما. بدعة: احملدث

 .اه .(.296) ضاللة
ذكر ابن العثيمني يف تفسريها {  فيكون كن له يقول فإمنا أمراً  قضى وإذا}  -

 :مانصه
: تعاىل قوله مثل له, املقارنة إرادته ِبعىن يأِت والفعل أمراً؛ يقضي أن أراد إذا أي

 أردت إذا أي[ 98: النحل{ ]الرجيم الشيطان من باهلل فاستعذ القرآن قرأت فإذا}
 آية يف تعاىل قوله هو «يقضي أن أراد» ِبعىن{  قضى} تأويل على والدليل قراءته؛

 أنه على ؛[ 82: يس{ ]فيكون كن له يقول أن شيئاً  أراد إذا أمره إمنا: }أخرى
 عند له تعاىل يقول فإمنا شيئاً  فعل إذا ِبعىن... { أمراً  قضى إذا}  يكون أن يصلح

 عز قوله بعد يكون للشيء وتعاىل سبحانه فعله أن يعين ؛{ فيكون كن: } فعله
 األمور؛ واحد{  أمراً } و عليه؛ شاقاً  أمراً  ليس ألنه تأخر؛ غري من{  كن: } وجل

 يصعب ال ذلك فإن وتعاىل سبحانه شؤونه من شأناً  قضى إذا أي الشؤون؛ يعين
 تكرار؛ بدون واحدة مرة «كن» إال له يقول ال أي ؛{ كن له يقول فإمنا: } عليه
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 أمره كما فيحدث أي{  فيكون}  حدث؛ ِبعىن «كان» من تامة هنا{  كن} و
 (298اه ).وجل عز هللا أراد ما على وتعاىل سبحانه هللا
ُ أَْو تَْأتِينا آيٌَة َكذِلَك قاَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم } َوقاَل الَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن َلْو ال ُيَكلُِّمَنا اَّللَّ

 ({.118قُ ُلوبُ ُهْم َقْد بَ ي َّنَّا اآْلياِت لَِقْوٍم يُوِقُنوَن )ِمْثَل قَ ْوهلِِْم َتشابَ َهْت 
 (:299)اآلية مفردات عراب إ

الواو عاطفة )قال( فعل ماض )الذين( اسم موصول فاعل )ال( نافية )يعلمون( فعل 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل )لوال( حرف ِتضيض )يكّلم( مضارع مرفوع و)نا( 

ول به )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )أو( حرف ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفع
عطف )تأِت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة و)نا( مفعول به )آية( 

فاعل مرفوع )كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم( مّر إعراب نظريها, )تشابه( 
ليه فعل ماض والتاء للتأنيث )قلوب( فاعل مرفوع و)هم( ضمري مّتصل مضاف إ

)قد( حرف ِتقيق )بّينا( فعل ماض مبيّن على السكون.. ونا فاعل )اآليات( 
مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )لقوم( جاّر وجمرور متعّلق ب )بّينا(, 

 اه )يوقنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ُ أَْو تَْأتِينا آيٌَة )- -رمحه هللا-ذكر السعدي(َوقاَل الَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن َلْو ال ُيَكلُِّمَنا اَّللَّ
 كما يكلمنا, هال: وغريهم الكتاب أهل من اْلهلة قال: يأ يف تفسريه ماخمتصره:

 بعقوهلم يقرتحوهنا اليت االقرتاح, آيات يعنون{  آيَةٌ  تَْأتِيَنا أَوْ }  الرسل, كلم
 رسله على واستكربوا اخلالق, على هبا َترأوا اليت الكاسدة, وآرائهم الفاسدة,

 تُنزلَ  َأنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلُ  َيْسأَُلكَ { }  َجْهَرةً  اَّللََّ  نَ َرى َحىتَّ  َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ : } كقوهلم
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َماءِ  ِمنَ  ِكَتابًا َعَلْيِهمْ   َلْوال: } وقالوا اآلية,{  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكبَ رَ  ُموَسى َسأَُلوا فَ َقدْ  السَّ
 اآليات{  َجنَّةٌ  َلهُ  َتُكونُ  َأوْ  َكنز ِإلَْيهِ  يُ ْلَقى أَوْ  َنِذيًرا َمَعهُ  فَ َيُكونَ  َمَلكٌ  ِإلَْيهِ  أُنزلَ 

 .اآليات{  يَ ْنُبوًعا األْرضِ  ِمنَ  لََنا تَ ْفُجرَ  َحىتَّ  َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ  َوقَاُلوا: } وقوله
 يكن ومل االسرتشاد, آيات ال التعنت, آيات يطلبون رسلهم, مع دأهبم فهذا

 ِبثله يؤمن ِبا اآليات, من جاءوا قد الرسل, فإن احلق, تبني قصدهم
 (777اه )..البشر

قال ابن العثيمني يف  (َكذِلَك قاَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْثَل قَ ْوهلِِْم َتشابَ َهْت قُ ُلوبُ ُهْم )-
 :تفسريها

 توكيداً {  قوهلم مثل}  يكون هذا وعلى قبلهم؛ من الذين قال القول هذا مثلَ  أي
: قبلهم من اقرتحه قد اقرتحوه الذي القول هذا مثل أي ؛{ كذلك: } تعاىل لقوله

 دأب فهذا ؛[ 22: البقرة{ ]جهرة هللا نرى حىت لك نؤمن لن: }قالوا موسى قوم
 .اقرتحوه مما بأعظم اآليات من أُتوا وقد ويقرتحون؛ ينكرون, للرسل املكذبني

 احلق, رد يف متشاهبة قلوهبم واآلخرون األولون,{:  قلوهبم تشاهبت: } تعاىل قوله
 هللا صلى حممد خامتهم إىل الرسل بعثت ما أول من واْلحود؛ والتعنت, والعناد,

 خيتلف إمنا متشاهبة؛ والعناد الكفر, أهل فقلوب القيامة يوم وإىل بل وسلم عليه
 جنس على الكالم لكن آخر؛ شيئاً  وهؤالء شيئاً؛ هؤالء يقرتح قد األسلوب؛

 (771اه ).للحق قبوهلم وعدم االقرتاح,
َوقاَل الَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن َلْو ال قلت:وزاد أبو جعفر الطربي يف تفسريه  لقوله تعايل )

ُ أَْو تَْأتِينا آيٌَة َكذِلَك قاَل الَِّذيَن  ( ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْثَل قَ ْوهلِِْم َتشابَ َهْت قُ ُلوبُ ُهمْ ُيَكلُِّمَنا اَّللَّ
 رمحه هللا:-بياناً شافياً فقال
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 كما , ربنا هللا يكلمنا هال: وبعظمته باهلل اْلهال , النصارى وقالت اآلية معىن 
 ما على عليه حنن ما صدق هبا نعرف هللا من عالمة َتيئنا أو , ورسله أنبياءه كلم

 على ومتنوا النصارى من اْلهال هؤالء قال فكما: ثناؤه جل هللا قال ونريد" نسأل
 ويؤتيهم , جهرة نفسه هللا يريهم أن رهبم فسألوا , اليهود من قبلهم من قال , رهبم

 والنصارى اليهود قلوب فاشتبهت. األماين ومتنوا , رسله وعلى عليه واحتكموا , آية
 كما , ورسله أنبيائه على وجرأهتم بعظمته معرفتهم وقلة هللا على متردهم يف

 (772اه ).قالوها اليت أقواهلم اشتبهت
نَّا اآْلياِت لَِقْوٍم يُوِقُنونَ )-  وضحنا قد: أي ( قال ابن كثري يف تفسريه مانصه:َقْد بَ ي َّ

 ملن أخرى, وزيادة آخر سؤال إىل معها ُيتاج ال ِبا الرسل صدق على الدالالت
 ختم من وأما. وتعاىل تبارك هللا عن به جاؤوا ما وفهم الرسل, واتبع وصدق  أيقن

 ِإنَّ : } فيهم تعاىل هللا قال الذين فأولئك غشاوة بصره على وجعل قلبه على هللا
تْ  الَِّذينَ   اْلَعَذابَ  يَ َرُوا َحىتَّ  آيَةٍ  ُكلُّ  َجاَءتْ ُهمْ  َوَلوْ * يُ ْؤِمُنونَ  ال رَبِّكَ  َكِلَمةُ  َعَلْيِهمْ  َحقَّ
 (777اه )[ .96 ,97: يونس{ ] األلِيمَ 

 ({.119}ِإنَّا أَْرَسْلناَك بِاحلَْقِّ َبِشرياً َوَنِذيراً َوال ُتْسَئُل َعْن َأْصحاِب اْلَِْحيِم )
 (:773)اآلية مفردات عراب إ

)إّن( حرف مشّبه بالفعل و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم إّن )أرسلنا( فعل  
ماض مبيّن على السكون.. و)نا( فاعل والكاف ضمري مفعول به )باحلّق( جاّر 

وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الفاعل أو املفعول )بشريا( حال منصوبة من 
ب مثله. الواو عاطفة )ال( نافية املفعول )نذيرا( معطوف بالواو على )بشريا( منصو 
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)تسأل( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
 اه )عن أصحاب( جاّر وجمرور متعّلق ب )تسأل(, )اْلحيم( مضاف إليه جمرور.

 روائع البيان والتفسري
 مانصه:-رمحه هللا -قال السعدي يف تفسريها (ِإنَّا أَْرَسْلناَك بِاحلَْقِّ َبِشرياً َوَنِذيراً ) -

 :أمور ثالثة إىل ترجع وهي هبا, جاء اليت اآليات على مشتمل فهذا
 جاء ما معرفة يف: والثالث ودله, وهديه سريته يف: والثاين إرساله, نفس يف: األول

 .والسنة القرآن من به
: } قوله يف دخل والثالث{  أَْرَسْلَناكَ  ِإنَّا: } قوله يف دخال قد والثاين, فاألول

 { . بِاحلَْقِّ 
 بعثته قبل األرض أهل حالة علم قد أنه - إرساله نفس - وهو األول األمر وبيان
 وتبديلهم والصلبان, والنريان, األوثان عبادة من عليه كانوا وما وسلم عليه هللا صلى

 أهل من بقايا إال ومشلتهم, عمتهم قد الكفر, من ظلمة يف كانوا حىت لألديان,
 .البعثة قبيل انقرضوا قد الكتاب,

 قدير عليم, حكيم ألنه مهال يرتكهم ومل سدى, خلقه خيلق مل تعاىل هللا أن علم وقد
 يأمرهم العظيم, الرسول هذا إليهم أرسل أن بعباده, ورمحته حكمته فمن رحيم,
 آية وهو صدقه, العاقل يعرف رسالته فبمجرد له, شريك ال وحده الرمحن بعبادة

 معرفة وسلم عليه هللا صلى النيب عرف فمن: الثاين وأما هللا, رسول أنه على كبرية
 بعد من مث اخلصال, أكمل على ونشوءه البعثة, قبل وهديه سريته وعرف تامة,

 وسرب عرفها, فمن للناظرين, الباهرة العظيمة وأخالقه مكارمه ازدادت ذلك, قد
 جعل تعاىل هللا ألن الكاملني, األنبياء أخالق إال تكون ال أهنا عرف أحواله,

 .وكذهبم وصدقهم أصحاهبا معرفة على دليل أكرب األوصاف
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 والقرآن العظيم, الشرع من وسلم عليه هللا صلى به جاء ما معرفة فهو: الثالث وأما
 قبيح, كل عن والنهي احلسنة, واألوامر الصادقة, اإلخبارات على املشتمل الكرمي,

 .الثالثة هذه يف تدخل اآليات فجميع الباهرة, واملعجزات
 ملن{  َنِذيًرا}  واألخروية, الدنيوية بالسعادة أطاعك ملن أي{  َبِشريًا: } قوله

 (772.اه ) .واألخروي الدنيوي واهلالك بالشقاوة عصاك
 رمحه هللا: -قلت: وذكر ابن العثيمني فائدة جليلة عن هذه اْلزئية من اآلية فقال

 لقوله وإنذار؛ وتبشري, وهني, ألمر, متضمنة وسلم عليه هللا صلى النيب رسالة نإ"
 يهون قد اإلنسان ألن وذلك ظاهرة؛ ذلك من واحلكمة ؛{ ونذيراً  بشرياً : } تعاىل

 كلها الشريعة كانت فلو بالعكس؛ أو املنهيات؛ ترك عليه ويشق األوامر, فعل عليه
 ما نواهي كلها كانت ولو احملارم, عن نفسه اإلنسان كفّ  يف االبتالء تبني ما أوامر

 غاية والنهي باألمر, االبتالء فكان األوامر؛ على نفسه حبمل اإلنسان ابتالء تبني
 أشد الزىن على عقوبته كانت ولذلك الزىن؛ ترك عليه يهون الكبري فالشيخ احلكمة؛

 الصالة فمثالً  التكليف؛ بتنويع إال يتم ال االبتالء أن املهم الشاب؛ عقوبة من
 بدين, تكليف واحلج حمبوب؛ ترك والصيام للمحبوب؛ بذل والزكاة بدين؛ تكليف

 (777"اه ).ومايل
 قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها ماخمتصره: (َوال ُتْسَئُل َعْن َأْصحاِب اْلَِْحيمِ )-

 ,"تسئل"من" التاء"بضم ,( اْلحيم أصحاب عن تسئل وال:)اْلَقَرأَة عامة قرأت
 , ونذيرا بشريا باحلق أرسلناك إنا حممد يا: ِبعىن , اخلرب على منها" الالم"ورفع

 ِبا كفر عمن مسئوال ولست , واإلنذار البالغ عليك وإمنا , به أرسلت ما فبلغت
 .اْلحيم أهل من وكان , احلق من به أتيته
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" التاء"مفتوح , النهي ِبعىن. جزما( َتسألْ  وال:)املدينة أهل بعض ذلك وقرأ
 باحلق أرسلناك إنا: هؤالء قراءة على ذلك ومعىن. منها" الالم"وجزم ,"تسأل"من

 عن تسأل فال , اْلحيم أصحاب عن لتسأل ال , به أرسلت ما لتبلغ ونذيرا بشريا
 (776اه ).حاهلم

اَّللَِّ ُهَو اهْلُدى }َوَلْن تَ ْرضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوال النَّصارى َحىتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى 
َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويلٍّ َوال َنِصرٍي 

(127.}) 
 (:778)اآلية مفردات عراب إ

الواو عاطفة )لن( حرف نفي ونصب )ترضى( مضارع منصوب وعالمة النصب 
)عن( حرف جّر والكاف ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب  الفتحة املقدرة على األلف

)ترضى(, )اليهود( فاعل مرفوع الواو عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )النصارى( 
معطوف على اليهود بالواو مرفوع مثله وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة )حىّت( حرف 

لفاعل ضمري غاية وجّر )تتّبع( فعل مضارع منصوب ب )أّن( مضمرة بعد حىّت, وا
 مسترت تقديره أنت )مّلة( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه.

 واملصدر املؤّول )أن تتّبع( يف حمّل جّر ب )حىّت( متعّلق ب )ترضى(.
)قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )اّن( حرف مشّبه بالفعل )هدى( 

)اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة 
)هو( ضمري فصل, )اهلدى( خرب إن مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة. الواو 

استئنافّية الالم موطئة للقسم )ان( حرف شرط جازم )اتّبع( فعل ماض مبيّن على 
السكون يف حمّل جزم فعل الشرط.. والتاء فاعل )أهواء( مفعول به منصوب و)هم( 
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 مّتصل مضاف اليه )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )اتّبعت(, الذي ضمري
اسم موصول يف حمّل جّر مضاف إليه )جاء( فعل ماض والكاف ضمري مفعول به, 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من العلم( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 

جّر متعّلق ِبحذوف  فاعل جاء )ما( نافية الالم حرف جّر والكاف ضمري يف حملّ 
نعت تقّدم على  -خرب مقّدم )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من ويلّ 

)من( حرف جّر زائد )ويّل( جمرور لفظا مرفوع حماّل مبتدأ مؤّخر الواو  -املنعوت
 اه عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )نصري( معطوف على لفظ )ويّل( جمرور مثله.

 التفسريروائع البيان و 
الطربي  جعفر أبو قال(  ِملَّتَ ُهمْ  تَ تَِّبعَ  َحىتَّ  النََّصاَرى َوال اْليَ ُهودُ  َعْنكَ  تَ ْرَضى َوَلنْ )  -

 : يف تفسريها
 يرضيهم ما طلب فدع , أبدا عنك براضية النصارى وال , حممد يا , اليهود وليست

 فإن احلق, من به هللا بعثك ما إىل دعائهم يف هللا رضا طلب على وأقبل , ويوافقهم
 والدين األلفة على معك فيه االجتماع إىل السبيل هلو ذلك من إليه تدعوهم الذي
 , النصرانية ضد اليهودية ألن ملتهم, باتباع إرضائهم إىل لك سبيل وال. القيم

 حال يف واحد شخص يف واليهودية النصرانية َتتمع وال , اليهودية ضد والنصرانية
 نصرانيا يهوديا تكون أن إال , بك الرضا على َتتمع ال والنصارى واليهود , واحدة

 دينان فيك جيتمع ولن , واحد شخص ألنك , أبدا منك يكون ال مما وذلك ,
 , سبيل واحد وقت يف فيك اجتماعهما إىل يكن مل وإذا. واحدة حال يف متضادان

 فالزم , سبيل ذلك إىل لك يكن مل وإذا. سبيل الفريقني إرضاء إىل لك يكن مل
 (779اه ). سبيل عليه األلفة إىل اخللق ْلمع الذي هللا هدى
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ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلُدى َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما )-
 مانصه:ذكرالسعدي يف تفسريه ( َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويلٍّ َوال َنِصرٍي 

 ألهنم دينهم, باتباعه إال النصارى, وال اليهود منه يرضى ال أنه رسوله, تعاىل خيرب
{  اَّللَِّ  ُهَدى ِإنَّ : } هلم فقل اهلدى, أنه ويزعمون عليه, هم الذي الدين إىل دعاة

 { . اهْلَُدى ُهوَ }  به أرسلت الذي
 َجاَءكَ  الَِّذي بَ ْعدَ  أَْهَواَءُهمْ  ات َّبَ ْعتَ  َولَِئنِ }  قوله بدليل اهلوى فهو عليه, أنتم ما وأما

 { . َنِصريٍ  َوال َويلٍّ  ِمنْ  اَّللَِّ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ 
 خيتص فيما هبم والتشبه والنصارى, اليهود أهواء اتباع عن العظيم, النهي فيه فهذا

 يف داخلة أمته فإن وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول كان وإن واخلطاب دينهم, به
 بعموم العربة أن كما املخاطب, خبصوص ال املعىن بعموم االعتبار ألن ذلك,

 (717اه ).السبب خبصوص ال اللفظ,
 يف تفسريه لآلية فائدة جليلة قال: -رمحه هللا-وذكر ابن العثيمني

 ؛{ أهواءهم: } تعاىل لقوله هوى؛ هو بل ديناً؛ ليس والنصارى اليهود عليه ما أن"
 وال اليهود عنك ترضى ولن: } تعاىل قال األول ففي األول؛ يف كما ملتهم يقل ومل

 هللا بنيَّ  ولكن ودين؛ ملة, على أهنم يعتقدون ألهنم ؛{ملتهم تتبع حىت النصارى
 على كانوا لو إذ هًدى؛ على وليسوا هوى؛ بل ملة؛ وال بدين, ليس هذا أن تعاىل

 مجيعاً  عليهم ولوجب مرمي؛ بن عيسى باملسيح يؤمنوا أن اليهود على لوجب هدى
 وهكذا هًدى؛ وليس هوى, دينهم لكن وسلم؛ عليه هللا صلى ِبحمد يؤمنوا أن

 له؛ ويتعصب , والسالم الصلوات عليهم الرسل به جاءت ما غري يتبع إنسان كل
 (711اه ).هًدى وليست هوى, ملته فإن
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ُلونَُه َحقَّ  ِتالَوتِِه أُولِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه فَُأولِئَك }الَِّذيَن آتَ ْيناُهُم اْلِكتاَب يَ ت ْ
 ({.121) ُهُم اخْلاِسُرونَ 

 (:712)اآلية مفردات عراب إ
)الذين( موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )آتينا( فعل ماض مبيّن على السكون..  

و)نا( فاعل )هم( ضمري متصل مفعول به )الكتاب( مفعول به ثان منصوب 
)يتلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل واهلاء مفعول به )حّق( مفعول مطلق نائب 

إليه جمرور واهلاء مضاف  عن املصدر ألنه صفة املصدر يف األصل )تالوة( مضاف
إليه يف حمّل جّر. )أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ والكاف 
حرف خطاب )يؤمنون( مضارع مرفوع. والواو فاعل الباء حرف جّر واهلاء ضمري 
يف حمّل جّر متعّلق ب )يؤمنون(. الواو عاطفة )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل 

يكفر( مضارع جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )به( رفع مبتدأ )
مثل األول متعّلق ب )يكفر( الفاء رابطة ْلواب الشرط )أوالء( مثل األول والكاف 

حرف خطاب )هم( ضمري فصل, )اخلاسرون( خرب املبتدأ أولئك مرفوع وعالمة 
 اه الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ الَِّذيَن ) -  ( آتَ ْيناُهُم اْلِكتاَب يَ ت ْ

 قال السعدي يف تفسريه لآلية مانصه::
ُلونَهُ }  أهنم مطلقة, منة به عليهم ومنَّ  الكتاب, آتاهم الذين أن تعاىل خيرب  َحقَّ  يَ ت ْ

 وُيرمون حالله, فيحلون االتباع,: والتالوة اتباعه, حق يتبعونه: أي{  ِتالَوتِهِ 
 الكتاب, أهل من السعداء هم وهؤالء ِبتشاهبه, ويؤمنون ِبحكمه, ويعملون حرامه,
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 . .منهم أحد بني يفرقوا ومل الرسل, بكل وآمنوا وشكروها, هللا نعمة عرفوا الذين
 (717اه )
قال ابن العثيمني يف ( أُولِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه فَُأولِئَك ُهُم اخْلاِسُرونَ  )-

 تفسريه هلذه اْلزئية من اآلية مانصه: فوائد
 به يكفر ومن: } تعاىل لقوله خاسر؛ فهو الدنيا من أصاب مهما بالقرآن الكافر أن

 وبنني, أموال, من الدنيا من نال ولو خاسراً  يكون ؛{ اخلاسرون هم فأولئك
 هو أو وتزول؛ تذهب, سوف كلها هذه ألن مشيدة ؛ وقصور فخمة, ومراكب

 اخلاسرين إن قل: }تعاىل هللا قول واتل قارون, قصة واذكر تنفعه؛ وال عنها, يزول
: الزمر{ ]املبني اخلسران هو ذلك أال القيامة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا الذين

 الذين أيها يا: }تعاىل قوله يف كما اخلاسرون, هم أهنم عليهم يصدق فإذاً  ؛[ 12
 الذي كان وملا ؛[ 9: املنافقون{ ]هللا ذكر عن أوالدكم وال أموالكم تلهكم ال آمنوا

 هم فأولئك ذلك يفعل ومن: } تعاىل قال يربح أنه يظن هللا ذكر عن بذلك يتلهى
 (713اه ).دنياهم يف رحبوا ولو: يعين[ 9: املنافقون{ ] اخلاسرون

ْلُتُكْم َعَلى اْلعاَلِمنَي   }يا َبيِن ِإْسرائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأيّنِ َفضَّ
(122.}) 

 (:712)اآلية مفردات عراب إ
 (.36هذه اآلية الكرمية مّرت من قبل فارجع إىل إعراهبا يف اآلية )

 روائع البيان والتفسري
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 تعاىل هللا من عظة اآلية وهذه: مجااًل مانصهإالطربي يف تفسريها  جعفر أبو قال
 , وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مهاجر ظهراين بني كانوا الذين لليهود ذكره

 هلم منه استعطافا , بأوائلهم صنعه يف إليهم أياديه من سلف ما هلم منه وتذكري
 اذكروا إسرائيل بين يا: فقال وسلم, عليه هللا صلى حممد رسوله وتصديق دينه على

 فرعون عدوكم أيدي من إياكم واستنقاذي , عندكم وصنائعي , لديكم أيادي
 أن بعد , البالد يف لكم ومتكيين , تيهكم يف والسلوى املن عليكم وإنزايل , وقومه

 من عامل على إياكم وتفضيلي , منكم الرسل واختصاصي , مقهورين مذللني كنتم
 وتصديق وتصديقه , إليكم رسويل باتباع  طاعيت يف أنتم أيام , ظهرانيه بني كنتم

 (717اه ).والغي الضالل يف التمادي ودعوا , عندي من به جاءكم ما
 هاهنا وكررت السورة, صدر يف اآلية هذه نظري تقدم قد رمحه هللا:-وقال ابن كثري-

 ونعَته كتبهم يف صفته جيدون الذي األمي النيب الرسول اتباع على واحلث للتأكيد
 أن وأمرهم عليهم, به أنعم ما وكتمان هذا, كتمان من  ُيذرهم. وأمته وأمره وامسه

هم بين ُيسدوا وال والدينية, الدنيوية النعم من عليهم, هللا نعمة يذكروا  من َعمِّ
 احلسدُ  ذلك ُيملهم وال. منهم اخلامت الرسول إرسال من هللا رزقهم ما على العرب

 يوم إىل دائًما عليه وسالمه هللا صلوات موافقته, عن واحليدة وتكذيبه, خمالفته على
 (716اه ).الدين
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َفُعها َشفاَعٌة  }َوات َُّقوا يَ ْوماً ال ََتْزِي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً َوال يُ ْقَبُل ِمْنها َعْدٌل َوال تَ ن ْ
 ({.127َوال ُهْم يُ ْنَصُروَن )

 (:718)اآلية مفردات عراب إ
 الواو عاطفة )اتّقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون..

الواو فاعل )يوما( مفعول به منصوب على حذف مضاف أي: عذاب يوم )ال( 
نافية )َتزي( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة )نفس( فاعل مرفوع )عن 

نفس( جاّر وجمرور متعّلق ب )َتزي(, )شيئا( مفعول مطلق نائب عن املصدر 
منصوب الواو عاطفة )ال( نافية )يقبل( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع )من( حرف 

جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يقبل(, )عدل( نائب فاعل مرفوع الواو 
عاطفة )ال( نافية )تنفع( مضارع مرفوع و)ها( ضمري مفعول به )شفاعة( فاعل 

ّل رفع مبتدأ )ينصرون( مضارع مرفوع )وال( مثل السابق )هم( ضمري منفصل يف حم
 اه مبيّن للمجهول مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو نائب فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 قال أبو جعفر القرطيب يف تفسريها أمجااًل مانصه:

 يف به وعظهم ِبا إياهم عظته سلفت للذين ثناؤه جل هللا من ترهيب اآلية وهذه
 , وتنزيلي كتايب املبدلني إسرائيل بين معشر يا - واتقوا: هلم هللا يقول. قبلها اآلية

 عذاب - وسلم عليه هللا صلى حممد برسويل املكذبني , وجهه عن تأويله احملرفني
 ما على هتلكوا أن , غناء عنها تغين وال , شيئا نفس عن نفس فيه تقضي ال يوم

 من يقبل ال يوم فإنه عليه, فتموتوا , رسويل وتكذيبكم , يب كفركم من عليه أنتم
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 هي وال , شافع هلا حق من عليها وجب فيما يشفع وال , فدية لزمها فيما نفس
 (719اه ).إياه ِبعصيتها منها انتقم إذا هللا من ناصر ينصرها

 مانصه:-رمحه هللا -ابن العثيمني بزيادة بيان وتفصيل  فقالوفسرها – 
 .نظريها على الكالم سبق{:  يوماً  واتقوا: } تعاىل قوله

 اليوم هذا من وقاية اختذوا أي وسابق كالمه قوله يف بياهنا:-قلت "أنا سيد مبارك"
 :–رمحه هللا –..مث قال(727)هللا بطاعة له باالستعداد

 شيئاً؛ نفس عن نفس تغين ال أي{  شيئاً  نفس عن نفس َتزي ال: } تعاىل قوله
 مفضلون آباء لنا: تقولوا ال شيئاً؛ عنكم ِبغنٍ  العاملني على آبائكم تفضيل فليس

 يف نكرة{  شيئاً } و اليوم؛ هذا عذاب من أو النار, من هبم وَسَنْسَلم العاملني, على
 هبا ثبتت اليت الشرعية الشفاعة هذا على يرد وال شيء؛ أيّ  فتعم النفي, سياق

نة؛  .هبا خمصوصة اآلية هذه فإن السُّ
 هللا هو يَردّ  أو يَقبل, والذي النفس؛ من أي{  منها يُقَبل وال: } تعاىل قوله

 ف  الفداء ؛ وهو نفسه عن العذاب به يعدل ما أي{  عدل} و وتعاىل؛ سبحانه
 طعام كفارة أو: }وتعاىل تبارك هللا قال كما املعاِدل, الشيء معناه «العدل»

 من يعادله ما أي[ 92: املائدة{ ]أمره وبال ليذوق صياماً  ذلك عدل أو مساكني
 .يقبل ال بالفداء أتت لو: وهنا الصيام؛

 أو مضرة, بدفع للغري التوسط هي «الشفاعة» ؛{ شفاعة تنفعها وال: } تعاىل قوله
 بعد فعاً شَ  صار له, املشفوع إىل انضم إذا الشافع ألن بذلك؛ مسيت منفعة؛ جلب

 والشفاعة مضرة؛ لدفع شفاعة: منها خيرجوا أن النار ألهل فالشفاعة وتراً؛ كان أن
 .منفعة جلب يف شفاعة اْلنة؛ يدخلوا أن اْلنة ألهل
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  مث قال:
: } تعاىل قوله يف مفرد إىل يرجع السياق أن مع{:  ينصرون هم وال} قوله تعايل

 تنفعها وال: } تعاىل وقوله ,{ منها يقبل وال: } تعاىل وقوله ,{ نفس عن نفس
 نفس َتزي ال: } تعاىل قوله ألن املعىن؛ باعتبار اْلمع بصيغة هنا الكالم جاء ؛{

 لفظية؛ مناسبة هنا إن مث والكثرة؛ اْلمع, على يدل والعموم للعموم؛{  نفس عن
 أجل من إنه حىت القرآن به ورد أمر الفواصل ومراعاة اآليات؛ فواصل مراعاة وهي

 آمنا قالوا} طه؛ سورة يف تعاىل قوله يف كما , الفاضل على املفضول يقدم املراعاة
 كلها طه سورة ألن ؛[ 38 ,36: الشعراء{ ]وموسى هارون رب*  العاملني برب
 .القرآن بالغة من إذاً  الفواصل فمراعاة القليلة؛ اآليات بعض إال ألف فاصلة على

 (721اه )
َوِمْن  }َوِإِذ ابْ َتلى ِإْبراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلماٍت فََأمَتَُّهنَّ قاَل ِإيّنِ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً قالَ 

 ({.123ُذرِّيَّيِت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي )
 (:722)اآلية مفردات عراب إ

الواو استئنافّية )إذ( اسم ظريف للزمن املاضي مبيّن يف حمّل نصب مفعول به لفعل 
حمذوف تقديره اذكر )ابتلى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر )إبراهيم( مفعول به 

مقّدم منصوب )رّب( فاعل مرفوع واهلاء مضاف إليه )بكلمات( جاّر وجمرور متعّلق 
فعل ماض و)هّن( ضمري مّتصل مبيّن يف حمّل نصب ب )ابتلى(, الفاء عاطفة )أمت( 

مفعول به والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )قال( فعل ماض والفاعل هو )إن( 
حرف مشّبه بالفعل للتوكيد والياء اسم إّن )جاعل( خرب إّن مرفوع والكاف ضمري 

نعت تقّدم  -مضاف إليه )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من )إماما(
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)إماما( مفعول به السم الفاعل جاعل )قال( مثل األول الواو  -لى املنعوتع
عاطفة )من ذرّيّة( جاّر وجمرور متعّلق بفعل حمذوف تقديره اجعل, واملفعول به 

حمذوف تقديره إماما أي اجعل من ذرّييت إماما )قال( مثل األول )ال( نافية )ينال( 
اف إليه )الظاملني( مفعول به منصوب مضارع مرفوع )عهد( فاعل مرفوع والياء مض

 اه وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

قال  (َوِإِذ ابْ َتلى ِإْبراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلماٍت فََأمَتَُّهنَّ قاَل ِإيّنِ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً )-
 :-رمحه هللا-السعدي

 وجاللته, إمامته على املتفق السالم, عليه إبراهيم وخليله, عبده عن تعاىل, خيرب
 ابتاله هللا أن: املشركون وكذلك بل تدعيه, الكتاب أهل طوائف من كل الذي

 ليتبني لعباده, ابتالئه يف هللا عادة هي كما ونواهي, بأوامر: أي بكلمات, وامتحنه
 درجته, ترتفع الذي الصادق, من واالمتحان االبتالء عند يثبت ال الذي الكاذب

 عليه اخلليل املقام, هذا يف أجلِّهم من وكان ذهبه, وخيلص عمله, ويزكو قدره, ويزيد
 .السالم

: فقال شكورا هللا يزل ومل ذلك, له هللا فشكر ووفاه, وأكمله به, هللا ابتاله ما فأمت
 إىل خلفك وميشون اهلدى, يف بك يقتدون: أي{  ِإَماًما لِلنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإيّنِ } 

 .أحد كل من والتعظيم اْلزيل, واألجر الدائم, الثناء لك وُيصل األبدية, سعادهتم
 إليه مشر مقام, وأعلى املتنافسون, فيها تنافس درجة, أفضل - هللا لعمر - وهذه

 صديق كل من وأتباعهم, املرسلني من العزم أولو حصلها حالة وأكمل العاملون,
 (727اه ).سبيله وإىل هللا إىل داع هلم, متبع
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رمحه  -فسرها ابن العثيمني فقال ( قاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ) -
 هللا:
 أهنا ُيتمل{  ِمن}  وهنا إماماً؛ ذرييت من واجعل أي{  ذرييت ومن: } تعاىل قوله

 ذرييت واجعل: يعين الذرية؛ ْلميع{  ذرييت}  تصلح ذلك على وبناءً  اْلنس؛ لبيان
 الذرية بعض اجعل: املقصود فيكون وعليه للتبعيض؛ أهنا وُيتمل أئمة؛ كلهم
 للتبعيض؛ أو اْلنس؛ لبيان إهنا قلنا؛ سواء ولكن وهذا؛ هذا, ُيتمل والكالم إماماً؛

 عهدي}  يصيب ال أي{  ينال ال: } تعاىل فقال مقيداً, ذلك أعطاه تعاىل فاهلل
 مفعول{  الظاملني} و فاعل؛{  عهدي} و ؛{ الظاملني}  هبذا لك تعهدي أي{ 
 يف يدخل ال ذريتك من الظامل ولكن إماماً؛ ذريتك من أجعل أي به؛

 (723اه ).ذلك
 من ذرية أن علم هللا أن اآلية هذه من يفهممانصه: -رمحه هللا-وزاد الشنقيطي-

:  كقوله ظامل وغري ظاملا منهم بأن أخر مواضع يف تعاىل صرح وقد.  ظاملني إبراهيم
( عقبه يف باقية كلمة وجعلها: ) وقوله ,( مبني لنفسه وظامل حمسن ذريتهما ومن)

 (722اه )[ .28 \ 37] اآلية
ُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنا ِإىل  }َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثابًَة لِلنَّاِس َوأَْمناً َواختَِّ

را  ُجوِد )ِإْبراِهيَم َوِإمْساِعيَل َأْن َطهِّ ِع السُّ  ({.122بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلعاِكِفنَي َوالرُّكَّ
 (:727)اآلية مفردات عراب إ

الواو عاطفة )إذ( مّر إعرابه يف اآلية السابقة )جعلنا( فعل ماض وفاعله )البيت( 
مفعول به منصوب )مثابة( مفعول به ثان منصوب )للناس( جاّر وجمرور متعّلق 

                                                           
 (77/   3)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 723
)  لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 722

1/73-33  ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 727

 ( 1/226دمشق)  –اإلميان 
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ة, )أمنا( معطوفة على مثابة بالواو منصوب مثله. الواو استئنافّية ِبحذوف نعت ملثاب
)اخّتذوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون.. والواو فاعل )من مقام( جاّر وجمرور 

متعّلق ِبحذوف مفعول به ثان مقّدم )إبراهيم( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر 
افّية )عهدنا( مثل: )جعلنا( الفتحة )مصّلى( مفعول به أّول منصوب. الواو استئن

)إىل إبراهيم( جاّر وجمرور متعّلق ب )عهدنا(, وعالمة اْلّر الفتحة )إمساعيل( 
معطوف على إبراهيم بالواو جمرور مثله وعالمة اْلّر الفتحة )أن( حرف تفسري, 

 )طّهرا( فعل أمر مبيّن على حذف النون..
الفتحة املقّدرة على آخره  واأللف فاعل )بيت( مفعول به منصوب وعالمة النصب

منع من ظهورها اشتغال احملّل باحلركة املناسبة والياء ضمري مضاف إليه, )للطائفني( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )طّهرا( وعالمة اْلّر الياء )العاكفني( معطوف على الطائفني 

جمرور مثله بالواو جمرور مثله وعالمة اْلّر الياء )الرّّكع( معطوف على الطائفني بالواو 
 اه )السجود( نعت للرّكع جمرور مثله.

 روائع البيان والتفسري
 21ص 2ج صحيحه يف هللا رمحه البخاري اإلمام سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه

 مقام من اختذنا لو هللا رسول يا قلت ثالث يف ريب وافقت عمر قال أنس عن
ُذوا: }فنزلت مصلى إبراهيم : قلت. احلجاب وآية ,{ُمَصّلىً  ِإبْ َراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواختَِّ

 آية فنزلت. والفاجر الرب يكلمهن فإنه ُيتجنب, أن نساءك أمرت لو هللا رسول يا
 فقلت عليه الغرية يف وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب نساء واجتمع احلجاب,

 (726). اآلية هذه فنزلت. منكن خريا أزواجا يبدله أن طلقكن إن ربه عسى: هلن

                                                           
 -رمحه هللا–الوادعى هادى بن مقبل الرمحن عبد أيب احملدث العالمةالنزول  أسباب من املسند قال يف الصحيح- 627

 هلشيم سعد بن ُيىي متابعة ويف 272ص 9ج التفسري يف البخاري اإلمام ذكره -الطبعة الرابعة-( 27ص) -بتحقيقه
 .تدليسه من فأمن: 21ص 2ج الفتح يف احلافظ قال أنس من محيد بسماع التصريح يف تعليقا املوضعني يف وذكره
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قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها  { وأمناً  للناس مثابة البيت جعلنا وإذ}  -
 بتصرف يسري:

 ومعاذا, للناس مرجعا البيت جعلنا وإذ": للناس مثابة البيت جعلنا وإذ:"قوله فمعىن
 .وطرا منه يقضون فال إليه, ويرجعون عام كل يأتونه

 رمحه هللا:-مث قال
 كان ألنه ,"أمنا"هللا مساه وإمنا ,"أمنا يأمن أمن:"القائل قول من مصدر" األمن"و

 مل أخيه, أو أبيه قاتل به لقي لو منهم الرجل وكان به, استعاذ ملن معاذا اْلاهلية يف
 أَنَّا يَ َرْوا َأوملَْ :) ثناؤه جل هللا قال كما وكان منه, خيرج حىت له يعرض ومل يهجه
 (728.اه )[ 76: العنكبوت سورة(. ] َحْوهلِِمْ  ِمنْ  النَّاسُ  َويُ َتَخطَّفُ  آِمًنا َحَرًما َجَعْلَنا

ُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّى)-  يف تفسريها مانصه: -رمحه هللا–قال السعدي (َواختَِّ
 باب مقابل اآلن, جعل قد الذي املعروف املقام بذلك, املراد يكون أن ُيتمل

 إبراهيم, مقام خلف تكونا أن يستحب الطواف, ركعتا هبذا, املراد وأن الكعبة,
 مقامات مجيع فيعم مضافا, مفردا املقام يكون أن وُيتمل املفسرين, مجهور وعليه

 بعرفة, والوقوف والسعي, الطواف, من: كلها املشاعر وهي احلج, يف إبراهيم
 .احلج أفعال من ذلك وغري والنحر, اْلمار ورمي ومزدلفة

                                                                                                                                                                      

 قوله على واقتصر عمر ابن عن الباب ويف صحيح حسن حديث هذا وقال 79ص 3ج الرتمذي أخرجه احلديث 
ُذوا}  23ص 1ج وأخرجه ماجه, وابن النسائي, إىل 179ص 1 التفسري يف كثري ابن احلافظ وعزاه. اآلية{ َواختَِّ

 .الرتمذي عند ما ِبثل 273ص 1ج والطربي ,77وص
 .واحلجاب بدر وأسارى إبراهيم مقام فذكر حنوه عمر ابن حديث من املناقب يف مسلم أخرج وقد 

 
  27/ 2)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع -728

  /1982) 
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 ولعل احلج, شعائر يف به اقتدوا: أي معبدا,: أي{  ُمَصلًّى: } قوله معىن فيكون
 (729اه ).له اللفظ واحتمال فيه, األول املعىن لدخول أوىل, املعىن هذا

 
ُجودِ  )- ِع السُّ را بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلعاِكِفنَي َوالرُّكَّ ( َوَعِهْدنا ِإىل ِإْبراِهيَم َوِإمْساِعيَل َأْن َطهِّ

 رمحه هللا: -عثيمنيقال ابن 
 إال عهداً  تكون ال بل الوصية؛ جمرد وليست هام؛ هو ِبا الوصية «العهد»

 أهم أن ومعلوم ؛ عمر إىل باخلالفة بكر أيب عْهد ومنه هاماً؛ األمر كان إذا
 إبراهيم؛ ابن هو{:  وإمساعيل. } اخلالفة العامة املسلمني أمور من يكون ما

 هللا أمر الذي هو: يعين الصحيح؛ القول على الذبيح وهو العرب؛ أبو وهو
 إن ستجدين تؤمر ما افعل أبت يا: }ألبيه قال الذي وهو يذحبه؛ أن إبراهيم

 «إسحاق إنه»: قال من وقول ؛[ 172: الصافات{ ]الصابرين من هللا شاء
 بين ألن: إسرائيل بين عن منقول هذا إن: العلم أهل بعض قال وقد بعيد؛

 أبو ألنه إمساعيل؛ دون أبوهم ألنه إسحاق؛ الذبيح أن يودون إسرائيل
 القول هذا ضعف له تبني «الصافات» آيات تأمل من ولكن عمهم؛ العرب

 (777اه )
 نصه: ماوزاد السعدي يف تفسريه فقال و

 هللا بيت بتطهري وأمرنامها إليهما, أوحينا: يأ { َوِإمْسَاِعيلَ  إِبْ َراِهيمَ  ِإىَل  َوَعِهْدنَا} 
 واألقذار,[  77 ص]  والنجاسات الرجس ومن واملعاصي, والكفر الشرك, من

عِ  َواْلَعاِكِفنيَ }  فيه{  لِلطَّائِِفنيَ }  ليكون ُجودِ  َوالرُّكَّ  قدم املصلني,: أي{  السُّ
                                                           

  72/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - - 729
) 

 ( 77/  3)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري -- 630
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 املسجد شرطه من ألن االعتكاف, مث ,[احلرام] باملسجد الختصاصه الطواف,
 .املعىن هلذا أفضل, أهنا مع الصالة, مث مطلقا,

 إبراهيم اهتمام شدة يقتضي ذلك أن: منها لفوائد, إليه البيت الباري وأضاف
 .ذلك يف وسعهما ويستفرغان جهدمها, فيبذالن هللا, بيت لكونه بتطهريه, وإمساعيل

 بتعظيمه عباده أمر ضمنها ففي واإلكرام, التشريف تقتضي اإلضافة أن: ومنها
 .وتكرميه

 (771اه ) .إليه للقلوب اْلاذب السبب هي اإلضافة هذه أن: ومنها
 

ُهْم  }َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا بَ َلداً آِمناً َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمن ْ
ذاِب النَّاِر َوبِْئَس بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر قاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَِليالً مُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىل عَ 

 ({.127اْلَمِصرُي )
 (:772)اآلية مفردات عراب إ

(, )قال( فعل ماض )إبراهيم( فاعل 123الواو عاطفة )إذ( مّر إعرابه يف اآلية )
مرفوع )رّب( منادى مضاف منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على الباء منع 
من ظهورها اشتغال احملّل حبركة الياء احملذوفة والياء احملذوفة للتخفيف ضمري مضاف 

اعل ضمري مسترت تقديره أنت )ها( حرف تنبيه إليه )اجعل( فعل أمر دعائّي, والف
)ذا( اسم إشارة يف حمّل نصب مفعول به )بلدا( مفعول به ثان منصوب )آمنا( 
نعت ل )بلدا( منصوب مثله الواو عاطفة )ارزق( مثل اجعل )أهل( مفعول به 

منصوب واهلاء ضمري مضاف إليه )من الثمرات( جاّر وجمرور متعّلق ب )ارزق(, 
موصول مبيّن يف حمّل نصب بدل من أهل )آمن( فعل ماض والفاعل )من( اسم 

                                                           
  72/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 771

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 772

 ( 1/277دمشق)  –اإلميان 
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ضمري مسترت تقديره هو )من( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق 
ِبحذوف حال من فاعل آمن )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )آمن(, )اليوم( 

اعل اَّلّل. الواو معطوف على لفظ اْلاللة بالواو جمرور مثله. )قال( مثل األول والف
عاطفة )من( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره )أرزق( 

)كفر( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو الفاء عاطفة )أمّتع( مضارع 
مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا واهلاء ضمري مفعول به )قليال( ظرف زمان 

, منصوب متعّلق ب )أمّتعه(, )مثّ( حرف ناب عن ظرف حمذوف أي زمنا قليال
عطف )أضطّر( مثل: )أمّتع( واهلاء مفعول به )إىل عذاب( جاّر وجمرور متعّلق ب 

)أضطرّه( بتضمينه معىن أْلئه )النار( مضاف إليه جمرور. الواو استئنافّية )بئس( فعل 
تقديره واملخصوص بالذّم حمذوف  -ماض جامد إلنشاء الذّم )املصري( فاعل مرفوع

  اه  -عذاب النار
 روائع البيان والتفسري

ُهْم }- َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا بَ َلداً آِمناً َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمن ْ
َعذاِب النَّاِر َوبِْئَس  بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر قاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَِليالً مُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىل

 {اْلَمِصري
 مجااًل مانصه:إقال السعدي يف تفسريها  َُ 

 أنواع من أهله ويرزق آمنا, بلدا هللا جيعله أن البيت, هلذا إبراهيم دعا وإذ: أي
 دعاؤه كان إذ هللا, مع تأدبا للمؤمنني, الدعاء هذا السالم عليه قيد مث الثمرات,

 .الظامل بغري مقيدا فيه اْلواب فجاء اإلطالق, فيه األول,
 والكافر, للمؤمن شامال هللا رزق وكان باملؤمن, وقيده بالرزق, هلم دعا فلما

 مسلمهم كلهم, أرزقهم: أي{  َكَفرَ  َوَمنْ : } تعاىل قال والطائع, والعاصي
 اْلنة, نعيم إىل منه ينتقل مث هللا, عبادة على بالرزق فيستعني املسلم أما وكافرهم,
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 ِإىَل }  مكرها وأخرجه أْلئه: أي{  َأْضَطرُّهُ  مُثَّ }  قليال فيها فيتمتع الكافر, وأما
 (777اه ){ . اْلَمِصريُ  َوبِْئسَ  النَّارِ  َعَذابِ 

 :ما خمتصره مجااًل ابن العثيمني فقالإوفسرها -
 أي{  اجعل رب: } إبراهيم قال إذ اذكر أي{  إبراهيم قال وإذ: } تعاىل قوله

 مدينة أو كبرية, مدينة ذلك كان   ؛{ آمناً  بلداً }  مكة أي{  هذا}  صريِّ 
 قوله يف كما بلداً, مكة وتعاىل سبحانه هللا مسى وقد بلداً؛ يسمى كله صغرية؛

 قوله يف كما قرية, تعاىل هللا ومساها ؛[ 7: التني{ ]األمني البلد وهذا: }تعاىل
: حممد{ ]أهلكناهم أخرجتك اليت قريتك من قوة أشد هي قرية من وكأين: }تعاىل

17. ] 
 ال نفسه البلد ألن فيه؛ َمن آمناً  أي: املفسرين بعض قال{:  آمناً : } تعاىل وقوله

 أما أهُله؛: آمناً  يكون الذي وإمنا وبناء؛ أرض, «البلد» واخلوف؛ باألمن, يوصف
 آمناً؛ نفسه البلد يكون وأن ظاهره, على يبقى أن هو ينبغي والذي أْمناً؛ فيكون هو

 كان ما البناء وهدم أحد, جاء لو مثالً  ألنه أبلغ ؛ وهو فيه َمن أِمن البلد أِمنَ  وإذا
 من أبلغ آمناً  البلد فكون يُتلفه؛ من عليه يتسلط ألن عرضة البناء وصار آمناً, البناء

 وارزق: } تعاىل قال وهلذا فيه؛ ومن البلد, يشمل ألنه ؛«أهله آمناً »ب  نفسره أن
 .يرزق ال البلد ألن ؛{ أهله
 من} و أول؛ مفعول{  أهله} و أعِط؛: ومعناه دعاء؛ فعل{  ارزق: } تعاىل قوله

{  أهله: } قوله من بدل{  اآلخر واليوم باهلل آمن من} و ثاٍن؛ مفعول{  الثمرات
 املستلزم التصديق: الشرع ويف التصديق؛: اللغة يف «اإلميان»و كل ؛ من بعض بدل

 وأمسائه, وألوهيته, وربوبيته, بوجوده, اإلميان يتضمن باهلل واإلميان واإلذعان؛ للقبول,
 .بعده يوم ال ألنه آخراً؛ ومسي القيامة؛ يوم هو{  اآلخر اليوم} و وصفاته؛

                                                           
/   1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 777
77) 
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 تعاىل هللا فأجاب وتعاىل؛ سبحانه هللا هو القائل ؛{ كفر ومن قال: } تعاىل قوله
 ؛{ آمن من: } تعاىل قوله على معطوفة فهي أيضاً؛ كفر من وأرزق: يعين دعاءه؛

 إخل.. { قليالً  فأمتعه: } الكافر يف قال تعاىل ولكنه
 والثانية التاء؛ وتشديد امليم, بفتح األوىل قراءتان؛ فيها{  فأمتعه: } تعاىل قوله

 أن وهو واحد؛ معنامها «التمتيع» و «اإلمتاع» و التاء؛ وختفيف امليم, بإسكان
 .اإلنسان تالئم اليت البلغة: «املتعة»و به؛ يتمتع ما يعطيه

 فالزمن به؛ املمتَّع عني وتتناول الزمان, تتناول هنا القلة{:  قليالً : } تعاىل قوله
 يرون يوم كأهنم: }وجلّ  عزّ  هللا قال قليل؛ فهو العمر باإلنسان طال مهما: قصري

 به املمتع عني كذلك ؛[ 72: األحقاف{ ]هنار من ساعة إال يلبثوا مل يوعدون ما
 بالنسبة قليل واملتاع اللذة, من الدنيا هذه من لإلنسان ُيصل ما كل قليل؛

: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن الصحيح احلديث يف جاء كما لآلخرة,
 .(773)«فيها وما الدنيا من خري اْلنة يف سوطٍ  ملوضع»

 
 رمحه هللا:–مث قال 

 كلنا اآلن مضى؛ ِبا حياتك من بقي ما فقس األمر حقيقة تعرف أن شئت وإذا
 الوقت يف اآلن حنن شيء؛ ال كأنه باألمس خلفنا فما كثرية؛ أياماً  خلفنا أننا يعرف

 وسلم عليه هللا صلى النيب قال وهلذا يكن؛ مل فكأنه مضى ما وأما فيه؛ حنن الذي
 يوم يف شجرة ظل يف قال راكب كمثل الدنيا ومثل مثلي إمنا»: الدنيا واصفاً 

                                                           
 صلى هللا رسول قال ولفظه الصحيح رواة رواته بإسناد خمتصرا األوسط يف الطرباين رواه-رمحه هللا-قال األلباين  - 773

 هللا سبيل يف غدوة قال ولفظه صحيحه يف حبان وابن واألرض السماء بني مما خري اْلنة يف سوط ملوضع وسلم عليه هللا
 امرأة أن ولو فيها وما الدنيا من خري اْلنة من قدم موضع أو أحدكم قوس ولقاب فيها وما الدنيا من خري روحة أو

 الدنيا من خري رأسها على ولنصيفها رُيا بينهما ما وملألت بينهما ما ألضاءت اْلنة أهل نساء من األرض إىل اطلعت
 الرياض - املعارف مكتبة:  الناشر -باب صفة اْلنة -(263/ 7صحيح الرتهيب والرتغيب لأللباين ) انظرو – فيها وما
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 هذه! ارِتل مث شجرة, ظل ِتت قليالً  اطمأن إنسان( : 772)«وتركها راح مث صائف
 .كلها الدنيا

 جعل وإمنا النار؛ عذاب إىل أْلئه أي{  النار عذاب إىل أضطره مث: } تعاىل قوله
 كان إن منه له بد ال لكنه النار؛ عذاب من يفر إنسان كل ألن إْلاًء؛ ذلك هللا

 اليت العقوبة «العذاب» و توجبه؛ اليت األسباب فعل الذي هو ألنه النار؛ أهل من
 (777اه ). .معروف اسم{  النار} و املرء؛ هبا يتأمل

 
ِميُع  }َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْساِعيُل رَبَّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

 ({.126اْلَعِليُم )
  (:776)اآلية مفردات عراب إ

الواو عاطفة )إذ( مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر )يرفع( مضارع مرفوع 
)إبراهيم( فاعل مرفوع )القواعد( مفعول به منصوب )من البيت( جاّر وجمرور متعّلق 

ِبحذوف حال من القواعد الواو عاطفة )إمساعيل( معطوف على إبراهيم مرفوع 
وب حمذوف منه أداة النداء و)نا( ضمري مّتصل يف مثله )رّب( منادى مضاف منص

حمّل جّر مضاف إليه )تقّبل( فعل أمر دعائّي والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
)من( حرف جّر و)نا( يف حمّل جّر متعّلق ب )تقّبل(, )إّن( حرف مشّبه بالفعل 

للتوكيد والكاف ضمري اسم إّن )أنت( ضمري فصل )السميع( خرب إّن مرفوع 
 العليم( خرب ثان مرفوع.)

 اه مجلة: )يرفع إبراهيم..( يف حمّل جّر مضاف إليه.
                                                           

رمحه  -صحيح الرتهيب والرتغيب لأللباين انظرو  والبيهقي صحيحه يف حبان وابن أمحد رواهو قال األلباين صحيح - 772
  الرياض - املعارف مكتبة:  الناشر- يف التوبة باب الرتغيب– 7287 برقم/ -هللا

 ( 31/  3)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 777
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 776

 ( 1/272دمشق)  –اإلميان 
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 روائع البيان والتفسري
  (َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْساِعيلُ )-

 من القواعد إبراهيم يرفع وإذ: ) تعاىل قوله مانصه: -رمحه هللا -قال الشنقيطي
 يف وبني , البيت لقواعد وإمساعيل إبراهيم رفع اآلية هذه يف ذكر( وإمساعيل البيت

 \ 22( ]البيت مكان إلبراهيم بوأنا وإذ: ) بقوله موضعه أراه أنه «احلج» سورة
 مساحته قدر ظلها كان ِبزنة عليه دله:  قيل.  به وعرفناه حمله له عينا:  أي[ 27

 فبىن القدمي امسه ظهر حىت عنه كنست اخلجوج تسمى بريح عليه دله:  وقيل. 
 (778اه ). والسالم الصالة نبينا وعلى عليهما وإمساعيل إبراهيم عليه

ِميُع اْلَعِليمُ  منا تقبل ربنا )-  -رمحه هللا-فسرها أبو جعفر الطربي (ِإنََّك أَْنَت السَّ
 فقال مانصه:

 يف طاعتك من منا, قبوله سألناك ما قبول إياك ومسألتنا دعاءنا السميع أنت إنك
 يف لك اإلذعان من نفوسنا ضمائر يف ِبا العليم - ببنائه أمرتنا الذي بيتك بناء

 (779.اه )أعمالنا من وخنفي نبدي وما واحملبة, الرضا لك فيه ما إىل واملصري الطاعة,
 بن العثيمني يف تفسريه لآلية ذكر فوائد جليلة منها:وال

 مساع ِبعىن مسع: قسمني إىل السمع وينقسم وجّل؛ عزّ  هلل السمع إثبات -1
 ال أنا ُيسبون أم: }وتعاىل تبارك قوله األول فمثال اإلجابة؛ ِبعىن ومسع األصوات؛

 اليت قول هللا مسع قد: }تعاىل وقوله ,[ 87: الزخرف{ ]بلى وجنواهم سرهم نسمع
 لسميع ريب إن: }تعاىل قوله الثاين ومثال ؛[ 1: اجملادلة{ ]زوجها يف َتادلك

 ملن هللا مسع»: املصلي قول وكذلك الدعاء؛ مستجيب أي[ 79: إبراهيم{ ]الدعاء
                                                           

) لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  شنقيطي الناشرلل بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 778
1 /33  ) 

   67/ 7) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 779
 /2777 ) 
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 من األصوات مساع ِبعىن هو الذي والسمع ؛ محده ملن استجاب يعين «محده
 تتعلق االستجابة ألن الفعلية؛ صفاته من االستجابة ِبعىن والسمع الذاتية؛ صفاته

 األصوات مساع وأما يستجب؛ مل شاء وإن محده؛ ملن استجاب شاء إن: ِبشيئته
 والصمم الصمم؛ السمع خالف إن إذ ؛ مسيعاً  يزال وال يزل, مل لذاته مالزم فإنه

 فهو: الدعاء يناسب املعنيني وكال نقص؛ كل عن منزه وتعاىل سبحانه وهللا نقص؛
 .دعاءه ويستجيب الداعي, صوت يسمع وتعاىل سبحانه

 وتارة وإحاطة؛ إقراراً, يفيد وتارة هتديداً؛ يفيد تارة األصوات مساع أعين والسمع
 إن قالوا الذين قول هللا مسع لقد: }تعاىل قوله يف كما , هتديداً  يفيد. تأييداً  يفيد

: تعاىل وقوله اآلية,[ 181: عمران آل...{ ]قالوا ما سنكتب أغنياء وحنن فقري هللا
 إقراراً, ويفيد[ 87: الزخرف{ ]بلى وجنواهم سرهم نسمع ال أنا ُيسبون أم}

: اجملادلة{ ]زوجها يف َتادلك اليت قول هللا مسع قد: }تعاىل قوله يف كما , وإحاطة
{ وأرى أمسع معكما إنين: }وهارون ملوسى تعاىل قوله يف كما , تأييداً  ويفيد ؛[ 1

 رمجه هللا: -مث قال [ .37: طه]
 أو ممكناً, معدوماً؛ أو موجوداً, وتفصيالً؛ مجلًة, وتعاىل تبارك هلل العلم إثبات -2

 كل على هللا أن لتعلموا: }تعاىل قوله: باْلملة علمه مثال مستحياًل؛ أو واجباً,
: تعاىل وقوله ,[ 12: الطالق{ ]علماً  شيء بكل أحاط قد هللا وأن قدير شيء

 علمه ومثال ,[ 98: طه{ ]علماً  شيء كل وسع هو إال إله ال الذي هللا}
 الرب يف ما ويعلم هو إال يعلمها ال الغيب مفاتح وعنده}: تعاىل قوله: بالتفصيل

 وال رطب وال األرض ظلمات يف حبة وال يعلمها إال ورقة من تسقط وما والبحر
 به هللا أخرب ما: باملوجود علمه ومثال ؛[ 29: األنعام{ ]مبني كتاب يف إال يابس

{ أنفسكم ختتانون كنتم أنكم هللا علم: }تعاىل هللا قول مثل كان, ِبا علمه عن
 أحوال من هللا علمه ما: وِجد قد الذي باملعدوم علمه ومثال ؛[ 186: البقرة]
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 أحوال من وجلّ  عزّ  هللا علمه ما: بعد يوجد مل الذي باملعدوم علمه ومثال املاضني؛
 احلوادث من وجلّ  عزّ  هللا علمه ما: باملمكن علمه ومثال اخللق؛ ومآل القيامة,

 كمال من وجلّ  عزّ  هللا علمه ما: بالواجب علمه ومثال اإلنسان؛ من الواقعة
 معه كان وما ولد من هللا اختذ ما: }تعاىل قوله: باملستحيل علمه ومثال صفاته؛

 ,[ 91: املؤمنون{ ]بعض على بعضهم ولعال خلق ِبا إله كل لذهب إذاً  إله من
 [ .22: األنبياء{ ] لفسدتا هللا إال آهلة فيهما كان لو: } تعاىل وقوله

 يتعلق فيما أو بفعله, يتعلق فيما أنكره سواء كافر فهو هللا علم أنكر من أن واعلم
 إن: قال لو كما كافر, فهو العبد يفعله ما يعلم ال تعاىل هللا إن: قال فلو خبلقه؛

ر وهلذا بنفسه؛ يفعله ما يعلم ال هللا  الذين القدرية غالة واْلماعة السنة أهل كفَّ
 بأفعال هللا علم ينكر فالذي العباد؛ أفعال يعلم ال وتعاىل سبحانه هللا إن: قالوا

 ما ونعلم اإلنسان خلقنا ولقد: }يقول تعاىل هللا ألن كافر؛ أنه شك ال العباد
 سبحانه ويقول ,[ 17: ق] الوريد حبل من إليه أقرب وحنن نفسه به توسوس

{ يكتبون لديهم ورسلنا بلى وجنواهم سرهم نعلم ال أنا ُيسبون أم: }وتعاىل
 هبذه كافر فإنه العباد أفعال يعلم ال هللا إن: يقول فالذي ؛[ 87: الزخرف]

 وإن ُخِصموا؛ به أقروا فإن بالعلم ناظروهم»: القدرية يف الشافعي قال وهلذا اآليات؛
 أمره, وامتثال منه, واخلوف مراقبته, لك يوجب هبذا وإميانك ؛«كفروا أنكروه

 عند منه تستحيي ختشاه؛ فإنك بك عامل أنه علمت مىت ألنك هنيه؛ واجتناب
 (737اه ) .املوافقة عند عنده فيما وترغب املخالفة؛

                                                           
 ( 63/  3)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 737
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ًة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرِنا َمناِسَكنا َوُتْب َعَلْينا } رَبَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمَّ
 ({.128الرَِّحيُم )ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب 

 (:731)اآلية مفردات عراب إ
)ربّنا( سبق إعرابه يف اآلية السابقة الواو عاطفة )اجعل( فعل أمر دعائّي والفاعل  

ضمري مسترت تقديره أنت و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )مسلمني( 
مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الياء فهو مثىّن الالم حرف جّر والكاف 

نقادين الواو عاطفة )من ذرّيّة( جاّر ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )مسلمني( أي م
وجمرور متعّلق بفعل حمذوف تقديره اجعل. و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف 

إليه )أّمة( مفعول به منصوب للفعل احملذوف )مسلمة( نعت ألمة منصوب مثله 
)لك( مثل األول متعّلق ِبسلمة الواو عاطفة )أرنا( مثل اجعلنا )مناسك( مفعول به 

منصوب و)نا( مضاف إليه الواو عاطفة )تب( مثل اجعل )على( حرف جّر  ثان
و)نا( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )تب(, )إّنك أنت الّتواب الرحيم( مثل نظريها 

 اه يف اآلية السابقة.
 روائع البيان والتفسري

ًة ُمْسِلمَ )- قال ( ًة َلَك َوأَرِنا َمناِسَكنارَبَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمَّ
 :-رمحه هللا -الشنقيطي

 يبني ومل , وإمساعيل إبراهيم نبيه دعاء هبا هللا أجاب اليت األمة هذه من هنا يبني مل
 أن اْلمعة سورة يف يبني ولكنه " هو من فيهم بعثه املسؤول الرسول هذا أيضا هنا

 يف وذلك , وسلم عليه هللا صلى حممد الرسل سيد هو والرسول , العرب األمة تلك
 ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو منهم رسوال األميني يف بعث الذي هو: ) قوله

( هبم يلحقوا ملا منهم وآخرين مبني ضالل لفي قبل من كانوا وإن واحلكمة الكتاب
                                                           

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 731
 ( 1/273دمشق)  –اإلميان 
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 - حممد نبينا املذكور والرسول , باإلمجاع العرب األميني ألن[ ؛ 7 , 2 \ 72]
 نبينا إال وإمساعيل إبراهيم ذرية من رسول يبعث ومل , إمجاعا - وسلم عليه هللا صلى
 (732اه ). وحده - وسلم عليه هللا صلى - حممد

 وزاد البغوي فقال ماخمتصره:-
 .لك خاضعني خملصني مطيعني موحدين{  َلكَ  ُمْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا رَب ََّنا} 
ة}  أوالدنا أي{  ُذرِّيَِّتَنا َوِمنْ }  {  َلك ُمْسِلَمةً }  األنبياء أتباع واألمة مجاعة{  أُمَّ

 .لك خاضعة
 والباقون باالختالس عمرو وأبو الراء ساكنة كثري ابن قرأ وعرفنا, علمنا{  َوأَرِنَا} 

 أرئنا وأصله السجدة, حم يف اإلسكان يف بكر وأبو عامر ابن ووافق بكسرها
 اهلمزة ذهبت: قال سكنها ومن الراء إىل حركتها ونقلت للخفة طلبا اهلمزة فحذفت

  .حجنا وأعالم ديننا شرائع{  َمَناِسَكَنا}  حركتها, فذهبت
 متعبداتنا,: وقيل الذبيحة, والنسك مذاحبنا: جماهد وقال حجنا, مواضع: وقيل

 (737.اه )العابد والناسك العبادة, النسك وأصل
 فسرها ابن العثيمني بقوله:( َوُتْب َعَلْينا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  )-

 الرجوع هي: العبد من والتوبة فنتوب؛ للتوبة وفقنا أي{  علينا وتب: } تعاىل قوله
 .منه قبوهلا مث للتوبة, العبد توفيق هي: وجلّ  عزّ  هللا ومن الطاعة؛ إىل املعصية من

 عزّ  هللا بأمساء التوسل باب من هذا{:  الرحيم التواب أنت إنك: } تعاىل قوله
 عليهم, هللا يتوب من لكثرة مبالغة صيغة{  التواب} و للمطلوب؛ املناسبة وجلّ 
 من هبا يرحم اليت بالرمحة املوصوف أي{  الرحيم} و نفسه؛ العبد على توبته وكثرة
 (733اه ).عباده من يشاء
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ُلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَة }رَبَّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم  ُهْم يَ ت ْ َرُسواًل ِمن ْ
 ({.129َويُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )

 (:732)اآلية مفردات عراب إ
وكّررت لتأكيد االسرتحام )وابعث( مثل  -126اآلية  -)ربّنا( سبق إعراهبا 

)يف( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب  -128اآلية  -واجعل
)ابعث(, )رسوال( مفعول به منصوب )من( حرف جّر و)هم( مّتصل يف حمّل جّر 

متعّلق ِبحذوف نعت ل )رسوال(, )يتلو( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 
ّلق ب )يتلو(, على الواو والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )عليهم( مثل فيهم متع

)آيات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة والكاف مضاف إليه الواو 
عاطفة )يعّلم( مضارع مرفوع.. والفاعل هو و)هم( مّتصل مفعول به )الكتاب( 

مفعول به ثان منصوب )احلكمة( معطوف على الكتاب بالواو منصوب مثله الواو 
لعزيز احلكيم( مثل إّنك أنت السميع عاطفة )يزّكيهم( مثل يعّلمهم )إّنك أنت ا
 اه العليم.

 روائع البيان والتفسري
ُلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَة )- ُهْم يَ ت ْ رَبَّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمن ْ

 (َويُ زَكِّيِهمْ 
 ألهل إبراهيم دعوة متام عن إخبارًا تعاىل يقول قال ابن كثري يف تفسريها ماخمتصره:

 هذه وافقت وقد. إبراهيم ذرية من أي منهم, رسوال فيهم هللا يبعث أن- احلرم
-  عليه وسالمه هللا صلوات- حممد تعيني يف السابق هللا َقَدرَ  املستجابة الدعوة

 واْلن اإلنس من األعجمني, سائر إىل إليهم, األميني يف رسوال
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 عليه إبراهيم الناس, يف وشهره بذكره نَ ّوه من أول أن واملرادمث قال بعد كالم:
 أنبياء خامتُ  بامسه أفصح حىت سائًرا مشهورًا مذكورًا الناس يف ذكره يزل ومل. السالم

 إسرائيل بين يف قام حيث السالم, عليه مرمي, ابن عيسى وهو نسًبا, إسرائيل بين
ًرا الت َّْورَاةِ  ِمنَ  َيَديَّ  بَ نْيَ  ِلَما ُمَصدِّقًا إِلَْيُكمْ  اَّللَِّ  َرُسولُ  ِإيّنِ : } وقال خطيًبا,  َوُمَبشِّ

: احلديث هذا يف قال وهلذا ؛[ 7:  الصف{ ]  َأمْحَدُ  امْسُهُ  بَ ْعِدي ِمنْ  يَْأِت  ِبَرُسولٍ 
 .(737)"مرمي بن عيسى وبشرى إبراهيم, أيب دعوة"

 يف بياهنا فقال:–رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني
 فيهم أرسل أي ,{ آياتك عليهم يتلو منهم رسواًل  فيهم وابعث ربنا: } تعاىل قوله 

: وتعاىل تبارك هللا قال كما هلم, ويبينها آياتك, عليهم يقرأ عندك من مرَسالً  رسوالً 
: } تعاىل وله [ .33: النحل{ ]إليهم نزل ما للناس لتبني الذكر إليك وأنزلنا}

}  عادلة؛ وأحكام نافعة, صادقة أخبار من فيه وما القرآن, أي{  الكتاب ويعلمهم
{ واحلكمة الكتاب عليك هللا وأنزل: }تعاىل لقوله السنة؛ هي: قيل {واحلكمة

 وأهنا املطهرة, الشريعة أسرار معرفة هبا املراد يكون أن وُيتمل ؛[ 117: النساء]
 .ومكان زمان, لكل صاحلة كاملة شريعة

 (736اه ).الرذائل من ويطهرها أخالقهم, ينمي أي{  ويزكيهم: } تعاىل قوله
 وأضاف أبو جعفر الطربي بياناً يف تفسريه للحكمة فقال:-

 علمها يدرك ال اليت هللا بأحكام العلم أهنا ,"احلكمة"يف عندنا القول من والصواب
. نظائره من ذلك عليه دل وما هبا, واملعرفة وسلم, عليه هللا صلى الرسول ببيان إال

 اْلِلسة" ِبنزلة والباطل, احلق بني الفصل ِبعىن الذي" احلكم"من مأخوذ عندي وهو
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: به يعين ,"احلكمة بني حلكيم فالنا إن:"منه يقال ,"والقعود اْللوس" من" والِقعدة
 .(738اه ).والفعل القول يف اإلصابة لبني إنه

 تعاىل يعين: الطربي يف بياهنا مانصه جعفر أبو قال(ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )-
 بنا فافعل أراده, شيء يعجزه ال الذي القوي" العزيز"أنت رب يا إنك: بذلك ذكره

 زلل, وال خلل تدبريه يدخل ال الذي" احلكيم"و منك؛ وطلبناه سألناه ما وبذريتنا
 (739اه ).خزائنك ينقص وال ينقصك وال ذريتنا, وينفع ينفعنا ما فأعطنا

نْيا َوِإنَُّه يِف  }َوَمنْ  يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفْيناُه يف الدُّ
احِلِنَي )  ({.177اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّ

 (:727)اآلية مفردات عراب إ
 الواو استئنافّية )من( اسم استفهام مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ وقد تضّمن معىن النفي

واإلنكار )يرغب( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )عن مّلة( جاّر 
وجمرور متعّلق ب )يرغب(, )إبراهيم( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الفتحة )إال( 

أداة استثناء )من( اسم موصول يف حمّل رفع بدل من فاعل يرغب, )سفه( فعل 
اء مضاف إليه. الواو استئنافّية ماض والفاعل هو )نفس( مفعول به منصوب واهل

الالم واقعة يف جواب قسم مقّدر )قد( حرف ِتقيق )اصطفينا( فعل ماض مع 
فاعله واهلاء ضمري مفعول به )يف الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من اهلاء 

وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف الواو عاطفة )إّن( حرف مشّبه بالفعل 
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د واهلاء ضمري اسم أّن )يف اآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق بالصاحلني الالم الم للتوكي
 اه القسم تفيد التوكيد )من الصاحلني( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب إّن.

 روائع البيان والتفسري
 يعين: الطربي جعفر أبو قال( َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه )-

 إبراهيم, ملة يف يزهد الناس وأي ,"إبراهيم ملة عن يرغب ومن:"بقوله ذكره تعاىل
 غريها" إىل عنها رغبة ويرتكها

 والنصرانية اليهودية من اختاروا ما الختيارهم والنصارى, اليهود بذلك هللا عىن وإمنا
 َما:) ذكره تعاىل قال كما املسلمة, احلنيفية هي" إبراهيم ملة"ألن. اإلسالم على

: عمران آل سورة( ] ُمْسِلًما َحِنيًفا َكانَ  َوَلِكنْ  َنْصَرانِيًّا َوال يَ ُهوِديًّا ِإبْ َراِهيمُ  َكانَ 
 من إال املسلمة احلنيفية إبراهيم ملة عن يزهد ومن: هلم ذكره تعاىل فقال ,[76

 (721.اه )نفسه سفه
 فقال:{ نفسه سفه من إال: } تعاىل ولهق وزاد ابن العثيمني يف بيان

 جهل أي نفسه جهل: معناه: وقيل الرشد؛ ضد «السفه» و سفه؛ يف أوقعها أي 
 عظيمة؛ نكتة فيه الوجهني ُيتمل ِبا التعبري إن: نقول أن ولنا فضيعها؛ هلا, جيب ما

 احلقيقة يف فهو مجلتني؛ عن ناب فكأنه لألمرين؛ صاحلاً  التعبري يكون أن وهي
 (722اه ).املخالفة تعمد إن وسفيه املخالفة؛ يتعمد مل إن جاهل

احِلِنيَ )- نْيا َوِإنَُّه يِف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّ ( قال أبو جعفر الطربي َوَلَقِد اْصطََفْيناُه يف الدُّ
َناهُ  َوَلَقدِ : }  تعاىل قوله تأويل يف القول يف تفسريها مانصه: نْ َيا يف  اْصطََفي ْ  { الدُّ
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" اهلاء"و. إبراهيم اصطفينا ولقد ,"الدنيا يف اصطفيناه ولقد:"بقوله ذكره تعاىل يعين
 ,"الصفوة"من االفتعال "االصطفاء"و ,إبراهيم ذكر من ,"اصطفيناه:"قوله يف اليت

 .الصاد خمرج من خمرجها لقرب طاء تاؤها صريت منه," افتعلنا" اصطفينا"وكذلك
 بعده ملن الدنيا يف ونصريه  للخلة, واجتبيناه اخرتناه": اصطفيناه:"بقوله ويعين

 .إماما
 هلل فهو بعده, ملن سن فيما إبراهيم خالف من أن عن ذكره تعاىل هللا من خرب وهذا

 وسلم, عليه هللا صلى حممد به جاء ما خالف من أن خلقه منه وإعالم خمالف,
 وجعله خللته, اصطفاه أنه أخرب ذكره تعاىل هللا أن وذلك. خمالف إلبراهيم فهو

 هللا من البيان أوضح ذلك ففي. املسلمة احلنيفية كان دينه أن وأخرب إماما, للناس
 .لعباده هللا نصبه الذي اإلمام ملخالفته عدو هلل فهو خالفه من أن عن ذكره تعاىل

 { الصَّاحِلِنيَ  َلِمنَ  اآلِخَرةِ  يف  َوِإنَّهُ : }  تعاىل قوله تأويل يف القولمث قال:
 اآلخرة الدار يف إبراهيم وإن ,"الصاحلني ملن اآلخرة يف وإنه:"بقوله ذكره تعاىل يعين

 (727اه ).عليه هللا حقوق املؤدي هو: آدم بين من" الصاحل"الصاحلني و ملن
.  

 ({.171}ِإْذ قاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلعاَلِمنَي )
 (:723) اآليةمفردات عراب إ

)إذ( ظرف للزمن املاضي قد خيلص للظرفية فيتعّلق ب )اصطفيناه( يف اآلية  
السابقة, أو مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر )قال( فعل ماض الالم حرف جّر 

متعّلق ب )قال( واهلاء يف حمّل جّر بالالم )رّب( فاعل مرفوع واهلاء مضاف إليه 

                                                           
  91/  7) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 727

 /2782 ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 723

 (1/276دمشق)  –اإلميان 



341 

 

أنت )قال( مثل األول )أسلمت(  )أسلم( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره
فعل ماض مع فاعله )لرّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )أسلمت(, )العاملني( مضاف 

 اه إليه جمرور وعالمة اْلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

 َأْسَلْمتُ }  لربه امتثاال{  قَالَ  َأْسِلمْ  رَبُّهُ  َلهُ  قَالَ  ِإذْ } :مجاالً إ قال السعدي يف بياهنا
 .نعته هلل التوحيد فكان وإنابة وحمبة, وتوحيدا, إخالصا{  اْلَعاَلِمنيَ  لَِربِّ 

 فقال:"العاملني لرب أسلمت قال:"قولهوفسر الطربي وبني معين 
 العبادة, وأخلصت بالطاعة, خضعت: لربه جميبا إبراهيم قال ذكره, تعاىل يعين فإنه

 (722اه ).غريه دون ومدبرها اخلالئق مجيع ملالك
: } تعاىل قوله بن العثيمني زيادة بيان يف اْلزئية األخرية من اآلية قال مانصه:وال-

 أُمروا الذين أكثر وما والصفات؛ واألمساء, الربوبية, توحيد يتضمن{  العاملني لرب
 يف كلهم آدم بين من األلف من وتسعون وتسعة تسعمائة: يسلموا ومل باإلسالم

 (727اه ).يسلموا ومل باإلسالم, أُمروا ألهنم اْلنة؛ يف ألف من وواحد النار,
 

ى هِبا إِْبراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب يا َبيِنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصطَفى َلُكُم الدِّيَن َفال مَتُوُتنَّ ِإالَّ  }َوَوصَّ
 ({.172َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن )

 (:726) اآليةمفردات عراب إ
على الفتحة املقّدرة على األلف الباء حرف الواو استئنافّية )وّصى( فعل ماض مبيّن 

جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )وّصى(, )إبراهيم( فاعل مرفوع )بين( 
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مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع املذّكر السامل واهلاء 
مضاف إليه الواو عاطفة )يعقوب( معطوف على إبراهيم مرفوع مثله )يا( أداة نداء 

بيّن( منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الياء.. والياء الثانية ضمري متصل يف )
حمّل جّر مضاف إليه )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن 

منصوب )اصطفى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر, والفاعل ضمري مسترت 
يف حمّل جّر متعّلق بفعل اصطفى تقديره هو الالم حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل 

)الدين( مفعول به منصوب الفاء عاطفة لربط املسّبب بالسبب, )ال( ناهية جازمة 
)متوتّن( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون فهو من األفعال اخلمسة والواو 
 احملذوفة اللتقاء الساكنني فاعل.. والنون نون التوكيد الثقيلة )إال( أداة حصر الواو

حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )مسلمون( خرب مرفوع وعالمة الرفع 
 اه الواو.

 روائع البيان والتفسري
َ اْصطَفى َلُكُم الدِّينَ )- ى هِبا ِإْبراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب يا َبيِنَّ ِإنَّ اَّللَّ  أبو قال (َوَوصَّ

 عىن. الكلمة هبذه ووصى ,"هبا ووصى:"بقوله ذكره تعاىل يعين: الطربي جعفر
 (728اه )."اإلسالم"وهي ,"العاملني لرب أسلمت" قوله" الكلمة"ب

 يف تفسري بقية اآلية:-رمحه هللا-وقال السعدي
 بكم, رمحة لكم, وختريه اختاره: أي{  الدِّينَ  َلُكمُ  اْصطََفى اَّللََّ  ِإنَّ  َبيِنَّ  يَا} 

 على تستمروا حىت بأخالقه, وانصبغوا بشرائعه, واتصفوا به, فقوموا إليكم, وإحسانا
 ومن عليه, مات شيء, على عاش من ألن عليه, وأنتم إال املوت يأتيكم فال ذلك
 (729اه ).عليه بعث شيء, على مات
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: قائل لنا قال إن: الطربي فقال جعفر أبو فسرها( َفال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن )-
 حالة" دون حالة على إال ميوت أن أحُدهم فينهى واحلياُة, املوتُ  آدمَ  بين إىَل  أوَ 

 وأنتم إال متوتن فال" معىن وإمنا. ظننتَ  الذي الوجه غري على ذلك معىن إن: له قيل
 أن وذلك. حياتكم أيام -اإلسالم وهو- الدين هذا تفارقوا فال: أي ,"مسلمون

 ,"مسلمون وأنتم إال متوتن فال:"هلم قاال فلذلك منيُته, تأتيه مىت يدري ال أحدا
 فتأتيكم اإلسالم, تفارقوا فال هنار, أو ليل من مناياكم تأتيكم مىت تدرون ال ألنكم

 ساخط وربُّكم فتموتوا ربكم لكم اصطفاه الذي الدين غري على وأنتم مناياكم
 (777)اه .فتهلكوا عليكم,

 رمحه هللا:-وزاد ابن كثري يف بياهنا بقوله-
 ميوت املرء فإن. عليه الوفاة هللا  لريزقكم هذا والزموا احلياة حال يف أحسنوا: أي

 عادته الكرمي هللا أجرى وقد. عليه مات ما على ويبعث عليه, كان ما على غالًبا
 ال وهذا. عليه ثبت صاحلًا نوى ومن. عليه  ويسر له ُوّفق اخلري قصد من بأن

 ما حىت اْلنة أهل بعمل ليعمل الرجل إن)" الصحيح احلديث يف جاء, ما يعارض
 النار أهل بعمل فيعمل الكتاب, عليه فيسبق ذراع, أو بَاعٌ  إال وبينها بينه يكون

 أو باع إال وبينها بينه يكون ما حىت النار أهل بعمل ليعمل الرجل وإن. فيدخلها
 جاء قد ألنه ؛( 771")فيدخلها اْلنة أهل بعمل الكتاب, فيعمل عليه فيسبق ذراع,

 ويعمل للناس, يبدو فيما اْلنة أهل بعمل فيعمل: "احلديث هذا روايات بعض يف
ا: } تعاىل هللا قال وقد. للناس يبدو فيما النار أهل بعمل * َوات ََّقى أَْعَطى َمنْ  فََأمَّ
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قَ  رُهُ * بِاحلُْْسىَن  َوَصدَّ ا* لِْلُيْسَرى َفَسنُ َيسِّ لَ  َمنْ  َوأَمَّ بَ * َواْستَ ْغىَن  خبَِ * بِاحلُْْسىَن  وََكذَّ
رُهُ   (772اه )[ . 17- 2:  الليل{ ]  لِْلُعْسَرى َفَسنُ َيسِّ

 
 قَاُلوا بَ ْعِدي ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َما لَِبِنيهِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  يَ ْعُقوبَ  َحَضرَ  ِإذْ  ُشَهَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ 

 ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوحَنْنُ  َواِحًدا ِإهَلًا َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ َراِهيمَ  آبَاِئكَ  َوِإَلهَ  ِإهَلَكَ  نَ ْعُبدُ 
(177 ) 

 (777)اآلية مفردات عراب إ
)أم( منقطعة ِبعىن بل واهلمزة وتفيد االبتداء, )كنتم( فعل ماض ناقص. و)مت( 

ضمري اسم كان )شهداء( خرب كنتم منصوب ومنع من التنوين ألنه على وزن فعالء 
)إذ( ظرف للزمن املاضي مبيّن يف حمّل نصب متعّلق بشهداء )حضر( فعل ماض 

للعلمية والعجمة )املوت( )يعقوب( مفعول به مقّدم منصوب ومنع من التنوين 
فاعل مرفوع )إذ( ظرف بدل من الظرف األول يف حمّل نصب )قال( فعل ماض 

والفاعل هو )لبين( جاّر وجمرور متعّلق ب )قال(, وعالمة اْلّر الياء واهلاء ضمري 
مضاف إليه )ما( اسم استفهام مبيّن يف حمّل نصب مفعول به مقّدم )تعبدون( 

فاعل )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )تعبدون(, والياء مضارع مرفوع.. والواو 
ضمري مضاف إليه )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم.. والواو فاعل )نعبد( مضارع 

مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )إله( مفعول به منصوب والكاف ضمري 
إليه  مضاف إليه )إله( معطوف على األول بالواو منصوب مثله )آباء( مضاف

جمرور والكاف ضمري مضاف إليه )إبراهيم( بدل من آباء جمرور مثله وعالمة اْلّر 
الفتحة المتناعه من الصرف )إمساعيل وإسحاق( امسان معطوفان على إبراهيم حبريف 

                                                           
 (  337/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 772
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 777

 ( 1/261دمشق)  –اإلميان 



345 

 

العطف جمروران مثله )إهلا( بدل من إله األول منصوب مثله )واحدا( نعت إلله 
ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ الالم حرف جّر منصوب مثله. الواو حالّية )حنن( 

واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )مسلمون( وهو خرب مرفوع وعالمة الرفع 
 اه الواو.

 روائع البيان والتفسري
(  بَ ْعِدي ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َما لَِبِنيهِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  يَ ْعُقوبَ  َحَضرَ  ِإذْ  ُشَهَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ )-

 قال أبو جعفر الطربي يف تفسريه مانصه:
 كان إذ ,"أم"ب استفهم ولكنه. أكنتم ,"شهداء كنتم أم:"بقوله ذكره تعاىل يعين

 ِفيهِ  رَْيبَ  ال اْلِكَتابِ  تَ ْنزِيلُ *  امل:) قيل كما سبقه, قد كالم على مستأنفا استفهاما
 العرب تفعل وكذلك[ 7-1: السجدة سورة( ] افْ تَ َراهُ  يَ ُقوُلونَ  أَمْ *  اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  ِمنْ 

 مث قال: ".أم"ب فيه تستفهم سبقه, قد كالم بعد ابتدأته استفهام كل يف
 ".خصيم"مجع" اخلصماء"و" شريك"مجع" الشركاء"كما ,"شهيد"مجع" والشهداء"

 عليه هللا صلى ِبحمد املكذبني والنصارى, اليهود معشر يا- أكنتم: الكالم وتأويل
 مل إنكم أي املوت, حضره إذ وشهوَده يعقوبَ  حضورَ  ,-نبوته اْلاحدين وسلم,

 اليهوديةَ  وتَنحلوهم األباطيل, ورسلي أنبيائي على تدعوا فال ذلك, ِتضروا
 -وذريتهم وإمساعيل إسحاق وولده- إبراهيم خليلي ابتعثت فإين والنصرانية,

 فلو. بعدهم من أوالدهم إىل عهدوا وبه بنيهم, وصَّْوا وبذلك املسلمة, باحلنيفية
 من وامللل األديان من حنلتموهم ما غري على أهنم علمتم منهم, فسمعتم حضرمتوهم

 (773.اه )بعدهم
 الذين والنصارى لليهود واخلطاب بياناً فقال: ايف تفسريه -رمحه هللا -وزاد القرطيب

 هللا فرد والنصرانية, اليهودية على وأهنم بنيه, به يوص مل ما إبراهيم إىل ينسبون
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 ِبا وعلمتم يعقوب أشهدمت: التوبيخ جهة على هلم وقال وكذهبم, قوهلم عليهم
 أي بل, ِبعىن" أم" و!. تفرتون أنتم بل تشهدوا, مل أي علم, عن فتدعون أوصى

 الثانية" إذ" و الشهادة, معىن االوىل" إذ" يف والعامل. يعقوب أسالفكم أشهد بل
 يَ ْعُقوبَ  َحَضرَ " ومعىن. حاضر أي شاهد مجع" شهداء" و. االوىل من بدل

 وعرب. شيئا يقول أن أمكن ملا املوت حضر فلو وإال وأسبابه, مقدماته أي" اْلَمْوتُ 
 لكان" من" قال ولو خيتربهم, أن أراد ألنه من, يقل ومل" ما" ب املعبود عن

 وأيضا". ما" فقال َتربتهم أراد وإمنا منهم, االهتداء هلم من ينظر أن مقصوده
 واحلجارة, والشمس والنار كاألوثان مجادات هللا دون من املتعارفة فاملعبودات

 (772اه ).موِت بعد من أي" بَ ْعِدي ِمنْ " ومعىن. هذه من يعبدون عما فاستفهم
 َلهُ  َوحَنْنُ  َواِحًدا ِإهَلًا َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  آبَاِئكَ  َوِإَلهَ  ِإهَلَكَ  نَ ْعُبدُ  قَاُلوا )-

 :نصه فقال ما  -رمحه هللا-( وفسرها السعدي ُمْسِلُمونَ 
 َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  آبَاِئكَ  َوإَِلهَ  ِإهَلَكَ  نَ ْعُبدُ : } فقالوا عينه به قرت ِبا فأجابوه

 ُمْسِلُمونَ  لَهُ  َوحَنْنُ }  أحدا, به نعدل وال شيئا, به نشرك فال{  َواِحًدا ِإهَلًا َوِإْسَحاقَ 
 .والعمل التوحيد بني فجمعوا{ 

 فقد ُيضروا, مل فإذا بعد, يوجدوا مل ألهنم يعقوب, ُيضروا مل أهنم املعلوم ومن
 (777)اه .باليهودية ال باحلنيفية, بنيه وصى أنه عنه هللا أخرب

 فقال ماخمتصره :–رمحه هللا -وزاد يف بياهنا ابن كثري
ُده: أي{  َواِحًدا ِإهَلًا: } وقوله   َلهُ  َوحَنْنُ  غريه شيئا به نشرك وال باأللوهية, نُ َوحِّ

 يف  َمنْ  َأْسَلمَ  َوَلهُ : } تعاىل قال كما خاضعون مطيعون: أيفقال {  ُمْسِلُمونَ 
َماَواتِ  [  87:  عمران آل{ ]  وسلم يُ ْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  وََكْرًها َطْوًعا َواألْرضِ  السَّ
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 كما مناهجهم, واختلفت شرائعهم تنّوعت وإن قاطبة, األنبياء ملة هو واإلسالم
 أَنَا ِإال إَِلهَ  ال أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  نُوِحي ِإال َرُسولٍ  ِمنْ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما: } تعاىل قال

 . (776) .اه  كثرية هذا يف واآليات[. 22:  األنبياء{ ] فَاْعُبُدونِ 
ةٌ  تِْلكَ  ا ُتْسأَُلونَ  َواَل  َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما هَلَا َخَلتْ  َقدْ  أُمَّ  يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َعمَّ

(173 ) 
 (778)اآلية مفردات عراب إ

)ِت( اسم إشارة مبين على السكون على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل رفع 
مبتدأ والالم للبعد والكاف للخطاب )أّمة( خرب مرفوع )قد( حرف ِتقيق )خلت( 

فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على, األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني.. والتاء 
قديره هي الالم حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر للتأنيث والفاعل ضمري مسترت ت

متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )ما( اسم موصول يف حمّل رفع مبتدأ مؤّخر على حذف 
مضاف أي جزاء ما كسبت, )كسبت( فعل ماض.. والتاء للتأنيث, والفاعل 

ضمري مسترت تقديره هي والعائد حمذوف أي كسبته. الواو عاطفة )لكم( مثل هلا 
ق ِبحذوف خرب مقّدم )ما( مثل األول )كسبتم( فعل وفاعل والعائد حمذوف متعلّ 

أي كسبتموه الواو استئنافّية )ال( نافية )تسألون( مضارع مبين للمجهول مرفوع.. 
والواو نائب فاعل )عن( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر متعّلق ب 

يعملون( مضارع مرفوع.. )تسألون(, )كانوا( فعل ماض ناقص.. والواو اسم كان )
 اه والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
ةٌ  تِْلكَ )-   قال ابن كثري: (َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما هَلَا َخَلتْ  َقدْ  أُمَّ

                                                           
 ( 336/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 776
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 778

 ( 263-1/267دمشق)  –اإلميان 
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ةٌ  تِْلكَ : } تعاىل قوله  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما هَلَا}  مضت: أي{  َخَلتْ  َقدْ  أُمَّ
 ينفعكم ال والصاحلني األنبياء من آبائكم من املاضني السلف إن: أي{  َكَسْبُتمْ 

 عملوها اليت أعماهلم هلم فإن عليكم, يعود نفعهُ  خريًا تفعلوا مل إذا إليهم انتسابكم
 (779.اه ) أعمالكم ولكم

ةٌ  تِْلكَ }  :وقال السعدي-  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما هَلَا}  مضت: أي{  َخَلتْ  َقدْ  أُمَّ
 أحد بذنب أحد  يؤخذ ال فعله, ِبا سيجازى وكل عمله, له كل: أي{  َكَسْبُتمْ 

 والرضا ملتهم, على أنكم وادعاؤكم, هبم فاشتغالكم وتقواه إميانه إال أحدا ينفع وال
 اليت حالتكم تنظروا أن عليكم, الواجب بل له, حقيقة ال فارغ أمر القول, ِبجرد

 (767.اه )"ال أم للنجاة تصلح هل عليها, أنتم
 رمحه هللا:–والبن العثيمني فائدة لطيفة يف تفسريه  قال -

: األول املعىن معاٍن؛ عدة على القرآن يف وتطلق طائفة؛ ِبعىن هنا «األمة» و
 جنا الذي وقال: }تعاىل قوله مثل الزمن, من احلقبة: الثاين املعىن هنا؛ كما الطائفة,

: الثالث واملعىن الزمن؛ من حقبة بعد: يعين[ 32: يوسف{ ]أمة بعد وادكر منهما
: الرابع واملعىن ؛[ 127: النحل{ ]أمة كان إبراهيم إن: }تعاىل قوله مثل اإلمام,

[ 22: الزخرف{ ]أمة على آباءنا وجدنا إنا: }تعاىل قوله مثل وامللة, الطريق,
 (761اه ).

ا ُتْسأَُلونَ  َواَل )-  من أعمال عن ُتسألون ال أي قال ابن العثيمني:(يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َعمَّ
 (762اه ).كسبتم ما ولكم كسبوا, ما هلم ألن سبقكم؛

                                                           
 ( 336/  1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري -- 779
 77/  1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 767

) 
 ( 73/   3) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 761
 ( 73/   3) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 762
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 ِوْزرَ  وازِرَةٌ  َتزِرُ  َوال:" تعاىل قوله مثل أحد, بذنب أحد يؤاخذ ال أي وقال القرطيب:-
 (767.اه )أخرى ثقل حاملة ِتمل ال أي"  ُأْخرى

 
 ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  ُقلْ  تَ ْهَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُهوًدا ُكونُوا َوقَاُلوا)

 ( 172) اْلُمْشرِِكنيَ 
 (763)اآلية مفردات عراب إ

الواو استئنافّية )قالوا( فعل وفاعله )كونوا( فعل أمر ناقص مبيّن على حذف النون.. 
والواو اسم كان )هودا( خرب كان منصوب )أو( حرف عطف )نصارى( معطوف 

وعالمة النصب الفتحة املقّدرة )هتتدوا( مضارع جمزوم على )هودا( منصوب مثله 
 جواب الطلب..

والواو فاعل. )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره )أنت( )بل( حرف 
إضراب وابتداء )مّلة( مفعول به لفعل حمذوف تقديره نتبع, )إبراهيم( مضاف إليه 

هيم, والواو استئنافّية )ما( جمرور وعالمة اْلّر الفتحة )حنيفا( حال منصوبة من إبرا
نافية )كان( فعل ماض ناقص, وامسه ضمري مسترت تقديره هو )من املشركني( جاّر 

 اه وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب كان.
 روائع البيان والتفسري

 :الطربي يف تفسريها جعفر أبو قال( تَ ْهَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُهوًدا ُكونُوا َوقَاُلوا )-
 هودا كونوا: املؤمنني من وأصحابه وسلم عليه هللا صلى حملمد اليهود وقالت 

 .هتتدوا نصارى كونوا: هلم النصارى وقالت هتتدوا؛

                                                           
 (179/   2)القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل  القرآن ألحكام اْلامع -- 767
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 763

 ( 1/262دمشق)  –اإلميان 
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 (762.اه )احلق طريق تصيبوا أي ,"هتتدوا:"بقوهلا تعين
 قال ابن كثري ماخمتصره:(اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  ُقلْ )-

 اليهودية من إليه دعومت ما نريد ال: أي{ "  َحِنيًفا ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةَ  َبلْ }  وقوله
 ..مستقيما: أي{  َحِنيًفا ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةَ }  نتبع بل والنصرانية,

: احلنيفية: قتادة وقال. متبًعا: أي حنيًفا,: أنس بن والربيع جماهد, وقال مث قال:
 (767اه ). هللا إال إله ال أن شهادة

بياناً  بن العثيمنيوال عن املقصود ب"حنيفاً  " رمحه هللا أقوال أخري-قلت: وذكر
 عند شرحه هلذه اْلزئية من اآلية. شافياً 

 هذا{:  املشركني من كان وما: } تعاىل قوله :-رمحه هللا -قال ابن العثيمني- 
 مأخوذ التوحيد؛ سوى عما املائل «احلنيف» ألن ؛{ حنيفاً : } تعاىل لقوله توكيد

 كان وما}  إذاً  التوحيد؛ سوى ما كل عن مائل فهو ميله؛ أي الذئب حنف من
صلي – أنه يعين إعرابياً؛ ال معنوياً  توكيداً  احلال هلذه توكيداً  يكون{  املشركني من

 «كان» ألن يستقبل؛ فيما وال املشركني, من مضى فيما كان ما -هللا عليه وسلم
 غفوراً  هللا وكان: }مثل خبربها, امسها اتصاف على تدل احلدث؛ على تدل ال

 منتف الوصف هذا أن يعين{  كان وما: } تعاىل فقوله ؛[ 97: النساء{ ]رحيماً 
 هذه عنه؛ واألكرب األصغر الشرك انتفاء يعم{  املشركني من: } تعاىل وقوله عنه؛

 سبحانه هللا شاء إن حنن ونتبعها وسلم, عليه هللا صلى الرسول يتبعها اليت امللة هي
 اليت احلقيقية احلنيفية امللة هي هذه عليها؛ منوت أن وجلّ  عزّ  هللا ونرجو وتعاىل؛

 تتبعوا وال فاتبعوه مستقيماً  صراطي هذا وأن: }تعاىل قال كما ربه, إىل العبد توصل
 (766اه )[ .127: األنعام{ ]سبيله عن بكم فتفرق السبل

                                                           
 171/   7) الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع 762

 /2789 ) 
 (  338/ 1)والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 767
 ( 76/   3) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 766
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َنا أُْنزِلَ  َوَما بِاَّللَِّ  آَمنَّا ُقوُلوا  َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  ِإىَل  أُْنزِلَ  َوَما إِلَي ْ

ُهمْ  َأَحدٍ  بَ نْيَ  نُ َفّرِقُ  اَل  َرهبِِّمْ  ِمنْ  النَِّبيُّونَ  أُوِتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى أُوِتَ  َوَما َواأْلَْسَباطِ   ِمن ْ
 ( 177) ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوحَنْنُ 

 (768)اآلية مفردات عراب إ
)قولوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون... والواو فاعل )آمّنا( فعل ماض مبيّن على 
السكون.. و)نا( فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )آمّنا(, الواو عاطفة )ما( اسم 

موصول مبيّن يف حمّل جّر معطوف على لفظ اْلاللة )أنزل( فعل ماض مبيّن 
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف جّر للمجهول, 

و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعلق ب )أنزل(, الواو عاطفة )ما أنزل( مثل 
األول )إىل إبراهيم( جاّر وجمرور متعّلق ب )أنزل(, )إمساعيل, إسحاق, يعقوب, 

ورة مثله, الواو عاطفة األسباط( أمساء معطوفة على لفظ إبراهيم حبروف العطف جمر 
)ما أوِت( مثل ما أنزل )موسى( نائب فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على 
األلف )عيسى( معطوف على موسى بالواو مرفوع مثله وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 

على األلف الواو عاطفة )ما أوِت النبّيون( مثل ما أوِت موسى.. وعالمة الرفع يف 
 الفاعل الواو )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )أوِت( األول أو الثاين..نائب 

و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )ال( نافية )نفّرق( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري 
مسترت تقديره حنن )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )نفّرق(, )أحد( مضاف 

جّر متعّلق ِبحذوف نعت إليه جمرور )من( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل 
ألحد الواو عاطفة )حنن( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ الالم حرف جّر واهلاء 

 اه ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )مسلمون( وهو خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
                                                           

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 768
 ( 1/267دمشق)  –اإلميان 
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 روائع البيان والتفسري
 يف بيان وتفسري اآلية مانصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

 .به اإلميان جيب ما مجيع على اشتملت قد الكرمية, اآلية هذه
 املتضمن وإقراره األصول, هبذه التام, القلب تصديق هو الذي اإلميان أن واعلم

 فيه وتدخل اإلسالم, فيه يدخل االعتبار هبذا وهو واْلوارح, القلوب ألعمال
 اإلميان, أطلق فحيث آثاره, من وأثر اإلميان, من فهي كلها, الصاحلة األعمال

 بينهما, قرن فإذا اإلميان, فيه دخل أطلق إذا اإلسالم, وكذلك ذكر, ما فيه دخل
 لألعمال امسا واإلسالم, والتصديق, اإلقرار من القلب يف ملا امسا اإلميان كان

{  ُقوُلوا: } تعاىل فقوله الصاحلة, واألعمال اإلميان بني مجع إذا وكذلك الظاهرة
 الثواب عليه املرتتب التام, القول هو وهذا قلوبكم, عليها متواطئة بألسنتكم,: أي

 اخلايل فالقول وكفر, نفاق القلب, اعتقاد بدون باللسان, النطق أن فكما واْلزاء,
 إذا عليه, يؤجر العبد كان وإن الفائدة, قليل التأثري, عدمي القلب, عمل العمل من

 .القلب عمل به واملقرتن اجملرد, القول بني فرق لكن اإلميان, أصل ومعه خريا كان
 هي إذ هلا, والدعوة هبا, والصدع بالعقيدة, اإلعالن إىل إشارة{  ُقوُلوا: } قوله ويف

 .وأساسه الدين أصل
 إىل إشارة األمة, مجيع إىل منسوبا الفعل, صدور فيه مما وحنوه{  آَمنَّا: } قوله ويف

 يكون حىت االئتالف على واحلث مجيعا, هللا حببل االعتصام األمة, على جيب أنه
 املؤمنني أن: وفيه االفرتاق, عن النهي ضمنه ويف متحدا, وعملهم واحدا, داعيهم

 .الواحد كاْلسد
 نفسه إىل اإلنسان إضافة جواز على داللة إخل{  بِاَّللَِّ  آَمنَّا ُقوُلوا: } قوله ويف

 وحنوه,"مؤمن أنا: "قوله خبالف ذلك, وجوب على بل التقييد, وجه على اإلميان,
 على والشهادة النفس, تزكية من فيه ملا باملشيئة, باالستثناء مقرونا إال يقال ال فإنه

 .باإلميان نفسه
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 كمال, صفة بكل متصف أحد, واحد موجود, بأنه: أي{  بِاَّللَِّ  آَمنَّا: } فقوله
 يف به اإلشراك وعدم كلها, بالعبادة إلفراده مستحق وعيب, نقص كل عن منزه

 .(769.اه ).الوجوه من بوجه منها, شيء
َنا أُْنزِلَ  َوَما)  أُوِتَ  َوَما َواأْلَْسَباطِ  َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  ِإىَل  أُْنزِلَ  َوَما ِإلَي ْ

ُهْم َوحَنْنُ  َأَحدٍ  بَ نْيَ  نُ َفّرِقُ  اَل  َرهبِِّمْ  ِمنْ  النَِّبيُّونَ  أُوِتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى ( ُمْسِلُمونَ  لَهُ  ِمن ْ
 قال أبو جعفر الطربي مانصه:

 صلى حممد نبّينا إىل هللا أنزل الذي بالكتاب صّدقنا: أيًضا يقول ,"إلينا أنزل وما"
 منهيني ومأمورين مّتبعيه, كانوا إذ إليهم, بالتنزيل اخلطاب فأضاف. وسلم عليه هللا

 التنزيل ِبعىن - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل تنزيال كان وإنْ  - فكان. به
 وصفتُ  اليت املعاين من فيه هلم للذي إليهم,

قنا ,"إبراهيم إىل أنزل وَما:"بقوله ويعين  وإمساعيلَ "إبراهيم إىل أنزل ِبا وآمنا أيًضا صدَّ
 .يَعقوب ولد من األنبياء وهم ,"واألسباط ويعقوبَ  وإسحاقَ 

 موسى, هللا آتاها اليت بالتوراة أيًضا وآمنا: يعين ,"وعيسى ُموَسى أوِت وَما:"وقوله
 أن وصّدقنا وأقَررنا كلهم, النبيني آتى اليت والكتب عيسى, هللا آتاه الذي وباإلجنيل

 كانوا أنبيائه من هللا ذكر من مَجيع وأن هللا, عند من ونور وُهدى َحق كله ذلك
 توحيد إىل الدعاء يف واحد منهاج على بعًضا, بعضهم ُيصدِّق وهدى, حق على

 األنبياء ببعض نؤمن ال: يقول ,"منهم أحد َبنيَ  نُفّرِق ال"بطاعته, والعمل هللا,
 وحممد عيسى من اليهودُ  تربأت كما بعًضا, ونتوىل بعضٍ  من ونتربَّأ ببعض, ونكفر

 هللا صلى حممد من النصاَرى تربأت وكما األنبياء, من بغريمها وأقّرت السالم عليهما
 هللا رسلَ  كانوا أهّنم ْلميعهم نشهد بل األنبياء, من بغريه وأقّرت وسلم عليه

 .واهلدى باحلق بعثوا وأنبياَءه,
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 بالطاعة, خاضعون له وحننُ : ذكره تعاىل يعين فإنه ,"ُمسلمون َلهُ  وحننُ :"قوله وأما
 (787اه ).بالعبودية له مذعنون

 ِبا اإلميان إىل املؤمنني عباده تعاىل هللا أرشد مجااًل:إيف تفسريها  وقال ابن كثري-
 األنبياء على أنزل وِبا مفصال وسلم عليه هللا صلى حممد رسوله بواسطة إليهم أنزل

 ال وأن األنبياء, بقية ذكر وأمجل الرسل, من أعيان على ونص جممال املتقدمني
: } فيهم هللا قال كمن يكونوا وال كّلهم, هبم يؤمنوا بل منهم, أحد بني يفرقوا

 َأنْ  َويُرِيُدونَ  بِبَ ْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَ ْعضٍ  نُ ْؤِمنُ  َويَ ُقوُلونَ  َوُرُسِلهِ  اَّللَِّ  بَ نْيَ  يُ َفّرُِقوا َأنْ  َويُرِيُدونَ 
ا اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ *  َسِبيال َذِلكَ  بَ نْيَ  يَ تَِّخُذوا [ 121 , 127:  النساء{ ]  َحقًّ

 (781اه ).
َا تَ َولَّْوا َوِإنْ  اْهَتَدْوا فَ َقدِ  بِهِ  آَمْنُتمْ  َما ِبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ   اَّللَُّ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ  ِشَقاقٍ  يِف  ُهمْ  فَِإمنَّ

ِميعُ  َوُهوَ   ( 176) اْلَعِليمُ  السَّ
 (:782) اآليةمفردات عراب إ

الفاء عاطفة )إن( حرف شرط جازم )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف حمّل 
الشرط والواو فاعل الباء حرف جّر, )مثل( اسم زائد لئاّل يلزم ثبوت املثل جزم فعل 

َّلّل أو للقرآن )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر بالباء على احملّل البعيد متعّلق ب 
)آمنوا(. )آمنتم( فعل ماض مبيّن على السكون. و)مت( ضمري فاعل الباء حرف جّر 

ب )آمنتم(, الفاء رابطة ْلواب الشرط )قد( حرف واهلاء ضمري يف حمّل جّر متعّلق 
ِتقيق )اهتدوا( مثل آمنوا وحركة البناء مقّدرة على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني 

الواو عاطفة )إن توّلوا( مثل إن آمنوا وحركة البناء مقّدرة على األلف احملذوفة اللتقاء 
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ومكفوفة )هم( ضمري منفصل مبيّن الساكنني الفاء رابطة ْلواب الشرط )إمّنا( كافّة 
يف حمّل رفع مبتدأ )يف شقاق( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب )هم(, الفاء رابطة 

ْلواب الشرط املقّدر السني حرف استقبال )يكفي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع 
الضّمة املقّدرة والكاف ضمري مفعول به أّول و)هم( ضمري مّتصل مفعول به ثان 

لفظ اْلاللة فاعل مرفوع الواو استئنافّية )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع )اَّلّل( 
 اه مبتدأ )السميع( خرب مرفوع )العليم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ذكر أبو جعفر الطربي يف تفسريه  مانصه (اْهَتَدْوا فَ َقدِ  بِهِ  آَمْنُتمْ  َما ِبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ )-

: 
 والنصاَرى اليهودُ  صّدق فإن ,"به آمنتم ما ِبثل آمنوا فإن:"بقوله ذكره تعاىل يعين 

 واألسباِط, ويعقوبَ  وإسحاقَ  وإمساعيل إبراهيمَ  إىل أنزل وما إليكم, أنزل وَما باهلل,
 صّدقتم ما مثلَ  بذلك, وأقروا رهبم, من النبيون أوِت وما وعيسى, ُموسى أوِت وَما

 وهم واهتدوا, احلق, طريق ولزموا وَرِشدوا, ُوفِّقوا فقد وأقررمت, املؤمنون أيّها به أنتم
 .بذلك بإقرارهم ملتكم يف بدخوهلم منهم, وأنتم منكم حينئذ

 املعاين هبذه باإلميان إال َعمال أحد من يقبل مل أنه على اآلية, هبذه ذكره تعاىل فدلّ 
ها اليت  (787اه ).قَبلها عدَّ

َا تَ َولَّْوا َوِإنْ ) -  ( ِشَقاقٍ  يف  ُهمْ  فَِإمنَّ
 اإلميان عن أي اإلعراض؛ «التويل»{:  تولوا وإن}  قال ابن العثيمني يف تفسريه:

 على للداللة امسية مجلة{  شقاق يف هم فإمنا: } تعاىل قوله .به آمنتم ما ِبثل
 الشقاق؛ إال حاهلم فما أي احلصر؛ على الدالة «إمنا» ب  وأتت والثبوت؛ االستمرار,

 و فيه ؛ منغمسون جانب كل من هبم حميط الشقاق كأن للظرفية{  يف} و
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: تعاىل قوله يف حىت هذا على يدور معانيه كل يف وهو اخلالف؛ ِبعىن «الشقاق»
 الضالل؛ ِبعىن هنا «الشقاق»: قال فبعضهم{:  بعيد شقاق لفي الظاملني وإن} 

 اخلالف؛ إىل فمآهلا القرآن يف جاءت فكلما اخلالف؛: معناه أن الصحيح ولكن
 أن هلذا ويدل اخلصم؛ على املشقة طلب مع االختالف تفيد حيث أشد, ولكنها

 وهبذا آخر؛ شق يف والثاين شق, يف الطرفني أحد يكون أن «الشقاق» معىن أصل
 .اخلالف يكون

 هللا فطمأن وخياف؛ يهاب, قد{  شقاق يف هم فإمنا}  مسع إذا اإلنسان وكأن
 (783اه )؛{ هللا فسيكفيكهم: } بقوله املؤمنني تعاىل

ِميعُ  َوُهوَ  اَّللَُّ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ  ) -  وقد والنصارى اليهود شر يكفيك أي (اْلَعِليمُ  السَّ
}  والنصارى اليهود على اْلزية وضرب قريظة بين وقتل النضري, بين بإجالء كفى

ِميعُ  َوُهوَ   (782ذكره البغوي يف معامل التنزيل) .بأحواهلم{  اْلَعِليم}  ألقواهلم{  السَّ
 رمحه هللا:–قال فنفحة إميانية لطيفة.. يف بياهنا بعثيمني وزاد ابن -

: } قال ألنه «العزيز القوي وهو»: يقول أن املناسب أن لنا يبدو: قائل يقول قد
 - يل فالظاهر والعلم" بالسمع, ختمها عن اْلواب هو فما{  هللا فسيكفيكهم

 قد هؤالء من -صلي هللا عليه وسلم– للرسول الكيد تدبري كان ملا أنه - أعلم وهللا
 حىت يعلن حرباً  هو ليس خفي أمر والتدبري باألفعال؛ يكون وقد باألقوال, يكون

 حىت أي{  العليم السميع وهو: } تعاىل قال وعزة؛ بقوة, يقابل أن ينبغي: نقول
صلي هللا عليه – للرسول احلرابة يظهرون وال يربزوهنا, وال عنها, يُدرى ال اليت األمور

 (787اه ).- أعلم وهللا - يل ظهر ما هذا هبا؛ عليم مسيع هللا فإن -وسلم
َغةَ  َغةً  اَّللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  اَّللَِّ  ِصب ْ  ( 178) َعاِبُدونَ  َلهُ  َوحَنْنُ  ِصب ْ
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 (:786)اآلية مفردات عراب إ
)صبغة( مفعول مطلق لفعل حمذوف أي صبغنا اَّلّل صبغة, )اَّلّل( لفظ اْلاللة  

مضاف إليه جمرور الواو اعرتاضية )من( اسم استفهام يف حمّل رفع مبتدأ )أحسن( 
خرب مرفوع )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )أحسن(, )صبغة( متييز منصوب الواو 

تدأ الالم حرف جّر واهلاء ضمري يف حمّل عاطفة )حنن( ضمري منفصل يف حمّل رفع مب
 اه جّر متعّلق ب )عابدون( وهو خرب حنن مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
َغةَ )- َغةً  اَّللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  اَّللَِّ  ِصب ْ  الطربي يف تفسريها ما جعفر أبو( ذكر  ِصب ْ

 أرادت إذا النصارى أنّ  وذلك. اإلسالم صبغةَ : الصبغة"ب ذكره تعاىل يعىن: خمتصره
ر أن  ُغسل ِبنزلة تقديس, هلا ذلك أن تزعم هلم ماء يف جعلتهم أطفاهلم, تنصِّ

 . النصرانية يف هلم صبغة وأنه اإلسالم, ألهل اْلنابة
 املؤمنني وأصحابه وسلم عليه هللا صلى حممد لنبيه قالوا إذ- ذكره تعاىل هللا فقال

 بل والنصارى, اليهود أيها: حممد يا هلم قل: -"هَتتدوا َنَصاَرى أو هوًدا كونوا:"به
َبغ, أحسن هي اليت هللا صبغة إبراهيَم, ملة اتبعوا  املسلمة, احلنيفية هي فإهنا الصِّ

ة عن والضاللَ  باهلل, الشركَ  ودعوا  (788اه ).ُهداه حمجَّ
 بياناً فقال يف تفسريها: -رمحه هللا-وزاد السعدي-

 الظاهرة أعماله جبميع تاما, قياما به وقوموا دينه, وهو هللا, صبغة الزموا: أي
 من وصفة صبغة, لكم يكون حىت األوقات, مجيع يف عقائده ومجيع والباطنة,

 طوعا ألوامره, االنقياد لكم ذلك أوجب صفاتكم, من صفة كان فإذا صفاتكم,
 له صار الذي للثوب  التام الصبغ ِبنزلة لكم طبيعة الدين وصار وحمبة, واختيارا
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 مكارم على الدين حلث واألخروية, الدنيوية السعادة لكم فحصلت صفة,
 التعجب سبيل على - قال فلهذا األمور, ومعايل األعمال, وحماسن األخالق,

َغةً  اَّللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ : } -الزكية للعقول املتقرر  من صبغة أحسن ال: أي{  ِصب ْ
 .صبغته

 الصبغ, من غريها وبني هللا صبغة بني الفرق لك يبني منوذجا تعرف أن أردت وإذا
 خضوع معه أثر صحيحا, إميانا بربه آمن عبد يف ترى فكيف بضده, الشيء فقس

 وخلق مجيل, وفعل حسن, وصف بكل يتحلى يزل فلم اْلوارح, وانقياد القلب
: فوصفه وعيب, ورذيلة قبيح, وصف كل من ويتخلى جليل, ونعت كامل,

 القويل واإلحسان والشجاعة, والعفة, واحللم, والصرب وفعله, قوله يف الصدق
 واإلحسان للمعبود, اإلخالص فحاله ورجاؤه, وخوفه, وخشيته, هللا وحمبة والفعلي,

 فاتصف املخلوقني من غريه على وأقبل عنه, وشرد بربه, كفر بعبد فقسه لعبيده,
 وعدم واخلداع, واملكر, واخليانة, والكذب, والشرك الكفر, من القبيحة, بالصفات

 إىل إحسان وال للمعبود, إخالص فال وأفعاله, أقواله, يف اخللق, إىل واإلساءة العفة,
 .عبيده

 هللا, صبغة من صبغة أحسن ال أنه لك ويتبني بينهما, العظيم الفرق لك يظهر فإنه
 (789اه ).دينه بغري انصبغ ممن صبغة أقبح ال أنه ضمنه ويف

  ( قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها مانصه:َعاِبُدونَ  َلهُ  َوحَنْنُ )-
 الذين والنصارى, لليهود يقوله أن وسلم عليه هللا صلى نبيَّه ذكره تعاىل هللا من أمرٌ 

 هللا صلى حممد لنبيه فقال". َنصاَرى أو هوًدا كونوا:"أصحابه من تبعه وملن له قالوا
 ملة: يعين. عابدون له وحننُ  هللا, صبغةَ  حنيًفا, إبراهيم ملة نتبعُ  بل ُقلْ : وسلم عليه

 غري بذلك, له َوديْ ُنونتنا إبراهيم, ملة اتّباعنا يف له, املستكينني هلل اخلاضعني
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 والنصاَرى, اليهودُ  استكربت كما رسَله, برسالته واإلقرار أمره, اتباع يف مستكربين
 (797اه ).وحسًدا وبغًيا استكبارًا وسلم عليه هللا صلى ِبحمد فكفروا

ونَ َنا ُقلْ   خُمِْلُصونَ  َلهُ  َوحَنْنُ  أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  أَْعَمالَُنا َولََنا َورَبُُّكمْ  رَب َُّنا َوُهوَ  اَّللَِّ  يف  َأُِتَاجُّ
(179 ) 

 (:791)اآلية مفردات عراب إ
)قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت اهلمزة لالستفهام اإلنكاري  

)ِتاّجون( مضارع مرفوع والواو فاعل و)نا( ضمري مفعول به )يف اَّلّل( جاّر وجمرور 
متعّلق ب )ِتاّجون( على حذف مضاف أي يف شأن اَّلّل الواو حالّية )هو( ضمري 

ع و)نا( مضاف إليه )رّب( الثاين منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )رّب( خرب مرفو 
معطوف على األول حبرف العطف مرفوع مثله و)كم( ضمري مّتصل مضاف إليه 
الواو عاطفة الالم حرف جّر و)نا( ضمري يف حمل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم 
)أعمال( مبتدأ مؤّخر مرفوع و)نا( مضاف إليه الواو عاطفة )لكم أعمالكم( مثل 

او عاطفة )حنن( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )له( مثل لنا.. لنا أعمالنا, الو 
 اه متعّلق ب )خملصون( وهو خرب املبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
ونَ َنا لْ )قُ - ابن كثري  قال (أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا َولََنا َورَبُُّكمْ  رَب َُّنا َوُهوَ  اَّللَِّ  يِف  َأُِتَاجُّ

 درء إىل  عليه وسالمه هللا صلوات نبيه مرشدا تعاىل هللا يقول يف تفسريها مانصه:
ونَ َنا ُقلْ : } املشركني جمادلة  واإلخالص هللا توحيد يف أتناظروننا: أي{  اَّللَِّ  يِف  َأُِتَاجُّ

 وفيكم, فينا املتصرف{  َورَبُُّكمْ  رَب َُّنا َوُهوَ }  زواجره وترك أوامره واتباع واالنقياد, له
{  أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا َولََنا! } له شريك ال وحده له اإلهلية إلخالص املستحق

                                                           
   7/127)  الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 797

/2128  ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 791

 ( 1/281دمشق)  –اإلميان 
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بُوكَ  َوِإنْ : } األخرى اآلية يف قال كما منا, بُ َرآء وأنتم منكم, برآء حنن: أي  َكذَّ
 يونس{ ]  تَ ْعَمُلونَ  ممَّا بَرِيءٌ  َوأَنَا َأْعَملُ  ممَّا بَرِيُئونَ  أَنْ ُتمْ  َعَمُلُكمْ  َوَلُكمْ  َعَمِلي يل  فَ ُقلْ 

 (792.اه )[31: 
 ووضح السعدي املقصود باجملادلة هنا بقوله: -

 من كل يكون حىت اخلالفية, باملسائل تتعلق فأكثر, اثنني بني اجملادلة: هي احملاجة
 إقامة يف جيتهد منهما, واحد فكل خصمه, قول وإبطال قوله, نصرة يريد اخلصمني

 يرد طريق بأقرب أحسن, هي باليت تكون أن منها, واملطلوب ذلك, على احلجة
 فإن الباطل, ويبني احلق, ويوضح املعاند, على احلجة ويقيم احلق, إىل الضال

 فيها, خري ال وخماصمة مماراة, كانت األمور, هذه عن خرجت
 من باهلل أوىل أهنم يزعمون الكتاب, أهل فكان أحدثت, ما الشر من وأحدثت

 واحدا, اْلميع رب كان فإذا. ودليل برهان إىل تفتقر دعوى, جمرد وهذا املسلمني,
 ال فهذا. بذلك وإياكم حنن فاستوينا عمله, له ومنكم منا وكل دوننا, لكم ربا ليس

 يف االشرتاك مع التفريق ألن غريه؛ من باهلل أوىل الفريقني أحد يكون أن يوجب
. ظاهرة ومكابرة متماثلني, بني وتفريق باطلة, دعوى مؤثر, فرق غري من الشيء,

 وصف احلالة, وهذه وحده, هلل الصاحلة األعمال بإخالص التفضيل, ُيصل وإمنا
 إىل الطريق هو اإلخالص, ألن غريهم؛ من باهلل أوىل أهنم فتعني وحدهم, املؤمنني

 (797.اه )اخلالص
 من الشيء تنقية «اإلخالص» و خملصون؛ وجلّ  عزّ  هلل أي ( خُمِْلُصونَ  َلهُ  َوحَنْنُ )-

قاله .شيئاً  به نشرك ال الدينَ  هلل خملصون أننا: فاملعىن به؛ تَ ْعَلق قد اليت الشوائب كل
 (793رمحه هللا تعايل.اه  ) -ابن العثيمني

                                                           
 (  321/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 792
 (  79/ 1)الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 797
 ( 69/  3)  العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 793
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 َنَصاَرى َأوْ  ُهوًدا َكانُوا َواأْلَْسَباطَ  َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِإنَّ  تَ ُقوُلونَ  أَمْ 
ا بَِغاِفلٍ  اَّللَُّ  َوَما اَّللَِّ  ِمنَ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ  اَّللَُّ  أَمِ  َأْعَلمُ  أَأَنْ ُتمْ  ُقلْ   َعمَّ

 ( 137) تَ ْعَمُلونَ 
 (:792)اآلية مفردات عراب إ

)أم( هي املنقطعة ِبعىن بل واهلمزة )تقولون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )إّن( 
حرف مشّبهة بالفعل للتوكيد )إبراهيم( اسم إّن منصوب وقد منع من التنوين 

 ,...للعلمّية والعجمة )إمساعيل 
األسباط( أمساء معطوفة على إبراهيم حبروف العطف الواو منصوبة مثله )كانوا( 

ناقص مبيّن على الضّم .. والواو اسم كان )هودا( خرب كان منصوب فعل ماض 
)أو( حرف عطف )نصارى( معطوف على )هودا( منصوب مثله وعالمة النصب 

الفتحة املقّدرة علق األلف. )قل( فعل أمر والفاعل أنت )اهلمزة( لالستفهام 
أم( حرف اإلنكاري )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )أعلم( خرب مرفوع )

عطف هي املتّصلة )اَّلّل( لفظ اْلاللة معطوف على الضمري املنفصل وهو مرفوع 
جيوز أن يكون لفظ اْلاللة مبتدأ خربه حمذوف تقديره أعلم, واْلملة معطوفة على »

 مجلة أأنتم أعلم.
)الواو( استئنافّية )من( اسم استفهام يف حمّل رفع مبتدأ )أظلم( خرب مرفوع )من( «. 

)من( اسم موصول يف حمّل جّر متعّلق ب )أظلم(, )كتم( فعل ماض  حرف جرّ 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )شهادة( مفعول به منصوب, وهو املفعول الثاين, 

واألول حمذوف تقديره الناس )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف نعت 
ّلق ِبحذوف نعت لشهادة, و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )من اَّلّل( جاّر وجمرور متع

ثان لشهادة, أو متعّلق ب )كتم( على حذف مضاف أي من عباد اَّلّل. )الواو( 
                                                           

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 792
 ( 1/282دمشق)  –اإلميان 
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استئنافّية )ما( نافية عاملة عمل ليس )اَّلّل( اسم ما مرفوع )الباء( حرف جّر زائد 
أو »)غافل( جمرور لفظا منصوب حماّل خرب ما )عن( حرف جّر )ما( اسم موصول 

يف حمّل جّر متعّلق بغافل « واْلملة بعدها نعت لهحرف مصدري أو نكرة موصوفة 
 اه والعائد حمذوف )تعملون( مضارع مرفوع. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 أَوْ  ُهوًدا َكانُوا َواأْلَْسَباطَ  َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  إِبْ َراِهيمَ  ِإنَّ  تَ ُقوُلونَ  أَمْ )-

 قال السعدي يف بياهنا مانصه: ( اَّللَُّ  أَمِ  َأْعَلمُ  أَأَنْ ُتمْ  ُقلْ  َنَصاَرى
 الرسل هبؤالء أوىل أهنم زعموا هللا, رسل يف وحماجة منهم, أخرى دعوى وهذه

 .املسلمني من املذكورين
 يَ ُهوِديًّا ِإبْ رَاِهيمُ  َكانَ  َما: } يقول فاهلل{  اَّللَُّ  أَمِ  أَْعَلمُ  أَأَنْ ُتمْ : } بقوله عليهم هللا فرد
 بل: يقولون وهم{  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما ُمْسِلًما َحِنيًفا َكانَ  َوَلِكنْ  َنْصَرانِيًّا َوال

 .نصرانيا أو يهوديا كان
 العامل الصادق هو تعاىل هللا يكون أو العاملني, الصادقني هم يكونوا, أن فإما

 الوضوح غاية يف وهو مبهم, اْلواب وصورة حمالة, ال متعني األمرين فأحد بذلك,
 وحنو أصدق, وهو أعلم هللا بل يقول أن ُيتج مل - وضوحه من - إنه حىت والبيان,

 املاء" أم أحر والنار النهار" أم أنور, الليل: قيل إذا كما أحد, لكل الجنالئه ذلك,
 .ذلك وحنو التوحيد" أم أحسن والشرك

 أن ويعرفون ذلك, يعرفون بأنفسهم إهنم حىت عقل أدىن له من كل يعرفه وهذا
 وهذه العلم هذا فكتموا نصارى, وال هودا يكونوا مل األنبياء, من وغريه إبراهيم
 َكَتمَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ : } تعاىل قال وهلذا. الظلم أعظم ظلمهم كان فلهذا الشهادة,

 فيقتضي اخللق, من ال هللا, من مودعة عندهم, شهادة فهي{  اَّللَِّ  ِمنَ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً 
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 النطق وعدم احلق, كتم بني مجعوا ضدها, وأظهروا فكتموها, بإقامتها, االهتمام
 (797اه ). الظلم أعظم هذا أليس إليه, والدعوة الباطل, وإظهار به,

ا بَِغاِفلٍ  اَّللَُّ  َوَما اَّللَِّ  ِمنَ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ )- قال ابن  (تَ ْعَمُلونَ  َعمَّ
 نصه: العثيمني يف بياهنا ما

 يف أظلم أحد ال يعين{  هللا من عنده شهادة كتم ممن أظلم ومن: } تعاىل قوله
 كتموا والنصارى اليهود وهؤالء هللا؛ من عنده شهادة كتم ممن الشهادة كتمان

 هللا صلى حممد نبيه عن أخرب - وتعاىل تبارك - هللا ألن هللا؛ من عندهم الشهادة
 يف - وتعاىل تبارك - هللا قال كما واإلجنيل, التوراة, يف أوصافه وذكر وسلم, عليه

 يف عندهم مكتوباً  جيدونه الذي األمي النيب الرسول يتبعون الذين: }األعراف سورة
 عليهم وُيرم الطيبات هلم وُيل املنكر عن وينهاهم باملعروف يأمرهم واإلجنيل التوراة

 ؛[ 126: األعراف{ ]عليهم كانت اليت واألغالل إصرهم عنهم ويضع اخلبائث
 إسرائيل؛ لبين معلومة واإلجنيل التوراة يف وسلم عليه هللا صلى النيب أوصاف فهذه

 تعاىل هللا من عنده شهادة كتم ممن أظلم أحد وال الشهادة؛ هذه يكتمون ولكنهم
 خيتص التفضيل اسم لكن الظاملني؛ أظلم املشرك كان وإن الشهادة؛ كتمان يف

 .عليه واملفضل املفضل, فيه يشرتك الذي املعني بالشيء
 عما يغفل ال وجلّ  عزّ  هللا أن يعين{  تعملون عما بغافل هللا وما: } تعاىل قوله

 (796اه ).عليه ُياسبهم وسوف به, عامل وعال جل هو بل هؤالء؛ يعمل
ةٌ  تِْلكَ  ا ُتْسأَُلونَ  َواَل  َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما هَلَا َخَلتْ  َقدْ  أُمَّ  يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َعمَّ

(131) 
 (:798اآلية)مفردات عراب إ

                                                           
  79/ 1) الرسالة مؤسسة:  الناشر -السعدي ناصر بن الرمحن عبدل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - 797

) 
 ( 81/   3) العثيمني العالمة موقع:  الكتاب مصدر- العثيمني حممد العالمة تفسري - 796
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 « ( من هذه السورة.173انظر اآلية )» مّر اعراب هذه اآلية آنفا 
 روائع البيان والتفسري

 :قال ابن كثري يف تفسريها-
ةٌ  تِْلكَ }  : أي{  َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما هَلَا}  مضت قد: أي{  َخَلتْ  َقدْ  أُمَّ
ا ُتْسأَُلونَ  َوال}  أعمالكم ولكم أعماهلم هلم  عنكم يغين وليس{  يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َعمَّ

 حىت إليهم النسبة ِبجرد تغرتوا وال هلم, منكم متابعة غري من إليهم, انتسابكم
 فإنه ومنذرين, مبشرين بعثوا الذين رسله, واتباع هللا ألوامر منقادين مثلهم تكونوا

 األنبياء, بسيد كفر من سيما وال الرسل, بسائر كفر فقد واحد بنيب كفر من
 املكلفني, سائر من واْلن اإلنس مجيع إىل العاملني رب ورسول املرسلني وخامت

 (799اه ).أمجعني هللا أنبياء سائر وعلى عليه وسالمه هللا صلوات
 مانصه: تفسريهايف  الطربيوقال أبو جعفر -

 إن والنصارى, اليهود من هللا يف جُيادلونك الذين هلؤالء حممد يا قلْ : إًذا اآلية معىن
 مسلمني, كانوا وأهنم َمعه, مَسَّينا ومن إبراهيم أمر يف الشهادة من عنَدهم ما كتموا

 وإسحاقَ  وإمساعيل إبراهيم إنّ   :فكذبوا نصارى, أو هوًدا كانوا أهنم وزعموا
ةٌ  واألسباطَ  ويعقوبَ   وَخلتْ  رهبا, إىل فصارت -  لسبيلها مضت أي- َخلتْ  قد أمَّ
 اكتسبت ما وعليها حياهتا, أيام يف خري من كسبت ما هللا عند هلا وآماهلا, بأعماهلا

 اليهود أيها فاعلموا. سيِّئها إال يضرها وال أعماهلا, صاحل غريُ  ينفعها ال شر, من
 أنّ  وتزعمون تَفتخرون, الذين هبم وهم - هؤالء كان إنْ  فإنكم, ذلك, والنصارى

 يَنفعهم ال - خطيئاتكم وعظيم سيئاتكم مع ربكم, عذاب من النجاةَ  َترُجون هبم
موا ما غريُ  هللا عند  كذلك فأنتم سيئها, غري يضرهم وال األعمال, صاحل من قدَّ

                                                                                                                                                                      
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر- 798

 ( 1/283دمشق)  –اإلميان 
 (  322/ 1) والتوزيع للنشر طيبة دار:  الناشر -كثري بنأل العظيم القرآن تفسري - 799
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 غريُ  يضرّكم وال  األعمال, صاحل من قدمتم ما غري هللا عند ينفعكم ال أنْ  أحَرى
 عليه أنتم مما هللا إىل واإلنابة بالتوبة خروَجها وبادروا أنفسكم, على فاحذروا. َسيئها

 على االتكالَ  وَدُعوا وُرُسله, أنبيائه وعلى هللا على والِفرية والضاللة الكفر من
 ُتسألون وال اكتسبتم, ما وعليكم كسبتم, ما لكم فإمنا واألجداد, اآلباء َفَضائل

 ألن األعمال, من يَعملون واألسباط ويعقوبُ  وإسحاقُ  وإمساعيلُ  إبراهيم كان عما
 ما دون وأسلفت, كسبت عما ُتسأل فإمنا القيامة, يوم هللا على َقِدمت نفس كل

 (677اه ).غريُها أسلفَ 
 مت حبمد هللا تعايل اجلزء األول من "روائع البيان يف تفسري آيات القرآن" 

 
 
 
 
 
 
 

ْشرُِق 
َ

َها ُقل َّللَِِّّ امل َلِتِهُم اَليِت َكانُوا َعَلي ْ َفَهاُء ِمَن النَّاِس َماوالَُّهْم َعن ِقب ْ َسيَ ُقوُل السُّ
ْسَتِقيٍم )  (132واْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمن َيَشاُء إىَل ِصرَاٍط مُّ

 (671إعراب مفردات اآلية)
ل مرفوع )من الناس( )السني( حرف استقبال )يقول( مضارع مرفوع )السفهاء( فاع 

رفع حمل جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من السفهاء )ما( اسم استفهام يف 
                                                           

/     7)الرسالة  مؤسسة:  الناشر -شاكر حممد أمحد ِتقيقالطربي, جعفر أليب القرآن تأويل يف البيان جامع - 677
128/2131  ) 

 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-671
 ( 2/286دمشق)
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مبتدأ )وىّل( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف و)هم( ضمري مّتصل يف 
حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )عن قبلة( جاّر وجمرور 

)واّلهم(, و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )اليت( اسم موصول يف حمّل   متعّلق ب
جّر نعت لقبلة )كانوا( فعل ماض ناقص مبيّن على الضّم .. والواو اسم كان 
)على( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوفخرب كانوا, على حذف 

ديره أنت )اَّلّل( مضاف أي على توّجهها. )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تق
جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )املشرق( مبتدأ مؤّخر مرفوع )املغرب( 
معطوف على املشرق حبرف العطف مرفوع مثله )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة 
الرفع الضّمة املقّدرة, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من( اسم موصول يف حمّل 

رفوع والفاعل هو أي اَّلّل, ومفعول يشاء حمذوف نصب مفعول به )يشاء( مضارع م
)يهدي( )مستقيم( نعت   )إىل صراط( جاّر وجمرور متعّلق ب« هدايته»تقديره 

 لصراط جمرور مثله.
 روائع البيان والتفسري

عبد الرمحن مقبل بن  واحملدث العالمة أبسبب نزول هذه اآليةما ذكره جاء يف 
-يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -رمحه هللا–يالوادع يهاد

عن الرباء قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يصلي حنو بيت  قال:
املقدس ويكثر النظر إىل السماء ينتظر أمر هللا فأنزل هللا }َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك 

َماِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك قِ  َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراِم{ فقال رجال يف السَّ ب ْ
من املسلمني وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إىل القبلة فأنزل هللا 
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}َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم{ وقال السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت 
َفَهاُء ِمَن النَّاِس{ إىل آخر اآلية .ا ه كانوا عليها فأنز   (672)ل هللا }َسيَ ُقوُل السُّ

َفَهاُء ِمَن النَّاِس(- يف تفسريها:قيل  -رمحه هللا  -بن كثرياقال احلافظ )َسيَ ُقوُل السُّ
املراد بالسفهاء هاهنا: املشركون؛ مشركو العرب, قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهود, 

املنافقون, قاله السدي. واآلية عامة يف هؤالء كلهم, وهللا قاله جماهد. وقيل: 
 (677أعلم.اه )

ْشرُِق واْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمن َيَشاُء -
َ

َها ُقل َّللَِِّّ امل َلِتِهُم اَليِت َكانُوا َعَلي ْ ) َما والَُّهْم َعن ِقب ْ
ْسَتِقيٍم(  :-رمحه هللا -قال شيخ املفسرين أبو جعفر الطربي -إىَل ِصَراٍط مُّ

ثناؤه:"ما والهم": أيُّ شيء َصَرفهم عن قبلتهم" وهو من قول يعين بقوله جل
القائل:"والين فالن ُدبُره", إذا حّول وجهه عنه واستدبره, فكذلك قوله:"ما والهم"" 

 أّي شيء َحوَّل ُوُجوههم" 
 مث قال:

 وأما قوله:"عن قبلتهم", فإن"قبلة" كل شيء ما قابَل وجهه. وإمنا هي"ِفْعلة"
ِبنزلة"اْللسة والِقْعدة",من قول القائل."قابلت فالنًا", إذا صرُت قُبالته أقابله, فهو 

 يل"قبلة" وأنا له"قبلة", إذا قابل كّل واحد منهما بوجهه وجَه صاحبه.
 املراد باآلية إمجااًل فقال: -رمحه هللا–مث ذكر 

لناس لكم, أيها إْذ كان ذلك معناه : سيقول السفهاء من ا-فتأويل الكالم إًذا 
إذا حّولتم وجوهكم َعن قبلة اليهود اليت كانْت لكم قبلًة  -املؤمنون باهلل ورسوله, 

: أّي شيء حّول -قَبَل أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها َشْطر املسجد احلرام 
 ُوجوه هؤالء, فصرفها عن املوضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم يف صالهتم"

                                                           
 -رمحه هللا–الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى انظر-672

 ابن احلافظ تفسري ومن السيوطي للحافظ النزول أسباب يف النقول لباب من منقوال قال: (22-21ص)  -بتحقيقه
 .كثري

 ( 322/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -كثري  بنالتفسري القرآن العظيم  -677
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نبيَّه صلى هللا عليه وسلم, َما اليهوُد واملنافقون قائلون من القول  فأعلم هللا جل ثناؤه
عند ِتويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إىل املسجد احلرام, وعّلمه ما ينبغي أن 
يكون من ردِّه عليهم من اْلواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا حممد, فقل 

 (673)ىل صرَاط مستقيم".اه هلم:"هلل املشرُق واملغرب َيهدي َمْن َيشاء إ
 يف بيان بقية اآلية ماخمتصره: –رمحه هللا  –وأضاف السعدي -

فقال تعاىل: } ُقْل { هلم جميبا: } َّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط 
رجة ُمْسَتِقيٍم { أي: فإذا كان املشرق واملغرب ملكا هلل, ليس جهة من اْلهات خا

عن ملكه, ومع هذا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم, ومنه هدايتكم إىل هذه 
القبلة اليت هي من ملة أبيكم إبراهيم, فألي شيء يعرتض املعرتض بتوليتكم قبلة 
داخلة ِتت ملك هللا, مل تستقبلوا جهة ليست ملكا له" فهذا يوجب التسليم 

كم, وهدايته وإحسانه, أن ألمره, ِبجرد ذلك, فكيف وهو من فضل هللا علي
 وبغيا.اه هداكم لذلك فاملعرتض عليكم, معرتض على فضل هللا, حسدا لكم 

(672) 
ًة وَسطاً لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس وَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم  وَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

َها إالَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ممَّن يَنَقِلُب َعَلى َشِهيدً  َلَة اَليِت ُكنَت َعَلي ْ ا وَما َجَعْلَنا الِقب ْ
 َ ُ لُِيِضيَع إميَاَنُكْم إنَّ اَّللَّ ُ وَما َكاَن اَّللَّ َعِقبَ ْيِه وإن َكاَنْت َلَكِبريًَة إالَّ َعَلى اَلِذيَن َهَدى اَّللَّ

 (137وٌف رَِّحيٌم )بِالنَّاِس َلَرءُ 
 (677إعراب مفردات اآلية)

                                                           
/  177/ 7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -673

2138) 
 (  1/67الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -672
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-677

 ( 2/289دمشق)
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)الواو( عاطفة )كذا( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق لفعل جعلنا  
,, و)الالم( للبعد, و)الكاف( حرف خطاب )جعلنا( فعل ماض مبيّن على «676»

السكون .. و)نا( فاعل و)كم( ضمري مفعول به أّول )أّمة( مفعول به ثان منصوب 
نعت ألّمة منصوب مثله )الالم( الم التعليل )تكونوا( مضارع ناقص )وسطا( 

)أن( مضمرة بعد الم التعليل .. والواو اسم تكون )شهداء( خرب تكونوا   منصوب ب
 منصوب ومنع التنوين ألنه على وزن فعالء.

 )جعلنا(.  واملصدر املؤّول )أن تكونوا( يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب
وجمرور متعّلق بشهداء. )الواو( عاطفة )يكون( مضارع منصوب  )على الناس( جارّ 

)الرسول( اسم يكون مرفوع  ]ال توجد مذكورة[)أن( مقّدرة دل عليها املذكورة  ب
)شهيدا( وهو خرب يكون   )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

 منصوب.
األول ويتعّلق ِبا تعّلق به واملصدر املؤّول )أن يكون( معطوفة على املصدر املؤّول 

 األول.
)الواو( عاطفة )ما( نافية )جعلنا( مثل األول )القبلة( مفعول به منصوب وهو 

 (678)املفعول األول واملفعول الثاين حمذوف تقديره قبلة أي قبلة لك اآلن
, )كنت( فعل ماض ناقص «679»)اليت( اسم موصول يف حمّل نصب نعت لقبلة 

)التاء( اسم كان )عليها( مثل )عليكم( متعّلق ِبحذوف مبيّن على السكون .. و
                                                           

وإذا أعربت )الكاف( امسا ِبعىن مثل كانت يف حمّل نصب مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر ألنه صفته أي جعلناكم - 676
 جعال مثل هدايتنا من نشاء. واإلشارة إىل اهلداية املارّة يف اآلية السابقة وقد عرّب عنها باْلعل.

جعلنا صرف القبلة إال لنعلم( ويدل على ذلك أن  هذا الوجه ضعيف, والصواب ما قدره الطربي وغريه )وما:تنبيه - 718
 الكاتب سيذكر تقدير )وإن كانت لكبرية( أي التولية وهي ِبعىن الصرف

جيوز أن يكون املوصول مفعوال ثانيا أو نعتا للمفعول الثاين احملذوف أي جعلنا القبلة )اآلن( وهي الكعبة القبلة اليت  - 679
بيت املقدس قبلة املسلمني. وجيوز أن تكون القبلة املذكورة مفعوال ثانيا واالسم  كنت عليها أي الكعبة, وقبل أن يكون

املوصول صفة للمفعول األول احملذوف وهو اْلهة أو القبلة أي صرّينا اْلهة اليت كنت عليها أّوال يعين قبل اهلجرة, القبلة 
 لك اآلن.
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)أن( مضمرة   خرب كنت )إال( أداة حصر )الالم( للتعليل )نعلم( مضارع منصوب ب
بعد الالم, والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )من( اسم موصول يف حمّل 

وهو العائد نصب مفعول به )يتّبع( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
)الرسول( مفعول به منصوب )من( حرف جّر )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر 

)نعلم( متضّمنا معىن منّيز )ينقلب( مضارع مرفوع,   متعّلق ب]واْلار واجملرور[ 
)ينقلب(   والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على عقيب( جاّر وجمرور متعّلق ب

اف إليه. واملصدر املؤّول )أن نعلم( يف حمّل جّر بالم وعالمة اْلّر الياء و)اهلاء( مض
 )جعلنا(.  التعليل متعّلق ب

)الواو( حالّية أو اعرتاضّية )إن( خمّففة من الثقيلة واجبة اإلمهال )كانت( فعل ماض 
ىل الكعبة إناقص و)التاء( للتأنيث, واسم كان ضمري مسترت تقديره هي أي التولية 

)إن( النافية و)إن( املخّففة وهذه الالم الزمة )كبرية( خرب   )الالم( هي الفارقة بني
كانت منصوب )إال( أداة حصر )على( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف 

)كبرية(, وقد اعتمد احلصر على تقدير النفي املفهوم من السياق   حمّل جّر متعّلق ب
, )هدى( فعل ماض مبيّن على «617»أي: ال تسهل إال على الذين هدى اَّلّل 

الفتح املقّدر على األلف )اَّلّل( فاعل مرفوع, )الواو( عاطفة )ما( نافية )كان( مثل 
السابق )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم كان مرفوع )الالم( الم اْلحود أو النكران )يضيع( 

( )أن( مضمرة بعد الالم, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إميان  مضارع منصوب ب
 مفعول به منصوب و)كم( ضمري مّتصل مضاف إليه.

واملصدر املؤّول )أن يضيع( يف حمّل جّر بالالم متعّلق ِبحذوف خرب كان أي: ما  
 كان اَّلّل راضيا لضياع إميانكم.

                                                           
, والتقدير: كانت كبرية على الناس إال على الذين هدى اَّلّل, إذا جعل املستثىن منه حمذوفا كانت )إال( أداة استثناء - 617

 حيان أن يكون االستثناء مفرغا.أبو فاْلار بعد إال متعّلق ِبحذوف أي إال الكرب على الذين هدى اَّلّل. وقد رفض 
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)إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )بالناس( جاّر وجمرور 
ف( خرب إّن مرفوع و م( هي املزحلقة تفيد التوكيد )رؤ ف ورحيم(, )الالو )رؤ   متعّلق ب

 )رحيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

عبد الرمحن مقبل بن  واحملدث العالمة أبسبب نزول هذه اآليةما ذكره جاء يف 
يف التفسري  -هللا رمحه-قال اإلمام البخاري قال:  -رمحه هللا–يالوادع يهاد

عن الرباء رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله  "276/ص -9/ج"
وسلم صلى إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أو صالها صالة العصر وصلى معه قوم فخرج 

 لقد رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل املسجد وهم راكعون قال: أشهد باهلل
صليت مع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت 
وكان الذي مات على القبلة قبل البيت رجال قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل هللا 

 َ ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اَّللَّ  }َوَما َكاَن اَّللَّ
 (611)اه بِالنَّاِس لََرُؤوٌف َرِحيٌم{. 

)وَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة وَسطاً لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس وَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم -
 يف تفسريها ما خمتصره: –رمحه هللا  –قال السعدي -َشِهيداً(

, وما عدا الوسط, فأطراف داخلة ِتت اخلطر, فجعل هللا هذه أي عدال خيارا
ر الدين, وسطا يف األنبياء, بني من غال فيهم, كالنصارى, األمة, وسطا يف كل أمو 

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -611

 173ص 1وقال احلافظ يف الفتح ج 177ص 1( احلديث أخرجه البخاري أيضا يف كتاب اإلميان ج 27ص) -بتحقيقه
من ما خيشى من تدليس أيب إسحاق. وأخرجه أبو واملصنف يف التفسري من طريق الثوري عن أيب إسحاق مسعت الرباء فأ

 .16ص 2وابن جرير من حديث الرباء وابن عباس ج 2ص 1من اجمللد  2وابن سعد قسم  82ص 1داود الطيالسي ج
 12ص 2والطيالسي ج 723ص 3وقال حسن صحيح وأبو داود ج 67ص 3ومن حديث ابن عباس أخرجه الرتمذي ج

 د وأقره الذهيب.وقال صحيح اإلسنا 279ص 2واحلاكم ج
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وبني من جفاهم, كاليهود, بأن آمنوا هبم كلهم على الوجه الالئق بذلك, ووسطا 
 يف الشريعة, ال تشديدات اليهود وآصارهم, وال هتاون النصارى.

فلهذه األمة من الدين أكمله, ومن األخالق أجلها, ومن األعمال  مث قال:
 ا.أفضله

ووهبهم هللا من العلم واحللم, والعدل واإلحسان, ما مل يهبه ألمة سواهم, فلذلك  
ًة َوَسطًا { ليكونوا } ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس { بسبب عدالتهم وحكمهم  كانوا } أُمَّ
بالقسط, ُيكمون على الناس من سائر أهل األديان, وال ُيكم عليهم غريهم, فما 

ول, فهو مقبول, وما شهدت له بالرد, فهو مردود. فإن شهدت له هذه األمة بالقب
قيل: كيف يقبل حكمهم على غريهم, واحلال أن كل خمتصمني غري مقبول قول 

فأما  ,بعضهم على بعض" قيل: إمنا مل يقبل قول أحد املتخاصمني لوجود التهمة
د احلكم إذا انتفت التهمة, وحصلت العدالة التامة, كما يف هذه األمة, فإمنا املقصو 

 بالعدل واحلق, وشرط ذلك العلم والعدل, ومها موجودان يف هذه األمة, فقبل قوهلا.
فإن شك شاك يف فضلها, وطلب مزكيا هلا, فهو أكمل اخللق, نبيهم صلى هللا  

 (612) َشِهيًدا { .اه عليه وسلم, فلهذا قال تعاىل: } َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم 
َها إالَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ممَّن يَنَقِلُب َعَلى )وَما َجَعْلَنا - َلَة اَليِت ُكنَت َعَلي ْ الِقب ْ

)ُ يف -رمحه هللا–قال الشنقيطي - َعِقبَ ْيِه وإن َكاَنْت َلَكِبريًَة إالَّ َعَلى اَلِذيَن َهَدى اَّللَّ
 تفسريها:

يستفيد باالختبار علما مل يكن ظاهر هذه اآلية قد يتوهم منه اْلاهل أنه تعاىل 
بل هو تعاىل عامل بكل ما سيكون  -ا سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريً  -يعلمه 

يكون , وقد بني أنه ال يستفيد باالختبار علما مل يكن يعلمه بقوله جل قبل أن 
صَ  ُصُدورُِكمْ  يف  َما اَّللَُّ  َولَِيْبَتِليَ وعال : )  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  مْ قُ ُلوِبكُ  يف  َما َولُِيَمحِّ

( بعد قوله : الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ [ فقوله : )آل عمران( ](123) الصُُّدورِ 
                                                           

 (  1/67الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -612
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باالختبار شيئا مل يكن عاملا به , سبحانه  ( دليل قاطع على أنه مل يستفدلَِيْبَتِليَ )
ويف هذه  ,وتعاىل عن ذلك علوا كبريا ؛ ألن العليم بذات الصدور غين عن االختبار

اآلية بيان عظيم ْلميع اآليات اليت يذكر هللا فيها اختباره خللقه , ومعىن )إال لنعلم( 
ا به قبل ذلك , أي : علما يرتتب عليه الثواب والعقاب فال ينايف أنه كان عامل

وفائدة االختبار ظهور األمر للناس . أما عامل السر والنجوى فهو عامل بكل ما 
 (617)سيكون كما ال خيفى .اه 

يا -يقول تعاىل: إمنا شرعنا لك يف تفسريه لآلية مانصه:-رمحه هللا-ابن كثريوذكر -
التوجه أوال إىل بيت املقدس, مث صرفناك عنها إىل الكعبة, ليظهر حاُل من -حممد 

يَ تَّبعك وُيطيعك ويستقبل معك حيثما توجهَت ممَّن ينقلب على َعقبَ ْيه, أي: ُمْرَتّداً 
ه عن بيت عندينه } َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة { أي: هذه الفعلة, وهو صرف التوج

املقدس إىل الكعبة, أي: وإن كان هذا األمر عظيمًا يف النفوس, إال على الذين 
هدى هللا قلوهبم, وأيقُنوا بتصديق الرُسول, وأنَّ كلَّ ما جاء به فهو احلّق الذي ال 
مْرية فيه, وأن هللا يفعل ما يشاء وُيكم ما يريد, فله أن يكّلف عباده ِبا شاء, 

ه احلكمة التامة واحلجة البالغة يف مجيع ذلك, خبالف الذين يف وينسخ ما يشاء, ول
قلوهبم مرض, فإنه كلما حدث أمر أحدث هلم شّكاً, كما ُيصل للذين آمنوا إيقان 
ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه  وتصديق, كما قال هللا تعاىل: } َوِإَذا َما أُنزَلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

ا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َهِذِه ِإميَانًا فَأَ  ا الَِّذيَن آَمُنوا فَ َزاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن * َوأَمَّ مَّ
[ وقال تعاىل: } ُقْل 122, 123َمَرٌض فَ َزاَدتْ ُهْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم { ] التوبة : 

ُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى { ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يُ ْؤمِ 
[ وقال تعاىل: } َونُنزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َوال 33] فصلت : 

[. وهلذا كان َمنثََبَت على تصديق 82يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإال َخَسارًا { ] اإلسراء: 
                                                           

لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 617
1 /37) 
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ليه وسلم واتباعه يف ذلك, وتوجه حيُث أمره هللا من غري شك الرسول صلى هللا ع
وال رَْيب, من سادات الصحابة. وقد ذهب بعُضهم إىل أن السابقني األولني من 

 (613صّلوا القبلتني.اه )املهاجرين واألنصار هم الذين 
قال السعدي يف - ِحيٌم() وَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع إميَاَنُكْم إنَّ اَّللََّ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَّ -

 بياهنا مانصه:
أي ما ينبغي له وال يليق به تعاىل, بل هي من املمتنعات عليه, فأخرب أنه ممتنع 
عليه, ومستحيل, أن يضيع إميانكم, ويف هذا بشارة عظيمة ملن َمنَّ هللا عليهم 

 ن:باإلسالم واإلميان, بأن هللا سيحفظ عليهم إمياهنم, فال يضيعه, وحفظه نوعا
حفظ عن الضياع والبطالن, بعصمته هلم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من احملن 
املقلقة, واألهواء الصادة, وحفظ له بتنميته هلم, وتوفيقهم ملا يزداد به إمياهنم, ويتم 
به إيقاهنم, فكما ابتدأكم, بأن هداكم لإلميان, فسيحفظه لكم, ويتم نعمته بتنميته 

فظه من كل مكدر, بل إذا وجدت احملن املقصود منها, وتنمية أجره, وثوابه, وح
تبيني املؤمن الصادق من الكاذب, فإهنا متحص املؤمنني, وتظهر صدقهم, وكأن يف 
َها ِإال لِنَ ْعَلَم  َلَة الَّيِت ُكْنَت َعَلي ْ هذا احرتازا عما قد يقال إن قوله: } َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِه { قد يكون سببا لرتك بعض املؤمنني َمْن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ممَّ  ْن يَ ن ْ
ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم { بتقديره هلذه احملنة  إمياهنم, فدفع هذا الوهم بقوله: } َوَما َكاَن اَّللَّ

 أو غريها.
ودخل يف ذلك من مات من املؤمنني قبل ِتويل الكعبة, فإن هللا ال يضيع إمياهنم, 

تثلوا أمر هللا وطاعة رسوله يف وقتها, وطاعة هللا, امتثال أمره يف كل وقت, لكوهنم ام
حبسب ذلك, ويف هذه اآلية, دليل ملذهب أهل السنة واْلماعة, أن اإلميان تدخل 

 فيه أعمال اْلوارح.

                                                           
 (1/326)  الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع -يم ألبن كثريتفسري القرآن العظ -613
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وقوله: } ِإنَّ اَّللََّ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم { أي: شديد الرمحة هبم عظيمها, فمن 
َز عنهم من دخل يف رأفته و  رمحته هبم, أن يتم عليهم نعمته اليت ابتدأهم هبا, وأن مي َّ

اإلميان بلسانه دون قلبه, وأن امتحنهم امتحانا, زاد به إمياهنم, وارتفعت به 
 (612) درجتهم, وأن وجههم إىل أشرف البيوت, وأجلها.اه 

َماِء  َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِّ وْجَهَك َشْطَر َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب وْجِهَك يف السَّ فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ
ْسِجِد احَلَراِم وَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوا وُجوَهُكْم َشْطَرُه وإنَّ اَلِذيَن أُوتُوا الِكَتاَب 

َ
امل

ا يَ ْعَمُلوَن ) ُ بَِغاِفٍل َعمَّ  (133لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احَلقُّ ِمن رَّهبِِّْم وَما اَّللَّ
 (617إعراب مفردات اآلية)

, )نرى( مضارع مرفوع «616»)قد( حرف تكثري أي كثرة تقّلب وجه الرسول 
وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )تقّلب( 
مفعول به منصوب )وجه( مضاف إليه جمرور و)الكاف( ضمري مضاف إليه )يف 

)الفاء( عاطفة لربط املسبب «. 618»)تقّلب(   السماء( جاّر وجمرور متعّلق ب
بالسبب )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )نوّلنّي( مضار مبيّن على الفتح يف حمّل رفع 
.. و)النون( نون التوكيد و)الكاف( مفعول به أّول والفاعل ضمري مسترت تقديره 

لضّمة حنن )قبلة( مفعول به ثان منصوب )ترضى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ا
املقّدرة, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت و)ها( ضمري مفعول به. )الفاء( رابطة 
ْلواب شرط مقّدر )وّل( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة, والفاعل ضمري 
مسترت تقديره أنت )وجه( مفعول به منصوب و)الكاف( ضمري مضاف إليه 

                                                           
 (  1/67الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -612
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-617

 ( 2/293دمشق)
 أو حرف ِتقيق ألن الفعل لفظه مضارع ومعناه ماض أي قد رأينا.- 616
 أو ِبحذوف حال من الكاف يف وجهك أي ناظرا يف السماء.- 618
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, «619»)وّل(   تعّلق ب)شطر( ظرف مكان مبيّن على الفتح يف حمّل نصب م
)املسجد( مضاف إليه جمرور )احلرام( نعت للمسجد جمرور مثله )الواو( عاطفة 

)كنتم(   )وّلوا( أو ب  )حيثما( اسم شرط جازم يف حمّل نصب ظرف مكامنتعّلق ب
وهو فعل ماض تام يف حمل جزم .. و)مت( ضمري فاعل كان )الفاء( رابطة « 627»

مبين على حذف النون .. والواو فاعل )وجوه(  ْلواب الشرط )ولوا( فعل أمر
)وّلوا(   مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )شطر( مثل األول متعّلق ب

 و)اهلاء( مضاف إليه.« 621»
)الواو( استئنافّية )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )الذين( اسم موصول مبيّن يف 

هول مبيّن على الضّم .. والواو حمّل نصب اسم إّن )أوتوا( فعل ماض مبيّن للمج
نائب فاعل )الكتاب( مفعول به )الالم( هي املزحلقة للتوكيد )يعلمون( مضارع 
مرفوع .. والواو فاعل )أّن( حرف مشبه بالفعل و)اهلاء( ضمري اسم أّن )احلّق( خرب 
مرفوع )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من احلّق )هم( ضمري مضاف 

 إليه.
 صدر املؤّول من أّن وامسها وخربها سّد مسّد مفعويل يعلمون.وامل

)الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم ما مرفوع )الباء( 
حرف جّر زائد )غافل( جمرور لفظا منصوب حماّل خرب ما )عن( حرف جّر )ما( 

, )يعملون( مضارع «622»اسم موصول يف حمّل جّر متعّلق بغافل والعائد حمذوف 
 مرفوع .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 نيا عامله وّل منصوب وهو معرب.جيوز أن يكون مفعوال ثا - 619
 أو خبرب كنتم إذا كان ناقصا, واسم كنتم الضمري املّتصل )مت(. - 627
 يصّح أن يكون مفعوال ثانيا ويصبح حينئذ معربا. - 621
 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا أو نكرة موصوفة.- 622
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احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن سبب نزول هذه اآليةما ذكره جاء يف 
 2ج"يف صحيحه  -رمحه هللا-قال اإلمام البخاري  -رمحه هللا–يالوادع يهاد
عن الرباء بن عازب قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  "38ص

صلى حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول هللا صلى 
هللا عليه وعلى آهلوسلم ُيب أن يوجه إىل الكعبة فأنزل هللا عز وجل }َقْد نَ َرى 

َماِء{ فتوجه حنو ال كعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ
ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها, }ُقْل َّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ 
ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ فصلى مع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم رجل مث خرج 

العصر حنو بيت املقدس فقال: هو  بعدما صلى فمر على قوم من األنصار يف صالة
يشهد أنه صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأنه توجه حنو الكعبة 

 (627فتحرف القوم حىت توجهوا حنو الكعبة.)
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِّ وْجَهَك َشْطَر - َماِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ )َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب وْجِهَك يِف السَّ
 

َ
 يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال السعدي -ْسِجِد احَلَراِم(امل

َماِء { أي: كثرة تردده يف مجيع  يقول هللا لنبيه: } َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ
جهاته, شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة, وقال: } َوْجهَك { ومل يقل: 

 تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. "بصرك "لزيادة اهتمامه, وألن
َلًة تَ ْرَضاَها { أي: ِتبها, وهي  } فَ َلنُ َولِّيَ نََّك { أي: نوجهك لواليتنا إياك, } ِقب ْ
الكعبة, ويف هذا بيان لفضله وشرفه صلى هللا عليه وسلم, حيث إن هللا تعاىل 

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -627

وفيه سبب نزول  1717وقال حسن صحيح وابن ماجه رقم  69ص 3( احلديث أخرجه الرتمذي ج27ص)  -بتحقيقه
ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم{ واإلمام أمحد ج وابن أيب حامت كما يف تفسري ابن   263ص 1والدارقطين ج 263ص 3}َوَما َكاَن اَّللَّ

وعندمها زيادة وقال السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها  2قسم  3كثري وابن سعد يف الطبقات جملد 
 ٍم{.فأنزل هللا }ُقْل َّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقي

 .3من اجمللد األول ص 2من حديث أنس وكذا أخرجه ابن سعد قسم  11ص 2وأخرجه مسلم ج
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َر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم يسارع يف رضاه, مث صرح له باستقباهلا فقال: } فَ َولِّ َوْجَهَك َشطْ 
{ والوجه: ما أقبل من بدن اإلنسان, } َوَحْيُثَما ُكْنُتْم { أي: من بر وحبر, وشرق 

 وغرب, جنوب ومشال. } فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه { أي: جهته.
ففيها اشرتاط استقبال الكعبة, للصلوات كلها, فرضها, ونفلها, وأنه إن أمكن 

وإال فيكفي شطرها وجهتها, وأن االلتفات بالبدن, مبطل للصالة, استقبال عينها, 
ألن األمر بالشيء هني عن ضده, وملا ذكر تعاىل فيما تقدم, املعرتضني على ذلك 
من أهل الكتاب وغريهم, وذكر جواهبم, ذكر هنا, أن أهل الكتاب والعلم منهم, 

يعرتضون عنادا وبغيا, يعلمون أنك يف ذلك على حق وأمر, ملا جيدونه يف كتبهم, ف
فإذا كانوا يعلمون خبطئهم فال تبالوا بذلك, فإن اإلنسان إمنا يغمه اعرتاض من 

 (623) صواب.اه اعرتض عليه, إذا كان األمر مشتبها, وكان ممكنا أن يكون معه 
لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احَلقُّ ) وَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوا وُجوَهُكْم َشْطَرُه وإنَّ اَلِذيَن أُوتُوا الِكَتاَب -

 قال أبو جعفر الطربي: -ِمن رَّهبِِّْم (
يعين جل ثناؤه بذلك: فأينما كنتم من األرض أيها املؤمنون فحّوِلوا وُجوهكم يف 

 صالتكم حَنو املسجد احلرام وتلقاَءه.
 و"اهلاء" اليت يف"شطَره", عائدة إىل املسجد احلرام.

ه حنو املسجد احلرام يف فأوجب جل ثناؤه هبذه اآلية  على املؤمنني, فرَض التوجُّ
 صالهتم حيث كانوا من أرض هللا تبارك وتعاىل.

وأدخلت"الفاء" يف قوله:"فولوا", جوابًا للجزاء. وذلك أن قوله:"حيثما كنتم" جزاء, 
 (622)ومعناه: حيثما تكونوا فولوا وجوهكم شطره.اه 

                                                           
 (  1/61الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -623
 181/   7لناشر : مؤسسة الرسالة ) ا -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -622

 /2222 ) 
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اَلِذيَن أُوتُوا الِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احَلقُّ  وإنَّ وذكر القرطيب يف تفسريه لقوله تعاىل:"-
 " مانصه:ِمن رَّهبِِّمْ 

يريد اليهود والنصارى" لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّْم" يعين ِتويل القبلة من بيت  
املقدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال يف كتاهبم" قيل عنه 

أهنم ملا علموا من كتاهبم أن حممدا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم نيب  -حدمهاجوابان: أ
 علموا أنه ال يقول إال احلق وال يأمر إال به.

أهنم علموا من دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم, فصاروا عاملني  -الثاين
 (627)جبواز القبلة. اه 

ا يَ ْعَمُلونَ - ُيفظ عليهم أعماهلم, وجيازيهم عليها, ومعناها ( )وَما اَّللَُّ بَِغاِفٍل َعمَّ
 (626) اه وفيها وعيد للمعرتضني, وتسلية للمؤمنني قاله السعدي.

َلتَ ُهْم وَما  َلَتَك وَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ ا تَِبُعوا ِقب ْ ولَِئْن أَتَ ْيَت اَلِذيَن أُوتُوا الِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة مَّ
َلَة ب َ  ْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعْلِم إنََّك إذاً بَ ْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقب ْ ْعٍض ولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهم مِّ

 (132لَِّمَن الظَّاِلِمنَي )
 (628إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )الالم( موطئة للقسم )إن( حرف شرط جازم, )أتى( فعل ماض 
مبيّن على السكون يف حمل جزم فعل الشرط و)التاء( ضمري متصل يف حمل رفع 
فاعل )الذين( اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به )أوتوا( فعل ماض مبين 

فعول به منصوب للمجهول مبين على الضم .. والواو نائب فاعل )الكتاب( م
)أتيت(, )آية( مضاف إليه جمرور )ما( نافية )تبعوا(   )بكّل( جاّر وجمرور متعّلق ب

فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )قبلة( مفعول به منصوب و)الكاف( 
                                                           

 ( 171/ 2) القاهرة – املصرية دارالكتب:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اْلامع-627
 ( 61/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -626
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-628

 ( 2/296دمشق)
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ضمري مضاف إليه )الواو( اعرتاضّية )ما( نافية عاملة عمل ليس )أنت( ضمري 
 )الباء( حرف جر زائد )تابع(منفصل يف حمّل رفع اسم ما 

جمرور لفظا منصوب حمال خرب ما, )قبلة( مفعول به السم الفاعل تابع منصوب 
و)هم( ضمري مّتصل مضاف اليه )الواو( عاطفة )ما بعضهم بتابع قبلة بعض( 

تعرف كنظريهتا املتقدمة )الواو( عاطفة )لئن اتّبعت( مثل لئن أتيت )أهواء( مفعول 
)اتبعت(,   مري مضاف إليه )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ببه منصوب و)هم( ض

)ما( اسم موصول مبين يف حمل جر مضاف إليه )جاء( فعل ماض و)الكاف( 
ضمري مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )من العلم( جاّر 

وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل جاء )إّن( حرف مشّبه بالفعل و)الكاف( 
نون حرف جواب ال حمّل له من ضمري يف حمل نصب اسم إّن )إذا( بالتنوين أو ب

اإلعراب )الالم( هي الم القسم الرابطة ْلواب القسم مع القسم املقدر )من 
الظاملني( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب إّن, وعالمة اْلّر الياء, والنون عوضمن 

 التنوين.
 روائع البيان والتفسري

َلتَ ُهْم  )ولَِئْن أَتَ ْيَت اَلِذيَن أُوتُوا الِكَتاَب ِبُكلِّ - َلَتَك وَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ ا تَِبُعوا ِقب ْ آيٍَة مَّ
َلَة بَ ْعٍض(  رمحه هللا: –بن كثري اقال احلافظ -وَما بَ ْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقب ْ

عن ُكفر اليهود وعنادهم, وخمالفتهم مايعرفونه من شأن رسول هللا صلى  خيرب تعاىل
دليل على صحة ما جاءهم به, ملا اتبعوه هللا عليه وسلم, وأنه لو أقام عليهم كل 

وتركوا أهواءمهكما قال تعاىل: } ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن * 
[ وهلذا قال 96, 97َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يَ َرُوا اْلَعَذاَب األلِيَم { ] يونس: 

َلَتَك { . هاهنا: } َولَِئْن أَتَ ْيتَ   الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة َما تَِبُعوا ِقب ْ
َلَة بَ ْعٍض{ إخبار عن شدة  َلتَ ُهْم َوَما بَ ْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقب ْ وقوله } َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ
متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا أمره هللا تعاىل به, وأنه كما هم ُمْسَتْمسكون 
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بآرائهم وأهوائهم, فهو أيًضا مستمسك بأمر هللا وطاعته واتباع مرضاته, وأنه ال يتبع 
أهواءهم يف مجيع أحواله, وما كان متوجها إىل بيت املقدس؛ ألهناقبلة اليهود, وإمنا 

 (629)اه ذلك عن أمر هللا تعاىل.
ْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن العِ -  ْلِم إنََّك إذاً لَِّمَن الظَّاِلِمنَي() ولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهم مِّ
 يف بياهنا ماخمتصره: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

ولئن التمست يا حممد رَضا هؤالء اليهود والنصارى, الذين قالوا 
يعين: فَرجعت  -لكوألصحابك:"كونوا ُهوًدا أو نصارى هتتدوا", فاتبعَت قبلتهم 

 إىل قبلتهم.
بَعد َما َجاءك من العلم", من بعد ما وَصل إليك من العلم, ويعين بقوله:"من 

بإعالمي إياك أهنم مقيمون على باطل, وعلى عناٍد منهم للحق, ومعرفٍة منهم أّن 
القبلة اليت وجهُتك إليها هي القبلُة اليت فرضُت على أبيك إبراهيم عليه السالم 

َه حنوها.اه   (677)وسائر ولده من بعده من الرسل التوجُّ
 وقال القرطيب يف تفسري"إنك إًذا ملن الظاملني"ماخمتصره:-

اخلطاب للنيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم, واملراد أمته ممن جيوز أن يتبع هواه فيصري 
باتباعه ظاملا, وليس جيوز أن يفعل النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ما يكون به ظاملا, 

أمته لعصمة النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وقطعنا أن ذلك ال فهو حممول على إرادة 
يكون منه, وخوطب النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم تعظيما لألمر وألنه املنزل 

 (671)عليه..اه 
َناُهُم الِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم وإنَّ َفرِيقاً  ُهْم لََيْكُتُموَن احَلقَّ اَلِذيَن آتَ ي ْ ن ْ مِّ

 (137وُهْم يَ ْعَلُموَن )
                                                           

 ( 1/371الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -629
/  187/  7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد  -677

2228 ) 
 ( 172/ 2القاهرة) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن  للقرطيب --671
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 (672إعراب مفردات اآلية)
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمل رفع مبتدأ )آتينا( فعل ماض مبين على السكون 
.. و)نا( ضمري فاعل و)هم( ضمري متصل مفعول به )الكاف( حرف تشبيه وجّر 

()ما( حرف مصدري )يعرفون( مثل االول )أبناء( مفعول به منصوب و)هم( 677)
 مضاف إليه. 

واملصدر املؤّول )ما يعرفون( يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبفعول مطلق حمذوف 
 كمعرفتهم أبناءهم.  -أو عرفانا -والتقدير: يعرفونه معرفة

م إّن منصوب )من( )الواو( عاطفة )إّن( حرف مشبه بالفعل للتوكيد )فريقا( اس
)فريقا(, )الالم( هي   حرف جر و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت ل

املزحلقة تفيد التوكيد )يكتمون( مثل يعرفون )احلّق( مفعول به منصوب )الواو( 
 حالّية )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )يعلمون( مثل يعرفون.

 روائع البيان والتفسري
ُهْم لََيْكُتُموَن  )اَلِذينَ  - ن ْ َناُهُم الِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم وإنَّ َفرِيقًا مِّ آتَ ي ْ

 قال القرطيب يف تفسريها بتصرف يسري :-احَلقَّ وُهْم يَ ْعَلُموَن(
ن اإلنسان مير عليه وخص األبناء يف املعرفة بالذكر دون األنفس وإن كانت ألصق أل

 برهة ال يعرف فيها نفسه, وال مير عليه وقت ال يعرف فيه ابنه. من زمنه 
" يعين حممدا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم, قاله  ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْقَّ وقوله تعاىل:"َوِإنَّ َفرِيقًا ِمن ْ
جماهد وقتادة وخصيف. وقيل: استقبال الكعبة, على ما ذكرنا آنفا. قوله 

َقَنْتها تعاىل:"َوُهْم ي َ  ْعَلُموَن" ظاهر يف صحة الكفر عنادا, ومثله:"َوَجَحُدوا هِبا َواْستَ ي ْ
ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه".  (673)اه أَنْ ُفُسُهْم" وقوله:"فَ َلمَّ

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-672

 ( 2/299دمشق)
 أو اسم ِبعىن مثل, يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته أي يعرفونه معرفة مثل معرفة أبنائهم. - 677
 ( 177/ 2القاهرة) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن  للقرطيب -673
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 يف تفسريها مانصه: -رمحه هللا–وذكر السعدي -
هللا, وأن ما خيرب تعاىل: أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم, وعرفوا أن حممدا رسول 

جاء به, حق وصدق, وتيقنوا ذلك, كما تيقنوا أبناءهم حبيث ال يشتبهون عليهم 
بغريهم, فمعرفتهم ِبحمد صلى هللا عليه وسلم, وصلت إىل حد ال يشكون فيه وال 

الذين كفروا به, كتموا هذه الشهادة مع  -وهم أكثرهم  -ميرتون, ولكن فريقا منهم 
ْن َأْظَلُم ممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اَّللَِّ { ويف ضمن تيقنها, وهم يعلمون } َومَ 

ذلك, تسلية للرسول واملؤمنني, وِتذير له من شرهم وشبههم, وفريق منهم مل 
يكتموا احلق وهم يعلمون, فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهال فالعامل عليه 

يه من عبارة وبرهان ومثال, وغري إظهار احلق, وتبيينه وتزيينه, بكل ما يقدر عل
ذلك, وإبطال الباطل ومتييزه عن احلق, وتشيينه, وتقبيحه للنفوس, بكل طريق مؤد 

 (672) لذلك, فهوالء الكامتون, عكسوا األمر, فانعكست أحواهلم.اه 
ْمرَتِيَن )

ُ
 (136احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن امل
 (677إعراب مفردات اآلية)

, )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب «676»)احلّق( مبتدأ مرفوع 
و)الكاف( ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )ال( ناهية جازمة 
)تكونّن( مضارع مبيّن على الفتح يف حمّل جزم .. و)النون( نون التوكيد, وامسه 

متعّلق ِبحذوف خرب الناقص  ضمري مسترت تقديره أنت )من املمرتين( جاّر وجمرور
 وعالمة اْلّر الياء.

 روائع البيان والتفسري
                                                           

 (1/62الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -672
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-677

 ( 2/777دمشق)
ك( أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ما كتموه .. أو احلّق الذي عليه الرسول .. وحينئذ يكون اْلاّر واجملرور )من رب - 676

 متعّلقا ِبحذوف حال من احلّق.
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ْمرَتِيَن ( -
ُ

يف  -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي -)احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن امل
 نفسريهاماخمتصره:

يقول تعاىل ذكرهاعلم يا حممد أّن احلق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده, ال ما  
 يقول لَك اليهود والنصارى.

وهذا خرٌب من هللا تعاىل ذكره خرب لنبيه عليه السالم: عن أن القبلة اليت وجهه 
 حنوها, هي القبلُة احلقُّ اليت كان عليها إبراهيم خليل الرمحن وَمْن بعده من أنبياء هللا

 عز وجل.
يقول تعاىل ذكره له: فاعمل باحلّق الذي أتاك من ربِّك يا حممد, وال َتكوننَّ من 

 املمرتين.مث قال:
يعين بقوله:"فال تكونن من املمرتين", أي: فال تكونن من الشاكِّني يف أن القبلة اليت 

هتك حَنوها قبلُة إبراهيم خليلي عليه السالم وقبلة األنبياء غريه  وجَّ
 :-رمحه هللا-زاد األمر بياناً فقالمث 

ا يف أّن احلق من رَبه, أو  فإن قال لنا قائل: أَو كان النيب صلى هللا عليه وسلم َشاكَّ
هه هللا إليها حق من هللا تعاىل ذكره, حىت هُني عن الشك يف  يف أن القبلة اليت وجَّ

 ذلك, فقيل له:"فال تكونن من املمرتين""
رَج األمر أو النهي للمخاطب به, ي خُترجه العرب خمُ قيل: ذلك من الكالم الذ

واملراد به غريه, كما قال جل ثناؤه:) يَا أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اَّللََّ َوال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن 
َ  1َواْلُمَناِفِقنَي ( ]سورة األحزاب:  [, مث قال:) َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ِإنَّ اَّللَّ

[. فخرج الكالم خمرج األمِر للنيب صلى 2َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا ( ]سورة األحزاب: 
 (678)ن به.اه هللا عليه وسلم والنهِي له, واملراد به أصحابه املؤمنو 

                                                           
  191/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -678

 /2267 ) 
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ُ مجَِ  َراِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اَّللَّ َ وِلُكلٍّ وْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اخلَي ْ يعاً إنَّ اَّللَّ
 (138َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )

 (679إعراب مفردات اآلية)
)الواو( استئنافّية )لكّل( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )وجهة( مبتدأ 
مؤّخر )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ)مويّل( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضّمة 

إليه )الفاء( لربط املسّبب بالسبب )استبقوا( فعل  املقّدرة على الياء و)ها( مضاف
أمر مبيّن على الضّم ..والواو فاعل )اخلريات( منصوب على نزع اخلافض أي إىل 
اخلريات, وعالمة النصب الكسرة )أينما( اسم شرط جازم يف حمّل نصب ظرف 

وعالمة  )يأت(, )تكونوا( مضارع تاّم جمزوم ب أو« 637»)تكونوا( التام  ب مكان متعّلق
اْلزم حذف النون .. والواو فاعل )يأت( مضارع جمزوم جواب الشرط وعالمة اْلزم 

)يأت(,  ب حذف حرف العلة )الباء( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق
)اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )مجيعا( حال منصوبة )إّن( حرف مشّبه بالفعل 

ّن منصوب )على كّل( جاّر وجمرور متعّلق بقدير للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم ا
 )شيء( مضاف إليه جمرور )قدير( خرب إّن مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
رَاِت(-  :-رمحه هللا–قال السعدي  -)وِلُكلٍّ وْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اخلَي ْ

الشأن يف استقبال أي: كل أهل دين وملة, له وجهة يتوجه إليها يف عبادته, وليس 
القبلة, فإنه من الشرائع اليت تتغري هبا األزمنة واألحوال, ويدخلها النسخ والنقل, من 
جهة إىل جهة, ولكن الشأن كل الشأن, يف امتثال طاعة هللا, والتقرب إليه, وطلب 
الزلفى عنده, فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الوالية, وهو الذي إذا مل تتصف به 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-679

 (771/ 2دمشق)
 أو متعّلق خبرب )تكونوا( حمذوفا إذا كان ناقصا, والواو اسم تكونوا.-637



386 

 

حصلت هلا خسارة الدنيا واآلخرة, كما أهنا إذا اتصفت به فهي الراحبة النفوس, 
على احلقيقة, وهذا أمر متفق عليه يف مجيع الشرائع, وهو الذي خلق هللا له اخللق, 

 وأمرهم به.
واألمر باالستباق إىل اخلريات قدر زائد على األمر بفعل اخلريات, فإن االستباق 

, وإيقاعها على أكمل األحوال, واملبادرة إليها, ومن إليها, يتضمن فعلها, وتكميلها
سبق يف الدنيا إىل اخلريات, فهو السابق يف اآلخرة إىل اْلنات, فالسابقون أعلى 
اخللق درجة, واخلريات تشمل مجيع الفرائض والنوافل, من صالة, وصيام, 

 (631) اه وزكاةوحج, عمرة, وجهاد, ونفع متعد وقاصر.
يعًا إنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر()أَْيَن َما - أي: هو قادر  َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اَّللَُّ مجَِ

رمحه –على مجعكم من األرض, وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.قاله ابن كثري 
 (632.اه )-هللا

ْسِجِد احَلَراِم وإنَُّه لَْلَحقُّ 
َ

ُ  وِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ وْجَهَك َشْطَر امل ِمن رَّبَِّك وَما اَّللَّ
ا تَ ْعَمُلوَن )  (139بَِغاِفٍل َعمَّ

 (637إعراب مفردات اآلية)
 )الواو( عاطفة )من( حرف جّر )حيث( اسم مبيّن على الضّم يف حمّل جّر متعّلق

)خرجت(, )خرج( فعل ماض ..  ب )وّل( .. وإذا ضّمن معىن الشرط جيوز تعليقه ب
)الفاء( زائدة لربط ما قبلها ِبا بعدها , « 633»فاعل و)التاء( ضمري يف حمّل رفع 

)ول( فعل أمر مبنّيعلى حذف حرف العّلة والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
)وجه( مفعول به منصوب و)الكاف( ضمري مضاف إليه )شطر( ظرف مكان مبيّن 

                                                           
 (  1/62الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -631
 (   377/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -632
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-637

 (777/ 2دمشق)
 وهو يف حمل جزم إذا كانت )حيث( شرطّية. - 633
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, )املسجد( مضاف اليه جمرور «632»)وّل(  ب على الفتح يف حمّل نصب متعّلق
( نعت للمسجد جمرور مثله )الواو( حالية, )إّن( حرف مشّبه بالفعل و)اهلاء( )احلرام

اسم إّن )الالم( املزحلقة تفيد التوكيد )احلّق( خرب مرفوع )من رّب( جاّر وجمرور 
متعّلق ِبحذوف حال من احلّق و)الكاف( ضمري مضاف إليه )الواو( استئنافّية )ما 

 (637)نظريها  اَّلّل بغافل عّما تعملون( سبق إعراب
 روائع البيان والتفسري

ْسِجِد احَلَراِم وإنَُّه لَْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك وَما  -
َ

)وِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ وْجَهَك َشْطَر امل
ا تَ ْعَمُلوَن( ُ بَِغاِفٍل َعمَّ  قال السعدي يف تفسريها إمجااًل مانصه: -اَّللَّ

وغريها, وهذا للعموم, } فَ َولِّ َوْجَهَك أي: } َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت { يف أسفارك 
 َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراِم { أي: جهته.

مث خاطب األمة عموما فقال: } َوَحْيُثَما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه { وقال: } 
ولئال "إن "والالم, لئال يقع ألحد فيه أدىن شبهة,  ب َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك { أكده

 يظن أنه على سبيل التشهي ال االمتثال.
ا تَ ْعَمُلوَن { بل هو مطلع عليكم يف مجيع أحوالكم, فتأدبوا  } َوَما اَّللَُّ بَِغاِفٍل َعمَّ
معه, وراقبوه بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, فإن أعمالكم غري مغفول عنها, بل 

 (636) شر.اه شرا فجمازون عليها أمت اْلزاء, إن خريا فخري, وإن 
رمحه –بن كثري يف تفسريها أقوااًل ينبغي اإلحاطة هبا ألمهيتها قالاوذكر احلافظ -

هذا أمر ثالث من هللا تعاىل باستقبال املسجد احلرام, من مجيع أقطار  مانصه: -هللا
 األرض.

                                                           
 أو هو مفعول به ثان منصوب خالفا للشنقيطي يف الدرر اللوامع, ف )شطر( عنده من الظروف غري املتصرفة. - 632
 من هذه السورة. 133اآلية  -746

 (  1/67سالة)الناشر : مؤسسة الر  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -636
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وقد اختلفوا يف حكمة هذا التكرار ثالث مرات, فقيل: تأكيد ألنه أول ناسخ وقع 
على ما نص عليه ابن عباس وغريه, وقيل: بل هو منزل على أحوال,  يف اإلسالم

فاألمر األول ملن هو مشاهد الكعبة, والثاين ملن هو يف مكة غائًبا عنها, والثالث 
 (639)اه (.638ملن هو يف بقية البلدان, هكذا وجهه فخر الدين الرازي)

وقال القرطيب: األول ملن هو ِبكة, والثاين ملن هو يف بقية األمصار, والثالث ملن  -
خرج, يف األسفار, ورجح هذا اْلواب القرطيب, وقيل: إمنا ذكر ذلك لتعلقه ِبا قبله 
َماِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك  أو بعده من السياق, فقال: أوال } َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ

لَ  ًة تَ ْرَضاَها { إىل قوله: } َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّْم َوَما ِقب ْ
ا يَ ْعَمُلوَن { فذكر يف هذا املقام إجابته إىل طلبته وأمره بالقبلة اليت   اَّللَُّ بَِغاِفٍل َعمَّ

الثاين: } َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال يف األمر 
ا تَ ْعَمُلوَن {  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراِم َوإِنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَما اَّللَُّ بَِغاِفٍل َعمَّ
فذكر أنه احلق من هللا وارتقى عن املقام األول, حيث كان موافًقا لرضا الرسول 

أنه احلق أيًضا من هللا ُيبه ويرتضيه, وذكر يف األمر صلى هللا عليه وسلم فبني 
الثالث حكمة قطع حجة املخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال 
الرسول إىل قبلتهم, وقد كانوا يعلمون ِبا يف كتبهم أنه سيصرف إىل قبلة إبراهيم, 

رف الرسول مشركو العرب انقطعت حجتهم ملا ص عليه السالم, إىل الكعبة, وكذلك
صلى هللا عليه وسلم عن قبلة اليهود إىل قبلة إبراهيم اليت هي أشرف, وقد كانوا 

                                                           
حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري, أبو عبد هللا, فخر الدين الرازي: اإلمام املفسر. أوحد زمانه  - 638

يف املعقول واملنقول وعلوم االوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طربستان, ومولده يف الري وإليها نسبته, ويقال له )ابن 
 وخراسان, وتويف يف هراة. أقبل الناس على كتبه يف حياته يتدارسوهنا. خطيب الري( رحل إىل خوارزم وما وراء النهر

وكان ُيسن الفارسية. من تصانيفه )مفاتيح الغيب( مثاين جملدات يف تفسري القرآن الكرمي, و )لوامع البينات يف شرح أمساء 
ن العلماء واحلكماء هللا تعاىل والصفات( و )معامل أصول الدين( و )حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين م

واملتكلمني(و)شرح أمساء هللا احلسىن( و )تعجيز الفالسفة( بالفارسية, وغري ذلك. وله شعر بالعربية والفارسية, وكان واعظا 
 (7/717بتصرف يسري)–اإلعالم للزركلي  انظربارعا باللغتني .

 (  377/ 1)الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -639
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يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى هللا عليه وسلم إليها, وقيل غري 
-ذلك من األجوبة عن حكمة التكرار, وقد بسطها فخر الدين وغريه, وهللا 

 (627أعلم.اه )-سبحانه وتعاىل 
ْسِجِد احَلَراِم وَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوا وِمْن 

َ
َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ وْجَهَك َشْطَر امل

ُهْم َفال خَتَْشْوُهْم  ٌة إالَّ اَلِذيَن ظََلُموا ِمن ْ وُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ
 (127ُكْم تَ ْهَتُدوَن )واْخَشْوين وأُلمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكْم وَلَعلَّ 

 (621إعراب مفردات اآلية)
)الواو( عاطفة )من حيث خرجت ... املسجد احلرام( سبق إعراهبا يف اآلية 

مفردات « 622»السابقة. )الواو( عاطفة )حيثما كنتم ... شطره( سبق إعراهبا 
ومجال )الالم( للتعليل )أن( حرف مصدرّي ونصب )ال( نافية )يكون( مضارع 

منصوب )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب يكون )على( حرف جّر ناقص 
صفة تقّدمت على  -و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من حّجة

 )حّجة( اسم يكون مرفوع مؤّخر. -املوصوف
 «.627»)وّلوا(  ب واملصدر املؤّول )أن ال يكون ..( يف حمّل جّر بالالم متعّلق

, «623»ء )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب على االستثناء )إال( أداة استثنا
)ظلموا( ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )من( حرف جّر و)هم( ضمري 
مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من فاعل ظلموا )الفاء( رابطة ْلواب 

                                                           
 ( 377/    1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -627
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-621

 ( 2/772دمشق)
 ( من هذه السورة.133يف اآلية )- 622
 تعليقه ِبحذوف .. والتقدير: فعلنا ذلك لئال ..جيوز - 627
على حذف مضاف أي: إاّل كالم الذين ظلموا, وجيوز أن يكون بدال من الناس يف حمّل جّر .. وابن هشام جيعل - 623

 االستثناء منقطعا ف )إال( ِبعىن لكن و)الذين( مبتدأ خربه حمذوف أي هلم احلّجة الب



391 

 

ن .. شرط مقّدر )ال( ناهية جازمة )ختشوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النو 
 والواو فاعل و)هم( ضمري مّتصل

مفعول به )الواو( عاطفة )اخشوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون ..والواو فاعل 
و)النون( للوقاية )الياء( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )الواو( عاطفة 

)أن( مضمرة بعد الالم, والفاعل ضمري  ب )الالم( للتعليل )أمّت( مضارع منصوب
تقديره أنا )نعمة( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على ما مسترت 

قبل الياء و)الياء( ضمري مضاف إليه )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر 
 .-أو حبال من نعميت -)أمّت( ب متعّلق

 واملصدر املؤّول )أن أمّت( يف حمّل جّر بالالم متعّلق بفعل وّلوا بالعطف على املصدر
 ...(.املؤّول )لئال يكون 

)الواو( استئنافّية )لعل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي )وكم( ضمري مّتصل يف حمّل 
 نصب اسم لعّل )هتتدون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
ْسِجِد ا-

َ
حلَرَاِم وَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوا )وِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ وْجَهَك َشْطَر امل

قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها: يعين تعاىل ذكره:"ومن َحيُث -وُجوَهُكْم َشْطَرُه(
خرجت فول َوجهك شطر املسجد احلرام": من أّي مكان وبُقعة َشخصَت 

 فخرجت يا حممد, فولِّ وجهك تلقاء املسجد احلرام, وهو َشطره.
ما كنتم فولُّوا ُوجوهكم", وأينما كنتم أيها املؤمنون من أرض ويعين بقوله:"وحيث 

 (622)هللا, فولُّوا وجوهكم يف صالتكم َُتاهه وِقَبله وَقْصَده.اه 
ٌة(-  يف تفسريها:-رمحه هللا -قال البغوي ) لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

                                                           
  199/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -622

 /2291 ) 
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ٌة ِإال الَِّذيَن ظََلُموا { وإمنا كرر لتأكيد النسخ } لَِئال َيُكوَن لِلنَّاِس  َعَلْيُكْم ُحجَّ
اختلفوا يف تأويل هذه اآلية ووجه قوله } ِإال { فقال بعضهم: معناه حولت القبلة 
ٌة { إذا توجهتم إىل غريها فيقولون  إىل الكعبة } لَِئال َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

واليهود فأما قريش فتقول رجع حممد ليست لكم قبلة } ِإال الَِّذيَن ظََلُموا { قريش 
إىل الكعبة, ألنه علم أهنا احلق وأهنا قبلة آبائه, فكذلك يرجع إىل ديننا, وأما اليهود 
فتقول مل ينصرف عن بيت املقدس مع علمه بأنه حق إال أنه يعمل برأيه وقال قوم 

ٌة { يعين اليهود وكانت ح جتهم على طريق } لَِئال َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ
املخاصمة على املؤمنني يف صالهتم إىل بيت املقدس أهنم كانوا يقولون ما درى 

 (627) حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم حىت هديناهم حنن.اه 
ُهْم(- هلذه اْلزئية من اآلية  ذكر السعدي يف تفسريه ) إالَّ اَلِذيَن ظََلُموا ِمن ْ

 ماخمتصره: 
نهم حبجة, هو ظامل فيها, وليس هلا مستند إال اتباع اهلوى والظلم, أي من احتج م

فهذا ال سبيل إىل إقناعه واالحتجاج عليه, وكذلك ال معىن ْلعل الشبهة اليت 
يوردوهنا على سبيل االحتجاج حمال يؤبه هلا, وال يلقى هلا بال, فلهذا قال تعاىل: } 

ل كامسه خمذول, خمذول صاحبه, وهذا َفال خَتَْشْوُهْم { ألن حجتهم باطلة, والباط
خبالف صاحب احلق, فإن للحق صولة وعزا, يوجب خشية من هو معه, وأمر 
تعاىل خبشيته, اليت هي أصلكل خري, فمن مل خيش هللا, مل ينكف عن معصيته, ومل 

 (626) ميتثل أمره.اه 
ذكر ابن العثيمني  وَلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن() َفال خَتَْشْوُهْم واْخَشْوين وأُلمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكْم -

 :-رمحه هللا -} فال ختشوهم واخشوين { قال فائدة جليلة يف تفسريه لقوله تعاىل

                                                           
 ( 172/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-627
 (  67/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -626
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مهما قال الذين ظلموا من كالم, ومهما قالوا من زخارف القول, ومهما  عىن
متقاربان؛ إال أن « اخلوف», و«اخلشية»ضايقوا من املضايقات فال ختشوهم؛ و

ال تكون إال عن علم؛ لقوله تعاىل: « اخلشية»أهل العلم يقولون: إن الفرق أن 
فقد خياف «: اخلوف» [ خبالف28}إمنا خيشى هللا من عباده العلماء{ ]فاطر: 

تكون « اخلشية»اإلنسان من املخوف وهو ال يعلم عن حاله؛ والفرق الثاين: أن 
لضعف اخلائف وإن كان املخوف ليس بعظيم, كما « اخلوف»لعظم املخشّي؛ و

تقول مثاًل: اْلبان خياف من اْلبان خياف أن يكون شجاعاً؛ وعلى كل حال إن 
إمنا تكون « اخلشية»ق األول واضح؛ وهو أن صح هذا الفرق فهو ظاهر؛ لكن الفر 

 عن علم.
وأتى باألمر } واخشوين { بعد النهي؛ ألنه كما يقال: التخلية قبل التحلية؛ أزِل 
املوانع أواًل, مث أثبت؛ فأواًل فرِّغ قلبك من كل خشية لغري هللا, مث مكن خشية هللا 

ذا كان احملل قاباًل فحينئٍذ من قلبك؛ فأنت أزل الشوائب حىت يكون احملل قاباًل؛ فإ
يكون الوارد عليه واردًا على شيء ال ممانعة فيه؛ واألمر هنا للوجوب بال شك؛ 

 (628) اه الواجب على املرء أن خيشى هللا وحده.
أي: وألمت نعميت عليكم  )وأُلمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكْم وَلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن( ومعين قوله تعاىل-

من استقبال الكعبة, لتكمل لكم الشريعة من مجيع وجوهها } فيما شرعت لكم 
َوَلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن { أي: إىل ما َضّلت عنه األمم هديناكم إليه, وَخصْصناكم به, 

 (629وهلذا كانت هذه األمة أشرَف األمم وأفضلها.ذكره ابن كثري يف تفسريه .اه )
نُكْم  ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا ويُ زَكِّيُكْم ويُ َعلُِّمُكُم الِكَتاَب َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل مِّ يَ ت ْ

ا مَلْ َتُكونُوا تَ ْعَلُموَن )  (121واحلِْْكَمَة ويُ َعلُِّمُكم مَّ

                                                           
 ( 127/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -628
 (  337/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -629
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 (677إعراب مفردات اآلية)
)ما( مصدريّة )أرسلنا( فعل ماض مبيّن على « 671»)الكاف( حرف جّر وتشبيه 

 السكون .. و)نا( فاعل.
املؤّول )ما أرسلنا( يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق واملصدر 

 عامله أمّت. أي: أمّت نعميت إمتاما كإرسالنا فيكم رسوال منكم.
)أرسلنا(, )رسوال( مفعول به  ب )يف( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق
)رسوال(, )يتلو( مضارع مرفوع   منصوب )منكم( مثل فيكم متعّلق ِبحذوف نعت ل

وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )عليكم( مثل األول 
)يتلو( )آيات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة و)نا( ضمري  ب متعّلق

متصل مضاف إليه )الواو( عاطفة )يزّكي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة 
فاعل هو و)كم( مفعول به )الواو( عاطفة )يعّلمكم( مثل يزّكيكم املقّدرة وال

)الكتاب( مفعول ثان به منصوب )احلكمة( معطوف بالواو على الكتاب منصوب 
مثله )الواو( عاطفة )يعّلمكم( مثل يزّكيكم )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب 

وعالمة اْلزم  مفعول به ثان )مل( حرف نفي وقلب وجزم )تكونوا( مضارع جمزوم
 حذف النون .. والواو اسم تكون, )تعلمون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا ويُ زَكِّيُكْم ويُ َعلُِّمُكُم الِكَتاَب - نُكْم يَ ت ْ )َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل مِّ

 يف تفسريها ماخمتصره: -رمحه هللا -العثيمنيبن اقال العالمة  -واحلِْْكَمَة(
من فوائد اآلية: بيان نعمة هللا تعاىل علينا بإرسال الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ 
لقوله تعاىل: } كما أرسلنا فيكم رسواًل {؛ ألن هذه اآلية متعلقة بقوله تعاىل: 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-677

 (776/ 2دمشق)
جيوز أن تكون الكاف امسا ِبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق ناب عن املصدر لفعل أمّت أي: أمّت نعميت إمتاما -671

 مثل إرسالنا رسوال منكم.
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لك أن هللا [ ؛ فإن هذا من متام النعمة؛ وذ127}وألمت نعميت عليكم{ ]البقرة: 
سبحانه وتعاىل خلق اخللق لُيعَبد ِبا شرع؛ وال ميكن أن نعرف أن هذا مما يرضاه هللا 
أن نتعبده به, وهذا مما ال يرضاه إال بواسطة الرسل؛ ولو أن اإلنسان وِكل إىل عقله 
يف العبادة ما عرف كيف يعبد هللا؛ ولو وِكل إىل عقله يف العبادة ما اجتمع الناس 

هللا: لكان كل واحد يقول: هذا هو الصواب؛ ولو أن اإلنسان وكل إىل  على عبادة
عقله يف العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة؛ فعلى كل حال ال ميكن لنا ِبجرد عقولنا 
أن ندرك كيف نعبد هللا؛ وَمَثل يسري يبني ذلك: لو أُمرنا بالتطهر للصالة ومل يبني 

خذ كلى برأيه؛ فافرتقت األمة؛ فلوال أن هللا أبان لنا الكيفية لتنازع الناس يف ذلك؛ وأ
لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده, فهذا من نعمة هللا علينا من إرسال هذا 

 (672)الرسول حممداً )صلى هللا عليه وسلم( الذي بني لنا كل شي اه 
ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا وقال السعدي يف تفسريبقية اآليةوهو قوله تعاىل- ويُ زَكِّيُكْم  )يَ ت ْ

 ويُ َعلُِّمُكُم الِكَتاَب واحلِْْكَمَة( مانصه:
وهذا يعم اآليات القرآنية وغريها, فهو يتلو عليكم اآليات املبينة للحق من الباطل, 
واهلدى من الضالل, اليت دلتكم أوال على توحيد هللا وكماله, مث على صدق رسوله, 

من املعاد والغيوب, حىت حصل لكم ووجوب اإلميان به, مث على مجيع ما أخرب به 
 اهلداية التامة, والعلم اليقيين.

} َويُ زَكِّيُكْم { أي: يطهر أخالقكم ونفوسكم, برتبيتها على األخالق اْلميلة, 
وتنزيهها عن األخالق الرذيلة, وذلك كتزكيتكم من الشرك, إىل التوحيد ومن الرياء 

انة إىل األمانة, ومن الكرب إىل إىل اإلخالص, ومن الكذب إىل الصدق, ومن اخلي
التواضع, ومن سوء اخللق إىل حسن اخللق, ومن التباغض والتهاجر والتقاطع, إىل 

 التحاب والتواصل والتواد, وغري ذلك من أنواع التزكية.

                                                           
 ( 171/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -672
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} َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب { أي: القرآن, ألفاظه ومعانيه, } َواحلِْْكَمَة { قيل: هي 
 منازهلا.اه كمة, معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها, وتنزيل األمور السنة, وقيل: احل

(677) 
ا ملَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ - فإنه يعين: ويعلمكم من أخبار األنبياء, -() ويُ َعلُِّمُكم مَّ

وقصص األمم اخلالية, واخلرب عما هو حادٌث وكائن من األمور اليت مل تكن العرب 
هللا صلى هللا عليه وسلم. فأخربهم جل ثناؤه أّن ذلك  تعلمها, فعِلموها من رسول 

 -رمحه هللا–قاله أبو جعفر الطربي كله إمنا يدركونه بَرسوله صلى هللا عليه وسلم..
 (673)يف تفسريه.اه 

 (122فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم واْشُكُروا يل وال َتْكُفُروِن )
 (672إعراب مفردات اآلية)

ْلواب شرط مقدر )اذكروا( فعل أمر مبين على حذف )الفاء( تعليلية أو رابطة 
النون .. والواو فاعل )اذكر( مضارع جمزوم جواب الطلب و)كم( ضمري مفعول به 
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )الواو( عاطفة )اشكروا( مثل اذكروا )الالم( حرف 

ال( ناهية جازمة )اشكروا(, )الواو( عاطفة ) ب جّر و)الياء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق
)تكفروا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل و)النون( املذكورة 
للوقاية )الياء( احملذوفة مفعول به .. ويف الكالم حذف مضاف أي ال تكفروا 

 نعميت.
 روائع البيان والتفسري

 قال البغوي يف بياهنا ما خمتصره: -)فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم واْشُكُروا يل وال َتْكُفُروِن(-
                                                           

 (  1/63الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -677
/   211/ 7شر : مؤسسة الرسالة )النا -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -673

2711 ) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-672

 ( 2/778دمشق)
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} فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم { قال ابن عباس: اذكروين بطاعيت, أذكركم ِبغفرِت, وقال 
 ... مث قال:سعيد بن جبري اذكروين يف النعمة والرخاء, أذكركم يف الشدة والبالء

الطاعة وال تكفروين وقوله تعاىل: } َواْشُكُروا يل َوال َتْكُفُروِن { يعين واشكروا يل ب
 (677) اه باملعصية فإن من أطاع هللا فقد شكره ومن عصاهفقد كفره.

 :يف فوائد اآلية أمهية وفضل الذكر فقال -رمحه هللا -وذكرابنالعثيمني-
وجوب ذكر هللا؛ لألمر به؛ مطلق الذكر واجب: جيب على كل إنسان أن يذكر  

هللا فيه, وال يصلي على النيب إال كان ربه؛ بل كل جملس جيلسه اإلنسان وال يذكر 
عليه ترة أي خسارة, وحسرة يوم القيامة؛ فالعبد مأمور بذكر هللا؛ لكن ذكر هللا 
ينقسم إىل فريضة من فرائض اإلسالم؛ وإىل واجب من واجباته؛ وإىل سنة من سننه 

 حبسب ما تقتضيه األدلة؛ إمنا مطلق الذكر حكمه أن واجب.
كر هللا ذكره هللا؛ لقوله تعاىل: } أذكركم {؛ وكون هللا يذكرك ن َمْن ذَ إمث قال: 

من ذكرين يف »أعظم من كونك تذكره؛ وهلذا قال هللا تعاىل يف احلديث القدسي: 
 (678) (.اه .676«)نفسه ذكرته يف نفسي؛ ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه

اِبرِيَن ) يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بالصَّرْبِ   (127والصَّالِة إنَّ اَّللََّ َمَع الصَّ
 (679إعراب مفردات اآلية)

)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( 
حرف تنبيه )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب بدل من أي أو عطف بيان 

                                                           
 ( 176/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-677

 "قالومتام متنه -باب احلث علي ذكر هللا -3872برقم/ -رضي هللا عنه -أيب هريرةاحلديث أخرجه مسلم عن - 676
 ذكرته نفسه يف ذكرين إن يذكرين حني معه وأنا يب عبدي ظن عند أنا وجل عز هللا يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ذراعا إيل تقرب وإن ذراعا إليه تقربت شربا مين تقرب وإن منهم خري هم مإل يف ذكرته مإل يف ذكرين وإن نفسي يف
 "{ نَ ْفَسهُ  اَّللَُّ  َوُُيَذِّرُُكمْ } باب قوله تعايل   -7827 والبخاري حنوه برقم/ هرولة", أتيته ميشي أتاين وإن باعا منه تقربت

 ( 177/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -678
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-679

 (779/ 2دمشق)
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تعينوا( فعل أمر مبيّن على )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )اس
)استعينوا(, )الصالة(  ب حذف النون .. والواو فاعل )بالصرب( جاّر وجمرور متعّلق

معطوفة على الصرب بالواو جمرور مثله )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ 
اْلاللة اسم إّن منصوب )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف خرب إّن 

 مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الياء.)الصابرين( 
 روائع البيان والتفسري

ابِرِيَن(- رْبِ والصَّالِة إنَّ اَّللََّ َمَع الصَّ قال  -)يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بْالصَّ
 رمحه هللا يف بياهنا: -السعدي

رْبِ َوالصَّالِة {   أمر هللا تعاىل املؤمنني, باالستعانة على أمورمهالدينية والدنيوية } بِالصَّ
فالصرب هو: حبس النفس وكفها عما تكره, فهو ثالثة أقسام: صربها على طاعة هللا 
حىت تؤديها, وعن معصية هللا حىت ترتكها, وعلى أقدار هللا املؤملة فال تتسخطها, 

عونة العظيمة على كل أمر, فال سبيل لغري الصابر أن يدرك مطلوبه, فالصرب هو امل
خصوصا الطاعات الشاقة املستمرة, فإهنا مفتقرة أشد االفتقار إىل ِتمل الصرب, 
وَترع املرارة الشاقة, فإذا الزم صاحبها الصرب, فاز بالنجاح, وإن رده املكروه 

, وحصل على احلرمان, وكذلك واملشقة عن الصرب واملالزمة عليها, مل يدرك شيئا
املعصية اليت تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي يف حمل قدرة العبد, فهذه ال 
ميكن تركها إال بصرب عظيم, وكف لدواعي قلبه ونوازعها هلل تعاىل, واستعانة باهلل 
علىالعصمة منها, فإهنا من الفنت الكبار. وكذلك البالء الشاق, خصوصا إن 

ذا تضعف معه القوى النفسانية واْلسدية, ويوجد مقتضاها, وهو استمر, فه
التسخط, إن مل يقاومها صاحبها بالصرب هلل, والتوكل عليه, واللجأ إليه, واالفتقار 

 على الدوام.
فعلمت أن الصرب حمتاج إليه العبد, بل مضطر إليه يف كل حالة من أحواله, فلهذا 

اِبرِيَن { أي: مع من كان الصرب هلم خلقا  أمر هللا تعاىل به, وأخرب أنه } َمعَ  الصَّ
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ِبعونته وتوفيقه وتسديده, فهانت عليهم بذلك املشاق واملكاره,  ,وصفة وملكة
وسهل عليهم كل عظيم, وزالت عنهم كل صعوبة, وهذه معية خاصة, تقتضي 
حمبته ومعونته, ونصره وقربه, وهذه منقبة عظيمة للصابرين, فلو مل يكن للصابرين 

رفا, وأما املعية العامة, فضيلة إال أهنم فازوا هبذه املعية من هللا, لكفى هبا فضال وش
فهي معية العلم والقدرة, كما يف قوله تعاىل: } َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم { وهذه 

 عامة للخلق.
ألن الصالة هي عماد الدين, ونور املؤمنني, وهي  ؛وأمر تعاىل باالستعانة بالصالة

لة, جمتمعا فيها ما يلزم الصلة بني العبد وبني ربه, فإذا كانت صالة العبد صالة كام
فصار العبد إذا دخل  ,فيها, وما يسن, وحصل فيها حضور القلب, الذي هو لبها

فيها, استشعر دخوله على ربه, ووقوفه بني يديه, موقف العبد اخلادم املتأدب, 
مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله, مستغرقا ِبناجاة ربه ودعائه ال جرم أن هذه 

ملعونة على مجيع األمور فإن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر, الصالة, من أكرب ا
وألن هذا احلضور الذي يكون يف الصالة, يوجب للعبد يف قلبه, وصفا, وداعيا 
يدعوه إىل امتثال أوامر ربه, واجتناب نواهيه, هذه هي الصالة اليت أمر هللا أن 

 (667)نستعني هبا على كل شيء.اه 
 :-رمحه هللا-زيادة بيان ملقصود الصرب يف اآلية فقالبن العثيمني اوللعالمة -

 هذه بشرى عظيمة ملن صرب؛ وقال تعاىل: } مع الصابرين { لوجوه ثالثة:
 الوجه األول: أن الصالة من الصرب؛ ألهنا صرب على طاعة هللا.

 .الوجه الثاين: أن االستعانة بالصرب أشق من الصالة؛ ألن الصرب ُمرّ 
امسه ُمرى مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل فهو مرى يكابده الصرب مثل مث قال:

 اإلنسان, ويعاين, ويصابر, ويتغري دمه حىت من يراه يقول: هذا مريض.

                                                           
 (  1/63الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -667
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الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع املصلني من باب أوىل بدليل أنه 
ه, وأن هللا قِبل ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن اإلنسان املصلي يناجي رب

 (662) وهو على عرشه سبحانه وتعاىل.اه  -( 661وجهه)
 (123وال تَ ُقولُوا ِلْمن يُ ْقَتُل يِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء وَلِكن الَّ َتْشُعُروَن )

 (667عراب مفردات اآلية)إ
النون  )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تقولوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف

 .. والواو فاعل )الالم( حرف جّر )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق
, )يقتل( مضارع مبين للمجهول مرفوع, ونائب الفاعل ضمري «663»)تقولوا(  ب

)يقتل(, )اَّلّل( لفظ  ب مسترت تقديره هو وهو العائد )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق
خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم )بل( حرف اْلاللة مضاف إليه جمرور )أموات( 

إضراب لالبتداء )أحياء( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم )الواو( حالّية )لكن( حرف 
 استدراك ال عمل له )ال( نافية )تشعرون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
قال أبو  -(اٌت َبْل َأْحَياٌء وَلِكن الَّ َتْشُعُرونَ )وال تَ ُقوُلوا ِلْمن يُ ْقَتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْموَ -

 جعفر الطربي يف تفسريها إمجااًل :
يعين تعاىل ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب على طاعيت يف جهاد عدوّكم, 
, وأداء سائر فرائضي عليكم, وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل هللا: هو  وترك معاصيَّ

                                                           
 البصاق عن النهي باب -822 برقم/ –رضي هللا عنهما  -عمر بن هللا عبد عن نافع عناحلديث أخرجه مسلم  -661

 أقبل مث فحكه القبلة جدار يف بصاقا رأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنومتام متنه" -وغريها  الصالة يف املسجد يف
 البخاري حنوه برقم /صلى",وروي  إذا وجهه قبل هللا فإن وجهه قبل يبصق فال يصلي أحدكم كان إذا فقال الناس على

 املسجد من باليد البزاق حك باب -791
 (179/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -662
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-667

 (717/ 2دمشق)
 .ليس القول موّجها ملن يقتل, وإمنا هو موّجه لألحياء عمن يقتل يف سبيل اَّللّ  -663
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ه, فال يلتّذ لذة وال ميت, فإن امليت  من َخلقي َمْن سلبته حياتَه وأعدمُته حواسَّ
يُدرك نعيما, فإّن من قُتل منكم ومن سائر َخلقي يف سبيلي, أحياٌء عندي, يف 
حياة ونعيم, وعيش َهيِنّ, ورزق سيّن, َفرحني ِبا آتيتهم من فضلي, َوحبوهتم به من 

 كراميت
نا قائل: وما يف قوله:"وال تقولوا ملن يُقتل يف : فإن قال ل-رمحه هللا -مث قال معلقاً 

سبيل هللا أمواٌت بل أحياء", من خصوصية اخلرب عن املقتول يف سبيل هللا الذي مل 
يعمَّ به غريه" وقد علمت تظاُهر األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 

م يفتح هلم من وصف حال املؤمنني والكافرين بعد وفاهتم, فأخرب عن املؤمنني أهن
قبورهم أبواٌب إىل اْلنة َيشمون منها َرْوحها, ويستعجلون هللا قيام الساعة, ليصريوا 
إىل مساكنهم منها, وجيمع بينهم وبني أهاليهم وأوالدهم فيها وعن الكافرين أهنم 
يُفتح هلم من قبورهم أبواٌب إىل النار يَنظرون إليها, ويصيبهم من نَتنهاومكروهها, 

عليهم فيها إىل قيام الساعة من يَقَمُعهم فيها, ويسألون هللا فيها تأخرَي قيام  وُيسلط
الساعة, ِحذارًا من املصري إىل ما أعد هللا هلم فيها, مع أشباه ذلك من األخبار. 
وإذا كانت األخبار بذلك متظاهرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فما الذي 

مما مل يعم به سائر البشر غريه من احلياة, وسائُر  ُخصَّ به القتيل يف سبيل هللا,
الكفار واملؤمنني غريُه أحياٌء يف الربزخ, أما الكفار فمعذبون فيه باملعيشة الضنك, 

 وأما املؤمنون فمنعَّمون بالروح والرُيان وَنسيم اْلنان"
اىل ذكره, قيل: إّن الذي َخّص هللا به الشهداء يف ذلك, وأفاَد املؤمنني خبربه عنهم تع

إعالمه إياهم أهنم مرزوقون من مآكل اْلنة ومطاعمها يف بَ ْرَزِخهم قَبل بعثهم, 
ومنعَّمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر, من لذيذ مطاعمها 
الذي مل ُيطعمها هللا أحًدا غريَهم يف برزخه قبل بعثه. فذلك هو الفضيلة اليت 

لهم هبا وخصهم هبا من غريهم, والفائدة اليت أفاَد املؤمنني باخلرب عنهم, فقال  فضَّ
تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:) َوال َِتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ 
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( ]سورة آل أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم يُ ْرَزُقوَن َفرِِحنَي ِبَا آتَاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه 
صلى هللا عليه [, وِبثل الذي قُلنا جاء اخلرُب عن رسول هللا 167-179عمران: 

 (662)وسلم.اه 
ِر  َن اأَلْمَواِل واألَنُفِس والثََّمرَاِت وَبشِّ َن اخلَْوِف واْْلُوِع ونَ ْقٍص مِّ ُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مِّ ولََنب ْ

اِبرِيَن )  (122الصَّ
 (667إعراب مفردات اآلية)

استئنافّية )الالم( رابطة ْلواب قسم مقّدر )نبلوّن( مضارع مبيّن على الفتح  )الواو(
يف حمّل رفع .. و)النون( نون التوكيد والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم 

)نبلوّن(, )من اخلوف( جاّر  ب و)كم( ضمري مفعول به )بشيء( جاّر وجمرور متعّلق
ع( معطوف على اخلوف بالواو جمرور مثله وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لشيء )اْلو 

)نقص( معطوفة على شيء بالواو جمرور مثله )من األموال( جاّر وجمرور متعّلق 
, )األنفس, الثمرات( امسان معطوفان على األموال حبريف العطف «1»بنقص 

جمروران مثله )الواو( استئنافّية )بّشر( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
 برين( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء.)الصا

 روائع البيان والتفسري
َن اأَلْمَواِل واألَنُفِس والثََّمرَاِت( - َن اخلَْوِف واْْلُوِع ونَ ْقٍص مِّ ُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مِّ  -)ولََنب ْ

 :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي
 -وهو القحط-قوله:"بشيء من اخلوف" يعين من اخلوف من العدو, وباْلوع 

يقول: لنختربنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم وبَسنه ُتصيبكم ينالكم فيها 
جماعة وشدة, وتتعذر املطالب عليكم, فتنقص لذلك أموالكم, وحروٌب تكون 

                                                           
 /   7/217الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -662

2722  ) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-667

 (712/ 2دمشق)



412 

 

راريكم وأوالدكم, بينكم وبني أعدائكم من الكفار, فينقص هلا عددكم, وموُت ذ
وُجدوب ِتُدث, فتنقص هلا مثاركم. كل ذلك امتحان مين لكم, واختبار مين لكم, 
فيتبني صادقوكم يف إمياهنم من كاذبيكم فيه, ويُعرف أهل البصائر يف دينهم منكم, 

 من أهل النفاق فيه والشك واالرتياب.
 صحابهكل ذلك خطاٌب منه ألتباع َرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأ

وإمنا قال تعاىل ذكره:"بشيء من اخلوف" ومل يقل  بعد كالم: -رمحه هللا-مث قال
 -بأشياء, الختالف أنواع ما أعلم عباَده أنه مُمتحنهم به. فلما كان ذلك خمتلًفا 

وكانت"ِمن" َتدّل على أّن كل نوع منها ُمضمر"شيء", فإّن معىن ذلك: ولنبلونكم 
اكتفى بداللة  -وع, وبشيء من نقص األموال بشيء من اخلوف, وبشيء من اْل

 (666)ذكر"الشيء" يف أوله, من إعادته مع كل نوع منها.اه 
اِبرِيَن(- ِر الصَّ  فقال ما خمتصره: -رمحه هللا –فسرها القرطيب  -) وَبشِّ

أي بالثواب على الصرب. والصرب أصله احلبس, وثوابه غري مقدر, لكن ال يكون 
وىل, كما روى البخاري عن أنس عن النيب َصلَّى الصدمة األذلك إال بالصرب عند 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: )إمنا الصرب عند الصدمة األ  ( 668وىل(.)اَّللَّ
أي إمنا الصرب الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إمنا هو عند هجوم 

ما إذا بردت املصيبة وحرارهتا, فإنه يدل على قوة القلب وتثبته يف مقام الصرب, وأ
حرارة املصيبة فكل أحد يصرب إذ ذاك, ولذلك قيل: جيب على كل عاقل أن يلتزم 

 :-رمحه هللا-عند املصيبة ما ال بد لألمحق منه بعد ثالث. مث قال

                                                           
/ 227/ 7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -666

2727 ) 
 تبكي بامرأة وسلم عليه هللا صلى النيب مرباب زيارة القبور ومتام متنه "  - 1277احلديث أخرجه البخاري برقم/- 668

 وسلم عليه هللا صلى النيب إنه هلا فقيل تعرفه ومل ِبصيبيت تصب مل فإنك عين إليك قالت واصربي هللا اتقي فقال قرب عند
 " األوىل الصدمة عند الصرب إمنا فقال أعرفك مل فقالت بوابني عنده َتد فلم وسلم عليه هللا صلى النيب باب فأتت
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والصرب صربان: صرب عن معصية هللا, فهذا جماهد, وصرب على طاعة هللا, فهذا  
ة هللا أورثه هللا الرضا بقضائه, عابد. فإذا صرب عن معصية هللا وصرب على طاع

وعالمة الرضا سكون القلب ِبا ورد على النفس من املكروهات واحملبوبات. وقال 
 (669)اخلواص: الصرب الثبات على أحكام الكتاب والسنة.اه 

ِصيَبٌة قَاُلوا إنَّا َّلِلَِّ وإنَّا إلَْيِه رَاِجُعوَن ) ُهم مُّ  (127اَلِذيَن إَذا َأَصابَ ت ْ
 (687مفردات اآلية)إعراب 

, )إذا( ظرف «681»)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب نعت للصابرين 
للمستقبل يتضّمن معىن الشرط متعّلق باْلواب )أصاب( فعل ماض و)التاء( 
للتأنيث و)هم( ضمري مفعول به )مصيبة( فعل مرفوع )قالوا( فعل ماض مبيّن على 

بالفعل و)نا( ضمري اسم إّن )َّلّل( جاّر الضّم .. والواو فاعل )إّن( حرف مشّبه 
وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب إّن )الواو( عاطفة )إنّا( مثل األول )إىل( حرف جّر 

)راجعون( وهو خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع  ب و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق
 الواو.

 روائع البيان والتفسري
ِصيَبٌة - ُهم مُّ قال السعدي يف  -قَاُلوا إنَّا َّلِلَِّ وإنَّا إلَْيِه رَاِجُعوَن ()اَلِذيَن إَذا َأَصابَ ت ْ

ُهْم ُمِصيَبٌة { وهي كل ما يؤملبياهنا إمجااًل: القلب أو البدن أو   } الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
رون ِتت أمره وتصريفه, فليس كليهما.مث قال:} قَاُلوا إِنَّا َّلِلَِّ {أي:مملوكون هلل, مدبَّ 

لنا من أنفسنا وأموالنا شيء, فإذا ابتالنا بشيء منها, فقد تصرف أرحم الرامحني, 
ِبماليكه وأمواهلم, فال اعرتاض عليه, بل من كمال عبودية العبد, علمه, بأن وقوع 

                                                           
 (  163/ 2) القاهرة – دارالكتباملصرية:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اْلامع-669
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-687

 ( 2/717دمشق)
أو يف حمل رفع إّما خرب ملبتدأ حمذوف وجوبا تقديره هم على نية القطع للمدح .. أو مبتدأ خربه مجلة أولئك عليهم  - 681

 صلوات ... وجيوز أن يكون يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره أمدح.
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البلية من املالك احلكيم, الذي أرحم بعبده من نفسه, فيوجب له ذلك, الرضا عن 
, والشكر له على تدبريه, ملا هو خري لعبده, وإن مل يشعر بذلك, ومع أننا هللا

كل عامل بعمله, فإن صربنا   ىمملوكون هلل, فإنا إليه راجعون يوم املعاد, فمجاز 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده, وإن جزعنا وسخطنا, مل يكن حظنا إال 

 , من أقوى أسباب الصرب.اه السخط وفوات األجر, فكون العبد هلل, وراجع إليه
(682) 

ْهَتُدوَن )
ُ

ن رَّهبِِّْم وَرمْحٌَة وأُْولَِئَك ُهُم امل  (126أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ
 (687إعراب مفردات اآلية)

)أوالء( اسم إشارة يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )على( حرف جّر 
خرب مقّدم )صلوات( مبتدأ مؤّخر  و)هم( ضمري متصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف

مرفوع )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لصلوات و)هم( مضاف إليه 
)رمحة( معطوف على صلوات بالواو مرفوع مثله )الواو( عاطفة )أولئك( مثل األول 

)املهتدون( خرب املبتدأ هم مرفوع « 683»)هم( ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ 
 واو.وعالمة الرفع ال

 روائع البيان والتفسري
ن رَّهبِِّْم وَرمْحٌَة(- أي: ثناء من : -رمحه هللا-قال ابن كثري -) أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

 (682هللا عليهم ورمحة. قال سعيد بن جبري: أي أََمَنٌة من العذاب اه )
ْهَتُدوَن(-

ُ
 تفسريها:يف -رمحه هللا –قال السعدي  -)وأُْولَِئَك ُهُم امل

                                                           
 (  1/62مؤسسة الرسالة) الناشر : -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -682
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-687

 (713/ 2دمشق)
 (.أولئك) املبتدأ خرب( املهتدون)و فصل ضمري أو-683

 (  378/ 1 والتوزيع)الناشر : دار طيبة للنشر  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -682
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الذين عرفوا احلق, وهو يف هذا املوضع, علمهم بأهنم هلل, وأهنم إليه راجعون, 
 عن مدلول هذه اآلية واليت قبلها مانصه: -وعملوا به وهو هنا صربهم هلل.مث قال

ودلت هذه اآلية, على أن من مل يصرب, فله ضد ما هلم, فحصل له الذم من هللا, 
ما أعظم الفرق بني الفريقني وما أقل تعب الصابرين, والعقوبة, والضالل واخلسار, ف

وأعظم عناء اْلازعني, فقد اشتملت هاتان اآليتان على توطني النفوس على 
املصائب قبل وقوعها, لتخف وتسهل, إذا وقعت, وبيان ما تقابل به, إذا وقعت, 

 وهو الصرب, وبيان ما يعني على الصرب, وما للصابر من األجر, ويعلم حال غري
 الصابر, بضد حال الصابر.

وأن هذا االبتالء واالمتحان, سنة هللا اليت قد خلت, ولن َتد لسنة هللا تبديال وبيان 
 (687) اه أنواع املصائب..

َفا واْلَمْرَوَة ِمن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ البَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأن  إنَّ الصَّ
 (128هِبَِما وَمن َتَطوََّع َخرْياً فَإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِليٌم )َيطَّوََّف 

 (686إعراب مفردات اآلية)
)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )الصفا( اسم إّن منصوب وعالمة النصب الفتحة 
املقّدرة على األلف ويف الكالم حذف مضاف أي. إّن سعي الصفا )املروة( 
معطوف على الصفا بالواو تبعه يف النصب )من شعائر( جاّر وجمرور متعّلق 

ئنافّية )من( اسم شرط جازم ِبحذوف خرب إّن )اَّلّل( مضاف إليه جمرور )الفاء( است
مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )حّج( فعل ماض مبيّن على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط, 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )البيت( مفعول به منصوب )أو( حرف عطف 
لإلباحة )اعتمر( فعل ماض والفاعل هو )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( نافية 

                                                           
 (  1/62الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -687
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-686

 ( 2/717دمشق)
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ال مبيّن على الفتح يف حمّل نصب )على( حرف جّر و)اهلاء(  للجنس )جناح( اسم
, )أن( حرف مصدرّي ونصب «688»ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ال 

)يّطّوف( مضارع منصوب والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الباء( حرف جّر 
 )يّطّوف(. ب و)مها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق

يّطّوف( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف أي يف التطّوف هبما, واملصدر املؤّول )أن 
 «.689»واْلاّر واجملرور متعّلق باخلرب احملذوف 

, )تطوّع(فعل ماض «697»)الواو( عاطفة )من( اسم شرط جازم يف حمّل رفع مبتدأ 
يف حمّل جزم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )خريا( مفعول به 

ابطة ْلواب الشرط )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد , )الفاء( ر «691»منصوب 
 )اَّلّل( اسم إّن منصوب )شاكر( خرب إّن مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
الصحيح املسند من أسباب النزول  سبب نزول هذه اآلية ما ذكره صاحب كتاب"

عروة سألت عائشة  عن "233ص 3ج"اإلمام البخاري يف صحيحه أخرج قال "
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ  رضي هللا عنها فقلت هلا أرأيت قول هللا تعاىل }ِإنَّ الصَّ

َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف هِبَِما{ فوهللا ما على أحد 
إن هذه اآلية  ؛س ما قلت يا ابن أخيتجناح أال يطوف بالصفا واملروة. فقالت: بئ

كانت ال جناح عليه أال يتطوف هبما, ولكنها أنزلت يف   ,لو كانت كما أولتها عليه
 ,كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدوهنا باملشلل  ؛األنصار

هللا صلى  فلما أسلموا سألوا رسول ,فكان من َأَهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة
                                                           

 ي أن يكون اخلرب حمذوفا تقديره يف احلج, و)عليه( متعّلق خبرب مقّدم واملصدر املؤّول مبتدأ.أجاز العكرب -688
 هذا عند اخلليل, وأّما سيبويه فاملصدر املؤّول يف حمل نصب على نزع اخلافض-689
 جيوز اعتباره اسم موصول مبتدأ خربه )إّن اَّلّل.(, على زيادة الفاء على رأي العكربي -697
لسان تطوّع للشيء وتطّوعه: كالمها حاوله .. وجيوز أن يكون منصوبا على نزع اخلافض أي تطوّع خبري يف جاء يف ال-691

 األصل .. وجيوز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر فهو صفته أي تطّوعا خريا.
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هللا عليه وعلى آله وسلم عن ذلك قالوا: يا رسول هللا إنا كنا نتحرج أن نطوف 
{ اآلية. قالت  َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ بالصفا واملروة فأنزل هللا تعاىل }ِإنَّ الصَّ

عائشة رضي هللا عنها وقد سن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الطواف 
هما فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهما مث أخربت أبا بكر بن عبد الرمحن بين

فقال: إن هذا العلم ما كنت مسعته ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يذكرون أن 
كانوا يطوفون كلهم بالصفا   -إال من ذكرت عائشة ممن كان يهل ِبناة–الناس 

ر الصفا واملروة يف القرآن قالوا يا واملروة فلما ذكر هللا تعاىل الطواف بالبيت ومل يذك
رسول هللا كنا نطوف بالصفا واملروة وإن هللا أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا 

َفا  واملروة فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا واملروة فأنزل هللا تعاىل }ِإنَّ الصَّ
{ اآلية. قال أبو بكر فأمسع  هذه اآلية نزلت يف الفريقني  َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ

كليهما يف الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا باْلاهلية بالصفا واملروة والذين يطوفون 
مث ِترجوا أن يطوفوا هبما يف اإلسالم من أجل أن هللا تعاىل أمر بالطواف بالبيت ومل 

 (692الطواف بالبيت.اه )يذكر الصفا حىت ذكر ذلك بعد ما ذكر 
 
فَ - ا واْلَمْرَوَة ِمن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ البَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه أَن )إنَّ الصَّ

 يف تفسريه: -رمحه هللا-قال البغوي  -َيطَّوََّف هِبَِما(

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى 692

 17ومل يذكر فيه أبا بكر بن عبد الرمحن وما قاله وج 773ص 3( احلديث أخرجه أيضا البخاري ج23ص) -بتحقيقه
وفيه التصريح بأن قائل فأخربت هو وأخرجه الرتمذي  23و 27و 22و 21ص 9خمتصرا وأخرجه مسلم ج 277ص

وليس فيه ما قاله الزهري أليب بكر  121ص 2وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود ج 67ص 3الزهري ج
 133ص 7وأخرجه اإلمام أمحد ج 2987ِبثل ما عند أيب داود وابن ماجه رقم  197ص 2بن عبد الرمحن, والنسائي ج

 .176ص 1واحلميدي ج 778ص 1وطأ جواإلمام مالك يف امل 226وص 172وص
عن أنس رضي هللا عنه  61ص 3والرتمذي وصححه ج 23ص 9ومسلم ج 232ص 9وأخرج البخاري يف صحيحه ج

أنه سئل عن الصفا واملروة فقال كنا نرى أهنما من أمر اْلاهلية فلما كان اإلسالم أمسكنا عنهما فأنزل هللا تعاىل: }ِإنَّ 
َفا َواْلَمْرَوَة مِ  { وال مانع من أن اآلية نزلت يف اْلميع.الصَّ  ْن َشَعائِِر اَّللَِّ
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َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ { الصفا مجع صفاة وهي الصخرة  قوله تعاىل: } ِإنَّ الصَّ
امللساء, يقال: صفاة وصفا, مثل: حصاة وحصى ونواة ونوى, واملروة: الصلبة 

احلجر الرخو, ومجعها مروات, ومجع الكثري مرو, مثل مترة ومترات ومتر. وإمنا عىن 
هبما اْلبلني املعروفني ِبكة يف طريف املسعى, ولذلك أدخل فيهما األلف والالم, 

و اإلعالم واحدهتا شعرية وكل ما  وشعائر هللا أعالم دينه, أصلها من اإلشعار وه
كان معلما لقربان يتقرب به إىل هللا تعاىل من صالة ودعاء وذبيحة فهو شعرية 
فاملطاف واملوقف والنحر كلها شعائر هللا ومثلها املشاعر, واملراد بالشعائر هاهنا: 
املناسك اليت جعلها هللا أعالما لطاعته, فالصفا واملروة منها حىت يطاف هبما 

 (697) يعا.اه مج
 :يف بيان قول هللا تعاىل -رمحه هللا -قال السعديو -

} َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف هِبَِما { هذا دفع لوهم من 
توهم وِترج من املسلمني عن الطواف بينهما, لكوهنما يف اْلاهلية تعبد عندمها 

 :-رمحه هللا -ىل اْلناح لدفع هذا الوهم. مث قالاألصنام, فنفى تعا
ودل تقييد نفي اْلناح فيمن تطوف هبما يف احلج والعمرة, أنه ال يتطوع بالسعي 
مفردا إال مع انضمامه حلج أو عمرة, خبالف الطواف بالبيت, فإنه يشرع مع العمرة 

 واحلج, وهو عبادة مفردة.
فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة, ورمي اْلمار فإهنا تتبع النسك, فلو فعلت غري 
تابعة للنسك, كانت بدعة, ألن البدعة نوعان: نوع يتعبد هلل بعبادة, مل يشرعها 
أصال ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة خمصوصة, فتفعل على غري تلك 

 (693) منه.اه الصفة, وهذا 

                                                           
 (  162/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-697
 (  1/67الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -693
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قيل: زاد يف :ماخمتصره قال ابن كثري يف بياهناَع َخرْياً فَإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِليٌم()وَمن َتَطوَّ -
]أرى حذف هذا الوجه طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة وحنو ذلك

. وقيل: يطوف بينهمايف حجة تطوع, أو عمرة تطوع. وقيل: ألنه يدخل يف البدعة[
العبادات. حكى ذلك فخر الدين الرازي, وعزي الثالث املراد تطوع خريًا يف سائر 

إىل احلسن البصري, وهللا أعلم. وقوله: } فَِإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِليٌم { أي: يثيب على 
القليل بالكثري } َعِليٌم { بقدر اْلزاء فال يبخس أحدا ثوابه و} ال َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة 

 (692)[.اه 37َها َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجرًا َعِظيًما { ]النساء: َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعفْ 
إنَّ اَلِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ِمَن البَ يَِّناِت واهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس يف الِكَتاِب 

ُ ويَ ْلَعنُ ُهُم الالَِّعُنوَن )  (129أُْولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَّ
 (697اب مفردات اآلية)إعر 

)إّن( حرف مشّبه بالفعل )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب اسم إّن )يكتمون( 
فعل مضارع مرفوع .. والواو فاعل )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به 
)أنزلنا( فعل ماض وفاعل, ومفعوله حمذوف أي أنزلناه )من البّينات( جاّر وجمرور 

من مفعول أنزلنا )الواو( عاطفة )اهلدى( معطوف على متعّلق ِبحذوف حال 
 البينات جمرور مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق

)بّينا( مثل أنزلنا و)اهلاء( مفعول به « 696»)يكتمون(, )ما( حرف مصدري  ب
 ا(.)بّين ب والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )للناس( جاّر وجمرور متعّلق

 واملصدر املؤّول )ما بّيناه( يف حمّل جّر مضاف إليه.
 )بّينا(,  ب )يف الكتاب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من مفعول بّيناه .. أو

                                                           
 (  362/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -العظيم ألبن كثريتفسري القرآن  -692
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-697

 ( 2/718دمشق)
 .صلة واْلملة إليه مضاف جر حملّ  يف موصول اسم أو-696
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)أوالء( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )يلعن( مضارع 
مرفوع )الواو( عاطفة مرفوع و)هم( مّتصل مفعول به )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل 

 )يلعنهم( مثل األول )الالعنون( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو.
 روائع البيان والتفسري

نَّاُه لِلنَّاِس يِف - )إنَّ اَلِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن البَ يَِّناِت واهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّ
قال أبو جعفر الطربي: يعين بقوله: "إّن الذين َيكتمون َما أنزلنا مَن - الِكَتاِب(

البينات", علماَء اليهود وأحباَرها, وعلماَء النصارى, لكتماهنم الناَس أمَر حممد 
 صلى هللا عليه وسلم, وتركهم اتباعه وهم جيدونه مكتوبًا عندهم يف التوراة واإلجنيل.

ا هللا: ما بنّي من أمر نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم مث قال: و"البينات" اليت أنزهل
ومبعثه وصفته, يف الكتابني اللذين أخرب هللا تعاىل ذكره أّن أهلهما جيدون صفته 

 (698) فيهما.اه
ُ ويَ ْلَعنُ ُهُم الالَِّعُنونَ  - قال  قال ابن كثري يف تفسريها ماخمتصره:-()أُْولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَّ

(:كل دابة واْلن واإلنس. وقال جماهد: إذا أجدبت األرض 699باح)عطاء بن أيب ر 
 قالت البهائم: هذا من أجل ُعصاة بين آدم, لعن هللا عصاة بين آدم.

 (, والربيع بن أنس, وقتادة } َويَ ْلَعنُ ُهُم الالِعُنوَن { يعين تلعنهم 877وقال أبو العالية)
                                                           

  239/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -698
/ 2779  ) 

عطاء بن أىب رباح موىل آل أىب خيثم الفهري القرشي واسم أىب رباح اسلم كان مولده باْلند من اليمن ونشأ ِبكة  -699
آخر عمره وكان من سادات التابعني وكان املقدم يف الصاحلني مع الفقه والورع كان وكان اسود أعور اشل اعرج مث عمى يف 

مشاهري علماء األمصار حملمد بن  انظر-مولده سنة سبع وعشرين ومات ِبكة سنة أربع عشرة ومائة كنيته أبو حممد .
 (173/ 1حبان ) 

صري, أحد األعالم. كان موىل المرأة من بين رياح بن هو اإلمام, املقرئ, احلافظ, املفسر, أبو العالية الرياحي, الب -877
وهو شاب, وأسلم يف خالفة أيب بكر الصديق, ودخل  -صلى هللا عليه وسلم-يربوع, مث من بين متيم. أدرك زمان النيب 

 عليه.
ثابت, ومسع من: عمر, وعلي, وأيب, وأيب ذر, وابن مسعود, وعائشة, وأيب موسى, وأيب أيوب, وابن عباس, وزيد بن 

 وعدة.
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 (871)اه مالئكة هللا, واملؤمنون.
 :-رمحه هللا -فائدة جليلة يف تفسريه هلذه اْلزئية من اآلية قالوذكرابن العثيمني -

جواز الدعاء باللعنة على كامت العلم؛ لقوله تعاىل: } يلعنهم الالعنون {؛ ألن من 
معىن } يلعنهم الالعنون { الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ وال يلعن 

 -حيح أن لعن املعني ال جيوز املعني؛ بل على سبيل التعميم؛ ألن الص الشخص
ولو كان من املستحقني للعنة؛ ألنه ال يُدرى ماذا ميوت عليه؛ قد يهديه هللا, كما 
قال تعاىل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: }ليس لك من األمر شيء أو يتوب 

[ ؛ وأما لعنه بعد موته أجيوز, أم ال جيوز" فقد يقال: 128عليهم{ ]آل عمران: 
ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل »وز لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: إنه ال جي
(؛ وهذا عام؛ مث إنه قد يثري ضغائن, وأحقاد من أقاربه, وأصحابه, 872«)ما قدموا

من  »وأصدقائه؛ فيكون يف ذلك مفسدة؛ مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
(؛ وأّي خري يف كونك 877«)و ليصمتكان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أ

تلعن واحدًا كافرًا قد مات؛ وأما طريقته فالواجب التنفري عنها, والقدح فيها, 

                                                                                                                                                                      

 وحفظ القرآن, وقرأه على: أيب بن كعب, وتصدر إلفادة العلم, وبعد صيته.
 قال قتادة: قال أبو العالية:

وقال أبو بكر بن أيب داود: وليس أحد بعد الصحابة ,بعشر سنني -صلى هللا عليه وسلم-قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم 
 جبري.أعلم بالقرآن من أيب العالية, وبعده: سعيد بن 

 قال أبو خلدة: مات أبو العالية يف شوال, سنة تسعني.,و وقد وثق أبا العالية: احلافظان؛ أبو زرعة, وأبو حامت
 .( بتصرف يسري3/217سري أعالم النبالء للذهيب )  انظر–وقال البخاري وغريه: مات سنة ثالث وتسعني. 

 (  367/ 1شر والتوزيع) الناشر : دار طيبة للن -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -871
 باِباينهىمنسباألموات -1777احلديث أخرجه البخاري برقم/-872
 , ولفظه" قال-رضي هللا عنه –عن أيب هريرة  ْلارهتا جارة ِتقرن ال باب-2277احلديث أخرجه البخاري برقم/ -877

 فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن جاره يؤذ فال اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 وأخرج مسلم حنوهليصمت" أو خريا فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ضيفه
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وإن كان املعروف عند  -وذمها؛ أما هو شخصيًا فإنه ال يظهر لنا جواز لعنه 
 (873)  مجهور أهل العلم أنه جيوز لعنه إذا مات على الكفر.اه

 (177وَأْصَلُحوا وبَ ي َُّنوا فَُأْولَِئَك أَتُوُب َعلَْيِهْم وأَنَا الت ُّوَّاُب ال رَِّحيم )إالَّ اَلذِيَن تَابُوا 
 (872إعراب مفردات اآلية)

)إال( أداة استثناء )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب على االستثناء )تابوا( 
تابوا فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )الواو( عاطفة )أصلحوا( مثل 

)الواو( عاطفة )بيّنوا( مثل تابوا )الفاء( تعليلّية )أوالء( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع 
مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )أتوب( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت 

)أتوب(,  ب تقديره أنا )على( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق
)أنا( ضمري منفصل مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )التّواب( )الواو( حالّية أو استئنافّية 

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

قال أبو  )إالَّ اَلذِيَن تَابُوا وَأْصَلُحوا وبَ ي َُّنوا فَُأْولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم وأَنَا الت ُّوَّاُب ال رَِّحيم(-
عاىل ذكره بذلك: أن هللا والالعنني يَلعنون الكامتني يعين ت :-رمحه هللا-جعفر الطربي

الناس ما علموا من أمر نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وصفته ونعته يف الكتاب 
الذي أنزله هللا وبَ يَّنه للناس, إال من أناب من كتمانه ذلك منهم؛ ورَاجع التوبة 

ه, وتصديقه فيما جاء به من باإلميان ِبحمد صلى هللا عليه وسلم, واإلقرار به وبنبّوت
عند هللا, وبيان ما أنزل هللا يف كتبه اليت أنزل إىل أنبيائه, من األمر باتباعه؛ وأصلح 
حاَل نفسه بالتقرب إىل هللا من َصاحل األعمال ِبا يُرضيه عنه؛ وبنيَّ الذي َعلم من 

                                                           
 (  3/122مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -873
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-872

 (727/ 2دمشق)
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هَره فلم َوحي هللا الذي أنزله إىل أنبيائه وعهد إليهم يف كتبه فلم يكتمه, وأظ
 (877)اه خُيِفه.

} ِإال الَِّذيَن تَابُوا { أي رجعوا عما يف تفسريه لآلية: -رمحه هللا -وذكر السعدي-
هم عليه من الذنوب, ندما وإقالعا, وعزما على عدم املعاودة } َوَأْصَلُحوا { ما 

 فسد من أعماهلم, فال يكفي ترك القبيح حىت ُيصل فعل احلسن.
الكامت أيضا, حىت يبني ما كتمه, ويبدي ضد ما أخفى, فهذا وال يكفي ذلك يف 

يتوب هللا عليه, ألن توبة هللا غري حمجوب عنها, فمن أتى بسبب التوبة, تاب هللا 
عليه, ألنه } الت َّوَّاُب { أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح, بعد الذنب إذا 

لرَِّحيُم { الذي اتصف بالرمحة تابوا, وباإلحسان والنعم بعد املنع, إذا رجعوا, } ا
العظيمة, اليت وسعت كل شيء ومن رمحته أن وفقهم للتوبة واإلنابة فتابوا وأنابوا, مث 

 (876) اه رمحهم بأن قبل ذلك منهم, لطفا وكرما, هذا حكم التائب من الذنب.
 مانصه: -رمحه هللا–ويف فوائد اآلية البن العثيمني بني شروط التوبة ومعناها فقال -

والتوبة هي الرجوع إىل هللا من معصيته إىل طاعته؛ فريجع من الشرك إىل التوحيد؛ 
ومن الزىن إىل العفاف؛ ومن االستكبار إىل الذل واخلضوع؛ ومن كل معصية إىل ما 
يقابلها من الطاعة؛ وشروطها مخسة: اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل؛ والندم على 

زم على أن ال يعود؛ وأن تكون التوبة يف وقت الذنب؛ واإلقالع عنه يف احلال؛ والع
تقبل فيه. الشرط األول: اإلخالص هلل بأن يكون قصده بالتوبة رضا هللا, وثواب 
اآلخرة, وأال ُيمله على التوبة خوف خملوق, أو رجاء خملوق, أو علو مرتبة, أو ما 

 أشبه ذلك.

                                                           
 229/   7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -877

/ 2789  ) 
 ( 1/66الناشر : مؤسسة الرسالة) -تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف  -876
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أن يتحسر « دمالن»الشرط الثاين: الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعىن 
 اإلنسان أن وقع منه هذا الذنب.

الشرط الثالث: اإلقالع عن املعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم؛ ألن 
من مل يؤد احلق إىل العباد فإنه مل يقلع؛ فهو ليس شرطًا مستقاًل كما قاله بعض 

هله مل يقلع عن العلماء؛ ولكنه شرط داخل يف اإلقالع؛ إذ إن من مل يؤد احلق إىل أ
 املعصية.

الشرط الرابع: أن يعزم أال يعود؛ فإن مل يعزم فال توبة, وليس من الشرط أال يعود 
فإذا صحت التوبة, مث عاد إىل الذنب مل تبطل توبته األوىل؛ لكنه ُيتاج إىل َتديد 

 التوبة.
وقت الشرط اخلامس: أن تقع التوبة يف الوقت الذي تقبل فيه؛ يعين أن تكون يف 

قبول التوبة؛ وذلك بأن تكون قبل حضور املوت, وقبل طلوع الشمس من مغرهبا؛ 
فإذا كان بعد حضور املوت مل تقبل؛ لقوله تعاىل: }وليست التوبة للذين يعملون 

[ ؛ وإذا  18السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن{ ]النساء: 
لقوله تعاىل: }يوم يأِت بعض آيات كانت بعد طلوع الشمس من مغرهبا مل تقبل؛ 

ربك ال ينفع نفسًا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريًا{ 
ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع »[ ؛ وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 128]األنعام: 

 «التوبة؛ وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا
صحة توبة العبد من عدمه فقال: وهل تصح التوبة من مبينًا ل -رمحه هللا -مث ذكر

ذنب مع اإلصرار على غريه" للعلماء يف هذا ثالثة أقوال؛ األول: أهنا تصح؛ و 
الثاين: أهنا تصح إن كان الذنب من غري اْلنس؛ و الثالث: ال تصح؛ والصحيح 

سبيل أهنا تصح من ذنب مع اإلصرار على غريه؛ لكن ال يستحق اسم التائبني على 
اإلطالق؛ فال يستحق وصف التائب, وال يدخل يف مدح التائبني؛ ألن توبته مقيدة 
من هذا الذنب املعني؛ ومثال ذلك: إذا تاب رجل من الزىن لكنه يتتبع النساء 
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بالنظر احملرم فإن توبته من الزىن تصح على القول الراجح؛ لكن ال يستحق وصف 
بأهنا تصح إذا كانت من غري اْلنس:  التائب على سبيل اإلطالق؛ وعلى القول

فإهنا ال تصح؛ وإذا تاب من الزىن مع اإلصرار على الربا فإهنا تصح؛ ألن الربا ليس 
من جنسه؛ إال على القول الثالث الذي يقول ال تصح إال مع اإلقالع عن مجيع 

 (878) اه الذنوب.
اٌر أُْولَِئَك عَ  َلْيِهْم َلْعَنُة اَّللَِّ واْلَمالِئَكِة والنَّاِس َأمْجَِعنَي إنَّ اَلِذيَن َكَفُروا وَماتُوا وُهْم ُكفَّ

(171) 
 (879إعراب مفردات اآلية)

)إن( حرف مشّبه بالفعل )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب اسم إّن 
)كفروا( فعل وفاعل ومثله )ماتوا(, )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع 

)أولئك( اسم إشارة مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب  مبتدأ )كفار( خرب مرفوع
)على( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم 
)لعنة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )املالئكة, الناس( 

يد معنوي امسان معطوفان على لفظ اْلاللة حبريف العطف جمروران مثله )أمجعني( توك
 ملا سبق جمرور مثلها وعالمة اْلّر الياء .. والنون عوض من التنوين.

 روائع البيان والتفسري
ار - قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها  -()إنَّ اَلِذيَن َكَفُروا وَماُتوا وُهْم ُكفَّ

يعين تعاىل ذكره بقوله:"إّن الذين كفروا", إن الذين َجحدوا نبوة حممد  ماخمتصره:
لى هللا عليه وسلم وكذبوا به من اليهود والنصارى وسائر أهل امللل, واملشركني من ص

                                                           
 (  177/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -878
 –ميان ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإل1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-879

 ( 2/721دمشق)
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َعبدة األوثان "وماتوا وهم كفار", يعين: وماتوا وهم على ُجحودهم ذلك وتكذيبهم 
 (817)حممًدا صلى هللا عليه وسلم.اه 

رمحه هللا يف  -قال السعدي -َأمْجَِعنَي()أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اَّللَِّ واْلَمالِئَكِة والنَّاِس -
 تفسريها:

ب إليه, ومل يتب نِ وأما من كفر واستمر على كفره حىت مات ومل يرجع إىل ربه, ومل يُ 
عن قريب فأولئك } َعَلْيِهْم َلْعَنُة اَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي { ألنه ملا صار  

ليهم وصفا ثابتا ال تزول, ألن احلكم يدور مع كفرهم وصفا ثابتا, صارت اللعنة ع
 (811) علته, وجودا وعدما.اه 

 :-رمحه هللا –اهية اللعن يف اآلية فقالبيان ملويف تفسري احلافظ ابن كثري -
ال خالف يف جواز لعن الكفار, وقد كان عمر بن اخلطاب, رضي هللا عنه, ومن 
بعده من األئمة, يلعنون الكفرة يف القنوت وغريه؛ فأما الكافر املعني, فقد ذهب 
مجاعة من العلماء إىل أنه ال يلعن ألنا ال ندري ِبا خيتم له, واستدل بعضهم هبذه 

اٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس اآلية: } ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا وَ  َماتُوا َوُهْم ُكفَّ
َأمْجَِعنَي { وقالت طائفة أخرى: بل جيوز لعن الكافر املعني. واختار ذلك الفقيه أبو 
بكر بن العريب املالكي, ولكنه احتج حبديث فيه ضعف, واستدل غريه بقوله, عليه 

حيح البخاري يف قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده, فقال السالم, يف ص
رجل: لعنه هللا, ما أكثر ما يؤتى به, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال 

                                                           
/ 271/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -817

2791 ) 
 (  1/66الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -811
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أن من ال ُيب هللا ورسوله  ( قالوا: فدل على812تلعنه فإنه ُيب هللا ورسوله" )
 (817)يلعن, وهللا أعلم.اه 

ُف  ُهُم الَعَذاُب وال ُهْم يُنَظُروَن )َخاِلِديَن ِفيَها ال خُيَفَّ  (172َعن ْ
 (813إعراب مفردات اآلية)

وعالمة نصبه  -اآلية السابقة -)خالدين(, حال منصوبة مئن الضمري يف )عليهم(
الياء )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق خبالدين, والضمري يعود إىل 

نافية )خيّفف( فعل مضارع مبيّن للمجهول اللعنة أو النار املدلول هبا عليها )ال( 
)خيّفف(, )العذاب( نائب فاعل مرفوع )الواو(  ب مرفوع )عنهم( مثل فيها متعّلق

عاطفة )ال( نافية مكّررة لتأكيد النفي )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ 
 )ينظرون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع .. والواو نائب فاعل.

 سريروائع البيان والتف
ُهُم الَعَذاُب وال ُهْم يُنظَُروَن(- ُف َعن ْ : -رمحه هللا -قال البغوي )َخاِلِديَن ِفيَها ال خُيَفَّ

ُهُم اْلَعَذاُب َوال ُهْم  ُف َعن ْ )َخاِلِديَن ِفيَها ( مقيمني يف اللعنة وقيل يف النار ) ال خُيَفَّ
يُ ْنَظُروَن ( ال ميهلون وال يؤجلون وقال أبو العالية: ال ينظرون فيعتذروا كقوله تعاىل 

 (812) املرسالت (.اه -77"وال يؤذن هلم فيعتذرون") 
رمحه هللا:أي  -قوله تعاىل: } وال هم ينظرون { فقالزاد ابن العثيمني يف بيان و  -

ال ميهلون؛ بل يؤخذون بالعقاب؛ من حني ما ميوتون وهم يف العذاب؛ وُيتمل أن 

                                                           
 ليس وإنه اخلمر شارب لعن من يكره ما باب -7282 البخاري بسنده عن عمر بن اخلطاب برقم/أخرجه  احلديث -812
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املراد ال ينظرون بالعني؛ فال ينظرون نظر رمحة, وعناية هبم؛ وهذا قد يؤيَّد بقوله 
[ ؛ فإن هذا من 178مون{ ]املؤمنون: تعاىل: }قال اخسئوا فيها وال تكل

 (817) احتقارهم, وازدرائهم أهنم يوخبون هبذا القول. .اه 
 (177وإهَلُُكْم إَلٌه واِحٌد الَّ إَلَه إالَّ ُهَو الرَّمْحَُن الرَِّحيُم )

 (816إعراب مفردات اآلية)
)إله( )الواو( استئنافّية )إله( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه 

خرب مرفوع )واحد( نعت إلله مرفوع مثله )ال( نافية للجنس )إله( اسم ال مبيّن على 
الفتح يف حمّل نصب واخلرب حمذوف تقديره موجود أو معبود حبّق )إاّل( أداة استثناء 
)هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع بدل من الضمري املستكّن يف اخلرب أو بدل من 

, «818»الرفع )الرمحن( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو حمّل ال وامسها ألن حمّله 
 )الرحيم( خرب ثان للمبتدأ احملذوف.

 روائع البيان والتفسري
 رمحه هللا: -قال السعدي -)وإهَلُُكْم إَلٌه واِحٌد الَّ إلََه إالَّ ُهو الرَّمْحَُن الرَِّحيُم(َ -

أنه } إَِلٌه َواِحٌد { أي: متوحد منفرد يف ذاته,  -وهو أصدق القائلني  -خيرب تعاىل 
[ شريك يف ذاته, وال مسي له وال   68وأمسائه, وصفاته, وأفعاله, فليس له ] ص 

كفو له, وال مثل, وال نظري, وال خالق, وال مدبر غريه, فإذا كان كذلك, فهو 
اع العبادة, وال يشرك به أحد من خلقه, ألنه } املستحق ألن يؤله ويعبد جبميع أنو 

الرَّمْحَُن الرَِّحيُم { املتصف بالرمحة العظيمة, اليت ال مياثلها رمحة أحد, فقد وسعت  
كل شيء وعمت كل حي, فربمحته وجدت املخلوقات, وبرمحته حصلت هلا أنواع 

بصفاته الكماالت, وبرمحته اندفع عنها كل نقمة, وبرمحته عّرف عباده نفسه 
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وآالئه, وبنيَّ هلم كل ما ُيتاجون إليه من مصاحل دينهم ودنياهم, بإرسال الرسل, 
 وإنزال الكتب.

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة, فمن هللا, وأن أحدا من املخلوقني, ال ينفع أحدا, 
علم أن هللا هو املستحق ْلميع أنواع العبادة, وأن يفرد باحملبة واخلوف, والرجاء, 

 لتعظيم, والتوكل, وغري ذلك من أنواع الطاعات.وا
وأن من أظلم الظلم, وأقبح القبيح, أن يعدل عن عبادته إىل عبادة العبيد, وأن 

ر العاجز من مجيع يشرك املخلوقمن تراب, برب األرباب, أو يعبد املخلوق املدبَّ 
 له كل شيء.ر القادر القوي, الذي قد قهر كل شيء ودان الوجوه, مع اخلالق املدبِّ 

ففي هذه اآلية, إثبات وحدانية الباري وإهليته, وتقريرها بنفيها عن غريه من 
املخلوقني وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رمحته اليت من آثارها وجود مجيع 

 (819)تعاىل.اه النعم, واندفاع مجيع النقم, فهذا دليل إمجايل على وحدانيته
َمَواتِ  َهاِر واْلُفْلِك اَليِت ََتْرِي يف الَبْحِر  إنَّ يف َخْلِق السَّ واأَلْرِض واْخِتالِف الَلْيِل والن َّ

اٍء فََأْحَيا بِِه اأَلْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا وَبثَّ  َماِء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ ِبَا يَنَفُع النَّاَس وَما أَنَزَل اَّللَّ
حَ  َماِء واأَلْرِض آليَاٍت ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة وَتْصرِيِف الرِّيَاِح والسَّ ِر بَ نْيَ السَّ َسخَّ

ُ
اِب امل

 (173لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن )
 (827إعراب مفردات اآلية)

)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )يف خلق( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب 
مقّدم )السموات( مضاف إليه جمرور )األرض( معطوف على السموات بالواو جمرور 
مثله )الواو( عطفه )اختالف( معطوف على خلق جمرور مثله )الليل( مضاف إليه 

ثله )الواو( عاطفة )الفلك( جمرور )النهار( معطوف على الليل بالواو جمرور م
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معطوف على خلق جمرور مثله )اليت( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر نعت للفلك 
)َتري( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على الياء والفاعل ضمري مسترت 

)الباء( حرف جّر )ما( « 821»)َتري(  ب تقديره هي )يف البحر( جاّر وجمرور متعّلق
مبيّن يف حمّل جّرمتعّلق ِبحذوف حال من فاعل َتري أي متلّبسة ِبا اسم موصول 

ينفع الناس )ينفع( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الناس( مفعول 
به منصوب )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول معطوف على خلق يف حمّل جّر 

 ( جاّر وجمرور متعّلق)أنزل( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )من السماء
)أنزل(, )من ماء( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من مفعول أنزل أي ما أنزله  ب

اَّلّل من السماء حال كونه ماء, )الفاء( عاطفة )أحيا( فعل ماض مبيّن على الفتح 
املقّدر على األلف, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي: اَّلّل )الباء( حرف جّر 

)أحيا(, )األرض( مفعول به )بعد( ظرف زمان  ب ري يف حمّل جّر متعّلقو)اهلاء( ضم
)أحيا(, )موت( مضاف إليه جمرور و)ها( مضاف إليه )الواو(  ب منصوب متعّلق

عاطفة )بث( فعل ماض والفاعل هو )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر 
عول بث )دابّة( )بث(, )من كّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ملف ب متعّلق

مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )تصريف( معطوف على خلق جمرور مثله )الرياح( 
مضاف إليه جمرور )السحاب( معطوف على الرياح بالواو جمرور مثله )املسّخر( 

)املسّخر( فهو اسم  ب نعت للسحاب جمرور مثله )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق
ر )األرض( معطوف على السماء بالواو جمرور مفعول )السماء( مضاف إليه جمرو 

مثله )الالم( الم االبتداء للتوكيد )آيات( اسم اّن مؤّخر منصوب وعالمة النصب 
الكسرة )لقوم( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت آليات أي: آيات بّينات لقوم .. 

 )يعقلون( مضارع مرفوع والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري
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َهاِر واْلُفْلِك اَليِت ََتْرِي يِف ) إنَّ يف - َمَواِت واأَلْرِض واْخِتالِف الَلْيِل والن َّ َخْلِق السَّ
قوله تعاىل:  يف بياهنا: -رمحه هللا -بن العثيمنياقال العالمة  -الَبْحِر ِبَا يَنَفُع النَّاَس(

} إن يف خلق السموات واألرض {؛ } السموات { مجع مساء, وتقدم أهنا سبع؛ 
و} األرض { مفرد يراد به اْلنس؛ فيشمل السبع؛ و} خلق السموات واألرض { 
أي إجيادمها من عدم؛ ويشمل ذلك بقاءمها, وكيفيتهما, وكل ما يتعلق هبما من 

 ىل, وقدرته, وحكمته, ورمحته.الشيء الدال على علم هللا سبحانه وتعا
وقوله تعاىل: } واألرض { يشمل ما أودع هللا فيها من املنافع, حيث جعلها 
متضمنة, ومشتملة على مجيع ما ُيتاج اخللق إليه يف حياهتم, وبعد مماهتم, كما قال 

[ إىل آخر 27, 22تعاىل: }أمل جنعل األرض كفاتًا * أحياًء وأمواتًا{ ]املرسالت: 
؛ ما ظنك لو جعل هللا هذه األرض شفافة كالزجاج, فدفن فيها األموات اآليات

ينظر األحياء إىل األموات فال تكون كفاتاً هلم! وما ظنك لو جعل هللا هذه األرض 
صلبة كاحلديد, أو أشد فال يسهل علينا أن تكون كفاتًا ألمواتنا, وال لنا أيضًا يف 

مل نستطع الوصول املصاحل, واملعادن شيئًا  حياتنا! مث هذه األرض أودع هللا فيها من
 (822) إليه حىت اآلن.اه 

-( )واْخِتالِف الَلْيِل والن ََّهارِ  قوله تعاىلبيان يف  -رمحه هللا-وأضاف السعدي -
 مانصه:

وهو تعاقبهما على الدوام, إذا ذهب أحدمها, خلفه اآلخر, ويف اختالفهما يف احلر, 
والربد, والتوسط, ويف الطول, والقصر, والتوسط, وما ينشأ عن ذلك من الفصول, 
اليت هبا انتظام مصاحل بين آدم وحيواناهتم, ومجيع ما على وجه األرض, من أشجار 

سخري, تنبهر له العقول, وتعجز عن إدراكه ونوابت, كل ذلك بانتظام وتدبري, وت
من الرجال الفحول, ما يدل ذلك على قدرة مصرفها, وعلمه وحكمته, ورمحته 
الواسعة, ولطفه الشامل, وتصريفه وتدبريه, الذي تفرد به, وعظمته, وعظمة ملكه 
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 والتعظيم, واخلوف والرجاء, وبذلوسلطانه, مما يوجب أن يؤله ويعبد, ويفرد باحملبة 
 (827) اْلهد يف حماهبومراضيه.اه 

اٍء فََأْحَيا بِِه اأَلْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا (- َماِء ِمن مَّ  -قال البغوي-)وَما أَنَزَل اَّللَُّ ِمَن السَّ
 :-رمحه هللا

َماِء ِمْن َماٍء { يعين املطر قيل: أراد بالسماء السحاب,  } َوَما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن السَّ
يف السحاب مث من السحاب ينزل وقيل أراد به السماء املعروفة خيلق خيلق هللا املاء 

هللا تعاىل املاء يف السماء مث ينزل من السماء إىل السحاب مث من السحاب ينزل إىل 
األرض } فََأْحَيا بِِه { أي باملاء } األْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا { أي بعد يبوستها 

 (823) وجدوبتها.اه 
َماِء واأَلْرِض )وَبثَّ ِفيَها ِمن  - ِر بَ نْيَ السَّ َسخَّ

ُ
َحاِب امل ُكلِّ َدابٍَّة وَتْصرِيِف الرِّيَاِح والسَّ

 رمحه هللا يف تفسريه: -قال ابن العثيمني - آليَاٍت لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن(
ويف تصريف هذه الرياح آيات: لو بقيت الريح يف اَتاه واحد ألضرت بالعامل؛ 

حدَة بعض, ويذهب بعضها ِبا جاء به البعض اآلخر  لكنها تتقابل, فيكسر بعضها
من األذى, واْلراثيم, وغريها؛ كذلك أيضًا يف تصريفها آيات بالنسبة للسحاب 

فبعضها جيمع السحاب؛ وبعضها يفرقه؛ وبعضها يلقحه؛ وبعضه يدره, فيمطر,  
كما قال تعاىل: }هللا الذي يرسل الرياح فتثري سحابًا فيبسطه يف السماء كيف 

[ , وقال تعاىل: }وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماًء 38يشاء{ ]الروم: 
[ ؛ قال املفسرون: تلقح يف 22فأسقيناكموه وما أنتم له خبازنني{ ]احلجر: 

السحاب؛ ويف تصريف الرياح أيضًا آيات للسفن الشراعية؛ وفيه أيضًا آيات يف 
عاداً, وطرد به األحزاب عن رسول هللا  إهالك الناس, وإجناء آخرين: أهلك هللا به

هبذه الريح من  -صلي هللا عليه وسلم–؛ وأجنى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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شر األحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة هللا, ورمحته, وعزته, وحكمته؛ 
لو أن مجيع مكائن الدنيا كلها اجتمعت, وصارت على أقوى ما يكون من نَ ْفث 
هواء ال ميكن أن ِترك ساكنًا إال فيما حوهلا فقط؛ لكن أن تصل من أقصى 

يقول للشيء إذا أراده:  -جل وعال  -الشمال إىل اْلنوب, أو بالعكس فال؛ وهللا 
[ ؛ فتجد الرياح شديدة مشالية؛ ويف حلظة تنعكس, 116}كن فيكون{ ]البقرة: 

يث يدبر هللا هذه الرياح بأمر وتكون جنوبية شديدة؛ هذه متام القدرة العظيمة, ح
ال يستطيعه البشر؛ وهلذا صار تصريف الرياح آية من آيات هللا العظيمة الدالة على 
قدرته؛ مث إن يف تصريفها أيضًا مصاحل للسفن اْلوية؛ ألن هلا تأثريًا على الطائرات 

 كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات هلا تأثري.  -
السحاب املسخر بني السماء واألرض { أي ويف السحاب مث قال: قوله تعاىل: } و 

املسخر بني السماء واألرض آيات لقوم يعقلون؛ و} السحاب { هو هذا الغمام, 
واملزن؛ ومسي سحاباً؛ ألنه ينسحب انسحابًا يف اْلو بإذن هللا؛ و} املسخر { أي 

ة, والرمحة, املذلل بأمر هللا ملصاحل اخللق؛ ومن اآليات فيه أنه دال على القدر 
 واحلكمة:

أما داللته على القدرة: فألنه ال يستطيع أحد أن يفرقه إال هللا؛ وال يستطيع أحد أن 
يوجهه إىل أي جهة إال هللا؛ مث من يستطيع أن جيعل هذا السحاب أحيانًا مرتاكماً 
حىت يكون مثل اْلبال السود يوحش من يراه؛ وأحيانًا يكون خفيفاً؛ وأحيانًا يكون 

 عاً؛ وأحياناً يكون بطيئاً؛ وأحياناً ال يتحرك؛ ألنه يسري بأمر هللا.سري
وأما داللته على احلكمة: فألنه يأِت من فوق الرؤوس حىت يكون شاماًل ملا ارتفع 
من األرض, وما اهنبط منها؛ ويأِت قطرات حىت ال ينهدم البنيان, وال تشقق 

 األرض.
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ثاره من نبات األرض املختلف الذي وأما داللته على الرمحة: فلما ُيصل من آ
 (822) يعيش عليه اإلنسان, والبهائم.اه 

بُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ والَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحباً  وِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اَّللَِّ أَنَداداً ُيُِ
َ َشِديُد الَعَذاِب  َّللَِِّّ وَلْو يَ َرى اَلِذيَن ظََلُموا إْذ يَ َرْوَن الَعَذاَب َأنَّ  يعاً وَأنَّ اَّللَّ الُقوََّة َّلِلَِّ مجَِ

(172) 
 (827إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )من الناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )من( اسم 
, )يّتخذ( مضارع مرفوع والفاعل «826»موصول مبيّن يف حمل رفع مبتدأ مؤّخر 

, )اَّلّل( لفظ «828»)يّتخذ(  ب جاّر وجمرور متعّلق ضمري مسترت تقديره هو )من دون(
اْلاللة مضاف إليه جمرور )أندادا( مفعول به منصوب )ُيّبون( مضارع مرفوع .. 
والواو فاعل و)هم( ضمري مّتصل مفعول به )كحّب( جار وجمرور متعّلق ِبحذوف 

بيّن يف حمّل مفعول مطلق )اَّلّل( مثل األول. )الواو( اعرتاضّية )الذين( اسم موصول م
رفع مبتدأ )آمنوا( فعل ماض وفاعله )أشد( خرب مرفوع )حّبا( متييز منصوب )َّلّل( 

)حّبا(. )الواو( عاطفة )لو( شرط غري جازم )يرى( مضارع  ب جاّر وجمرور متعّلق
مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة )الذين( اسم موصول يف حمّل رفع فاعل )ظلموا( 

 ملا يستقبل من الزمان أستعري من املضّي يف حمّل نصب متعّلق مثل آمنوا )إذ( ظرف
)يرى(, )يرون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون .. والواو فاعل )العذاب(  ب

                                                           
 (  166/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -822
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-827

 ( 2/728دمشق)
 جيوز أن يكون نكرة موصوفة, واْلملة بعده يف حمّل رفع نعت له. - 826
معدودة من غري اَّلّل, وما أثبتناه جيوز تعليق اْلاّر واجملرور ِبحذوف نعت للمفعول الثاين أي يّتخذ أصناما آهلة  - 828

 أعاله جاء على جعل فعل )يّتخذ( متعّديا لواحد.
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مفعول به منصوب )أّن( حرف مشّبه بالفعل )القّوة( اسم أّن منصوب )َّلّل( مثل 
الضمري املستكّن يف  السابق متعّلق ِبحذوف خرب أّن )مجيعا( حال منصوبة من

 اخلرب.
واملصدر املؤّول من أّن وامسها وخربها سّد مسّد مفعويل علموا احملذوف .. وهو 
جواب لو. أي: لو يرى الذين ظلموا العذاب لعلموا أّن القّوة َّلّل مجيعا )الواو( 

 عاطفة )أّن اَّلّل( مثل أّن القوة )شديد( خرب مرفوع )العذاب( مضاف إليه جمرور.
 روائع البيان والتفسري

) وِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اَّللَِّ أَنَداداً ُيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ والَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ -
)  :-رمحه هللا -قال السعدي يف بياهنا -ُحباً َّللَِِّّ

أدلتها القاطعة, ما أحسن اتصال هذه اآلية ِبا قبلها, فإنه تعاىل, ملا بني وحدانيته و 
وبراهينها الساطعة املوصلة إىل علم اليقني, املزيلة لكل شك, ذكر هنا أن } ِمَن 
النَّاِس { مع هذا البيان التام من يتخذ من املخلوقني أندادا هلل أي: نظراء ومثالء, 

 يساويهم يف هللا بالعبادة واحملبة, والتعظيم والطاعة.
علم أنه معاند هلل,  -احلجة, وبيان التوحيد  بعد إقامة -ومن كان هبذه احلالة 

مشاق له, أو معرض عن تدبر آياته والتفكر يف خملوقاته, فليس له أدىن عذر يف 
 ذلك, بل قد حقت عليه كلمة العذاب.

مع هللا, ال يسووهنم باهلل يف اخللق والرزق والتدبري,  /وهؤالء الذين يتخذون األنداد 
وإمنا يسووهنم به يف العبادة, فيعبدوهنم, ليقربوهم إليه, ويف قوله: } اختذوا { دليل 
على أنه ليس هلل ند وإمنا املشركون جعلوا بعض املخلوقات أندادا له, تسمية جمردة, 

َعُلوا َّلِلَِّ ُشرََكاَء ُقْل مَسُّوُهْم أَْم تُ َنبُِّئونَُه ِبَا ولفظا فارغا من املعىن, كما قال تعاىل: } َوجَ 
 ال يَ ْعَلُم يف األْرِض أَْم ِبظَاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل { .

ُ هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يَ تَِّبُعوَن إِ  ال } ِإْن ِهَي ِإال َأمْسَاٌء مَسَّْيُتُموَها أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنزَل اَّللَّ
الظَّنَّ { فاملخلوق ليس ندا هلل ألن هللا هو اخلالق, وغريه خملوق, والرب الرازق ومن 



426 

 

الكامل من كل الوجوه, والعبيد عداه مرزوق, وهللا هو الغين وأنتم الفقراء, وهو 
ناقصون من مجيع الوجوه, وهللا هو النافع الضار, واملخلوق ليس له من النفع والضر 

واألمر شيء, فعلم علما يقينا, بطالن قول من اختذ من دون هللا آهلة وأندادا, سواء  
 كان ملكا أو نبيا, أو صاحلا, صنما, أو غري ذلك, وأن هللا هو املستحق للمحبة

الكاملة, والذل التام, فلهذا مدح هللا املؤمنني بقوله: } َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا َّلِلَِّ { 
أي: من أهل األنداد ألندادهم, ألهنم أخلصوا حمبتهم له, وهؤالء أشركوا هبا, وألهنم 
أحبوا من يستحق احملبة على احلقيقة, الذي حمبته هي عني صالح العبد وسعادته 

ه, واملشركون أحبوا من ال يستحق من احلب شيئا, وحمبته عني شقاء العبد وفوز 
 (829) وفساده, وتشتت أمره.اه 

رمحه هللا يف -قال ابن العثيمني -) وَلْو يَ َرى اَلِذيَن ظََلُموا إْذ يَ َرْوَن الَعَذاَب (-
 تفسريه:

واًل: } ولو قوله تعاىل: } ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب { فيها قراءات؛ أ
يرى الذين ظلموا إذ يَرون العذاب { بياء الغيبة يف } يرى {, وبفتح الياء يف } 
يَرون {؛ ثانياً: } ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب { بتاء اخلطاب يف } ترى 

 {, وبفتح الياء يف } يَرون {؛ وبضمها: } يُرون {؛ فالقراءات إذاً ثالث.
وا {؛ الظلم يف األصل هو النقص؛ ومنه قوله تعاىل: قوله تعاىل: } الذين ظلم

[ أي مل تنقص؛ 77}كلتا اْلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئًا{ ]الكهف: 
ولكنه خيتلف حبسب السياق؛ فقوله تعاىل: } الذين ظلموا { هنا: أي الذين 

 أي نقصوها -نقصوا هللا حقه, حيث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضًا ظلموا أنفسهم 
؛ ألن النفس أمانة عندك جيب أن ترعاها حق رعايتها؛ وهلذا قال تعاىل: -حقها 

                                                           
 ( 87-1/69الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -829
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أمانة [ ؛ فالنفس 17, 9}قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها{ ]الشمس: 
 (877) عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك ظامل لنفسك. اه 

يعاً وَأنَّ اَّللََّ َشِديُد الَعَذاِب(- قال بعضهم: تقدير الكالم: لو عاينوا  )َأنَّ الُقوََّة َّلِلَِّ مجَِ
العذاب لعلموا حينئذ أن القوة هلل مجيًعا, أي: إن احلكم هلوحده ال شريك له, وأن 
مجيع األشياء ِتت قهره وغلبته وسلطانه } َوَأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلَعَذاِب { كما قال: } 

[ يقول: 27,  22َوثَاَقُه َأَحٌد { ]الفجر:  فَ يَ ْوَمِئٍذ ال يُ َعذُِّب َعَذابَُه َأَحٌد * َوال يُوِثقُ 
لو علموا ما يعاينونه هنالك, وما ُيل هبم من األمر الفظيع املنكر اهلائل على 

يف  -رمحه هللا -قاله ابن كثري -اه وكفرهم, النتهوا عما هم فيه من الضالل.شركهم 
 (871)تفسريه . 

 (177ات َّبَ ُعوا ورَأَُوا الَعَذاَب وتَ َقطََّعْت هِبُِم اأَلْسَباُب )إْذ تَ بَ رَّأَ اَلِذيَن اتُِّبُعوا ِمَن اَلِذيَن 
 (872إعراب مفردات اآلية)

)إذ( ظرف للزمن املستقبل بدل من إذ األول من اآلية السابقة )تربأ( فعل ماض 
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )اتّبعوا( فعل ماض مبيّن للمجهول 

والواو نائب فاعل )من( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن مبيّن على الضّم .. 
)تربّأ(, )اتّبعوا( فعل ماض وفاعله )الواو( حالّية )رأوا( فعل  ب يف حمّل جّر متعّلق

ماض وفاعله )العذاب( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )تقّطع( فعل ماض 
 حمّل جّر متعّلق و)التاء( تاء التأنيث )الباء( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف

 )تقّطع( والباء للمجاوزة ِبعىن عن أو للسببية أي بسبب )األسباب( فاعل مرفوع. ب
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 ( 182/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -877
 ( 1/366الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -871
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-872

 ( 2/771دمشق)
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قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسريها -)إْذ تَ بَ رََّأ اَلِذيَن اتُِّبُعوا ِمَن اَلِذيَن ات َّبَ ُعوا (-
 ماخمتصره:

يزعمون أهنم يعبدوهنم يف دار الدنيا, فتقول تربأت منهم املالئكة الذين كانوا 
[ ويقولون: } 77املالئكة: } تَ بَ رَّأْنَا ِإلَْيَك َما َكانُوا ِإيَّانَا يَ ْعُبُدوَن { ]القصص: 

َنا ِمْن ُدوهِنِْم َبْل َكانُوا يَ ْعُبُدوَن اْلِْنَّ َأْكثَ ُرُهْم هِبِْم ُمْؤِمُنوَن { ]سبأ:  ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِي ُّ
[ واْلن أيًضا تتربأ منهم, ويتنصلون من عبادهتم هلم, كما قال تعاىل: } َوَمْن 31

َأَضلُّ ممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم 
َكانُوا بِِعَباَدهِتِْم َكاِفرِيَن { ]األحقاف: َغاِفُلوَن * َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا هَلُْم أَْعَداًء َو 

[ وقال تعاىل: } َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ آهِلًَة لَِيُكونُوا هَلُْم ِعزًّا * َكال َسَيْكُفُروَن 7, 2
ا { ]مرمي:  ْيطَاُن 82, 81بِِعَباَدهِتِْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ [ وقال تعاىل: } َوقَاَل الشَّ

ا ُقِضَي األْمُر ِإنَّ اَّللََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يل َعَلْيُكْم لَ  مَّ
ِمْن ُسْلطَاٍن ِإال َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم يل َفال تَ ُلوُموين َوُلوُموا أَنْ ُفَسُكْم َما أَنَا 

ِبُْصرِِخيَّ ِإيّنِ َكَفْرُت ِبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَ ْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم  ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنْ ُتمْ 
 (877)[. اه 22َعَذاٌب أَلِيٌم { ]إبراهيم: 

 بياناً فقال:–رمحه هللا  -عثيمني بناوزاد العالمة  -
رؤساء } الذين اتَّبعوا {: وهم األتباع, والضعفاء, وما أشبههم؛ فمن ذلك مثاًل: 

الكفر يدعون الناس إىل الكفر, مثل فرعون: فقد دعا إىل الكفر؛ فهو متََّبع؛ وقومه 
متَِّبعون؛ وكذلك غريه من رؤساء الكفر, والضالل, فإهنم أيضًا متََّبعون؛ ومن تبعهم 
فهو متِّبع, فهؤالء يتربأ بعضهم من بعض؛ وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل مناقشة 

 بعضهم بعضاً يف عدة آيات.بعضهم لبعض, وحماجة 
وال يشمل قوله تعاىل: } إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا { من اتبع أئمة 
اهلدى؛ فاملتبعون للرسل ال يتربأ منهم الرسل؛ واملتبعون ألئمة اهلدى ال يتربأ منهم 

                                                           
 ( 366/  1للنشر والتوزيع)  الناشر : دار طيبة -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -877



429 

 

أئمة اهلدى؛ لقوله تعاىل: }األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني{ 
[ ؛ فاألخالء, واألحبة يوم القيامة يتربأ بعضهم من بعض إال 76 ]الزخرف:

 (873) املتقني..اه 
أي: َعاينوا عذاب هللا, وتقطَّعت هبم  )ورَأَُوا الَعَذاَب وتَ َقطََّعْت هِبُِم اأَلْسَباُب(-

قاله ابن كثري (872)احلَيُل وأسباب اخلالص ومل جيدوا عن النار َمْعدال وال َمْصرفا.اه  
 يف تفسريه. -هللارمحه –

ُهْم َكَما تَ بَ رَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اَّللَُّ   أَْعَماهَلُْم وقَاَل اَلِذيَن ات َّبَ ُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنَتبَ رَّأَ ِمن ْ
 (176َحَسَراٍت َعَلْيِهْم وَما ُهم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر )

 (877إعراب مفردات اآلية)
)قال( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل  )الواو( عاطفة

)اتّبعوا( فعل ماض وفاعله )لو( حرف متّن تضّمن معىن الشرط )أّن( حرف مشّبه 
بالفعل للتوكيد )الالم( حرف جّر )نا( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف 

 خرب أّن مقّدم )كرة( اسم أّن منصوب.
ّن وامسها وخربها يف حمّل رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره ثبت واملصدر املؤّول من أ

 أي: لو ثبت حصول الكرّة لنا .. وجواب لو حمذوف تقديره لتربّأنا.
)أن( مضمرة بعد الفاء, وقد اعتمد  ب )الفاء( فاء السببّية )نتربّأ( مضارع منصوب

 حنن.النصب على التميّن املشربة به لو, والفاعل ضمري مسترت تقديره 
واملصدر املؤّول )أن نتربّأ( يف حمّل رفع معطوف على املصدر األول املسبوك من 

 الكالم السابق أي: لو ثبت حصول كرّة لنا فتربئتنا منهم.

                                                           
 (  3/187مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -873
 (   1/366الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -872
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-877

 ( 2/772دمشق)
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)نتربّأ(, )الكاف( حرف  ب )من( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق
على الضّم .. والواو فاعل  جّر وتشبيه )ما( حرف مصدرّي )تربّؤوا( فعل ماض مبينّ 

 )تربّؤوا(. ب )منا( مثل منهم متعّلق
واملصدر املؤّول من )ما( والفعل يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق 

 لفعل نتربّأ.
)الكاف( مثل األول )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر متعلق ِبحذوف مفعول 

 . أي:مطلق و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب .
يريهم رؤية أو ُيشرهم حشرا أو جيزيهم جزاء كذلك. )يري( فعل مضارع مرفوع 
وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به أّول 
)اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )أعمال( مفعول به ثان منصوب و)هم( مضاف 

, )عليهم( «876»لنصب الكسرة إليه )حسرات( مفعول به ثالث منصوب وعالمة ا
, )الواو( عاطفة أو حالّية )ما( «878»مثل منهم متعّلق ِبحذوف نعت حلسرات 

نافية عاملة عمل ليس )هم( ضمري منفصل يف حمل رفع اسم ما )الباء( حرف جّر 
زائد )خارجني( جمرور لفظا منصوب حماّل خرب ما, وعالمة اْلّر الباء )من النار( 

 )خارجني(. ب جاّر وجمرور متعّلق
 روائع البيان والتفسري

ُهْم َكَما تَ بَ رَُّءوا ِمنَّا ( -  -فسرها ابن كثري)وقَاَل اَلِذيَن ات َّبَ ُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنَتبَ رََّأ ِمن ْ
 فقال ماخمتصره : -رمحه هللا

أي: لو أن لنا َعْودةإىل الدار الدنيا حىت نَ َتبَ رَّأ من هؤالء ومن عبادهتم, فال نلتفت 
إليهم, بل نوحد هللا وحده بالعبادة. وهم كاذبون يف هذا, بل لو ُرّدوا لعادوا ملا هنوا 

 عنه. كما أخرب هللا تعاىل عنهم بذلك؛ وهلذا قال: } َكَذِلَك يُرِيِهُم اَّللَُّ أَْعَماهَلُمْ 
                                                           

 أو هو حال إذا اعتربت الرؤية بصريّة. -876
 وجيوز تعليقه حبسرات ألنه اسم مصدر - 878
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َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر { أي: تذهب وتضمحل كما قال هللا 
[ 27تعاىل: } َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثورًا { ]الفرقان: 

 (879)اه .
قال  -ْيِهْم وَما ُهم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر()َكَذِلَك يُرِيِهُم اَّللَُّ أَْعَماهَلُْم َحَسَراٍت َعلَ -

 :-رمحه هللا -البغوي
ُ { وقيل بعضهم من  يكترب :} َكَذِلك { أي كما أراهم العذاب كذلك } يُرِيِهُم اَّللَّ

بعض يريهم هللا } أَْعَماهَلُْم َحَسَراٍت { ندامات } َعَلْيِهْم { مجع حسرة قيل يريهم 
هللا ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون مِلَ عملوا, وقيل يريهم ما تركوا من احلسنات 
فيندمون على تضييعها وقال ابن كيسان: إهنم أشركوا باهلل األوثان رجاء أن تقرهبم 

 عز وجل, فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه ِتسروا وندموا. قال إىل هللا
 :السدي: ترفع هلم اْلنة فينظرون إليها وإىل بيوهتم فيها لو أطاعوا هللا فيقال هلم

تلك مساكنكم لو أطعتم هللا, مث تقسم بني املؤمنني فذلك حني يندمونويتحسرون 
 (837) ه }َوَماُهْم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّار{.ا

ُ  وزاد أبو جعفر الطربي بيانًا شافيًا وهو يبني املقصود بقوله تعاىل- )يُرِيِهُم اَّللَّ
 ماخمتصره: -رمحه هللا -َأْعَماهَلُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم( فقال

فإن قال لنا قائل: فكيف يَ َرون أعماهلم َحسرات عليهم, وإمنا يتندم املتندم َعلى  
ه" وقد علمت أّن الكفار مل يكن هلم من األعمال ما تَ ْرك اخلريات وفوهتا إيا

يتنّدمون على تركهم االزدياَد منه, فرييهم هللا قليَله! بل كانت أعماهلم كلها معاصَي 
 هلل, وال حسرَة عليهم يف ذلك, وإمنا احلسرة فيما مل يَعملوا من طاعة هللا"

ما قالوا, مث خنرب  قيل: إن أهل التأويل يف تأويل ذلك خمتلفون, فنذكر يف ذلك
 بالذي هو أوىل بتأويله إن شاء هللا.

                                                           
 ( 368/  1يع) الناشر : دار طيبة للنشر والتوز  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -879
 (  1/187الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-837
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فقال بعضهم: معىن ذلك: كذلك يريهم هللا أعماهلم اليت فرضها عليهم يف الدنيا 
فضيَّعوها ومل يعملوا هبا, حىت استوجب ما كان هللا أعدَّ هلم, لو كانوا عملوا هبا يف 

الذي  -ه. فصار ما فاهتم من الثواب حياهتم, من املساكن والنِّعم غريُهْم بطاعته ربَّ 
ه هلم عنده لو كانوا أطاعوه يف الدنيا, إذ عاينوهعند دخول النار أو قبل  كان هللا أعدَّ

 أًسى وندامًة وحسرًة عليهم. -ذلك
مث قال: وقال -رمحه هللا -من أصحاب هذا التأويل السدي-رمحه هللا–وذكر 

رات عليهم, مل َعملوها" وهال عملوا آخرون: كذلك يُريهم هللا أعماهلم السيئة حس
 بغريها مما يُرضي هللا تعاىل ذكره"

مث رجح األصح عنده فقال: وأوىل  -رمحهما هللا-وذكر ممنقال بذلك الربيع وابن زيد
التأويلني باآلية تأويل من قال: معىن قوله:"كذلك يُريهم هللا أعماهلْم َحسرات 

هلم اخلبيثة حسرات عليهم, مل عملوا هبا" عليهم", كذلك يُرِي هللا الكافرين أعما
وهال عملوا بغريها" فندموا على ما فرط منهم من أعماهلم الرديئة, إذ رأوا جزاءها 

 (831)ندًما عليهم.اه من هللا وعقاهبا, ألن هللا أخرب أنه يريهم أعماهلم 
ْيطَاِن إنَُّه َلُكْم يَا أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يِف اأَلْرِض َحالاًل طَيِّباً وال  تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ

ِبنٌي )  (178َعُدوى مُّ
 (832إعراب مفردات اآلية)

)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب بالنداء 
)ها( حرف تنبيه )الناس( بدل من أي تبعه يف الرفع لفظا )كلوا( فعل أمر مبيّن على 

.. والواو فاعل )من( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر حذف النون 

                                                           
  298/   7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -831

/ 2376  ) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-832

 ( 2/272دمشق)
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,, )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما «837»)كلوا(  ب متعّلق
)حالال( يف إعرابه أوجه: األول: مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي 

 أكال حالال.
  حالال. الثالث: مفعول به لالثاين: حال من ما أي: كلوا الذي تنتجه األرض 

)كلوا(, وهي صفة ملوصوف حمذوف أي كلوا إنتاجا حالال. )طيبا( فيه وجهان: 
)حالال( إذا أعرب مفعوال به أو حاال. الثاين: أن يكون   األول: أن يكون نعتا ل

مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر إذا أعرب حالال مفعول به أي: كلوا احلالل ممّا يف 
ال طّيبا. )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تّتبعوا( مضارع جمزوم وعالمة األرض أك

والواو فاعل )خطوات( مفعول به منصوب وعالمة النصب ..جزمه حذف النون 
الكسرة )الشيطان( مضاف إليه جمرور )إّن( حرف مشّبه بالفعل و)اهلاء( ضمري 

ق ِبحذوف حال من اسم إّن )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعلّ 
)عدّو( خرب مرفوع )مبني( نعت لعدّو مرفوع  -نعت تقّدم على املنعوت -عدو

 مثله.
 روائع البيان والتفسري

ْيطَاِن إنَُّه - )يَا أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف اأَلْرِض َحالاًل طَيِّبًا وال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ
ِبنيٌ   يف تفسريها إمجااًل: -رمحه هللا–السعدي (قال َلُكْم َعُدوى مُّ

هذا خطاب للناس كلهم, مؤمنهم وكافرهم, فامنت عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من 
مجيع ما يف األرض, من حبوب, ومثار, وفواكه, وحيوانات, حالة كوهنا } َحالال { 

 أي: حملال لكم تناوله, ليس بغصب وال سرقة, وال حمصال ِبعاملة حمرمة أو على
 وجه حمرم, أو معينا على حمرم.

} طَيًِّبا { أي: ليس خببيث, كامليتة والدم, وحلم اخلنزير, واخلبائث كلها, ففي هذه 
اآلية, دليل على أن األصل يف األعيان اإلباحة, أكال وانتفاعا, وأن احملرم نوعان: 

                                                           
 جيوز تعليقه ِبحذوف حال من )حالال( إذا أعربت مفعوال به عامله كلوا. - 837



434 

 

هو إما حمرم لذاته, وهو اخلبيث الذي هو ضد الطيب, وإما حمرم ملا عرض له, و 
 احملرم لتعلق حق هللا, أو حق عباده به, وهو ضد احلالل.

وفيه دليل على أن األكل بقدر ما يقيم البنية واجب, يأمث تاركه لظاهر األمر, وملا 
هناهم عن اتباع } ُخطَُواِت  -إذ هو عني صالحهم  -أمرهم باتباع ما أمرهم به 

ْيطَاِن { أي: طرقه اليت يأمر هبا, وهي مجيع ا ملعاصي من كفر, وفسوق, وظلم, الشَّ
ويدخل يف ذلك ِترمي السوائب, واحلام, وحنو ذلك, ويدخل فيه أيضا تناول 
املأكوالت احملرمة, } ِإنَُّه َلُكْم َعُدوى ُمِبنٌي { أي: ظاهر العداوة, فال يريد بأمركم إال 

 (833) غشكم, وأن تكونوا من أصحاب السعري. اه 
ْيطَاِن عن تفسري قوله تعاىل -رمحه هللا-وقال ابن عثيمني- :) وال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ

ِبنيٌ   ( يف بيانه لفوائد هذه اْلزئية من اآلية مانصه:إنَُّه َلُكْم َعُدوى مُّ
"ِترمي اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعاىل: ؛ ومن ذلك األكل بالشمال, والشرب 

أكل أحدكم بشماله, وال يشرب ال ي»بالشمال؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
(؛ ومن اتباع خطوات 832«)بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله, ويشرب بشماله

الشيطان القياس الفاسد؛ ألن أول من قاس قياسًا فاسدًا هو إبليس؛ ألن هللا ملا 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمنْ   أمره بالسجود آلدم عارض هذا األمر بقياس فاسد: قال: ) أَنَا َخي ْ

ص[؛ يعين: فكان األوىل هو الذي يسجد؛ فهذا قياس -67نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي]
يف مقابلة النص؛ فاسد االعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضًا احلسد؛ ألن 
الشيطان إمنا قال ذلك حسدًا آلدم؛ وهو أيضًا دأب اليهود, كما قال تعاىل: }ود 

من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم{  كثري من أهل الكتاب لو يردونكم

                                                           
 (  1/87الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -833
 بابآدابالطعاموالشرابوأحكامهما.-7673برقم/ احلديث أخرجه مسلم بسنده عن ابن عمر- 832
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[ ؛ وكل ُخلق ذميم, أو عمل سوء, فإنه من خطوات 179]البقرة: 
 (837)الشيطان.اه 

وِء واْلَفْحَشاِء وَأن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ال تَ ْعَلُموَن ) َا يَْأُمرُُكم بِالسُّ  (179إمنَّ
 (836إعراب مفردات اآلية)

ومكفوفة ال عمل هلا )يأمر( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره )إمنا( كافّة 
)يأمر(,  ب هو و)كم( ضمري مّتصل مفعول به )بالسوء( جاّر وجمرور متعّلق

)الفحشاء( معطوف على السوء حبرف العطف جمرور مثله )الواو( عاطفة )أن( 
النون .. حرف مصدرّي ونصب )تقولوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف 

 والواو فاعل.
واملصدر املؤّول )أن تقولوا ..( يف حمّل جّر معطوف على السوء والفحشاء أي بأن 

 )تقولوا( بتضمينه معىن تتقّولوا. ب تقولوا على اَّلّل. )على اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق
مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )ال( نافية )تعلمون( « 838»)ما( اسم موصول 

 والواو فاعل. ...ع مضارع مرفو 
 روائع البيان والتفسري

وِء واْلَفْحَشاِء وَأن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ال تَ ْعَلُموَن(- َا يَْأُمرُُكم بِالسُّ قال ابن كثري -)إمنَّ
 يف تفسريها إمجااًل مانصه:

أيإمنا يأمركم عدوّكم الشيطان باألفعال السيئة, وأغلظ منها الفاحشة كالزنا وحنوه, 
وأغلظ من ذلك وهو القول على هللا بال علم, فيدخل يف هذا كل كافر وكل مبتدع 

 (839أيًضا.اه )
                                                           

 (  197/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -837
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-836

 (777/ 2دمشق)
 أو نكرة, موصوفة, واْلملة بعدها يف حمّل نصب نعت هلا. - 838
 (  369/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -839
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 اَل  َما اَّللَِّ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنْ لقوله تعاىل : ) رمحه هللا يف تقسريه-وأضاف الشنقيطي-
 ( مانصه:تَ ْعَلُمونَ 

مل يبني هنا هذا الذي يقولونه عليه بغري علم , ولكنه فصله يف مواضع أخر , فذكر  
أن ذلك الذي يقولونه بغري علم ؛ هو أن هللا حرم البحائر والسوائب وحنوها , وأن 

فصرح بأنه مل  -سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا  -له أوالدا , وأن له شركاء 
ريَةٍ  ِمنْ  اَّللَُّ  َجَعلَ  َماُيرم ذلك بقوله : )  الَِّذينَ  َوَلِكنَّ  َحامٍ  َواَل  َوِصيَلةٍ  َواَل  َسائَِبةٍ  َواَل  حبَِ

 اَّللَُّ  َرَزقَ ُهمُ  َما َوَحرَُّموا, وقوله : ) (177 \املائدة) اْلَكِذبَ  اَّللَِّ  َعَلى يَ ْفتَ ُرونَ  َكَفُروا
 َلُكمْ  اَّللَُّ  أَنْ َزلَ  َما أَرَأَيْ ُتمْ  ُقلْ [ , وقوله : )137 \ األنعامه( اآلية ] اَّللَِّ  َعَلى اْفرتَاءً 

 ِلَما تَ ُقوُلوا َواَل [ , وقوله : )29 \ يونس( اآلية ]َوَحاَلاًل  َحَراًما ِمْنهُ  َفَجَعْلُتمْ  رِْزقٍ  ِمنْ 
[ إىل غري ذلك 117 \ النحل( ]َحَرامٌ  َوَهَذا َحاَللٌ  َهَذا اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ 

ا َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ من اآليات , ونزه نفسه عن الشركاء املزعومة بقوله : ) ( ُيْشرُِكونَ  َعمَّ
ا َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ ] [ وحنوها من اآليات ونزه نفسه عن 18 \يونس] ُيْشرُِكونَ  َعمَّ

[ وحنوها من 117 \ البقرة( ]ُسْبَحانَهُ  اَوَلدً  اَّللَُّ  اختََّذَ  َوقَاُلوااألوالد املزعومة بقوله : )
اآليات فظهر من هذه اآليات تفصيل )ما( أمجل يف اسم املوصول الذي هو )ما( 

 (827)اه ( .تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما اَّللَِّ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنْ من قوله : )
} وأن تقولوا  وللعالمة ابن عثيمني فوائد جليلة يف بيان هذه اْلزئية من اآلية:-

 ما ال تعلمون { فقاملاخمتصره: هللاعلى 
 والقول على هللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل ثالثة أقسام:

القسم األول: أن يقول على هللا ما يعلم أن هللا قاله؛ هذا جائز؛ ويصل إىل حد 
 الوجوب إذا دعت احلاجة إليه.

                                                           
 1) لبنان –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 827

 /38) 
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ل خالفه؛ فهذا حرام؛ وهذا أشد القسم الثاين: أن يقول على هللا ما يعلم أن هللا قا
 األقسام ملا فيه من حمادة هللا.

 القسم الثالث: أن يقول على هللا ما ال يعلم أن هللا قاله؛ وهذا حرام أيضاً.
فصار القول على هللا حرامًا يف حالني؛ إحدامها: أن يقول على هللا ما ال يعلم أن 

  ما يعلم أن هللا قال خالفه.هللا قاله, أم مل يقله؛ والثانية: أن يقول على هللا
وقوله تعاىل: } وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون { يشمل القول على هللا يف ذاته ,  

كالقائلني أنه سبحانه وتعاىل ليس بداخل العامل, وال خارجه, وال متصل, وال 
أن  منفصل, وال فوق العامل, وال ِتت؛ هؤالء قالوا على هللا بال علم؛ بل ِبا يُعلم

 األمر خبالفه.
ويشمل القول على هللا يف أمسائه , مثل أن يقول: إن أمساء هللا سبحانه وتعاىل 
أعالم جمردة ال ِتمل معاين, وال صفات: فهو مسيع بال مسع؛ وبصري بال بصر؛ 

 وعليم بال علم؛ فهو عليم بذاته ال بعلم هو وصفه
أن يثبتوا بعض الصفات دون ويشمل أيضاً من قال يف صفات هللا ما ال يعلم, مثل 

بعض, فيقولون فيما نفوه: أراد به كذا, ومل يرد به كذا؛ فقالوا على هللا بال علم من 
 وجهني:

 الوجه األول: أهنم نفوا ما أراد هللا بال علم.
والثاين: أثبتوا ما مل يعلموا أن هللا أراده؛ فقالوا مثاًل: } استوى على العرش { 

ستوىل عليه؛ قالوا على هللا بال علم من وجهني؛ الوجه [ ِبعىن ا23]األعراف: 
األول: نفيهم حقيقة االستواء بال علم؛ والثاين: إثباهتم أهنا ِبعىن االستيالء بال 
علم. كذلك يشمل القول على هللا بال علم يف أفعاله , مثل أن يثبتوا أسبابًا مل 

بههم؛ هؤالء قالوا على هللا بال جيعلها هللا أسباباً, كمثل املنجمني, واخلرَّاصني, وش
علم يف أفعاله, وخملوقاته؛ فيقولون: سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو ال يُعلم أنه 

 كوناً, وال شرعاً.  ,سبب له
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« هذا حرام»ويشمل أيضًا القول على هللا بال علم يف أحكامه ؛ مثل أن يقول: 
هللا أوجبه؛ وهم كثريون وهو ال يعلم أن « واجب»وهو ال يعلم أن هللا حرمه؛ أو 

جداً؛ ومنهم العامة, ومنهم أدعياء العلم الذي يظنون أهنم علماء وليس عندهم 
 .علم

 خالصة كالمه فقال: –رمحه هللا -مث ذكر
فالقول على هللا بال علم يف ذاته, أو أمسائه, أو صفاته, أو أفعاله, أو أحكامه, كل 

ل على ذلك إال حمبة الشرف, ذلك من أوامر الشيطان؛ والغالب أنه ال ُيم
والسيادة, واْلاه؛ وإال لو كان عند اإلنسان تقوى اللتزم األدب مع هللا عز وجل, 

 (821) م.اه ومل يتقدم بني يدي هللا ورسوله, وصار ال يقول على هللا إال ما يعل
ُ قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما  َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََو َلْو َكاَن آبَاُؤُهْم وإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اَّللَّ أَْلَفي ْ

 (167ال يَ ْعِقُلوَن َشْيئاً وال يَ ْهَتُدوَن )
 (822إعراب مفردات اآلية)

)قالوا(  ب )الواو( عاطفة )إذا( ظرف ملا يستقبل من الزمان مبيّن يف حمّل نصب متعّلق
مري مّتصل يف حمّل )قيل( فعل ماض مبيّن للمجهول )الالم( حرف جّر و)هم( ض

والواو فاعل )ما(  ...)قيل(. )اتّبعوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون  ب جّر متعّلق
اسم موصول يف حمل نصب مفعول به )أنزل( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل 
مرفوع )قالوا( فعل ماض وفاعله )بل( حرف إضراب وابتداء )نتّبع( مضارع مرفوع 
والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )ما( مثل األول )ألفى( فعل ماض مبيّن على 

حمّل رفع فاعل )على( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف  السكون و)نا( ضمري مّتصل يف
حمّل جّر متعّلق ِبحذوف مفعول به ثان )آباء( مفعول به أول منصوب و)نا( 

                                                           
 ( 197/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -821
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-822

 ( 2/778دمشق)
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مضاف إليه )اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري )الواو( عاطفة تقّدمت عليها اهلمزة 
للصدارة )لو( حرف شرط غري جازم )كان( فعل ماض ناقص )آباء( اسم كان 

و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )ال( نافية )يعقلون( مضارع مرفوع .. مرفوع 
 والواو فاعل )شيئا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ال يهتدون( مثل ال يعقلون.

 روائع البيان والتفسري
َنا َعَليْ - ِه آبَاَءنَا َأَو َلْو َكاَن )وإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اَّللَُّ قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ

بن كثري يف تفسريها إمجاالً اقال احلافظ -آبَاُؤُهْم ال يَ ْعِقُلوَن َشْيئًا وال يَ ْهَتُدوَن(
 مانصه:

قول تعاىل: } َوِإَذا ِقيَل { هلؤالء الكفرة من املشركني: } اتَِّبُعوا َما أَنزَل اَّللَُّ { على 
واْلهل, قالوا يف جواب ذلك: } َبْل نَ تَِّبُع َما  رسوله, واتركوا ما أنتم فيه من الضالل

َنا { أي: وجدنا } َعَلْيِه آبَاَءنَا { أي: من عبادة األصنام واألنداد. قال هللا  أَْلَفي ْ
تعاىل منكًرا عليهم: } أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم { أي: الذين يقتدون هبم ويقتفون أثرهم 

 (827ُدوَن { أي: ليس هلم فهم وال هداية!!.اه )} ال يَ ْعِقُلوَن َشْيًئا َوال يَ ْهتَ 
فاكتفوا بتقليد اآلباء, وزهدوا يف اإلميان  مضيفًا : -رمحه هللا –وقال السعدي -

باألنبياء, ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس, وأشدهم ضالال وهذه شبهة لرد احلق 
فلو واهية, فهذا دليل على إعراضهم عن احلق, ورغبتهم عنه, وعدم إنصافهم, 

هدوا لرشدهم, وحسن قصدهم, لكان احلق هو القصد, ومن جعل احلق قصده, 
 (823) ووازن بينه وبني غريه, تبني له احلق قطعا, واتبعه إن كان منصفا.اه 

وَمَثُل اَلِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل اَلِذي يَ ْنِعُق ِبَا ال َيْسَمُع إالَّ ُدَعاًء وِنَداًء ُصمى بُْكٌم ُعْمٌي 
 (161ال يَ ْعِقُلوَن )فَ ُهْم 

                                                           
 (   387/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -827
 (  1/81الناشر : مؤسسة الرسالة) -ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن  -823
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 (822إعراب مفردات اآلية)
)الواو( استئنافّية )مثل( مبتدأ مرفوع )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر مضاف 
إليه )كفروا( فعل ماض وفاعله )كمثل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ 

مرفوع والفاعل )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )ينعق( مضارع 
ضمري مسترت تقديره هو, وهو العائد )الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل 

)ينعق(, )ال( نافية )يسمع( مثل ينعق )إال( أداة حصر )دعاء( مفعول  ب جّر متعّلق
به منصوب )نداء( معطوف على دعاء بالواو منصوب مثله )صّم( خرب ملبتدأ 

خرب ثان مرفوع )عمي( خرب ثالث مرفوع )الفاء( حمذوف تقديره هم مرفوع )بكم( 
عاطفة لربط املسّبب بالسبب )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )ال( نافية 

 )يعقلون( مضارع مرفوع.والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

وِنَداًء ُصمى بُْكٌم ُعْمٌي )وَمَثُل اَلِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل اَلِذي يَ ْنِعُق ِبَا ال َيْسَمُع إالَّ ُدَعاًء -
 -اختلف أهل التأويل يف معىن ذلك,وبنيقال أبو جعفر الطربي:-فَ ُهْم ال يَ ْعِقُلوَن(

 ختالف يف قوله:هذا اال -رمحه هللا
فقال بعضهم: معىن ذلك: مثل الكافر يف قلة فهمه عن هللا ما يُتلى عليه يف كتابه, 

 ويوعظ به مثُل البهيمة اليت تسمع الصوَت وُسوء قبوله ملا يدعى إليه من توحيد هللا
 إذا نُعق هبا, وال تعقُل ما يقال هلا.

 وذكر ممن قال بذلك مثل عكرمة وابن عباس وجماهد وقتادة وغريهم..مث قال:
ال  وقال آخرون: معىن ذلك: وَمثل الذين كفروا يف ُدعائهم آهلتهم وأوثاهنم اليت

ال يسمع إال ُدعاًء ونداًء, وذلك الصدى تسمع وال تعقل, كمثل الذي يَنعق ِبا 
زيد ,  االذي يسمع صوته, وال يفهم به عنه الناعُق شيًئا,وذكر ممن قال ذلك أب

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-822

 ( 2/737دمشق)
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رجح القول األولوقال: وإمنا اخرتنا هذا التأويل, ألن هذه اآلية  -رمحه هللا -ولكنه
نزلت يف اليهود, وإياهم َعىن هللا تعاىل ذكره هبا, ومل تكن اليهود أهل أوثان 

إذ كان -يَعبدوهنا, وال أهل أصنام يُعظموهنا ويرجون نَفعها أو َدفع ضرها. وال وجه 
َمثل الذين كفروا يف ندائهم اآلهلة ل ذلك أنه ِبعىن: لتأويل من تأوّ  -ذلك كذلك

 (827)وُدعائهم إياها.اه 
 يف بياهنا إمجااًل مانصه: -رمحه هللا -وقال السعدي-

ملا بني تعاىل عدم انقيادهم ملا جاءت به الرسل, وردهم لذلك بالتقليد, علم من 
ل أحد أهنم لن ذلك أهنم غري قابلني للحق, وال مستجيبني له, بل كان معلوما لك

يزولوا عن عنادهم, أخرب تعاىل, أن مثلهم عند دعاء الداعي هلم إىل اإلميان كمثل 
البهائم اليت ينعق هلا راعيها, وليس هلا علم ِبا يقول راعيها ومناديها, فهم يسمعون 

جمرد الصوت, الذي تقوم به عليهم احلجة, ولكنهم ال يفقهونه فقها ينفعهم, فلهذا  
 يسمعون احلق مساع فهم وقبول, عميا ال ينظرون نظر اعتبار, بكما كانوا صما ال

 فال ينطقون ِبا فيه خري هلم.
والسبب املوجب لذلك كله, أنه ليس هلم عقل صحيح, بل هم أسفه السفهاء, 

 وأجهل اْلهالء.
عن الفساد, وهني عن اقتحام  يدَ فهل يسرتيب العاقل, أن من دعي إىل الرشاد, وذِ 

فعصى الناصح, وتوىل عن  ,العذاب, وأمر ِبا فيه صالحه وفالحه, وفوزه, ونعيمه
أن هذا ليس له  -أمر ربه, واقتحم النار على بصرية, واتبع الباطل, ونبذ احلق 

"! مسكة من عقل, وأنه لو اتصف باملكر واخلديعة والدهاء, فإنه من أسفه السفهاء
 (826)اه 

                                                           
  712/  7لة ) الناشر : مؤسسة الرسا -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -827

/ 2371  ) 
 (  1/81الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -826
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أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْ َناُكْم واْشُكُروا َّلِلَِّ إن ُكنُتْم إيَّاُه تَ ْعُبُدوَن  يَا
(162) 

 (828إعراب مفردات اآلية)
, )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب بدل من أّي «829»)يأيّها( سبق إعراهبا 

مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )آمنوا( فعل ماض وفاعله )كلوا( فعل أمر 
, )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل «877»)كلوا(  ب )من طّيبات( جاّر وجمرور متعّلق

جّر مضاف إليه )رزقنا( فعل ماض مبيّن على السكون و)نا( فاعل و)كم( مفعول 
 )اشكروا(, )إن( ب به )الواو( عاطفة )اشكروا( مثل كلوا )َّلّل( جاّر وجمرور متعّلق

حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبين على السكون يف حمّل جزم فعل 
الشرط .. و)مت( ضمري اسم كان )إياه( ضمري بارز منفصل مبيّن على الضم يف حمّل 

 نصب مفعول به مقّدم )تعبدون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

)يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْ َناُكْم واْشُكُروا َّلِلَِّ إن ُكنُتْم إيَّاُه -
 تَ ْعُبُدوَن( 

 يف تفسريها إمجااًل: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي -
يعين: اطَعموا من َحالل الرزق الذي أحللناُه لكم, فطاب لكم بتحليلي إياه لكم, 

كنتم ِتّرِموَن أنتم, ومل أكن حرمته عليكم, من املطاعم واملشارب."واشكروا هلل", مما  
يقول: وأثنوا على هللا ِبا هو أهله منكم, على النعم اليت رزقكم َوطيَّبها لكم."إن  

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-828

 ( 2/731دمشق)
 من هذه السورة. 178اآلية  انظر- 829
 أو ِبحذوف حال من مفعول كلوا أي: كلوا رزقكم حال كونه بعض طّيبات ما رزقناكم. - 877
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كنتم إياه تعبدون", يقول: إن كنتم منقادين ألمره سامعني مطيعني, فكلوا مما أباح 
 (871)لكم, ودعوا يف ِترميه خطوات الشيطان. اه لكم أكله وحلله وطيَّبه 

هذا أمر للمؤمنني خاصة, يف تفسريها بيانًا شافيًا فقال:-رمحه هللا -السعدي وزاد-
بعد األمر العام, وذلك أهنم هم املنتفعون على احلقيقة باألوامر والنواهي, بسبب 

إنعامه, باستعماهلا إمياهنم, فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق, والشكر هلل على 
بطاعته, والتقوي هبا على ما يوصل إليه, فأمرهم ِبا أمر به املرسلني يف قوله } يَا 

 أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا { .
فالشكر يف هذه اآلية, هو العمل الصاحل, وهنا مل يقل "حالال"ألن املؤمن أباح هللا 

 من الرزق خالصة من التبعة, وألن إميانه ُيجزه عن تناول ما ليس له. له الطيبات
وقوله } ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن { أي: فاشكروه, فدل على أن من مل يشكر هللا, مل 
يعبده وحده, كما أن من شكره, فقد عبده, وأتى ِبا أمر به, ويدل أيضا على أن 

وله, واألمر بالشكر عقيب النعم؛ ألن الشكر أكل الطيب سبب للعمل الصاحل وقب
كما أن الكفر ينفر النعم املفقودة   ,ُيفظ النعم املوجودة, وجيلب النعم املفقودة

 (872)ويزيل النعم املوجودة..اه 
َم وحلََْم اخلِنزِيِر وَما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اَّللَِّ َفَمِن اضْ  ْيَتَة والدَّ

َ
َا َحرََّم َعَلْيُكُم امل َر بَاٍغ إمنَّ طُرَّ َغي ْ

َ َغُفوٌر رَِّحيٌم )  (167وال َعاٍد َفال إمْثَ َعَلْيِه إنَّ اَّللَّ
 (877إعراب مفردات اآلية)

)إمّنا( كافّة ومكفوفة ال عمل هلا )حّرم( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
)حّرم(, )امليتة( مفعول  ب أي اَّلّل )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق

                                                           
 / 716/  7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -871

2376  ) 
 (  1/81الناشر : مؤسسة الرسالة) -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -872
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-877

 ( 2/737دمشق)
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به منصوب )الدم, حلم( امسان معطوفان على امليتة حبريف العطف منصوبان مثله 
مبيّن يف حمّل « 873»)اخلنزير( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول 

نصب معطوف على امليتة )أهّل( فعل ماض مبيّن للمجهول )الباء( حرف جّر 
 ْلاّر واجملرور ناب مناب الفاعل )لغري( جاّر وجمرور متعّلقو)اهلاء( يف حمّل جّر وا

)أهّل(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الفاء( استئنافّية )من( اسم شرط  ب
جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )اضطّر( فعل ماض مبيّن للمجهول ونائب الفاعل 

اعل )باغ( مضاف إليه ضمري مسترت تقديره هو )غري( حال منصوبة من نائب الف
جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على الياء احملذوفة )الواو( عاطفة )ال( زائدة 
لتأكيدالنفي )عاد( معطوفة على باغ جمرور مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على 

 الياء احملذوفة )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( نافية للجنس )إمث( اسم ال مبيّن على
الفتح يف حمّل نصب )عليه( مثل عليكم متعّلق ِبحذوف خرب ال )إّن( حرف مشّبه 
بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )غفور( خرب إّن مرفوع )رحيم( 

 خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

َم وحلََْم اخلِنزِيِر - ْيَتَة والدَّ
َ

َا َحرََّم َعَلْيُكُم امل بني ابن -وَما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اَّللَِّ ()إمنَّ
 رمحه هللا:-عثيمينتفسريها إمجااًل فقال

إثبات « احلصر»عليكم امليتة {؛ } إمنا { أداة حصر؛ و قوله تعاىل:} إمنا حرم
احلكم يف املذكور, ونفيه عما سواه؛ فالتحرمي حمصور يف هذه األشياء؛ واملعىن: ما 

ِبعىن املنع؛ ومعىن } حرم عليكم { أي « التحرمي»و  ؛...حرم عليكم إال امليتة
منعكم أي حرم عليكم أكلها ؛ والدليل أنه حرم أكلها اآلية اليت قبلها: }يا أيها 

[ ؛ مث قال تعاىل: } إمنا 162الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم{ ]البقرة: 
إمنا حرم عليكم مث استثىن فقال: } « كلوا»حرم عليكم امليتة {؛ فكأنه قال: 

                                                           
 أو نكرة موصوفة .. واْلملة بعدها نعت هلا-873
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{ أي فال تأكلوها؛ و} امليتة { يف اللغة ما مات حتف أنفه يعين بغري  ...امليتة
أما يف الشرع: فهي ما مات بغري ذكاة شرعية, كالذي مات  ,فعل من اإلنسان

حتف أنفه؛ أو ذبح على غري اسم هللا؛ أو ذبح ومل ينهر الدم؛ أو ذكاه من ال ِتل 
 تذكيته, كاجملوسي, واملرتد.

معروف؛ واملراد به هنا « الدم»قوله تعاىل: } والدم { يعين: وحرم عليكم الدم؛ و 
ى يف اللحم, والعروق, ودم الكبد, والقلب؛ لقوله الدم املسفوح دون الذي يبق

تعاىل: }قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرمًا على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو 
 [ .132دماً مسفوحاً أو حلم خنزير فإنه رجس{ ]األنعام: 

حيوان « اخلنزير»قوله تعاىل: } وحلم اخلنزير { أي: وحرم عليكم حلم اخلنزير؛ و 
 ر؛ قيل: إنه يأكل العذرات.معروف قذ

قوله تعاىل: } وما أهلَّ به لغري هللا { يعين: وحرم عليكم ما أهلَّ به لغري هللا؛ 
(؛ 872«)إذا استهل املولود ورث»هو رفع الصوت؛ ومنه احلديث: « اإلهالل»و

, «باسم املسيح»واملراد به هنا ما ذكر عليه اسم غري هللا عند ذحبه مثل أن يقول: 
 (877) اه , وحنو ذلك.«باسم الالت», أو «باسم جربيل», أو «حممد باسم»أو 

)إمنا حرم عليكم امليتة والدم(فائدة وللعالمة الشنقيطي يف تفسريه لبيان قوله تعاىل -
 ماخمتصره: -رمحه هللا-جليلة نذكرها هنا ..قال 

أنواع امليتة والدم حرام , ولكنه بني يف موضع آخر أن  ظاهر هذه اآلية أن مجيع 
ميتة البحر خارجة عن ذلك التحرمي وهو قوله : )أحل لكم صيد البحر وطعامه( 

[ , إذ ليس للبحر طعام غري الصيد إال ميتته . وما ذكره بعض 97 \ املائدةاآلية ]
املراد بصيده الطري منه  العلماء من أن املراد بطعامه قديده اجملفف بامللح مثال , وأن

                                                           
(  2927)  " رواهأبوداود 273/  1" السلسلةالصحيحة" قاالأللبانيفي -872

 728:  فيصحيحاْلامع  برقم -رمحه هللا -عنمحمدبنإسحاقعنيزيدبنعبداللهبنقسيطعن أبيهريرةمرفوعا,وذكره
 ( 273/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -877
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, فهو خالف الظاهر ؛ ألن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا , ومجهور 
العلماء على أن املراد بطعامه ميتته منهم : أبو بكر الصديق , وزيد بن ثابت 

 -رضي هللا عنهم  -( 878(, وعبد هللا بن عمر , وأبو أيوب األنصاري)876)
بد الرمحن , وإبراهيم النخعي, واحلسن البصري أمجعني وعكرمة , وأبو سلمة بن ع

                                                           
بد عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري النجاري وأمه النوار بنت هو ابن زيد بن لوذان بن عمرو بن ع -876

مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار يكىن أبا سعيد وقيل يكىن أبا عبد الرمحن قاله اهليثم بن 
عليه وسلم املدينة ابن إحدى عدي وقيل: يكىن أبا خارجة بابنه خارجة, يقال: إنه كان يف حني قدوم رسول هللا صلى هللا 

عشرة سنة وكان يوم بعاث ابن ست سنني وفيها قتل أبوه. وقال الواقدي استصغره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر 
 مجاعة فردهم منهم زيد بن ثابت فلم يشهد بدراً.

  قال أبو عمر: مث شهد أحداً وما بعدها من املشاهد. وقيل: إن أول مشاهده اخلندق.
وكان زيد يكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي وغريه, وكانت ترد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب 

 بالسريانية فأمر زيداً فتعلمها يف بضعة عشر يوماً.
كان وقال نافع, عن ابن عمر قال: كان عمر يستخلف زيداً إذا حج وكان عثمان يستخلفه أيضاً على املدينة إذا حج. و 

أبو بكر الصديق قد أمره جبمع القرآن يف الصحف فكتبه فيها فلما اختلف الناس يف القراءة زمن عثمان واتفق رأيه ورأي 
الصحابة على أن يرد القرآن إىل حرف واحد وقع اختياره على حرف زيد فأمره أن ميلي املصحف على قوم من قريش 

ي الناس واألخبار بذلك متواترة املعىن وإن اختلفت ألفاظها وكانوا يقولون: مجعهم إليه فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيد
 غلب زيد بن ثابت الناس على اثنني: القرآن والفرائض.

 اختلف يف وقت وفاة زيد بن ثابت. فقيل: مات سنة مخس وأربعني وقيل سنة اثنتني وقيل سنة ثالث وأربعني -
ني وقيل بل تويف سنة إحدى أو اثنتني ومخسني. وقيل: سنة مخسني. وقيل: وهو ابن ست ومخسني. وقيل: ابن أربع ومخس

االستيعاب يف معرفة  انظرسنة مخس ومخسني, وصلى عليه مروان. وقال املدائين: تويف زيد بن ثابت سنة ست ومخسني. 
 (1/177بتصرف يسري)  -األصحاب لعبد الرب

زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم, وقيل: ابن عبد خالد بن زيد أبو أيوب األنصاري وهو: خالد بن  -878
عوف بن جشم بن غنم بن مالك بن النجار بن عمرو بن اخلزرج شهد بدرا والعقبة, واملشاهد كلها وعليه نزل رسول هللا 

لم إىل أن تويف صلى هللا عليه وسلم ويف منزله إىل أن بىن مسجده وحجرته مل يزل غازيا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وس
يف بعض غزواته بالقسطنطينية, ودفن يف أصل سورها, ووايل تلك الغزوة يزيد بن معاوية سنة إحدى ومخسني وقيل: اثنني 

ومخسني, دخل البصرة, وأنزله عبد هللا بن عباس منزله, وقامسه ماله وقيل: إن الروم إذا أجدبوا استسقوا بقربه فيسقون, بىن 
, وعلقوا عليها أربعة قناديل سرج حدث عنه من الصحابة: أبو أمامة, والرباء بن عازب, وزيد بن خالد الروم على قربه بناء

اْلهين, واملقدام بن معدي كرب, وأنس بن مالك, وعبد هللا بن يزيد اخلطمي, وجابر بن مسرة, وابن عمر, وابن عباس, 
ري, وسامل بن عبد هللا, وأبو سلمة بن عبد الرمحن, وعطاء رضي هللا عنهم ومن التابعني: سعيد بن املسيب, وعروة بن الزب

 (2/977معرفة الصحابةألبو نعيم األصبهاين ) انظربن يزيد الليثي, وعطاء بن يسار وغريهم .
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وغريهم , كما نقله عنهم ابن كثري , وأشار يف موضع آخر إىل أن غري املسفوح من 
[ 132 \ 7الدماء ليس حبرام وهو قوله : )إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا( ]

ليس حبرام فيفهم منه أن غري املسفوح كاحلمرة اليت تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم 
 (879).اه فائدة, إذ لو كان كاملسفوح ملا كان يف التقييد بقوله : )مسفوحا( 

َر بَاٍغ وال َعاٍد َفال إمْثَ َعَلْيِه إنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم(- قال ابن كثري يف )َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
 تفسريها ماخمتصره:

ِإمْثَ َعَلْيِه { أي: يف أكل ذلك أي يف غري بغي وال عدوان, وهو جماوزة احلد } َفال 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم {  } ِإنَّ اَّللَّ

:وقال جماهد: فمن اضطر غري باغ وال عاد, قاطًعا للسبيل, أو -رمحه هللا –مث قال
مفارقًا لألئمة, أو خارًجا يف معصية هللا, فله الرخصة, ومن خرج باغًيا أو عاديًا أو 

 طر إليه, وكذا روي عن سعيد بن جبري.يف معصية هللا فال رخصة له, وإن اض
ومقاتل بن حيان: غري باغ: يعين غري مستحله. وقال -يف رواية عنه -وقال سعيد 

َر بَاٍغ 867السدي: غري باغ يبتغي فيه شهوته, وقال عطاء اخلراساين) ( يف قوله: } َغي ْ

                                                           
لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 879

1 /39 ) 
أرسل عن: أيب الدرداء, وابن عباس, واملغرية بن .هو عطاء بن أيب مسلم احملدث, الواعظ, نزيل دمشق والقدس - 867

روى , وروى عن: ابن املسيب, وعروة, وعطاء بن أيب رباح, وابن بريدة, ونافع, وعمرو بن شعيب, وعدة, شعبة وطائفة
 مساعيل بن عياش, وعدد كثري.عنه: معمر, وشعبة, وسفيان, ومالك, ومحاد بن سلمة, وإ

وقال أمحد: ثقة.وقال يعقوب ,يعين: أنه يدلس-وثقه: ابن معني.وقال الدارقطين: هو يف نفسه ثقة, لكن مل يلق ابن عباس 
 وقال أبو حامت: ال بأس به.وذكره البخاري يف )الضعفاء(, والعقيلي, وابن حبان.,بن شيبة: ثقة, معروف بالفتوى واْلهاد

 :-يعين البخاري-ذي يف )علله(: قال حممد وقال الرتم
 ما أعرف ملالك رجال يروي عنه يستحق أن يرتك حديثه غري عطاء اخلراساين.

 قال سعيد بن عبد العزيز: تويف بأرُيا, ودفن ببيت املقدس.,و قال: عامة أحاديثه مقلوبة قلت: ما شأنه"
بتصرف يسري) –سري أعالم النبالء  انظرمولده سنة مخسني.وقال ابنه عثمان: مات أيب سنة مخس وثالثني ومائة.وقيل: 

7/137) 
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مل معه ما وال يطبخه, وال يأكل إال الُعْلَقة, وُي ,{ قال ال يشوي من امليتة ليشتهيه
 يبلغه احلالل, فإذا بلغه ألقاه وهو قوله: } َوال َعاٍد { يقول: ال يعدو به احلالل. 

َر  وعن ابن عباس: ال يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس } َغي ْ
َر بَاٍغ { يف امليتة } َوال َعاٍد { يف أكله. وقال قتادة:  بَاٍغ َوال َعاٍد { قال: } َغي ْ

ضطر غري باغ وال عاد فيأكله: أن يتعدى حالال إىل حرام, وهو جيد عنه فمن ا
 (861)اه مندوحة. 

رمحه هللا: وهذه اإلباحة والتوسعة من رمحته تعاىل بعباده,  -وأضاف السعدي-
فلهذا ختمها هبذين االمسني الكرميني املناسبني غاية املناسبة فقال: } ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر 

 (862) َرِحيٌم { .اه 
ُ ِمَن الِكَتاِب وَيْشتَ ُروَن بِِه مَثَناً قَِلياًل أُْولَِئَك َما يَْأُكُلوَن  إنَّ اَلِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اَّللَّ

ُ يَ ْوَم الِقَياَمِة وال يُ زَكِّيِهْم وهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  يف ُبُطوهِنِْم إالَّ النَّاَر وال يَُكلُِّمُهُم اَّللَّ
(163) 

 (867مفردات اآلية)إعراب 
)إّن( حرف مشّبه بالفعل )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب اسم إّن )يكتمون( 
مضارع مرفوع .. والفاعل هو الواو )ما( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به 

, )أنزل( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )من الكتاب( جاّر «863»
أنزل )الواو( عاطفة )يشرتون( مثل وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من مفعول 

)يشرتون( بتضمينه  ب يكتمون )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق
)مثنا( منصوب مثله   معىن يستبدلون )مثنا( مفعول به منصوب )قليال( نعت ل

                                                           
 ( 382/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -861
 (  1/81الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -862
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  اْلدول يف انظر-867

 ( 2/237دمشق)
 جيوز أن يكون )ما( نكرة موصوفة .. واْلملة بعده نعت له. - 863
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)أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب 
)يأكلون(  ب )يأكلون( مثل يكتمون )يف بطون( جاّر وجمرور متعّلق )ما( نافية

بتضمينه معىن يضعون )إال( أداة حصر )النار( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة 
)ال( نافية )يكّلم( مضارع مرفوع )وهم( ضمري مّتصل مفعول به )اَّلّل( لفظ اْلاللة 

)يكّلمهم(, )القيامة( مضاف إليه  ب فاعل مرفوع )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق
جمرور )الواو( عاطفة )ال يزّكيهم( مثل ال يكّلمهم )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر 
و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع 

 )أليم( نعت لعذاب مرفوع مثله.
 روائع البيان والتفسري

قال ابن  -وَن َما أَنَزَل اَّللَُّ ِمَن الِكَتاِب وَيْشتَ ُروَن بِِه مَثَنًا قَِليالًَ ()إنَّ اَلِذيَن َيْكُتمُ - 
 كثري يف تفسريها ماخمتصره:

هللا عليه وسلم يف كتبهم اليت بأيديهم, مما  يعين اليهود الذين كتموا صفة حممد صلى
يأخذونه من تشهد له بالرسالة والنبوة, فكتموا ذلك لئال تذهب رياستهم وما كانوا 

إن أظهروا -لعنهم هللا -العرب من اهلدايا والتحف على تعظيمهم إياهم, فخشوا 
ذلك أن يَ تَّبعه الناس ويرتكوهم, فكتموا ذلك إبقاء على ما كان ُيصل هلم من 
ذلك, وهو نزٌر يسري, فباعوا أنفسهم بذلك, واعتاضوا عن اهلدى واتباع احلق 

عن هللا بذلك النزر اليسري, فخابوا وخسروا يف وتصديق الرسول واإلميان ِبا جاء 
الدنيا واآلخرة؛ أما يف الدنيا فإن هللا أظهر لعباده ِصْدَق رسوله, ِبا نصبه وجعله معه 

والدالئل القاطعات, فصدقه الذين كانوا خيافون أن يتبعوه, من اآليات الظاهرات 
هللا يف كتابه يف  وصاروا عونًا له على قتاهلم, وباؤوا بغضب على غضب, وذمهم

 (862غريموضع.اه  )

                                                           
 ( 387/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -862
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" وأضاف القرطيب يف تفسري بقية اآلية بتصرف يسري: "َوَيْشتَ ُروَن بِِه" أي باملكتوم-
مَثَنًا قَِلياًل" يعين أخذ الرشا. ومساه قليال النقطاع مدته وسوء عاقبته. وقيل: الن ما 

 كانوا يأخذونه من الرشا كان قليال.
خبار فإهنا تتناول من املسلمني من كتم احلق كانت يف األ  مث قال: وهذه اآلية وإن

 (867)خمتارا لذلك بسبب دنيا يصيبها.اه 
 ما خمتصره: -رمحه هللا-وبني ابن عثيمني يف تفسريه هلذه اآلية فائدة فقال-

 الناس يف كتمان ما أنزل هللا ثالثة أقسام:
 الناس به.القسم األول: من يكتم العلم خباًل به, ومنعاً النتفاع 

والقسم الثاين: من يكتم العلم وال يبينه إال لغرض دنيوي من مال, أو جاه, أو 
 رئاسة, أو غري ذلك.

والقسم الثالث: من يكتم العلم خباًل به, وال يبينه إال لغرض دنيوي؛ فيجمع بني 
 األمرين؛ وهذا شر األقسام؛ وهو املذكور يف اآلية اليت حنن بصدد تفسريها.

 مث قال:
ما من أظهر العلم هلل, وتعلم هلل, فهذا هو خري األقسام؛ وهو القسم الرابع الذي أ

يبني بلسانه, وحاله, وقلمه, ما أنزل هللا عز وجل؛ والذي يكتم خوفًا إذا كان 
سيبني يف موضع آخر فال بأس؛ أما الذي يكتم مطلقًا فهذا ال جيوز؛ فيجب أن 

على ذلك , كما جرى لبعض أهل السنة  يبني ولو قُتل إذا كان يتوقف بيان احلق
 (866) الذين صربوا على القتل يف بياهنا لتعينه عليهم.اه 

وال ُيَكلُِّمُهُم اَّللَُّ يَ ْوَم الِقَياَمِة وال يُ زَكِّيِهْم  ) أُْولَِئَك َما يَْأُكُلوَن يف ُبُطوهِنِْم إالَّ النَّارَ -
 وهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم(

                                                           
 (  173/ 2القاهرة)  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن  للقرطيب --867
 ( 213/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -866
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قوله تعاىل:"يِف ُبُطوهِنِْم" ذكر البطون داللة وتأكيدا على  قال القرطيب ماخمتصره:
وحنوه. ويف ذكر  يأكل فالن أرض :حقيقة األكل, إذ قد يستعمل جمازا يف مثل

البطون أيضا تنبيه على جشعهم وأهنم باعوا آخرهتم حبظهم من املطعم الذي ال 
ليه بالنار, فسمي ما أكلوه خطر له ,ومعىن" ِإالَّ النَّاَر" أي إنه حرام يعذهبم هللا ع

من الرشا نارا ألنه يؤديهم إىل النار, هكذا قال أكثر املفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتماهنم بأكل النار يف جهنم حقيقة. فأخرب عن املآل باحلال, كما 

ا يَْأُكُلو  َن يف بُُطوهِنِْم ناراً" قال تعاىل:"ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى ظُْلمًا ِإمنَّ
 [ أي أن عاقبته تؤول إىل ذلك.17]النساء: 

ُ" عبارة عن الغضب عليهم وإزالة  -مث قال رمحه هللا: . قوله تعاىل:"َوال ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ
الرضا عنهم, يقال: فالن ال يكلم فالنا إذا غضب عليه. وقال الطربي: املعىن" َوال 

[. 178ا ِفيها َوال ُتَكلُِّموِن" ]املؤمنون: و ُيبونه. ويف التنزيل:"اْخَسؤُ ُيَكلُِّمُهُم" ِبا 
وقيل: املعىن وال يرسل إليهم املالئكة بالتحية." َوال يُ زَكِّيِهْم" أي ال يصلح أعماهلم 
اخلبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: ال يثين عليهم خريا وال يسميهم أزكياء. و" أَلِيٌم" 

يح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا َصلَّى ِبعىن مؤمل, ويف صح
اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: )ثالثة ال ُيَكلُِّمُهُم اَّللَُّ يَ ْوَم اْلِقياَمِة َوال يُ زَكِّيِهْم وال ينظر إليهم َوهَلُْم 

 ( 868َعذاٌب أَلِيٌم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكرب()
العذاب وشدة العقوبة حملض املعاندة واالستخفاف احلامل وإمنا خص هؤالء بأليم 

هلم على تلك املعاصي, إذ مل ُيملهم على ذلك حاجة, وال دعتهم إليه ضرورة كما 
 (869)تدعو من مل يكن مثلهم.اه 

ى النَّاِر أُْولَِئَك اَلِذيَن اْشتَ َرُوا الضَّالَلَة بِاهلَُدى واْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَ َرُهْم َعلَ 
(162) 

                                                           
  اإلزار إسبال ِترمي غلظ بيان-127احلديث أخرجه مسلم برقم/-868
 (  272/  2القاهرة) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن  للقرطيب --869



452 

 

 (887إعراب مفردات اآلية)
)أوالء( اسم إشارة مبتدأ )الذين( اسم موصول خرب )اشرتوا( فعل ماض مبيّن على 

 الضّم .. والواو فاعل )الضاللة( مفعول به منصوب )باهلدى( جاّر وجمرور متعّلق
األلف )الواو( )اشرتوا( بتضمينه معىن استبدلوا وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على  ب

عاطفة )العذاب( مفعول به لفعل حمذوف تقديره اشرتوا )باملغفرة( مثل باهلدى 
ومتعّلق بالفعل احملذوف )الفاء( استئنافّية )ما( تعّجبّية نكرة تاّمة ِبعىن شيء يف حمّل 

, )أصرب( فعل ماض جامد إلنشاء التعّجب مبيّن على الفتح «881»رفع مبتدأ 
صب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره هو و)هم( ضمري يف حمّل ن

)أصرب(. ومجود الفعل غري مانع من  ب يعود على ما )على النار( جاّر وجمرور متعّلق
 التعليق ألنه مجود طارئ.

 روائع البيان والتفسري
الَلَة بِاهلَُدى واْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة فَ -  َما َأْصبَ َرُهْم َعَلى النَّاِر()أُْولَِئَك اَلِذيَن اْشتَ َرُوا الضَّ

قال تعاىل خمربا عنهم: } أُولَِئَك  يف تفسريها: -رمحه هللا–بن كثري اقال احلافظ 
الَِّذيَن اْشتَ َرُوا الضَّالَلَة بِاهْلَُدى { أي: اعتاضوا عن اهلدى, وهو نشر ما يف كتبهم 
من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب األنبياء واتباعه وتصديقه, 

مان صفاته استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضاللة, وهو تكذيبه والكفر به وكت
يف كتبهم } َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة { أي: اعتاضوا عن املغفرة بالعذاب وهو ما تعاَطْوه 

 من أسبابه املذكورة.

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-887

 ( 2/738دمشق)
هذا أوضح األعاريب .. ومثّة آراء أخرى ذكرها الفرّاء واألخفش والعكربي فيها كثري من التأويل ال ضرورة له ..  - 881

 والتعجب هنا هو االعالم حباهلم أهّنا ينبغي أن يتعّجب منها ..
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م يف عذاب شديد عظيم  وقوله تعاىل: } َفَما َأْصبَ َرُهْم َعَلى النَّاِر { خيرب تعاىل أهنَّ
ُب من رآهم فيها من صربهم على ذلك, معشد ة ما هم فيه من هائل, يتعجَّ

 العذاب, والنكال, واألغالل عياًذا باهلل من ذلك.
وقيل معىن قوله: } َفَما َأْصبَ َرُهْم َعَلى النَّاِر { أي: ما أدومهم لعمل املعاصي اليت 

 (882اه )تفضي هبم إىل النار .
 الِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ نَ زََّل الِكَتاَب بِاحلَْقِّ وإنَّ اَلِذيَن اْختَ َلُفوا يف 

(167) 
 (887إعراب مفردات اآلية)

)ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ واالشارة إىل أكلهم النار لكتماهنم ما أنزل 
اَّلّل و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الباء( حرف جر )أّن( حرف مشّبه بالفعل 

)نّزل( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب 
هو )الكتاب( مفعول به منصوب )باحلّق( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 

 الكتاب.
واملصدر املؤّول من أّن وامسها وخربها يف حمّل جّر بالباء متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ 

 )ذا(.
مبيّن يف حمّل نصب اسم إن  )الواو( استئنافّية )إّن( مثل أّن )الذين( اسم موصول

)اختلفوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )يف الكتاب( جاّر وجمرور 
)اختلفوا(, )الالم( هي املزحلقة تفيد التوكيد )يف شقاق( جاّر وجمرور متعّلق  ب متعّلق

ال « ...ذلك بأّن اَّلّل »ِبحذوف خرب إّن )بعيد( نعت لشقاق جمرور مثله. مجلة: 
 ّل هلا استئنافّية.حم

                                                           
 (  1/383الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -882
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : اْلدول  انظر-887

 ( 2/727دمشق)
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 روائع البيان والتفسري
)َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ نَ زََّل الِكَتاَب بِاحلَْقِّ وإنَّ اَلِذيَن اْختَ َلُفوا يف الِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق -

} َذِلَك { املذكور, وهو  يف بياهنا إمجااًل مانصه: -رمحه هللا –قال السعدي بَِعيٍد( 
جمازاته بالعدل, ومنعه أسباب اهلداية, ممن أباها واختار سواها} بَِأنَّ اَّللََّ نزَل 

 اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ { ومن احلق, جمازاة احملسن بإحسانه, واملسيء بإساءته.
اية خلقه, وأيضا ففي قوله: } نزَل اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ { ما يدل على أن هللا أنزله هلد

وتبيني احلق من الباطل, واهلدى من الضالل, فمن صرفه عن مقصوده, فهو حقيق 
 (883)بأن جيازى بأعظم العقوبة. اه 

}َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا يف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد {  وفسر ابن عثيمني قوله تعاىل -
 ماخمتصره: -رمحه هللا -فقال

اب الذي نزله هللا عز وجل حبق؛ وهذا االختالف يشمل أي اختلفوا يف الكت
االختالف يف أصله: فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفر, واالختالَف فيما بينهم أي 
فيما بني أحد الطرفني: فمنهم من استقام يف تأويله؛ ومنهم من حرف يف تأويله 

 على غري مراد هللا سبحانه وتعاىل.
ي: لفي جانب بعيد عن احلق؛ وهذا البعد قوله تعاىل: } لفي شقاق بعيد { أ

 خيتلف: فمنهم من يكون بعيداً جداً؛ ومنهم من يكون دون ذلك.
 االختالفيف بيانه لفوائد اآلية فائدة جليلة يف بيان خطورة  -رمحه هللا-.مث ذكر

إطالقه دون سبب يقتضي ذلك  ىعل ةرمحاختالفهم بينعلماء األمة والقول بأن 
ليس رمحة؛ بل إنه شقاق, وبالء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن  أن االختالففقال: 

( ال صحة له؛ وليس 882«)اختالف أميت رمحة»النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
                                                           

 (  82/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -883
 . له أصل ال(  131/  1)  الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلباين هذا احلديث الذي ذكره املصنف قال عنه -882

" :  الصغري اْلامع" يف السيوطي قال حىت , يوفقوا فلم سند على له يقفوا أن يف احملدثون جهد :ولقد-رمحه هللا-مث قال
 ! . إلينا تصل مل اليت احلفاظ كتب بعض يف خرج لعله و
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االختالف برمحة؛ بل قال هللا سبحانه وتعاىل: } وال يزالون خمتلفني * إال من رحم 
ف رمحة ِبعىن: أن من [ أي فإهنم ليسوا خمتلفني؛ نعم؛ االختال118ربك { ]هود: 

خالف احلق الجتهاد فإنه مرحوم بعفو هللا عنه؛ فاجملتهد من هذهاألمة إن أصاب 
فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ واخلطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على 

فهذا مقتضاه أن نسعى إىل االختالف؛ ألنه هو « إن االختالف رمحة»اإلطالق: 
 (887)زعم هذا املروي!!! فالصواب أن االختالف شر.اه  سبب الرمحة على مقتضى

ْشرِِق واْلَمْغِرِب وَلِكنَّ الربَّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ واْليَ ْوِم 
َ

لَْيَس الربَّ َأن تُ َولُّوا وُجوَهُكْم ِقَبَل امل
اَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي القُ 

َ
ْرىَب واْلَيَتاَمى اآلِخِر واْلَمالِئَكِة واْلِكَتاِب والنَِّبيِّنَي وآَتى امل

ائِِلنَي ويف الّرِقَاِب وأَقَاَم الصَّالَة وآَتى الزََّكاَة واْلُموُفوَن  ِبيِل والسَّ واْلَمَساِكنَي واْبَن السَّ
رَّاِء وِحنَي الَبْأِس أُْولَِئَك اَلِذيَن َصَدقُوا  اِبرِيَن يِف الَبْأَساِء والضَّ بَِعْهِدِهْم إَذا َعاَهُدوا والصَّ

ُقوَن )وأُْولَ  ُت َّ
 (166ِئَك ُهُم امل

 (886إعراب مفردات اآلية)
)ليس( فعل ماض ناقص جامد )الرّب( خرب ليس مقّدم منصوب )أن( حرف 
مصدرّي ونصب )توّلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو 

 فاعل )وجوه( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه.
 يف حمّل رفع اسم ليس مؤّخر.واملصدر املؤّول )أن توّلوا( 

)توّلوا(, )املشرق( مضاف إليه جمرور )املغرب(  ب )قبل( ظرف مكان منصوب متعّلق
معطوف على املشرق بالواو جمرور مثله )الواو( عاطفة )لكّن( حرف مشّبه بالفعل 

                                                                                                                                                                      

 اعتقاده ِبسلم يليق ال مما هذا و , عليه وسلم هللا صلى أحاديثه بعض األمة على ضاع أنه منه يلزم إذ , عندي بعيد هذا و
 اه .

 (  3/227مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -887
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-886

 (721/ 2دمشق)
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)من( اسم موصول يف حمّل رفع خرب « 888»لالستدراك )الرّب( اسم لكّن منصوب 
, )آمن( فعل ماض والفاعل «889»مضاف أي إميان من آمن لكّن على حذف 

)آمن(, )الواو(  ب ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق
عاطفة )اليوم, املالئكة, الكتاب, النبّيني( ألفاظ معطوفة على لفظ اْلاللة حبروف 

)اليوم( جمرور مثله   ت لالعطف جمرورة مثله وعالمة جّر األخري الياء, و)اآلخر( نع
)الواو( عاطفة )آتى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف, والفاعل 

, «897»ضمري مسترت تقديره هو يعود على من, )املال( مفعول به ثان منصوب 
)على حّب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من املال و)اهلاء( ضمري مضاف 

صوب وعالمة النصب الياء ألنه مجع املذكر السامل إليه )ذوي( مفعول به أّول من
)القرىب( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )اليتامى, 

, السائلني( ألفاظ معطوفة على ذوي حبروف العطف منصوبة ...املساكني, ابن 
عاطفة  مثله وعالمة النصب يف األخري الياء و)السبيل( مضاف إليه جمرور )الواو(

)يف الرقاب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف تقديره دفع املال .. وهو على حذف 
مضاف أي يف فّك الرقاب )الواو( عاطفة )أقام( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت 
تقديره هو )الصالة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )آتى الزكاة( مثل وآتى املال 

لعطف مرفوع مثله وعالمة الرفع الواو )املوفون( معطوف على من آمن حبرف ا
, و)هم( ضمري مّتصل «املوفون», )بعهد( جاّر وجمرور متعّلق باسم الفاعل «891»

)املوفون(,  ب مضاف إليه )إذا( ظرف للزمن املستقبل جمّرد من الشرط متعّلق
)عاهدوا( فعل ماض وفاعله. )الواو( عاطفة )الصابرين( مفعول به لفعل حمذوف 

ح وعالمة النصب الياء )يف البأساء( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال تقديره أمد 
                                                           

 جيوز أن يكون على حذف مضاف أي ذا الرّب ليصّح اإلخبار باملوصول.-888
 أو من غري حذف مضاف إذا قّدر اسم لكّن: ذا الرّب من آمن. - 889
 األول و)ذوي( املفعول الثاين, واإلعراب أعاله هو قول اْلمهور ألن )ذوي( هو اآلخذ فلزم تقدميه.أو هو املفعول -897
 جيوز أن يكون خربا ملبتدأ حمذوف تقديره هم, واْلملة حالية أو اعرتاضّية.  -891
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من الضمري يف الصابرين )الضرّاء( معطوف على البأساء بالواو جمرور مثله )الواو( 
عاطفة )حني( ظرف زمان منصوب متعّلق ِبا تعّلق به اْلاّر قبله فهو معطوف عليه 

م إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ بالواو )البأس( مضاف إليه جمرور. )أوالء( اس
و)الكاف( حرف خطاب )الذين( اسم موصول يف حمّل رفع خرب )صدقوا( مثل 
عاهدوا )الواو( عاطفة )أولئك( مثل األول )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ 

 , )املّتقون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.«892»
 روائع البيان والتفسري

ْشرِِق واْلَمْغِرِب() لَْيَس الربَّ -
َ

قال ابن عثيمني يف  - َأن تُ َولُّوا وُجوَهُكْم ِقَبَل امل
 قال ماخمتصره: انفيس اتفسريها كالم

« البَ رّ »لسعته, واتساعه؛ ومنه « البَ رّ »يف األصل اخلري الكثري؛ ومنه مسي « الرب»
رب الرحيم { اسم من أمساء هللا, كما قال تعاىل: } إنّا كنا من قبل ندعوه إنه هو ال

[ ؛ ومعىن اآلية: ليس اخلري, أو كثرة اخلري, والربكة أن يويل اإلنسان 28]الطور: 
 وجهه قبل املشرق أي جهة املشرق؛ أي جهة املغرب.

وهذه اآلية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة؛ فبني هللا عز 
هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن وجل أنه ليس الرب أن يتوجه اإلنسان إىل هذا, أو 

إخل؛ أما االَتاه فإنه ال يكون خرياً إال إذا كان بأمر هللا؛  ...إمنا هو يف اإلميان باهلل
وال يكون شرًا إال إذا كان خمالفًا ألمر هللا؛ فأّي جهة توجهتم إليها بأمر هللا فهو 
الرب؛ وجاءت اآلية بذكر املشرق, واملغرب؛ ألن أظهر, وأبني اْلهات هي جهة 

 (897) اه املشرق, واملغرب.
قال ابن  -ْن آَمَن بِاَّللَِّ واْليَ ْوِم اآلِخِر واْلَمالِئَكِة واْلِكَتاِب والنَِّبيِّنَي() وَلِكنَّ الربَّ مَ -

 قال جماهد: ولكن الرب ما ثبت يف القلوب من طاعة هللا, عز وجل.كثري يف تفسريه:
                                                           

 أو ضمري فصل ال حمّل له جاء للتأكيد ف )املّتقون( خرب أولئك - 892
 (  223/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )- تفسري العالمة حممد العثيمني -897
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 وقال الضحاك: ولكن الرب والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها.
وقال الثوري: } َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ { اآلية, قال: هذه أنواع الرب كلها.  

وصدق رمحه هللا؛ فإن من اتصف هبذه اآلية, فقد دخل يف عرى اإلسالم كلها, 
وأخذ ِبجامع اخلري كله, وهو اإلميان باهلل, وهو أنه ال إله إال هو, وصدق بوجود 

رة بني هللا ورسله } َواْلِكَتاِب { وهو اسم جنس يشمل املالئكة الذين هم سف
الكتب املنزلة من السماء على األنبياء, حىت ختمت بأشرفها, وهو القرآن املهيمن 
على ما قبله من الكتب, الذي انتهى إليه كل خري, واشتمل على كل سعادة يف 

بأنبياء هللا كلهم الدنيا واآلخرة, ونسخ هللا به كل ما سواه من الكتب قبله, وآمن 
 (893 )من أوهلم إىل خامتهم حممد صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني.اه

ائِِلنَي ويِف - ِبيِل والسَّ اَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي الُقْرىَب واْلَيَتاَمى واْلَمَساِكنَي واْبَن السَّ
َ

) وآَتى امل
يف بياهنا إمجااًل  -رمحه هللا –عدي قال الس -(الّرِقَاِب وأَقَاَم الصَّالَة وآَتى الزََّكاةَ 

 مانصه:
} َوآَتى اْلَماَل { وهو كل ما يتموله اإلنسان من مال, قليال كان أو كثريا, أي: 
أعطى املال } َعَلى ُحبِِّه { أي: حب املال , بنيَّ به أن املال حمبوب للنفوس, فال 

, كان هذا برهانا يكاد خيرجه العبد.فمن أخرجه مع حبه له تقربا إىل هللا تعاىل
إلميانه, ومن إيتاء املال على حبه, أن يتصدق وهو صحيح شحيح, يأمل الغىن, 
وخيشى الفقر, وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كانت أفضل, ألنه يف هذه 

 احلال, ُيب إمساكه, ملا يتومهه من العدم والفقر.
اىل: } َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ وكذلك إخراج النفيس من املال, وما ُيبه من ماله كما قال تع

بُّوَن { فكل هؤالء ممن آتى املال على حبه.  َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ِتُِ

                                                           
 (   387/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -893
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من األقارب الذين تتوجع  ,مث ذكر املنفق عليهم, وهم أوىل الناس بربك وإحسانك
ملصاهبم, وتفرح بسرورهم, الذين يتناصرون ويتعاقلون, فمن أحسن الرب وأوفقه, 

 قارب باإلحسان املايل والقويل, على حسب قرهبم وحاجتهم.تعاهد األ
ومن اليتامى الذين ال كاسب هلم, وليس هلم قوة يستغنون هبا, وهذا من رمحته تعاىل 
بالعباد, الدالة على أنه تعاىل أرحم هبم من الوالد بولده, فاهلل قد أوصى العباد, 

ليصريوا كمن مل يفقد  وفرض عليهم يف أمواهلم, اإلحسان إىل من فقد آباؤهم
 والديه, وألن اْلزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غريه, ُرِحَم يتيمه.

} َواْلَمَساِكني { وهم الذين أسكنتهم احلاجة, وأذهلم الفقر فلهم حق على 
األغنياء, ِبا يدفع مسكنتهم أو خيففها, ِبا يقدرون عليه, وِبا يتيسر, } َواْبَن 

ِبيِل { وهو الغري ب املنقطع به يف غري بلده, فحث هللا عباده على إعطائه من السَّ
املال, ما يعينه على سفره, لكونه مظنة احلاجة, وكثرة املصارف, فعلى من أنعم هللا 
عليه بوطنه وراحته, وخوله من نعمته, أن يرحم أخاه الغريب, الذي هبذه الصفة, 

أو دفع ما ينوبه من  على حسب استطاعته, ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره,
 املظامل وغريها.

ائِِلنَي { أي: الذين تعرض هلم حاجة من احلوائج, توجب السؤال, كمن  } َوالسَّ
ابتلي بأرش جناية, أو ضريبة عليه من والة األمور, أو يسأل الناس لتعمري املصاحل 

ا } العامة, كاملساجد, واملدارس, والقناطر, وحنو ذلك, فهذا له حق وإن كان غني
َويف الّرِقَاِب { فيدخل فيه العتق واإلعانة عليه, وبذل مال للمكاتب ليويف سيده, 

 وفداء األسرى عند الكفار أو عند الظلمة.
} َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة { قد تقدم مرارا, أن هللا تعاىل يقرن بني الصالة والزكاة, 

عبادات قلبية, وبدنية, ومالية, وهبما لكوهنما أفضل العبادات, وأكمل القربات, 
 (892) اه يوزن اإلميان, ويعرف ما مع صاحبه من اإليقان.

                                                           
 ( 87/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -892
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ابن العثيمني يف بيانه وتفسريه هلذه اْلزئية من اآلية)واْلَيَتاَمى واْلَمَساِكنَي  وذكر-
ائِِلنَي( بيانًا شافيًا عن املقصود باليتيم واملسكينوابن الس ِبيِل والسَّ بيل واْبَن السَّ

 :-رمحه هللا -والسائلني ..فقال
قوله تعاىل: } واليتامى { مجع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر, أو 
أنثى؛ فأما من ماتت أمه فليس بيتيم؛ ومن بلغ فليس بيتيم؛ ومسي يتيمًا من اليتم؛ 

 -تيمة وهو االنفراد؛ وهلذا إذا صارت القصيدة مجيلة, أو قوية يقولون: هذه الدرة الي
 يعين أهنا منفردة ليس هلا نظري.

قوله تعاىل: } واملساكني { مجع مسكني؛ وهو الفقري؛ مسي بذلك ألن الفقر 
ال جيعل اإلنسان يتكلم بطالقة؛ هذا يف  -أعاذنا هللا منه  -أسكنه, وأذله؛ والفقر 

ه الغالب؛ ألنه يرى نفسه أنه ليس على املستوى الذي ميكنه من التكلم؛ ويرى نفس
رب أشعث مدفوع باألبواب »أنه ال كلمة له, كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 (.897«)لو أقسم على هللا ألبره
واعلم أن الفقري ِبعىن املسكني؛ واملسكني ِبعىن الفقري؛ إال إذا اجتمعا صار لكل 
واحد منهما معىن غري اآلخر؛ فالفقري أشد حاجة, كما يف آية الصدقة: }إمنا 

[ ؛ ألن هللا بدأ به؛ ويُبدأ باألحق 77{ ]التوبة: ...الصدقات للفقراء واملساكني
أعين الفقري, واملسكني  -فاألحق, واألحوجفاألحوج يف مقام اإلعطاء؛ وجيمعهما 

أن كاًل منهما ليس عنده ما يكفيه وعائلته من مطعم, ومشرب, وملبس,  -
 ومسكن, ومنكح, ومركوب.

} ابن السبيل {  ب ِبعىن الطريق؛ واملراد« السبيل»السبيل {؛ قوله تعاىل: } وابن 
املالزم للطريق؛ وهو املسافر؛ واملسافر يكون يف حاجة غالباً, فيحتاج إىل من يعطيه 
املال؛ وهلذا جعل هللا له حظًا من الزكاة؛ فابن السبيل هو املسافر؛ وزاد العلماء 

انقطع به السفر؛ فليس معه ما يوصله إىل  قيداً؛ قالوا: املسافر املنقطع به السفر أي
                                                           

 رضي هللا عنه–عن أيب هريرة  -واخلاملني الضعفاء فضل باب-3623برقم/احلديث أخرجه مسلم -897



461 

 

بلده؛ ألنه إذا كان معه ما يوصله إىل بلده فليس حباجة؛ فهو واملقيم على حدٍّ 
 سواء؛ فال تتحقق حاجته إال إذا انقطع به السفر.

قوله تعاىل: } والسائلني { مجع سائل؛ وهو املستجدي الذي يطلب أن تعطيه 
رب؛ ألن معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان مااًل؛ وإمنا كان إعطاؤه من ال

النيب صلى هللا عليه وسلم ال ُيسأل على اإلسالم شيئًا إال أعطاه؛ والسائل نوعان؛ 
سائل بلسان املقال: وهو الذي يقول للمسؤول: أعطين كذا؛ وسائل بلسان احلال: 

دعي وهو الذي يُ َعرِّض بالسؤال, وال يصرح به, مثل أن يأِت على حال تست
 (896)اه  إعطاءه.

رَّاِء وِحنَي الَبْأِس أُْولَِئَك  - اِبرِيَن يِف الَبْأَساِء والضَّ )واْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم إَذا َعاَهُدوا والصَّ
ُقوَن ( ُت َّ

 :-رمحه هللا -قال السعدي يف تفسريه -اَلِذيَن َصَدُقوا وأُْولَِئَك ُهُم امل
َعاَهُدوا { والعهد: هو االلتزام بإلزام هللا أو إلزام العبد } َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا 

لنفسه. فدخل يف ذلك حقوق هللا كلها, لكون هللا ألزم هبا عباده والتزموها, ودخلوا 
ِتت عهدهتا, ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد, اليت أوجبها هللا عليهم, 

 ذلك.واحلقوق اليت التزمها العبد كاألميان والنذور, وحنو 
اِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء { أي: الفقر, ألن الفقري ُيتاج إىل الصرب من وجوه كثرية,  } َوالصَّ

 لكونه ُيصل له من اآلالم القلبية والبدنية املستمرة ما ال ُيصل لغريه.
فإن تنعم األغنياء ِبا ال يقدر عليه تأمل, وإن جاع أو جاعت عياله تأمل, وإن أكل 

هلواه تأمل, وإن عرى أو كاد تأمل, وإن نظر إىل ما بني يديه وما طعاما غري موافق 
يتومهه من املستقبل الذي يستعد له تأمل, وإن أصابه الربد الذي ال يقدر على دفعه 

 تأمل.
فكل هذه وحنوها, مصائب, يؤمر بالصرب عليها, واالحتساب, ورجاء الثواب من 

 هللا عليها.
                                                           

 ( 226/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -896



462 

 

رَّاِء { أي: املرض على اختالف أنواعه, من محى, وقروح, ورياح, ووجع  } َوالضَّ
عضو, حىت الضرس واإلصبع وحنو ذلك, فإنه ُيتاج إىل الصرب على ذلك؛ ألن 
النفس تضعف, والبدن يأمل, وذلك يف غاية املشقة على النفوس, خصوصا مع 

 تطاول ذلك, فإنه يؤمر بالصرب, احتسابا لثواب هللا تعاىل.
وقت القتال لألعداء املأمور بقتاهلم, ألن اْلالد يشق غاية  } َوِحنَي اْلَبْأِس { أي:

املشقة على النفس, وجيزع اإلنسان من القتل, أو اْلراح أو األسر, فاحتيج إىل 
الصرب يف ذلك احتسابا, ورجاء لثواب هللا ]تعاىل[ الذي منه النصر واملعونة, اليت 

 وعدها الصابرين.
ر من العقائد احلسنة, واألعمال اليت هي آثار } أُولَِئَك { أي: املتصفون ِبا ذك

اإلميان, وبرهانه ونوره, واألخالق اليت هي مجال اإلنسان وحقيقة اإلنسانية, فأولئك 
هم } الَِّذيَن َصَدُقوا { يف إمياهنم, ألن أعماهلم صدقت إمياهنم, } َوأُولَِئَك ُهُم 

ُقوَن { ألهنم تركوا احملظور, وفعلوا املأمور ؛ ألن هذه األمور مشتملة على كل اْلُمت َّ
ألن الوفاء بالعهد, يدخل فيه الدين كله, وألن  ؛خصال اخلري, تضمنا ولزوما

العبادات املنصوص عليها يف هذه اآلية أكرب العبادات, ومن قام هبا, كان ِبا سواها 
 (898)أقوم, فهؤالء هم األبرار الصادقون املتقون.اه 

َلى احلُرُّ بِاحْلُرِّ واْلَعْبُد بِاْلَعْبِد   يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص يف الَقت ْ
واألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف وأََداٌء إلَْيِه بِإْحَساٍن 

ن رَّبُِّكْم وَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتدَ   (168ى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم )َذِلَك خَتِْفيٌف مِّ
 (899إعراب مفردات اآلية)

                                                           
 (  1/87الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -898
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-899

 (727/ 2دمشق)
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)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب )الذين( 
اسم موصول يف حمّل نصب بدل من أّي أو نعت له )آمنوا( فعل ماض وفاعله 

ضمري يف حمّل جّر  )كتب( فعل ماض مبيّن للمجهول )على( حرف جّر و)كم(
)كتب( متضّمنامعىن فرض )القصاص( نائب فاعل مرفوع )يف القتلى( جاّر  ب متعّلق

)كتب( ويف اْلاّر معىن السببّية أي بسبب القتلى )احلّر( مبتدأ مرفوع  ب وجمرور متعّلق
)باحلّر( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب أي مقتول باحلّر أو مأخوذ باحلّر وهو  

)الواو( عاطفة )العبد بالعبد( مبتدأ وخرب مثل احلّر باحلّر )الواو( عاطفة كون خاص 
)األنثى باألنثى( مثل احلّر باحلّر )الفاء( استئنافّية )من( اسم شرط جازم مبيّن يف 

, )عفي( فعل ماض مبيّن للمجهول يف حمّل جزم فعل الشرط «977»حمّل رفع مبتدأ 
)عفي(, )من أخي( جاّر  ب ّل جّر متعّلق)الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حم

وعالمة اْلّر  -نعت تقّدم على املنعوت -وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من شيء
الياء فهو من األمساء اخلمسة, وهو على حذف مضاف أي من دم أخيه, و)اهلاء( 

, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط «971»ضمري مضاف إليه )شيء( نائب فاعل مرفوع 
دأ مؤّخر مرفوع, وخربه حمذوف متقّدم عليه أي فعليه اتّباع )باملعروف( )اتّباع( مبت

, )الواو( عاطفة )أداء( معطوف على «972»جاّر وجمرور متعّلق باتّباع ألنه مصدر 
اتّباع مرفوع مثله )إىل( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بأداء فهو 

حسان( جاّر وجمرور متعّلق بأداء مصدر .. والضمري يعود إىل ويّل املقتول )بإ
, )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ واإلشارة إىل العفو )الالم( للبعد «977»

)ختفيف(  ب و)الكاف( للخطاب )ختفيف( خرب مرفوع )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق
و)كم( ضمري مضاف إليه )رمحة( معطوف على ختفيف بالواو مرفوع مثله )الفاء( 

                                                           
 أن يكون اسم موصول مبتدأ خربه مجلة اتّباع باملعروف على زيادة الفاء. -على رأي بعضهم -جيوز -977
 هو كناية عن مصدر وهو العفو. -971
 ال من اهلاء يف )عليه( أي فعليه اتّباعه عادال.جيوز أن يكون حا - 972
 جيوز أن يكون حاال من اهلاء يف )عليه( أي: فعليه أداؤه حمسنا.  -977
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)من( مثل األول )اعتدى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف, عاطفة 
)اعتدى(,  ب والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق

)ذا( اسم إشارة مضاف إليه واإلشارة إىل العفو و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 
ِبحذوف خرب مقّدم )عذاب(  )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )له( مثل األول متعّلق

 مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت لعذاب مرفوع مثله.
 روائع البيان والتفسري

َلى احلُرُّ بِاحْلُرِّ واْلَعْبُد بِاْلَعْبِد - ) يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص يف الَقت ْ
 -َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع بِاْلَمْعُروِف وأََداٌء إلَْيِه بِإْحَساٍن(واألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن 

 رمحه هللا: -قال السعدي
َلى { أي:   مينت تعاىل على عباده املؤمنني, بأنه فرض عليهم } اْلِقَصاُص يِف اْلَقت ْ

املساواة فيه, وأن يقتل القاتل على الصفة, اليت قتل عليها املقتول, إقامة للعدل 
 والقسط بني العباد.

وتوجيه اخلطاب لعموم املؤمنني, فيه دليل على أنه جيب عليهم كلهم, حىت أولياء 
ل حىت القاتل بنفسه إعانة ويل املقتول, إذا طلب القصاص ومتكينه من القاتل, القات

وأنه ال جيوز هلم أن ُيولوا بني هذا احلد, ومينعوا الويل من االقتصاص, كما عليه 
 عادة اْلاهلية, ومن أشبههم من إيواء احملدثني.

, الذكر بالذكر, َواألنْ َثى مث بنيَّ تفصيل ذلك فقال: } احْلُرُّ بِاحْلُرِّ { يدخل ِبنطوقها
واألنثى بالذكر, والذكر باألنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله:  ,بِاألنْ َثى 

مع داللة السنة على أن الذكر يقتل باألنثى, وخرج من عموم {,األنثى باألنثى}
 األبوان وإن علوا, فال يقتالن بالولد, لورود السنة بذلك, مع أن يف قوله: } :هذا

اْلِقَصاُص{ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده, وألن يف قلب 
الوالد من الشفقة والرمحة, ما مينعه من القتل لولده إال بسبب اختالل يف عقله, أو 

 أذية شديدة جدا من الولد له.
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 بالسنة, مع أن اآلية يف خطاب املؤمنني خاصة. ,وخرج من العموم أيضا الكافر
ا فليس من العدل أن يقتل ويل هللا بعدوه, والعبد بالعبد, ذكرا كان أو أنثى, وأيض

تساوت قيمتهما أو اختلفت, ودل ِبفهومها على أن احلر ال يقتل بالعبد, لكونه 
غري مساو له, واألنثى باألنثى, أخذ ِبفهومها بعض أهل العلم فلم جيز قتل الرجل 

 باملرأة, وتقدم وجه ذلك.
ة دليل على أن األصل وجوب القود يف القتل, وأن الدية بدل عنه, ويف هذه اآلي

فلهذا قال: } َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء { أي: عفا ويل املقتول عن القاتل إىل 
الدية, أو عفا بعض األولياء, فإنه يسقط القصاص, وَتب الدية, وتكون اخلرية يف 

ا عفا عنه وجب على الويل, أي: ويل املقتول أن فإذ, القود واختيار الدية إىل الويل
يتبع القاتل } بِاْلَمْعُروِف { من غري أن يشق عليه, وال ُيمله ما ال يطيق, بل 

 ُيسن االقتضاء والطلب, وال ُيرجه.
وعلى القاتل } أََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن { من غري مطل وال نقص, وال إساءة فعلية أو 

حسان إليه بالعفو, إال اإلحسان حبسن القضاء, وهذا مأمور به قولية, فهل جزاء اإل
يف كل ما ثبت يف ذمم الناس لإلنسان, مأمور من له احلق باالتباع باملعروف, ومن 

 (973) اه عليه احلق, باألداء بإحسان. .
ن رَّبُِّكْم وَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه - قال ابن -َعَذاٌب أَلِيٌم() َذِلَك خَتِْفيٌف مِّ

 :-رمحه هللا -العثيمني
املشار إليه كل ما سبق من وجوب  ذلك ختفيف من ربكم ورمحة {: }قوله تعاىل: 

القصاص, ومن جواز العفو؛ ختفيف من هللا يف مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذكر 
ابن عباس رضي هللا عنهما أن بين إسرائيل فرض هللا عليهم القصاص فرضاً؛ وهذه 
األمة خفف عنها؛ فلم جيب عليها القصاص؛ ألن اإلنسان قد يكون لديه رمحة 

ن القاتل من أقاربه؛ وقد يكون اعتبارات أخرى فال يتمكن من بالقاتل؛ وقد يكو 
                                                           

 (  1/83الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -973
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-رمحه هللا -وهلل احلمد. مث قال -تنفيذ القصاص يف حقه؛ فخفف على هذه األمة 
: 

معناه اخلالق املالك املدبر خللقه كما يشاء « الرب»وقوله تعاىل: } من ربكم {: 
 على ما تقتضيه حكمته.

حيث سقط عنه القتل, وبأولياء  -ورمحة { أي باْلميع: بالقاتل  }وقوله تعاىل: 
حيث أبيح هلم أن يأخذوا العوض؛ ألن من اْلائز أن يكون الواجب إما  -املقتول 

القصاص؛ أو العفو جماناً؛ لكن من رمحة هللا أنه أباح هذا, وهذا؛ فهو رمحة 
 باْلميع.

م {: } من { اسم شرط؛ قوله تعاىل: } فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألي
وفعل الشرط: } اعتدى {؛ وجوابه: } فله عذاب أليم {؛ املشار إليه يف قوله 
تعاىل: } بعد ذلك {: التنازل عن القصاص بأخذ الدية, أو قبوهلا؛ و} عذاب { 

يعين: موجع؛ واملعىن: أن من اعتدى من  -ِبعىن عقوبة؛ و} أليم { ِبعىن مؤمل 
وُيتمل أن يكون املراد: من اعتدى من  -فو فله عذاب أليم أولياء املقتول بعد الع

 (972)ومن القاتل.اه أولياء املقتول, 
ُقوَن )  (169وَلُكْم يف الِقَصاِص َحَياٌة يَا أُْويل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 (977إعراب مفردات اآلية)
)الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب 

صفة تقّدمت  -مقّدم )يف القصاص( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من حياة
)حياة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )يا( أداة نداء )أويل( منادى مضاف  -على املوصوف

)األلباب( مضاف إليه جمرور  منصوب وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع املذّكر

                                                           
 ( 233/  3: موقع العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب-تفسري العالمة حممد العثيمني  -972
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-977

 (777/ 2دمشق)
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)لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي و)كم( ضمري اسم لعّل )تتقون( مضارع مرفوع. 
 والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
ُقوَن(- رمحه –قال ابن القيم  )وَلُكْم يف الِقَصاِص َحَياٌة يَا أُْويل األَْلَباِب لََعلَُّكْم تَ ت َّ

مقدر : إن يف إعدام هذه  اب : ما هو كاْلواب لسؤاليف ضمن هذا اخلط هللا:
البنية الشريفة , وإيالم هذه النفس وإعدامها يف عدم مقابلة إعدام املقتول تكثري 
ملفسدة القتل , فأليّة حكمة صدر هذا ممن وسعت رمحته كل شيء , وهبرت 

 حكمته العقول" فتضمن اخلطاب جواب ذلك بقوله : )َوَلُكْم يف اْلِقصاِص َحياٌة(.
قتل قصاصا ِبن قتله كّف عن القتل وارتدع تل إذا توهم أنه يُ وذلك ألن القا

 وآثرحب حياته ونفسه. فكان فيه حياة له وملن أراد قتله.
وقال: ومن وجه آخر : وهو أهنم كانوا إذا قتل الرجل من –رمحه هللا  -ستطردامث 

ن يف عشريهتم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشرية القاتل وحّيه وقبيلته. وكا
ذلك من الفساد واهلالك ما يعم ضرره , وتشتد مؤنته , فشرع اَّلّل تعاىل القصاص , 
وأن ال يقتل باملقتول غري قاتله. ففي ذلك حياة عشريته وحّيه وأقاربه. ومل تكن 
احلياة يف القصاص من حيث إنه قتل , بل من حيث كونه قصاصا , يؤخذ القاتل 

 لقصاص احلياة يف الوجهني.وحده باملقتول ال غريه , فتضمن ا
وتأمل ما ِتت هذه األلفاظ الشريفة من اْلاللة واإلجياز , والبالغة الفصاحة , 

 واملعىن العظيم.
املؤذن بأن منفعة القصاص خمتصة بكم , عائدة « ولكم»فصدر اآلية بقوله : 

 إليكم , فشرعه إمنا كان رمحة بكم وإحسانا إليكم , فمنفعته ومصلحته لكم , إال
 ملن ال يبلغ العباد ضره ونفعه.
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ة احلاصلة إمنا هي يف العدل , وهو أن اإيذانا بأن احلي« يف القصاص»مث عقبه بقوله 
 (976) يفعل به كما فعل باملقتول.اه 

} َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة { أي: تنحقن بذلك  وزاد السعدي يف بياهنا فقال:-
الدماء, وتنقمع به األشقياء, ألن من عرف أنه مقتول إذا قتل, ال يكاد يصدر منه 
القتل, وإذا رئي القاتل مقتوال انذعر بذلك غريه وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل 

ذا سائر احلدود غري القتل, مل ُيصل انكفاف الشر, الذي ُيصل بالقتل, وهك
ر  الشرعية, فيها من النكاية واالنزجار, ما يدل على حكمة احلكيم الغفار, ونكَّ

 "احلياة "إلفادة التعظيم والتكثري.
وملا كان هذا احلكم ال يعرف حقيقته إال أهل العقول الكاملة واأللباب الثقيلة, 

عباده أن  خصهم باخلطاب دون غريهم, وهذا يدل على أن هللا تعاىل, ُيب من
عملوا أفكارهم وعقوهلم, يف تدبر ما يف أحكامه من احلكم, واملصاحل الدالة على  يُ 

كماله, وكمال حكمته ومحده, وعدله ورمحته الواسعة, وأن من كان هبذه املثابة فقد 
استحق املدح بأنه من ذوي األلباب الذين وجه إليهم اخلطاب, وناداهم رب 

 (978) اه ..فا لقوم يعقلوناألرباب, وكفى بذلك فضال وشر 
ْوُت إن تَ َرَك َخرْياً الَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن واألَقْ َرِبنَي 

َ
ُكِتَب َعَلْيُكْم إَذا َحَضَر َأَحدَُكُم امل

ُتَِّقنَي )
 (187بِاْلَمْعُروِف َحقاً َعَلى امل

 (979إعراب مفردات اآلية)
متضّمن معىن  , )إذا( ظرف للزمن املستقبل«917»)كتب عليكم( مّر إعراهبا 

, )حضر( فعل ماض متضّمن معىن «911»الشرط يف حمل نصب متعّلق باْلواب 
                                                           

 (  137/  1) -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم  -976
 (  1/83الناشر : مؤسسة الرسالة) -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -978
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-979

 (772/ 2دمشق)
 ( من هذه السورة.168يف اآلية ) -917



469 

 

أتى )أحد( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )املوت( فاعل مرفوع 
)ترك( فعل (]شرط[912)على حذف مضاف أي أسباب املوت )إن( حرف موصول

)الوصّية( نائب ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )خريا( مفعول به منصوب 
, )للوالدين( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الوصّية, «917»فاعل مرفوع 

وعالمة اْلّر الياء )األقربني( معطوف على الوالدين بالواو جمرور مثله وعالمة اْلّر 
الياء )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال ثانية من الوصّية )حّقا( مفعول 

صدر ألنه صفته أي إيصاء حّقا أو كتبا حّقا أو مؤّكد ملضمون مطلق نائب عن امل
)حّقا( أو ِبحذوف  ب احلمد, أي حق ذلك حقا )على املّتقني( جار وجمرور متعّلق

 )حّقا(.  نعت ل
 روائع البيان والتفسري

ْوُت إن تَ َرَك َخرْيًا الَوِصيَُّة لِْلوَ -
َ

اِلَدْيِن واألَقْ رَِبنَي ) ُكِتَب َعَلْيُكْم إَذا َحَضَر َأَحدَُكُم امل
ُتَِّقنَي(

أي: فرض هللا  يف بياهنا: -رمحه هللا -قال السعدي بِاْلَمْعُروِف َحقًا َعَلى امل
عليكم, يا معشر املؤمنني } ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت { أي: أسبابه, كاملرض 
ًرا { أي: ماال  املشرف على اهلالك, وحضور أسباب املهالك, وكان قد } تَ َرَك َخي ْ
وهو املال الكثري عرفا, فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه باملعروف, على 

من غري سرف, وال اقتصار على األبعد دون األقرب, بل يرتبهم على قدر حاله 
 القرب واحلاجة, وهلذا أتى فيه بأفعل التفضيل.

وقوله: } َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي { دل على وجوب ذلك, ألن احلق هو: الثابت, وقد 
 جعله هللا من موجبات التقوى.

                                                                                                                                                                      
 أن يوصي أحدكم وقت حضور املوت.جيوز أن تكون ظرفية حمضة فتتعّلق بالوصّية أي:  -911

 تنبيه: الصواب أنها حرف شرط- 912
جيوز اعراب الوصّية مبتدأ خربه للوالدين, واْلملة تصبح جواب الشرط حبذف الفاء .. ونائب الفاعل هو اْلار  - 917

 واجملرور )عليكم(.
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سوخة بآية املواريث, وبعضهم يرى واعلم أن مجهور املفسرين يرون أن هذه اآلية من
أهنا يف الوالدين واألقربني غري الوارثني, مع أنه مل يدل على التخصيص بذلك دليل, 
واألحسن يف هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين واألقربني جمملة, ردها هللا تعاىل 

 إىل العرف اْلاري.
األقارب الوارثني هذا املعروف يف  مث إن هللا تعاىل قدر للوالدين الوارثني وغريمها من

آيات املواريث, بعد أن كان جممال وبقي احلكم فيمن مل يرثوا من الوالدين املمنوعني 
من اإلرث وغريمها ممن حجب بشخص أو وصف, فإن اإلنسان مأمور بالوصية 
هلؤالء وهم أحق الناس بربه, وهذا القول تتفق عليه األمة, وُيصل به اْلمع بني 

 املتقدمني, ألن كال من القائلني هبما كل منهم حلظ ملحظا, واختلف القولني
 املورد.

فبهذا اْلمع ُيصل االتفاق, واْلمع بني اآليات, ألنه مهما أمكن اْلمع كان 
 (913) اه .أحسن من ادعاء النسخ, الذي مل يدل عليه دليل صحيح

َا إمْثُُه َعَلى َعُه فَإمنَّ َلُه بَ ْعَدَما مسَِ يٌع َعِليٌم ) َفَمن َبدَّ َ مسَِ  (181اَلِذيَن يُ َبدُِّلونَُه إنَّ اَّللَّ
 (912)إعراب مفردات اآلية

)الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )بّدل( فعل ماض مبيّن 
على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط و)اهلاء( مفعول به, والفاعل ضمري مسترت 

)بّدل(, )ما( حرف  ب ظرف زمان منصوب متعّلقتقديره هو أي اإليصاء )بعد( 
 مصدرّي )مسع( فعل ماض و)اهلاء( مفعول به, والفاعل هو.

 واملصدر املؤّول )ما مسعه( يف حمل جّر مضاف إليه.

                                                           
 (  1/82الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -913

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-912
 ( 2/777دمشق) –
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)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )إمّنا( كافّة ومكفوفة ال عمل هلا )إمث( مبتدأ مرفوع 
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )على( حرف جّر 

جّر متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ )يبّدلون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل و)اهلاء( 
مفعول به )إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )مسيع( 

 خرب إّن مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

َلهُ - يٌع َعِليٌم( )َفَمن َبدَّ َا إمْثُُه َعَلى اَلِذيَن يُ َبدُِّلونَُه إنَّ اَّللََّ مسَِ َعُه فَإمنَّ فسرها  -بَ ْعَدَما مسَِ
 أبو جعفر الطربي فقال:

من وصيته باملعروف لوالديه -يعين تعاىل ذكره بذلك فمن غريَّ ما أوَصى به املوِصي 
ل  بعد ما مسع الوصية, فإمنا -أو أقربيه الذين ال يرثونه إمث التبديل على من َبدَّ

 (917وصيته.اه )
-يف بيان قوله تعاىل: } بعد ما مسعه { -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمينفي تفسريه-

فقال: قال أهل العلم: عرب بالسمع عن العلم؛ ألن السمع من احلواس الظاهرة؛ 
لو  أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقني, كما -والعلم من اإلدراكات الباطنة 

مسعه بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية ال يتوقف على السماع؛ قد يكون بالكتابة؛ 
 (916وقد يكون باملشافهة, والسماع؛ وقد يكون بشهادة الشهود؛ وما إىل ذلك.اه )

يٌع َعِليٌم {  زيادة بيان يف تفسريه لقوله تعاىل-رمحه هللا –وللسعدي - } ِإنَّ اَّللََّ مسَِ
ائر األصوات, ومنه مساعه ملقالة املوصي ووصيته, فينبغي له قال مانصه: يسمع س

أن يراقب من يسمعه ويراه, وأن ال جيور يف وصيته, } َعِليٌم { بنيته, وعليم بعمل 
املوصى إليه, فإذا اجتهد املوصي, وعلم هللا من نيته ذلك, أثابه ولو أخطأ, وفيه 

                                                           
/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -917

797   /2787 ) 
 (  222/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -916
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ه, مطلع على ما فعله, فليحذر التحذير للموصى إليه من التبديل, فإن هللا عليم ب
 (918من هللا, هذا حكم الوصية العادلة.اه )

َ َغُفوٌر رَِّحيٌم  نَ ُهْم َفال إمْثَ َعَلْيِه إنَّ اَّللَّ وٍص َجَنفاً َأْو إمْثاً فََأْصَلَح بَ ي ْ َفَمْن َخاَف ِمن مُّ
(182) 

 (919)إعراب مفردات اآلية
رفع مبتدأ )خاف( فعل ماض يف  )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حملّ 

)خاف(  ب حمل جزم والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من موص( جاّر وجمرور متعّلق
, وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على الياء احملذوفة ألنه «927»بتضمينه معىن علم 

اسم منقوص )جنفا( مفعول به منصوب )أو( حرف عطف )إمثا( معطوف على 
)الفاء( عاطفة )أصلح( مثل خاف )بني( ظرف مكان )جنفا( منصوب مثله 

)أصلح(, و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )الفاء( رابطة للجواب  ب منصوِبتعّلق
)ال( نافية للجنس )إمث( اسم ال مبيّن على الفتح يف حمّل نصب )على( حرف جّر 

ثل إّن و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ال )إّن اَّلّل غفور رحيم( م
 .«921»اَّلّل مسيع عليم 

 روائع البيان والتفسري
وٍص َجَنفاً َأْو إمْثاً(-  :-رمحه هللا -قال ابن العثيمني )َفَمْن َخاَف ِمن مُّ

 وقوله الشرط؛ فعل{  خاف} و شرطية؛{  من{: }  خاف فمن: } تعاىل قوله
 .الشرط جواب{  عليه إمث فال: } تعاىل
  .اطلع أو توقع, من أي{  موصٍ  من خاف فمن: } تعاىل وقوله

                                                           
 ( 82/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -918
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-919

 ( 2/773دمشق) –
 نعت تقّدم على املنعوت. -جيوز تعليقه ِبحذوف حال من )جنفا( - 927
 يف اآلية السابقة. - 921



473 

 

 عن امليل«اإلمث»قصد؛و غري عن امليل«اْلنف»{:  إمثاً  أو جنفاً : } تعاىل قوله
 (922) اه  .قصد

 ماخمتصره: يف بيان تفسريها -رمحه هللا –البغوي وأضاف -
} َجنَ ًفا { أي جورا وعدوال عن احلق, واْلنف: امليل } أَْو ِإمْثًا { أي ظلما, قال 
نَ ُهْم َفال ِإمْثَ َعَلْيِه {  السدي وعكرمة والربيع: اْلنف اخلطأ واإلمث العمد } فََأْصَلَح بَ ي ْ
واختلفوا يف معىن اآلية, قال جماهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي 

ل إما بتقصري أو إسراف, أو وضع الوصية يف غري موضعها فال حرج على فرآه ميي
من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن اْلنف فينظر للموصى وللورثة, وقال 
آخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ امليت يف وصيته أو جار متعمدا فال حرج على 

ني ورثته وبني املوصى هلم, وليه أو وصيه أو وايل أمور املسلمني أن يصلح بعد موته ب
 (927)اه ويرد الوصية إىل العدل واحلق 

نَ ُهْم َفال إمْثَ َعَلْيهإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ِ - ذكر ابن العثيمني يف تفسريه -() فََأْصَلَح بَ ي ْ
 :-رمحه هللا-هلذه اْلزئية من اآلية فقال اشافي ابيان

؛ أي حول األمر إىل شيء صاحل؛ قوله تعاىل: } فأصلح بينهم { أي فَعل صاحلاً 
وليس املعىن: أصلح الشقاق؛ ألنه قد ال يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له 
وجهة نظر؛ لكن كلمة: } بينهم { تدل على أن املراد إصالح الشقاق؛ إذ إن 
البينية ال تكون إال بني شيئني؛ فعلى الوجه األول يكون املراد باإلصالح إزالة 

على الوجه الثاين يكون اإلصالح فيها إزالة الشقاق؛ ألن الغالب إذا أراد الفساد؛ و 
الوصي أن يغري الوصية بعد موت املوصي أن ُيصل شقاق بينه, وبني الورثة؛ أو 

 (923)بينه, وبني املوصىله.اه 

                                                           
 ( 223/  3العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة-تفسري العالمة حممد العثيمني  -922
 (  1/193الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -معامل التنزيل للبغوي  انظر-927
 ( 3/222مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -923
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} إنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم {  يف بيان قوله تعاىل–رمحه هللا  -وأضاف السعدي-
يغفر مجيع الزالت, ويصفح عن التبعات ملن تاب إليه, ومنه مغفرته  مانصه: أي:

ملن غض من نفسه, وترك بعض حقه ألخيه, ألن من سامح, ساحمه هللا, غفور 
مليتهم اْلائر يف وصيته, إذا احتسبوا ِبساحمة بعضهم بعضا ألجل براءة ذمته, رحيم 

دلت هذه اآليات على بعباده, حيث شرع هلم كل أمر به يرتامحون ويتعاطفون, ف
احلث على الوصية, وعلى بيان من هي له, وعلى وعيد املبدل للوصية العادلة, 

 (922والرتغيب يف اإلصالح يف الوصية اْلائرة.اه )
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ُقو   (187َن )تَ ت َّ
 (927)إعراب مفردات اآلية

, )الكاف( «926»)يأيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام( سبق إعراب نظريها 
, )كتب( فعل ماض مبيّن «928»حرف جّر وتشبيه )ما( حرف مصدري 

للمجهول, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي الصيام )على( حرف جّر 
 )كتب(. ب متعّلق )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جرّ 

واملصدر املؤّول )ما كتب( يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق أي كتابة  
 ككتابته على من قبلكم.

                                                           
 (  82/ 1مؤسسة الرسالة)الناشر :  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -922
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-927

 (777/ 2دمشق) –
 ( من هذه السورة.168اآلية ) انظر - 926
تب عليكم الصيام مماثال جيوز أن يكون )ما( اسم موصول يف حمل جّر بالكاف متعّلق حبال من الصيام أي: ك- 928

 للذي كتب على من قبلكم, أو هو نعت ملفعول مطلق أي: كتب الصيام صوما مماثال للذي كتب على من قبلكم.
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)من قبل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة املوصول و)كم( ضمري يف حمّل جّر 
مضاف إليه )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتجي و)كم( اسم لعّل )تتّقون( مضارع 

 .. والواو فاعل. مرفوع
 روائع البيان والتفسري

يَاُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم لََعلَُّكْم -  )يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ُقوَن( رمحه هللا يف بياهنا إمجااًل: خيرب تعاىل ِبا منَّ به على عباده, –قال السعدي  -تَ ت َّ

هم الصيام, كما فرضه على األمم السابقة, ألنه من الشرائع واألوامر بأنه فرض علي
 اليت هي مصلحة للخلق يف كل زمان.

وفيه تنشيط هلذه األمة, بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غريكم يف تكميل األعمال, 
, وأنه ليس من األمور الثقيلة, -رمحه هللا: -..مث قالواملسارعة إىل صاحل اخلصال

 اختصيتم هبا.اليت 
ُقوَن { فإن الصيام من  مث ذكر تعاىل حكمته يف مشروعية الصيام فقال: } َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 أكرب أسباب التقوى, ألن فيه امتثال أمر هللا واجتناب هنيه.
فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يرتك ما حرم هللا عليه من األكل والشرب 

ليها نفسه, متقربا بذلك إىل هللا, راجيا برتكها, ثوابه, واْلماع وحنوها, اليت متيل إ
 فهذا من التقوى.

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة هللا تعاىل, فيرتك ما هتوى نفسه, مع 
قدرته عليه, لعلمه باطالع هللا عليه, ومنها: أن الصيام يضيق جماري الشيطان, فإنه 

يضعف نفوذه, وتقل منه املعاصي, ومنها:  جيري من ابن آدم جمرى الدم, فبالصيام
أن الصائم يف الغالب تكثر طاعته, والطاعات من خصال التقوى, ومنها: أن الغين 
إذا ذاق أمل اْلوع, أوجب له ذلك مواساة الفقراء املعدمني, وهذا من خصال 

 (929) التقوى.اه
                                                           

 (  87/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -929
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لى الذين من يف بيان قوله تعاىل: } ع -رمحه هللا -وزاد العالمة ابن العثيمني-
 قبلكم لعلكم تتقون { فقال ماخمتصره:

يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم  ,أي من األمم السابقة
الصيام؛ ولكنه ال يلزم أن يكون كصيامنا يف الوقت, واملدة. وهذا التشبيه فيه 

 فائدتان:
لعمل الشاق دون الفائدة األوىل: التسلية هلذه األمة حىت ال يقال: كلفنا هبذا ا

غرينا؛ لقوله تعاىل: }ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشرتكون{ 
كما هي احلال يف   -[ يعين لن خيفف عنكم العذاَب اشرتاُككم فيه 79]الزخرف: 

 الدنيا: فإن اإلنسان إذا شاركه غريه يف أمر شاق هان عليه. 
الفائدة الثانية: استكمال هذه األمة للفضائل اليت سبقت إليها األمم السابقة؛ وال 
ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فاإلنسان يصرب عن طعامه وشرابه وشهوته هلل 

كل عمل ابن آدم »عز وجل؛ ومن أجل هذا اختصه هللا لنفسه, فقال تعاىل: 
ف إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به, عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعبيضاعف احلسنة 

 .(977)«يدع شهوته وطعامه من أجلي
للتعليل؛ ففيها بيان احلكمة من فرض « لعل»قوله تعاىل: } لعلكم تتقون {؛ 

الصوم؛ أي تتقون هللا عز وجل؛ هذه هي احلكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ وما جاء 
 (971)ه تبع. ا سوى ذلك من مصاحل بدنية, أو مصاحل اجتماعية, فإهنا

                                                           
 ومتام متنه "- الصيام فضل باب -1932 برقم/ -رضي هللا عنه–بسنده عن أيب هريرة أخرجه مسلم  ديثاحل -977
 عز هللا قال ضعف سبعمائة إىل أمثاهلا عشر احلسنة يضاعف آدم ابن عمل كل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائم أجلي من وطعامه شهوته يدع به أجزي وأنا يل فإنه الصوم إال وجل
 " املسك ريح من هللا عند أطيب فيه وخللوف

 (  128/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -971
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ْن أَيَّاٍم ُأَخَر وَعَلى اَلِذيَن  ٌة مِّ رِيضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ أَيَّاماً مَّ
ٌر لَُّكْم إن   ٌر لَُّه وَأن َتُصوُموا َخي ْ ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوََّع َخرْياً فَ ُهَو َخي ْ

 (183تَ ْعَلُموَن ) ُكنُتمْ 
 (972)إعراب مفردات اآلية

, )معدودات(, «977»)أيّاما( ظرف زمان منصوب لفعل حمذوف تقديره صوموا 
)أياما( منصوب مثله, وعالمة النصب الكسرة )الفاء( عاطفة )من( اسم   نعت ل

شرط جازم يف حمّل رفع مبتدأ )كان( فعل ماض ناقص مبيّن على الفتح يف حمّل جزم 
فعل الشرط, واسم كان ضمري مسترت تقديره هو يعود على من )من( حرف جّر 

)مريضا( خرب كان و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من اسم كان 
منصوب )أو( حرف عطف )على سفر( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف معطوف 
على خرب كان أي كان موجودا على سفر )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )عّدة( مبتدأ 
مرفوع واخلرب حمذوف تقديره: عليه عّدة. وفيه حذف مضاف أي عليه صيام عّدة 

نعت لعّدة )أخر( نعت أليام جمرور مثله  )من أيّام( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف
وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه من الصرفللوصفّية والعدل. )الواو( عاطفة )على( 
حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم لفدية 

والواو فاعل و)اهلاء( مفعول به, وفيه حذف مضاف  ...)يطيقون( مضارع مرفوع 
أي يطيقون صيامه )فدية( مبتدأ مؤّخر مرفوع )طعام( بدل من فدية مرفوع مثله 

, )مسكني( مضاف إليه جمرور. )الفاء( عاطفة )من( مثل األول )تطوّع( «973»

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-972

 ( 2/776دمشق) –
جيوز جعله مفعوال به على السعة ألن الفعل صام وإن كان الزما هو يف حكم املتعّدي لعالقة الظرف به ومالزمته  -977

باملصدر )الصيام( على الظرفية أو املفعولّية وهو اختيار سيبويه, ورّده أبو حيّان إيّاه. هذا وجيوز جعل )أياما( منصوبا 
 لوجود فاصل أجنيب بني املصدر ومعموله.

 أو هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هي, واْلملة نعت لفدية يف حمّل رفع. -973
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فعل ماض يف حمّل جزم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )خريا( 
, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )هو( ضمري يف «972»منصوب على نزع اخلافض 

حمّل رفع مبتدأ )خري( خرب مرفوع )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر 
, )الواو( عاطفة )أن( حرف مصدرّي ونصب «977»متعّلق ِبحذوف نعت خلري 

واملصدر .)تصوموا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل
 تصوموا( يف حمّل رفع مبتدأ أي: صيامكم.املؤّول )أن 

, )إن( حرف «976»)خري( خرب مرفوع )لكم( مثل له متعلق ِبحذوف نعت خلري  
شرط جازم )كنتم( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط .. 

 و)مت( ضمري اسم كان )تعلمون( مضارع مرفوع والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ْن أَيَّاٍم ُأَخَر وَعَلى  )أَيَّاماً - ٌة مِّ رِيضًا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ مَّ
ماخمتصره: وملا ذكر  -رمحه هللا -قال السعدي -(اَلِذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ 

 السهولة. أنه فرض عليهم الصيام, أخرب أنه أيام معدودات, أي: قليلة يف غاية
ٌة ِمْن أَيَّاٍم  مث سهل تسهيال آخر. فقال: } َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر فَِعدَّ

 ُأَخَر { وذلك للمشقة, يف الغالب, رخص هللا هلما, يف الفطر.
وملا كان ال بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن, أمرمها أن يقضياه يف أيام 

 , وانقضى السفر, وحصلت الراحة.أخر إذا زال املرض
ٌة ِمْن أَيَّاٍم { فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان, كامال   ويف قوله: } َفِعدَّ
كان, أو ناقصا, وعلى أنه جيوز أن يقضي أياما قصرية باردة, عن أيام طويلة حارة  

 كالعكس.

                                                           
 (.128اآلية ) انظرجيوز أن يكون مفعوال به ل )تطوّع( ... -972
  فهو اسم تفضيل.أو يتعّلق خبري -977
 أو يتعلق خبري فهو اسم تفضيل.976
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ِفْديٌَة { عن كل يوم  وقوله: } َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه { أي: يطيقون الصيام }
يفطرونه } طََعاُم ِمْسِكنٍي { وهذا يف ابتداء فرض الصيام, ملا كانوا غري معتادين 
للصيام, وكان فرضه حتما, فيه مشقة عليهم, درجهم الرب احلكيم بأسهل طريق, 
وخريَّ املطيق للصوم بني أن يصوم, وهو أفضل, أو يطعم, وهلذا قال: } َوأَْن 

 ٌر َلُكْم { .َتُصوُموا َخي ْ 
مث بعد ذلك, جعل الصيام حتما على املطيق وغري املطيق, يفطر ويقضيه يف أيام 
أخر وقيل: } َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه { أي: يتكلفونه, ويشق عليهم مشقة غري 

 (978)  حمتملة, كالشيخ الكبري, فدية عن كل يوم مسكينوهذا هو الصحيح .اه 
نًا للمقصود باملسكني يف قوله تعاىل: } طعام مسكني { وزاد ابن العثيمني بيا-

: املراد باملسكني من ال جيد شيئًا يكفيه ملدة سنة؛ فيدخل يف هذا -رمحه هللا-فقال
التعريف الفقري؛ فإذا مر بك املسكني فهو شامل للفقري؛ وإذا مر بك الفقري فإنه 

هما فرقاً: فالفقري أشد شامل للمسكني؛ أما إذا مجعا فقد قال أهل العلم: إن بين
حاجة من املسكني؛ الفقري هو الذي ال جيد نصف كفاية سنة؛ وأما املسكني فيجد 

 النصف فأكثر دون الكفاية ملدة سنة.
للمسافر كما  -تعاىل -بياناً شافياً وفائدة عظيمة من رخصة هللا–رمحه هللا –مث بني 

: "وللمسافر باعتبار صومه جاء يف اآلية } أو على سفر فعدة من أيام أخر {فقال
 يف سفره حاالت ثالث:

األوىل: أن ال يكون فيه مشقة إطالقاً؛ يعين: ليس فيه مشقة تزيد على صوم 
احلضر؛ ففي هذه احلال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فال حرج؛ ودليله أن الرسول صلى 

رضي هللا  (979)هللا عليه وسلم كان يصوم يف السفر, كما يف حديث أيب الدرداء
                                                           

 (  1/87الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -978
عومير بن مالك بن قيس بن أمية االنصاري اخلزرجي, أبو الدرداء: صحايب, من احلكماء الفرسان القضاة.  هو -979

البعثة تاجرا يف املدينة, مث انقطع للعبادة. وملا ظهر اإلسالم اشتهر بالشجاعة والنسك. ويف احلديث " عومير  كان قبل
حكيم أميت " و " نعم الفارس عومير ". وواله معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن اخلطاب, وهو أول قاض هبا. قال ابن 
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يف بعض أسفاره يف يوم  -صلي هللا عليه وسلم–خرجنا مع رسول هللا »عنه قال: 
حار حىت يضع الرجل يده على رأسه من شدة احلّر؛ وما فينا صائم إال ما كان من 

(؛ وألن الصوم يف السفر أسرع 931«)(937)النيب صلى هللا عليه وسلم وابن رواحة
الناس مشاركني له, وثقِل القضاء غالباً؛ يف إبراء ذمته؛ وألنه أسهل عليه غالباً لكون 

 وهو رمضان. -وألنه يصادف شهر الصوم 
احلال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غري شديدة؛ فهنا األفضل الفطر؛ والدليل 
عليه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر, فرأى زحاماً, ورجالً قد ظُلل عليه, 

ليس من الرب الصيام يف »-صلي هللا عليه وسلم-لفسأل عنه, فقالوا: صائم؛ فقا
 (؛ فنفى النيب صلى هللا عليه وسلم الرب عن الصوم يف السفر.932«)السفر

فإن قيل: إن من املتقرر يف أصول الفقه أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ 
 وهذا يقتضي نفي الرب عن الصوم يف السفر مطلقاً".

يعين أن احلكم « العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب»فاْلواب: أن معىن قولنا: 
ال خيتص بعني الذي ورد من أجله؛ وإمنا يعم من كان مثل حاله؛ وقد نص على 

 (937اه )هذه القاعدة ابن دقيق العيد يف شرح احلديث يف العمدة؛ وهو واضح.

                                                                                                                                                                      

وا القرآن, حفظا, على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم بال اْلزري: كان من العلماء احلكماء. وهو أحد الذين مجع
 خالف.

 (2/98االعالم للزركلي  ) انظرحديثا. 169مات بالشام. وروى عنه أهل احلديث 
 اخلزرج, بن كعب بن ثعلبة بن القيس امرئ بن عمرو بن عبد بن ثعلبة بن القيس امرئ بن رواحة بن هللا عبد -937

 املناقب اإلسالم يف له النقباء, أحد مؤتة يوم استشهد مثان, سنة جعفر بعد وسلم عليه هللا صلى النيب أمره بدري, عقيب
 وسلم عليه هللا صلى النيب يدي بني أرجز وشاعره, وسلم عليه هللا صلى النيب حارس كان املشهورة واأليام املذكورة,

 األصبهاين  نعيم يبأل الصحابة معرفةترمجته يف  انظر-مالك بن أنس عنه روى القضاء, عمرة يف معتمرا مكة دخل حني
 سافر مث رمضان من أياما صام إذا باب -1879احلديث أخرجه البخاري برقم/-931
 . لأللباين  اْلامع صحيح يف 2328:  رقم حديثانظر  -932
 ( 273/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -937
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ٌر لَّ - ٌر لَُّه وَأن َتُصوُموا َخي ْ قال ُكْم إن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن() َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فَ ُهَو َخي ْ
 رمحه هللا: -البغوي

ٌر َلُه { أي زاد على مسكني واحد فأطعم مكان كل  ًرا فَ ُهَو َخي ْ } َفَمْن َتَطوََّع َخي ْ
يوم مسكينني فأكثر, قاله جماهد وعطاء وطاووس, وقيل: من زاد على القدر 

 الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خري له.
ٌر َلُكْم { } َوَأنْ  معناه الصوم خري له من  :ذهب إىل النسخ قالفمن َتُصوُموا َخي ْ

الفدية, وقيل: هذا يف الشيخ الكبري لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خري له من 
 (933)  أن يفطر ويفدي.اه

وأضاف ابن العثيمني: قوله تعاىل: } إن كنتم تعلمون {؛ هذه مجلة مستأنفة؛ -
يعين  -من ذوي العلم فافهموا؛ و} إن{ ليست شرطية فيما قبلها واملعىن: إن كنتم 

كما يقولون؛ ألنه ليس املعىن: خريًا لنا إن علمنا؛ فإن مل نعلم   -ليست وصلية 
فليس خريًا لنا؛ بل هو مستأنف؛ وهلذا ينبغي أن نقف على قوله تعاىل: } خري 

 (932) لكم {.اه 
َن اهلَُدى واْلُفْرقَاِن َفَمن َشْهُر َرَمَضاَن اَلِذي أُنزَِل ِفيِه  الُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس وبَ يَِّناٍت مِّ

ْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد  ٌة مِّ ْهَر فَ ْلَيُصْمُه وَمن َكاَن َمرِيضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
ُ ِبُكُم الُيْسَر وال يُرِيُد ِبُكُم الُعْسَر ولُِتْكِمُلوا ا َ َعَلى َما َهَداُكْم اَّللَّ ُوا اَّللَّ َة ولُِتَكربِّ لِعدَّ

 (182وَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
 (937)إعراب مفردات اآلية

, )رمضان( مضاف إليه جمرور «936»)شهر( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره تلك األيام 
وعالمة اْلّر الفتحة المتناعه من الصرف للعلمّية وزيادة األلف والنون )الذي( اسم 

                                                           
 (  196/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-933
 ( 277/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -932
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-937

 (761/ 2مشق)د –
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موصول مبيّن يف حمّل رفع نعت لشهر, أو لرمضان فيكون يف حمّل جّر )أنزل( فعل 
)أنزل(,  ب ماض مبيّن للمجهول )يف( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق

)القرآن( نائب فاعل مرفوع )هدى( حال منصوبة وعالمة النصب الفتحة املقّدرة 
هلدى )بّينات( معطوفة على هدى )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت 

بالواو منصوب مثله وعالمة النصب الكسرة )من اهلدى( جاّر وجمرور متعّلق 
ِبحذوف نعت لبّينات وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الفرقان( معطوف 
على اهلدى بالواو جمرور مثله )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع 

شهد( فعل ماض مبيّن على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط .. والفاعل هو مبتدأ )
)من( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من ضمري شهد 
)الشهر( مفعول به منصوب على حذف مضاف أي دخواللشهر, )الفاء( رابطة 

اء( ضمري يف ْلواب الشرط )الالم( الم األمر اْلازمة )يصم( مضارع جمزوم و)اهل
, ألنه ضمري الظرف أي ليصم أيّامه. )الواو( عاطفة «938»حمّل نصب مفعول فيه 

)يريد( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ  «939»)من كان مريضا ... أخر( مّر إعراهبا 
)يريد(, )اليسر( مفعول به منصوب   اْلاللة فاعل مرفوع )بكم( مثل منكم متعّلق ب

د بكم العسر( مثل املتقّدمة )الواو( عاطفة )الالم( )الواو( عاطفة )ال( نافية )يري
)أن( مضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف  ب للتعليل )تكملوا( مضارع منصوب

النون ... والواو فاعل )العّدة( مفعول به منصوب به )الواو( عاطفة )لتكرّبوا( مثل 
ملؤّول )أن تكملوا لتكملوا ومعطوف عليه )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به ..واملصدر ا

...( يف حمّل جّر بالالم متعّلق بفعل حمذوف معطوف على قوله يريد بكم اليسر 
 ... أي ويعينكم إلكمال العّدة.

                                                                                                                                                                      
جيوز ان يكون مبتدأ خربه )الذي أنزل فيه القرآن(, وأجاز العكربّي أن يكون اخلرب قوله )فمن شهد منكم ...(  - 936

 على زيادة الفاء يف اخلرب ألن املبتدأ وصف ِبا ُيمل معىن الشرط وهو )الذي(
 (.183اآلية  1احلاشية  انظرجيوز أن يكون مفعوال به ) - 938
 (183)اآلية - 939



483 

 

, )هدى( فعل ماض مبيّن على «927»)على( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 
 الفتح املقّدر و)كم( ضمري مفعول به والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.

)تكرّبوا( بتضمينه معىن  ب املؤّول )ما هداكم( يف حمّل جّر حبرف اْلّر متعّلقواملصدر 
ِتمدوه على هدايته لكم. )الواو( عاطفة )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي و)كم( 

 ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل, )تشكرون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

َن اهلَُدى واْلُفْرقَاِن ) َشْهُر َرَمَضاَن - اَلِذي أُنزَِل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس وبَ يَِّناٍت مِّ
ْن أَيَّاٍم ُأَخَر  ٌة مِّ ْهَر فَ ْلَيُصْمُه وَمن َكاَن َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

ُوا اَّللََّ َعَلى َما يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم الُيْسَر وال يُرِيُد ِبُكُم العُ  َة ولُِتَكربِّ ْسَر ولُِتْكِمُلوا الِعدَّ
 َهَداُكْم(

)َشْهُر َرَمَضاَن اَلِذي أُنزَِل ِفيِه الُقْرآُن(  يف بيان قوله تعاىل-رمحه هللا-قال البغوي -
ماخمتصره: مث بني هللا تعاىل أيام الصيام فقال: } َشْهُر َرَمَضاَن { رفعه على معىن 

ضان, وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان ومسي الشهر شهرا هو شهر رم
لشهرته, وأما رمضان فقد قال جماهد: هو اسم من أمساء هللا تعاىل, يقال شهر 
رمضان كما يقال شهر هللا, والصحيح أنه اسم للشهر مسي به من الرمضاء وهي 

يه احلجارة يف احلجارة احملماة وهم كانوا يصومونه يف احلر الشديد فكانت ترمض ف
 احلرارة.

قوله تعاىل: } الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن { مسي القرآن قرآنا ألنه جيمع السور واآلي 
 (921) اه  واحلروف ومجع فيه القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد.

                                                           
 جيوز أن تكون موصولة يف حمّل جّر متعّلق ب )تكرّبوا(, والعائد حمذوف أي: هداكموه.- 927

 
 (  198/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-921
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: : } َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَل ِفيِه اْلُقْرآُن { أي-رمحه هللا –وأضاف السعدي -
الصوم املفروض عليكم, هو شهر رمضان, الشهر العظيم, الذي قد حصل لكم 
فيه من هللا الفضل العظيم, وهو القرآن الكرمي, املشتمل على اهلداية ملصاحلكم 
الدينية والدنيوية, وتبيني احلق بأوضح بيان, والفرقان بني احلق والباطل, واهلدى 

 والضالل, وأهل السعادة وأهل الشقاوة.
قيق بشهر, هذا فضله, وهذا إحسان هللا عليكم فيه, أن يكون مومسا للعباد فح

 مفروضا فيه الصيام.
فلما قرره, وبني فضيلته, وحكمة هللا تعاىل يف ختصيصه قال: } َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم 

ْهَر فَ ْلَيُصْمُه { هذا فيه تعيني الصيام على القادر الصحيح احلاضر.  الشَّ
للتخيري بني الصيام والفداء خاصة, أعاد الرخصة للمريض واملسافر, وملا كان النسخ 

لئال يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة فقال } يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم 
اْلُعْسَر { أي: يريد هللا تعاىل أن ييسر عليكم الطرق املوصلة إىل رضوانه أعظم 

وهلذا كان مجيع ما أمر هللا به عباده يف غاية السهولة  تيسري, ويسهلها أشد تسهيل,
 يف أصله.

له تسهيال آخر, إما بإسقاطه, أو  وإذا حصلت بعض العوارض املوجبة لثقله, سهَّ
 ختفيفه بأنواع التخفيفات.

وهذه مجلة ال ميكن تفصيلها, ألن تفاصيلها مجيع الشرعيات, ويدخل فيها مجيع 
 الرخص والتخفيفات.

َة { وهذا } َولِتُ  لئال يتوهم متوهم أن صيام رمضان  -وهللا أعلم  -ْكِمُلوا اْلِعدَّ
–ُيصل املقصود منه ببعضه, دفع هذا الوهم باألمر بتكميل عدته, ويشكر هللا 

عند إمتامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده, وبالتكبري عند انقضائه,  -تعاىل
 (922)فراغ خطبة العيد.اه ال إىل ويدخل يف ذلك التكبري عند رؤية هالل شو 

                                                           
 (  1/87الرسالة)الناشر : مؤسسة  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -922
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: يعين تعاىل ذكره بذلك: ولتشكروا هللا على ما أنعم به ) وَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن(-
عليكم.قاله أبو جعفر عليكم من اهلداية والتوفيق, وتيسري ما لو شاء عسر 

 (927) رمحه هللا .اه -الطربي
اِع إَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل وإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَإيّنِ َقرِيٌب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 (187وْليُ ْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهم يَ ْرُشُدوَن )
 (923)إعراب مفردات اآلية

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف ملا يستقبل من الزمامنتضّمن معىن الشرط مبيّن يف حمّل 
. )سأل( فعل ماض نصب متعّلق باْلواب وهو القول املقّدر أي: فقل هلم .

و)الكاف( ضمري مفعول به )عباد( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على 
ما قبل الياء و)الياء( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه, )عن( حرف جّر و)الياء( 

)سأل(, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )إّن( حرف مشّبه  ب ضمري يف حمّل جّر متعّلق
بالفعل و)الياء( ضمري اسم إّن )قريب( خرب إّن مرفوع )أجيب( مضارع مرفوع 
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )دعوة( مفعول به منصوب )الداع( مضاف إليه 

مثل األول جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على الياء احملذوفة للتخفيف )إذا( 
متعّلق ِبضمون اْلواب احملذوف )دعا( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على 
األلف و)النون( للوقاية و)الياء( احملذوفة للتخفيف مفعول به, والفاعل ضمري مسترت 
تقديره هو )الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )الالم( الم األمر )يستجيبوا( مضارع 

النون .. والواو فاعل )الالم( حرف جّر و)الياء( ضمري  جمزوم وعالمة اْلزم حذف

                                                           
   7/369الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -927

/ 2977  ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-923

 ( 2/763دمشق) –
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)يستجيبوا(, )الواو( عاطفة )ليؤمنوا( مثل ليستجيبوا, )يب( مثل  ب يف حمّل جّر متعّلق
 .«922»)يؤمنوا(, )لعّلهم يرشدون( مثل )لعّلكم تشكرون(  ب يل متعّلق

 روائع البيان والتفسري
اِع إَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل )وإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ - فَإيّنِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 رمحه هللا: -قال الشنقيطي - وْليُ ْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهم يَ ْرُشُدوَن(
ذكر يف هذه اآلية أنه جل وعال قريب جييب دعوة الداعي وبني يف آية أخرى تعليق 

)فيكشف ما تدعون إليه إن شاء( اآلية ذلك على مشيئته جل وعال وهي قوله : 
[7 \ 31. ] 

وقال بعضهم : التعليق باملشيئة يف دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق اآلية , والوعد 
املطلق يف دعاء املؤمنني , وعليه فدعاؤهم ال يرد , إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر 

 (927)هلم خري منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره .اه 
: هذا جواب سؤال, سأل -رمحه هللا -السعدي بيانًا شافيًا يف تفسريها فقالوزاد -

النيب صلى هللا عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول هللا, أقريب ربنا فنناجيه, 
أم بعيد فنناديه" فنزل: } َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب { ألنه تعاىل الرقيب 

على السر وأخفى, يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور, فهو  الشهيد, املطلع
اِع ِإَذا َدَعاِن {  قريب أيضا من داعيه باإلجابة, وهلذا قال: } ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 والدعاء نوعان: دعاء عبادة, ودعاء مسألة.
والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه, وقرب من عابديه وداعيه باإلجابة 

 والتوفيق.واملعونة 

                                                           
 (.182اآلية السابقة )يف  -922
لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 927

1 /63 ) 
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فمن دعا ربه بقلب حاضر, ودعاء مشروع, ومل مينع مانع من إجابة الدعاء, كأكل 
فإن هللا قد وعده باإلجابة, وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء,  ؛احلرام وحنوه

وهي االستجابة هلل تعاىل باالنقياد ألوامره ونواهيه القولية والفعلية, واإلميان به, 
, فلهذا قال: } فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن { املوجب لالستجابة

أي: ُيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان واألعمال الصاحلة, ويزول عنهم 
الغي املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة. وألن اإلميان باهلل واالستجابة ألمره, سبب 

ُقوا اَّللََّ جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَانًا حلصول العلم كما قال تع اىل: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ت َّ
 (926){ .اه 

 ُ ُنَّ َعِلَم اَّللَّ َياِم الرََّفُث إىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم وأَنُتْم لَِباٌس هلَّ َلَة الصِّ ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
أَنُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم وَعَفا َعنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ وابْ تَ ُغوا َما  أَنَُّكْم ُكنُتْم خَتَْتانُوَن 

َ َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن  ُ َلُكْم وُكُلوا واْشَربُوا َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ َكَتَب اَّللَّ
َياَم إىَل اللَّْيِل وال ت ُ  َساِجِد تِْلَك ُحُدوُد الَفْجِر مُثَّ أمتُّوا الصِّ

َ
َباِشُروُهنَّ وأَنُتْم َعاِكُفوَن يف امل

ُقوَن ) ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ ُ اَّللَّ  (186اَّللَِّ َفال تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
 (928)إعراب مفردات اآلية

  )أحّل( فعل ماض مبيّن للمجهول )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جرّ 
, )الصيام( «929»)أحّل(  ب )أحّل( )ليلة( ظرف زمان منصوب متعّلق ب متعّلق

مضاف إليه جمرور )الرفث( نائب فاعل مرفوع )إىل نساء( جاّر وجمرور متعّلق 
بالرفث ألنه مصدر وهو متضّمن معىن اإلفضاء, إذ الرفث يتعّلق به حرف الباء 
و)كم( ضمري مضاف إليه )هّن( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )لباس( خرب 

                                                           
 (  1/86الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -926
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-928

 (766/ 2دمشق) –
أو متعّلق ِبحذوف تقديره )أن ترفثوا ليلة الصيام إىل نسائكم(. وال يصّح عند بعضهم تعليقه بالرفث املذكور  - 929

 ألّن معمول املصدر ال يتقّدم عليه.
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عت للباس )الواو( عاطفة )أنتم لباس مرفوع )لكم( مثل األول متعّلق ِبحذوف ن
هلّن( مثل هّن لباس لكم. )علم( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )أّن( 
حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)كم( ضمري يف حمّل نصب اسم أّن )كنتم( فعل 
ماض ناقص مبيّن على السكون و)التاء( ضمري اسم كان وامليم حرف ْلمع 

( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب الذكور, )ختتانون
والفاعل ضمري ماض ...و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )تاب( فعل 

مسترت تقديره هو )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بفعل تاب 
 )الواو( عاطفة )عفا عنكم( مثل تاب عليكم.

 رب سّد مسّد مفعويل علم.واملصدر املؤول من أّن وامسها وخ
)باشروا(  ب )الفاء( استئنافّية )اآلن( ظرف زمان مبيّن على الفتح يف حمّل نصب متعّلق

وهو فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل و)هّن( ضمري ْلمع  «977»
اإلناث يف حمّل نصب مفعول به, )الواو( عاطفة )ابتغوا( مثل باشروا )ما( اسم 

ّل نصب مفعول به )كتب( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع موصول يف حم
)كتب( بتضمينه معىن يّسر )الواو( عاطفة )كلوا( مثل  ب )لكم( مثل األول متعلق

)أن(  ب باشروا, ومثله )اشربوا(, )حىّت( حرف غاية وجّر )يتبنّي( مضارع منصوب
)اخليط( فاعل مرفوع )األبيض(  )يتبنّي(, ب مضمرة بعد حىّت )لكم( مثل األول متعّلق

)يتبني(, )األسود( نعت  ب نعت للخيط مرفوع )من اخليط( جاّر وجمرور متعّلق
من األوىل البتداء »)يتبني( ب للخيط جمرور مثله )من الفجر( جاّر وجمرور متعّلق

وهي عند الزخمشري تبعيضّية,  -الغاية, ومن الثانية بيانية, لذاُيمل اْلاّر معىن احلال
 «.أي حال كون اخليط األبيض بعضا من الفجر

 )كلوا واشربوا(. ب )حىّت( متعّلق ب يتبنّي ...( يف حمّل جرّ واملصدر املؤّول )أن 
                                                           

نّزل املستقبل القريب يف األمر منزلة احلاضر فتعّلق الظرف باألمر, وجيوز أن ُيمل الكالم على معناه, أي فاآلن  - 977
 قد أحبنا لكم مباشرهتّن, فالتعليق بفعل حمذوف وهو )أحبنا(.
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)مثّ( حرف عطف )أمتّوا( مثل باشروا )الصيام( مفعول به منصوب )إىل الليل( جاّر 
)تباشروا( مضارع . )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة .«971»)أمتّوا(  ب وجمرور متعّلق

جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون ...والواو فاعل و)هّن( ضمري مّتصل مفعول به 
)الواو( حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )عاكفون( خرب مرفوع وعالمة 

)عاكفون(, )ِت( اسم إشارة مبين على  ب الرفع الواو )يف املساجد( جاّر وجمرور متعّلق
ر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل رفع مبتدأ و)الالم( السكون الظاه

للبعد و)الكاف( للخطاب )حدود( خرب مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه 
)الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )ال( ناهية جازمة )تقربوها( مثل تباشروهّن. 

 حمّل جّر بالكاف , )ذا( اسم إشارة مبيّن يف«972»)الكاف( حرف جّر وتشبيه 
متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق تقديره بيانا )الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 
)يبنّي( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )آيات( مفعول به منصوب 

)يبنّي(,  ب وعالمة النصب الكسرة و)اهلاء( مضاف إليه )للناس( جاّر وجمرور متعّلق
 «977»لعّلكم تشكرون )لعّلهم يّتقون( مثل 

 روائع البيان والتفسري
الصحيح املسند من أسباب ماذكره صاحب كتاب  جاء يف سبب نزول هذه اآلية

عن الرباء رضي هللا  " 71/ص -/2ج:"-رمحه هللا-قال اإلمام البخاري قال: النزول
عنه قال كان أصحاب حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل صائما 
فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومهحىت ميسي وإن قيس بن 

األنصاري كان صائما فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هلا أعندك طعام"  ةصرم
فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فقالت: خيبة قالت: ال ولكن أنطلق 

                                                           
 أو ِبحذوف حال من الصيام. - 971
 أو اسم ِبعىن مثل يف حمّل نصب نعت ملصدر حمذوف تقديره بيانا مثل هذا البيان. - 972
 ( من هذه السورة.182يف اآلية ) - 977
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لك, فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وعلى آله 
َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم{ ففرحوا هبا  َلَة الصِّ وسلم فنزلت هذه اآلية: }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط  فرحا شديدا, ونزلت }وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ
 (973اأْلَْسَوِد{.اه )

 72ص/ 2ج "-رمحه هللا-قال اإلمام البخاري  قوله تعاىل: }ِمَن اْلَفْجِر{مث قال:-
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيضُ  " ِمَن  عن سهل بن سعد قال أنزلت: }وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد{ ومل ينزل }ِمَن اْلَفْجِر{ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم 
يف رجله اخليط األبيض واألسود ومل يزل يأكل حىت يتبني له رؤيتها فأنزل بعد: }ِمَن 

 (972اْلَفْجِر{ فعلموا أنه يعين الليل والنهار.اه )
َيامِ - َلَة الصِّ ( )ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ ُنَّ  قال-الرََّفُث إىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم وأَنُتْم لَِباٌس هلَّ

 بتصرف يسري:  -رمحه هللا -البغوي
َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم { فالرفث كناية عن  َلَة الصِّ قوله تعاىل: } ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

 كل ما ذكر يف القرآن من اْلماع, قال ابن عباس: إن هللا تعاىل حيي كرمي يكىن
املباشرة واملالمسة واإلفضاء والدخول والرفث فإمنا عىن به اْلماع وقال الزجاج: 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء, قال أهل التفسري: كان يف 

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -973

 كتاب التفسري مع تغيري يف بعض السند ويف تصريح أيب إسحاق ( احلديث أعاده اإلمام البخاري يف 22ص) -بتحقيقه
بالسماع ولفظ متنه ملا نزل صوم رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان كله وكان رجال خيونون أنفسهم فأنزل هللا 

ُ أَنَُّكْم ُكْنُتْم خَتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم{ اآلية.  وظاهرمها التغاير لكن ال مانع من أن تكون نزلت تعاىل: }َعِلَم اَّللَّ
 يف هؤالء ويف هؤالء.

وقد مجع حديثي البخاري فعلمنا أن القضيتني معا كانتا سبب  121ص 3والنسائي ج 272ص 2ورواه أبو دواد ج
 .2ص 2والدارمي ج 292ص 3النزول واإلمام أمحد ج

 -رمحه هللا–مة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىقال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العال -972
( احلديث أعاده يف التفسري من حديث ابن أيب مرمي بالسند األخري وهو من األحاديث النادرة اليت  27ص) -بتحقيقه

 .227ص 6أعادها بدون تغيري وأخرجه مسلم ج
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ابتداء األمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب واْلماع إىل أن يصلي العشاء 
أو يرقد قبلها, فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إىل اآلخرة 

 .الليلة القابلة
 رمحه هللا:-مثقال

َياِم { أي يف ليلة الصيام } الرََّفُث ِإىَل  َلَة الصِّ } ُأِحلَّ َلُكْم { أي أبيح لكم } لَي ْ
لَِباٌس هَلُنَّ { أي سكن هلن ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم { أي سكن لكم } َوأَنْ ُتْم 

األعراف ( وقيل ال -189دليله. قوله تعاىل: "وجعل منها زوجها ليسكن إليها") 
يسكن شيء كسكون أحد الزوجني إىل اآلخر, وقيل: مسي كل واحد من الزوجني 
لباسا لتجردمها عند النوم واجتماعهما يف ثوب واحد حىت يصري كل واحد منهما 

ي يلبسه, وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم وأنتم حلاف لصاحبه كالثوب الذ
وغريه: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك وقيل: (977)هلن, قال أبو عبيدة

                                                           
 هم, البصري, النحوي, صاحب التصانيف.اإلمام, العالمة, البحر, أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي موال -977

 ولد: يف سنة عشر ومائة, يف الليلة اليت تويف فيها احلسن البصري.
حدث عن: هشام بن عروة, ورؤبة بن العجاج, وأيب عمرو بن العالء, وطائفة.ومل يكن صاحب حديث, وإمنا أوردته 

 لتوسعه يف علم اللسان, وأيام الناس.
وأبو عبيد القاسم بن سالم, وأبو عثمان املازين, وعمر بن شبة, وعلي بن املغرية األثرم, حدث عنه: علي بن املديين, 

 وأبو العيناء, وعدة. حدث ببغداد جبملة من تصانيفه.
 قال اْلاحظ: مل يكن يف األرض مجاعي وال خارجي أعلم جبميع العلوم من أيب عبيدة  .

أبا عبيدة, فأحسن ذكره, وصحح روايته, وقال: كان ال ُيكي عن وقال يعقوب بن شيبة: مسعت علي بن املديين ذكر 
 العرب إال الشيء الصحيح  .

 وقال ُيىي بن معني: ليس به بأس. قال املربد: كان هو واألصمعي متقاربني  يف النحو, وكان أبو عبيدة أكمل القوم  .
البيت إذا أنشده, وخيطئ إذا قرأ القرآن نظرا, وكان وقال ابن قتيبة: كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه, وكان ال يقيم 

 يبغض العرب, وألف يف مثالبها كتبا, وكان يرى رأي اخلوارج  .
صلى هللا -قلت: قد كان هذا املرء من حبور العلم, ومع ذلك فلم يكن باملاهر بكتاب هللا, وال العارف بسنة رسول هللا 

ة االجتهاد, بلى, وكان معاىف من معرفة حكمة األوائل, واملنطق, وأقسام وال البصري بالفقه واختالف أئم -عليه وسلم
سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف)  انظر-الفلسفة, وله نظر يف املعقول, ومل يقع لنا شيء من عوايل روايته.اه  

9/336) 
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اللباس اسم ملا يواري الشيء فيجوز أن يكون كل واحد منهما سرتا لصاحبه عما ال 
 (976)  ُيل.اه

أَنُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم وَعَفا َعنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ )َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم خَتَْتانُوَن -
َ َلُكُم اخلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخلَْيِط  وابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم وُكُلوا واْشَربُوا َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

َياَم إىَل اللَّْيِل(  رمحه هللا :-ابن العثيمنيقال -اأَلْسَوِد ِمَن الَفْجِر مُثَّ أمتُّوا الصِّ
قوله تعاىل: } علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم { أي ختادعوهنا بإتياهنن,  

حبيث ال تصربون؛ والظاهر وهللا أعلم أن هذا االختيان بكون اإلنسان يفيت نفسه 
بأن هذا األمر هني؛ أو بأنه صار يف حال ال ِترم عليه زوجته؛ وما أشبه ذلك؛ 

صلى أحدهم العشاء اآلخرة, أو إذا نام قبل  وأصل هذا أهنم كانوا يف أول األمر إذا
العشاء اآلخرة فإنه ُيرم عليه االستمتاع باملرأة واألكل والشرب إىل غروب الشمس 
من اليوم التايل؛ فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة حىت إن بعضهم مل يصرب؛ فبني هللا 

} علم  عز وجل حكمته, ورمحته بنا, حيث أحل لنا هذا األمر؛ وهلذا قال تعاىل:
 هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم {.

قوله تعاىل: } فتاب عليكم {: أي تاب عليكم بنسخ احلكم األول الذي فيه 
مشقة؛ والنسخ إىل األسهل توبة كما يف قوله تعاىل يف سورة املزمل: }علم أن لن 

[ ؛ فيعرب هللا عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة 27ِتصوه فتاب عليكم{ ]املزمل: 
 (978ىل أنه لوال النسخ لكان اإلنسان آمثاً إما بفعل حمرم؛ أو برتك واجب.اه )إ

يف بياهنا إمجااًل: كان يف أول فرض الصيام, ُيرم  –رمحه هللا  –وقال السعدي -
على املسلمني يف الليل بعد النوم األكل والشرب واْلماع, فحصلت املشقة 

ليايل الصيام كلها األكل والشرب لبعضهم, فخفف هللا تعاىل عنهم ذلك, وأباح يف 
 واْلماع, سواء نام أو مل ينم, لكوهنم خيتانون أنفسهم برتك بعض ما أمروا به.

                                                           
 (  276/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-976
 ( 281/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-سري العالمة حممد العثيمني تف -978
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موجبا لإلمث  -لوال توسعته  -} فتاب { هللا } عليكم { بأن وسع لكم أمرا كان 
 } وعفا عنكم { ما سلف من التخون.

هن { وطأ وقبلة وملسا وغري } فاآلن { بعد هذه الرخصة والسعة من هللا } باشرو 
 ذلك.

} وابتغوا ما كتب هللا لكم { أي: انووا يف مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إىل هللا 
تعاىل واملقصود األعظم من الوطء, وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته, 

 وحصول مقاصد النكاح.
فال ينبغي لكم أن ومما كتب هللا لكم ليلة القدر, املوافقة لليايل صيام رمضان, 

 تشتغلوا هبذه اللذة عنها وتضيعوها, فاللذة مدركة, وليلة القدر إذا فاتت مل تدرك.
} وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر { هذا 
غاية لألكل والشرب واْلماع, وفيه أنه إذا أكل وحنوه شاكا يف طلوع الفجر فال 

 بأس عليه.
: دليل على استحباب السحور لألمر, وأنه يستحب تأخريه أخذا من معىن وفيه

 رخصة هللا وتسهيله على العباد.
وفيه أيضا دليل على أنه جيوز أن يدركه الفجر وهو جنب من اْلماع قبل أن 
يغتسل, ويصح صيامه, ألن الزم إباحة اْلماع إىل طلوع الفجر, أن يدركه الفجر 

 . وهو جنب, والزم احلق حق
}مث { إذا طلع الفجر } أمتوا الصيام { أي: اإلمساك عن املفطرات } إىل الليل { 

 (979وهو غروب الشمس اه )
َساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك -

َ
) وال تُ َباِشُروُهنَّ وأَنُتْم َعاِكُفوَن يف امل

ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ  ُ اَّللَّ ُقوَن( يُ بَ نيِّ  يَ ت َّ

                                                           
 (  1/86الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -979
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َعاِكُفوَن  : قوله تعاىل: } َوال تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتمْ -رمحه هللا –قال احلافظ ابن كثري -
, عن ابن عباس: هذا يف الرجل (967)يف اْلَمَساِجِد { قال علي بن أيب طلحة

يعتكف يف املسجد يف رمضان أو يف غري رمضان, فحّرم هللا عليه أن ينكح النساء 
 وهناراحىت يقضي اعتكافه.ليال 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من املسجد, جامع إن شاء, فقال 
هللا تعاىل: } َوال تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد { أي: ال تقربوهن ما دمتم 

م كانوا إهن ؛عاكفني يف املسجدوال يف غريه. وكذا قال جماهد, وقتادة وغري واحد
 يفعلون ذلك حىت نزلت هذه اآلية.

, وجماهد, (962): وروي عن ابن مسعود, وحممد بن كعب(961)قال ابن أيب حامت
دِّي, والربيع بن أنس, ومقاتل, قالوا: ال  وعطاء, واحلسن, وقتادة, والضحاك والسُّ

                                                           
 موىل طلحة أبو: ويقال حممد, أبو: ويقال احلسن, أبو اهلامشي, املخارق بن سامل, وامسه طلحة, أيب بن  علي -967

 .محص إىل وانتقل اْلزيرة, من أصله املطلب, عبد بن العباس
 .محص أهل من وهو منكرات أشياء له طلحة أيب بن علي: حنبل بن أمحد عن , امليموين احلسن أبو قال

 مستقيم, احلديث يف هللا شاء إن هو: فقال طلحة, أيب بن علي عن سئل داود أبا مسعت: اآلجري عبيد أبو وقال
 وقال ,صاحل بن واحلسن الثوري سفيان عنه وروى ,األعور حجاج رأى وقد السيف, يري كان سوء رأي له ولكن

 .بأس به ليس: النسائي
 عن روى: وقال ," الثقات"  كتاب يف حبان ابن وذكره .التفسري عباس ابن من يسمع مل: دحيم عن  حامت أبو وقال

 الكمال هتذيبنقالً  عن -.ومئة وأربعني ثالث طلحة سنة أيب بن علي ومات ,يره ومل واملنسوخ الناسخ عباس ابن
 للمزي بتصرف يسري

عبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابن إدريس بن املنذر  هو م( 978 - 823ه  =  726 - 237ابن أيب حامت) -961
التميمي احلنظلي الرازي, أبو حممد: حافظ للحديث, من كبارهم. كان منزله يف درب حنظلة بالري, وإليهما نسبته. له 

لى تصانيف, منها )اْلرح والتعديل( مثانية جملدات منه, و )التفسري( عدة جملدات, منها جزآن خمطوطان, و )الرد ع
اْلهمية( كبري, و )علل احلديث( جزآن, و )املسند( كبري, و )الكىن( و )الفوائد الكربى( و )املراسيل( و )تقدمة املعرفة 

 (723/ 7) بنصرف يسري-اإلعالم للزركلي انظر. ..بكتاب اْلرح والتعديل( 
القرظي, املدين,  -أبو عبد هللا وقيل:  -حممد بن كعب بن حيان بن سليم, اإلمام, العالمة, الصادق, أبو محزة  -962

 من حلفاء األوس, وكان أبوه كعب من سيب بين قريظة, سكن الكوفة, مث املدينة.
كان حملمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسري, وكانوا جمتمعني يف مسجد الربذة  , فأصابتهم زلزلة, فسقط 

 عليهم املسجد, فماتوا مجيعا ِتته  .
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يقرهبا وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤالء هو األمر املتفق عليه عند 
أن املعتكف ُيرُم عليه النساُء ما داَم معتكًفا يف مسجده, ولو ذهب إىل  العلماء:

فيه إال ِبقدار ما يفرغ من  (967)منزله حلاجة ال بد له منها فال ُيل له أن يتلبَّث 
حاجته تلك, من قضاء الغائط, أو أكل, وليس له أن يقبل امرأته, وال يضمها إليه, 

ود املريض, لكن يسأل عنه وهو مار يف وال يشتغل بشيء سوى اعتكافه, وال يع
 (963)طريقه.اه 

)تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال  يف تفسري قوله تعاىل-رمحه هللا-وأضاف أبو جعفر الطربي-
ُقوَن ( مانصه:  ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ ُ اَّللَّ  تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

أيها الناس واجَب فرائضي عليكم من  يعين تعاىل ذكره بذلك: كما بينت لكم
الصوم, وعّرفتكم حدوَده وأوقاته, وما عليكم منه يف احلضر, وما لكم فيه يف السفر 
واملرض, وما الالزم لكم َتنُّبه يف حال اعتكافكم يف مساجدكم, فأوضحت مجيَع 

فكذلك أبنيِّ أحكامي, وحاليل وحرامي, وحدودي, وأمري وهنيي, يف   -ذلك لكم 
 يب وتنزيلي, وعلى لسان رسويل صلى هللا عليه وسلم للناس.كتا

, ويتجنَّبوا  ويعين بقوله:"لعلهم يتقون" يقول: أبنيِّ ذلك هلم ليتقوا حَمارمي ومعاصيَّ
َسخطي َوغضيب, برتكهم رُكوَب ما أبنيِّ هلم يف آياِت أين قد حرَّمته عليهم, وأمرهتم 

 (962)ه  هبجره وتركه.ا

                                                                                                                                                                      

 وقال الواقدي, وخليفة, والفالس, ومجاعة: مات سنة سبع عشرة. ,اعة: تويف سنة مثان ومائةقال أبو معشر, ومج
 وقال حممد بن عبد هللا بن منري: سنة تسع عشرة. ,قال الواقدي, ومجاعة: وهو ابن مثان وسبعني سنة

 (2/77بتصرف يسري )–هيب سري أعالم النبالء للذ انظروقال ابن املديين, وابن معني, وابن سعد: سنة عشرين ومائة. 
  (2/77بتصرف يسري )–سري أعالم النبالء للذهيب  انظر

 أي ميكث-967
 (  219/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -963
/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -962

236  / 7728  ) 
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ْن أَْمَواِل ْأُكُلوا أَمْ وال ت اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً مِّ َنُكم بِاْلَباِطِل وُتْدُلوا هِبَا إىَل احُلكَّ َواَلُكم بَ ي ْ
 (188النَّاِس بِاإلمثِْ وأَنُتْم تَ ْعَلُموَن )

 (967)إعراب مفردات اآلية
)الواو( استئنافّية )ال( ناهية جازمة )تأكلوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف 

والواو فاعل )أموال( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )بني( النون .. 
 , )بالباطل( جار وجمرور متعّلق«966»)تأكلوا(  ب ظرف مكان منصوب متعّلق

)أن( مضمرة  ب «969», )الواو( واو املعّية )تدلوا( مضارع منصوب «968»)تأكلوا(  ب
فاعل )الباء( حرف جّر وجوبا بعد واو املعّية وعالمة النصب حذف النون .. والواو 

 )تدلوا(, )إىل احلّكام( جاّر وجمرور متعّلق ب و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق
معطوف على مصدر مسبوك من مضمون  ...( )تدلوا(. واملصدر املؤّول )أن تدلوا ب

 الكالم السابق أي: ال يكن أكل لألموال وإدالء هبا إىل احلّكام.
الواو فاعل ..)أن( مضمرة بعد الالم  ب رع منصوب)الالم( للتعليل )تأكلوا( مضا

  )فريقا( مفعول به منصوب )من أموال( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل
)فريقا(, )الناس( مضاف إليه جمرور, )باإلمث( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 

 .«987»الضمري يف )تأكلوا( أي متلبسني باإلمث 

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-967

 (787/ 2دمشق) –
 حال من )أموالكم(, أي موجودة بينكم. جيوز تعليقه ِبحذوف- 966
أي ال تأخذوها بالسبب الباطل, وجيوز أن يكون متعّلقا ِبحذوف حال من )أموالكم( أي مستخلصة بالباطل, - 968

 أو ِبحذوف حال من فاعل تأكلوا أي مستعينني بالباطل.
 جيوز أن يكون جمزوما بالعطف على )تأكلوا( بتقدير )ال( ناهية حمذوفة أي وال تدلوا ... - 969
 جيوز تعليقه ِبحذوف حال من )أموال الناس(, أو متعّلق ب )تأكلوا(.- 987
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)تدلوا(, أو بفعل الطلب: ال  ب تأكلوا( يف حمّل جّر بالالم متعّلقواملصدر املؤّول )أن 
تأكلوا ...)الواو( حالّية )أنتم( ضمري منفصل مبتدأ )تعلمون( مضارع مرفوع 

 ..والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

َنُكم بِاْلَباِطلِ -  -رمحه هللا -بن العثيمني افسرها العالمة  -()وال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
 فقال ماخمتصره:

من امللبوسات,  ؛املراد باألكل ما هو أعم منه, فيشمل االنتفاع بغري األكل
واملفروشات, واملسكونات, واملركوبات؛ لكنه َخص األكل؛ ألنه أقوى وجوه 

؛ ويفرتش -وهو منفصل عنه  -االنتفاع؛ اإلنسان ينتفع يف املال ببناء مسكن له 
هو منفصل عنه إال أنه ألصق به من البيت؛ ويلبس ثوباً فينتفع و  -الفراش فينتفع به 

؛ إال أنه ألصق به من الفراش؛ واإلنسان يأكل األكل -وهو منفصل عنه  -به 
؛ فكان أخص أنواع االنتفاع, وألصقها -وهو متصل ممازج لعروقه  -فينتفع 

ا كان عنده مال أن اإلنسان إذ -رمحهم هللا  -باملنتفع؛ وهلذا ذكر بعض أهل العلم 
مشتبه ينبغي أن يصرفه يف الوقود؛ ال يصرفه يف األكل والشرب يتغذى هبما البدن 
ومها أخص انتفاع باملال؛ فإذا كان هللا تعاىل يقول: } ال تأكلوا أموالكم { وهو 

لو مل  -لو مل يفعل هللك  ؛أخص االنتفاع, والذي قد يكون اإلنسان يف ضرورة إليه
 بغريه!!!فكيف  ,يأكل ملات

وقوله تعاىل: } أموالكم {: عندنا آكل, ومأكول عنه؛ فإذا كنت أنت أيها اآلكل 
فاعترب مال غريك ِبنزلة  "ال ترضى أن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غريك

مالك يف أنك ال ترضى أن يأكله أحد؛ وهبذا تتبني احلكمة يف إضافة األموال 
من إجارات, وبيوع, ورهون,  ؛كم { أي يف العقوداملأكولة للغري إىل آكلها؛ و} بين

 وغريها؛ ألن هذه تقع بني اثنني؛ فتصدق البينية فيها.
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« الباطل»وقوله تعاىل: } بالباطل {؛ الباء للتعدية؛ أي تتوصلون إليه بالباطل؛ و 
 (981اه )كل ما أخذ بغري حق.

اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً - ْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإلمثِْ وأَنُتْم تَ ْعَلُموَن() وُتْدُلوا هِبَا إىَل احُلكَّ  مِّ
: عن ابن  -رمحه هللا -أئمة التفسري فقال بأقواليف تفسريه بياهنا كثري بن  اذكراحلافظ 

عباس: هذا يف الرجل يكون عليه مال, وليس عليه فيه بَ يِّنة, فيجحد املال وخياصم 
 م أنه آمث آكل حراٍم.إىل احلكام, وهو يعرف أن احلق عليه, وهو يعل

وكذا روي عن جماهد, وسعيد بن ُجَبري, وعكرمة, واحلسن, وقَتادة, والسّدي, 
أهنم قالوا: ال خُتَاصْم وأنت  (982)ومقاتل بن َحّيان, وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم

تعلُم أنَّك ظامل. وقد ورديف الصحيحني عن أم سلمة: أّن رسوَل هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال: "أال إمنا أنا َبَشر, وإمنا يأتيين اخلصم فلعل بعضكم أن يكون أحلن 
حبجته من بعض فأقضي له, فمن قضيت له حبق مسلم, فإمنا هي قطعة من نار, 

. فدلت هذه اآلية الكرمية, وهذا احلديث على أّن  (987)مْلَها, أو ليَذْرها" فَ ْلَيحْ 
حكم احلاكم ال يغري الشيء يف نفس األمر, فال ُُيّل يف نفس األمر حراًما هو 
حرام, وال ُيرم حالال هو حالل, وإمنا هو يلزم يف الظاهر, فإن طابق يف نفس األمر 

                                                           
 (  297/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -981
 اإلمام, احلجة, القدوة, أبو عبد هللا العدوي, العمري, املدين, الفقيه. هو-982

حدث عن: والده؛ أسلم موىل عمر وعن: عبد هللا بن عمر, وجابر بن عبد هللا, وسلمة بن األكوع, وأنس بن مالك 
 وعن: عطاء بن يسار, وعلي بن احلسني, وابن املسيب, وخلق.

ري, واألوزاعي, وهشام بن سعد, وسفيان بن عيينة, وعبد العزيز الدراوردي, حدث عنه: مالك بن أنس, وسفيان الثو 
 وأوالده؛ أسامة, وعبد هللا, وعبد الرمحن بنو زيد, وخلق كثري.

 .-صلى هللا عليه وسلم-وكان له حلقة للعلم يف مسجد رسول هللا 
 خصلة فينا التواسي ِبا يف أيدينا, وما رأيت قال أبو حازم األعرج: لقد رأيتنا يف جملس زيد بن أسلم أربعني فقيها, أدىن

 يف جملسه متماريني, وال متنازعني يف حديث ال ينفعنا.
 (7/27بتصرف يسري )–سري إعالم النبالء للذهيب  انظر-أرخ ابنه وفاته: يف ذي احلجة, سنة ست وثالثني ومائة.

 يف خاصم من إمث باب –( 2268برقم )لبخاري ا-رضي هللا عنها-حديث أم سلمة أخرجاه يف الصحيحني من  -987
 باحلجة واللحن بالظاهر احلكم باب –( 7272و مسلم برقم ),يعلمه وهو باطل
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ال وْزره؛ وهلذا قال تعاىل: } َوال تَْأُكُلوا فذاك, وإال فللحاكم أجرُه وعلى احملت
اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا { أي : طائفة} ِمْن  َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدلُوا هِبَا ِإىَل احلُْكَّ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

أَْمَواِل النَّاِس بِاإلمثِْ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن { أي: تعلمون بطالن ما تدعونه وتروجون يف  
 (983)اه م.كالمك

 ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
فمن أدىل إىل احلاكم حبجة باطلة, وحكم له بذلك, فإنه ال ُيل له, ويكون آكال 

 ملال غريه, بالباطل واإلمث, وهو عامل بذلك. فيكون أبلغ يف عقوبته, وأشد يف نكاله.
أن خياصم عن  وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل يف دعواه, مل ُيل له

 (982{ .اه )اخلائن كما قال تعاىل: } َوال َتُكْن لِْلَخائِِننَي َخِصيًما 
َيْسأَُلوَنَك َعِن اأَلِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس واحلَْجِّ ولَْيَس الربُّ بَِأن تَْأتُوا البُ ُيوَت ِمن 

البُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا وات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ظُُهورَِها وَلِكنَّ الربَّ َمِن ات ََّقى وأْتُوا 
(189) 

 (987)إعراب مفردات اآلية
)يسألون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل و)الكاف( ضمري مفعول به )عن األهّلة( 

)يسألون(, )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت  ب جاّر وجمرور متعّلق
)هي( ضمري منفصل يف حمّل رفعمبتدأ )مواقيت( خرب مرفوع )للناس( جاّر وجمرور 
متعّلق ِبحذوف نعت ملواقيت )احلج( معطوف على الناس بالواو جمرور مثله )الواو( 

اء( حرف جّر عاطفة )ليس( فعل ماض ناقص جامد )الرّب( اسم ليس مرفوع )الب
زائد )أن( حرف مصدرّي ونصب )تأتوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف 

                                                           
 (  1/221الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -983
 (  86/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -982
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-987

 ( 2/782دمشق) –
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 النون .. والواو فاعل )البيوت( مفعول به منصوب )من ظهور( جاّر وجمرور متعّلق
 )تأتوا( بتضمينه معىن تدخلوا و)ها( ضمري مضاف إليه. ب

ويف حمّل  -هو احملّل القريبو  -واملصدر املؤّول )أن تأتوا( يف حمّل جّر باحلرف الزائد
 وهو احملّل البعيد. -نصب خرب ليس

)الواو( عاطفة )لكّن( حرف استدراك ونصب )الرّب( اسم لكّن منصوب وهو على 
حذف مضاف أي ذا الرّب )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع خرب )اتّقى( فعل 

قديره هو وهو ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف والفاعل ضمري مسترت ت
العائد )الواو( استئنافّية )ائتوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل 

)ائتوا(, و)ها( ضمري  ب )البيوت( مفعول به منصوب )من أبواب( جاّر وجمرور متعّلق
مضاف إليه )الواو( عاطفة )اتّقوا( مثل ائتوا )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب 

 .«986»ن( تقّدم إعراب نظريها )لعلكم تفلحو 
 روائع البيان والتفسري

سبب نزول هذه اآليةماجاء يف الصحيح املسند من أسباب النزول للمحدث 
قال اإلمام البخاري  -رمحه هللا–يالوادع يالعالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد

]ميكن "حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال: مسعت 767ص/ 3"ج
الرباء يقول نزلت هذه اآلية فينا كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا مل  حذف السند[

يدخلوا من قبل أبواب بيوهتم ولكن من ظهورها فجاء رجل من األنصار فدخل من 
قبل بابه فكأنه عري بذلك فنزلت }َولَْيَس اْلربُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ 

 (988َمِن ات ََّقى َوأْتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا{.اه )اْلربَّ 
                                                           

 .( من هذه السورة182يف اآلية )- 986
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى-988

( احلديث أعاده البخاري رمحه هللا يف كتاب التفسري فقال حدثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل 27ص)  -بتحقيقه
وأخرجه احلاكم يف  12ص 2وأخرجه الطيالسي ج 171ص 18وأخرجه مسلم ج 239ص 9عن أيب إسحاق به ج

وفيه بيان املبهم يف حديث  -أي غري احلمس–من حديث جابر وفيه كانت األنصار والعرب  387ص 1املستدرك ج
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-)  :-رمحه هللا-قال السعدي- )َيْسأَُلوَنَك َعِن اأَلِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس واحلَْجِّ
ما فائدهتا وحكمتها" أو عن ذاهتا, }  -هالل  -} َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلَِّة { مجع 

َمَواِقيُت لِلنَّاِس { أي: جعلها هللا تعاىل بلطفه ورمحته على هذا التدبري يبدو ُقْل ِهَي 
اهلالل ضعيفا يف أول الشهر, مث يتزايد إىل نصفه, مث يشرع يف النقص إىل كماله, 
وهكذا, ليعرف الناس بذلك, مواقيت عباداهتم من الصيام, وأوقات الزكاة, 

 والكفارات, وأوقات احلج.
 ,احلج يقع يف أشهر معلومات, ويستغرق أوقاتا كثرية قال: } َواحلَْجِّ {وملا كان 

د دَ وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون املؤجالت, ومدة اإلجارات, ومدة العِ 
ل, وغري ذلك مما هو من حاجات اخللق, فجعله تعاىل حسابا, يعرفه كل مْ واحلَ 

السنة الشمسية, مل أحد, من صغري, وكبري, وعامل, وجاهل, فلو كان احلساب ب
 (989يعرفه إال النادر من الناس.اه )

وزاد ابن العثيمني يف بياهنا ماخمتصره: قوله تعاىل: } يسألونك عن األهلة {؛ } -
األهلة { مجع هالل؛ وهو القمر أول ما يكون شهراً؛ ومسي هالاًل لظهوره؛ ومنه: 

لسائب عن أبيه االستهالل؛ واإلهالل هو رفع الصوت, كما يف حديث خالد بن ا
أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحابيأن يرفعوا »أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

إذا (991)« استهل املولود»يعين بالتلبية؛ ومنه قوهلم:  (997)«أصواهتم باإلهالل
 صرخ بعد وضعه.

وقوله تعاىل: } يسألونك عن األهلة { يعين: احلكمة فيها بدليل اْلواب: } قل 
وأما ما ذكره أهل البالغة من أهنم سألوا الرسول صلى  {للناس واحلج هي مواقيت

                                                                                                                                                                      

الرباء أنه قطبة بن عامر وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وأقره الذهيب وليس كما قاال فإن أبا اْلواب وهو 
 مل خيرج هلما البخاري شيئا كما يف هتذيب التهذيب فهو على شرط مسلم فقط. 1ار بن رزيقاألحوص بن جواب وعم

 (  1/88الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -989
 ( 1292)  برقم داود أيب صحيحو ,(  2239)  برقم املشكاةصحح األلباين إسناده في-997
 سبق خترجيه-991
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هللا عليه وسلم عن السبب يف كون اهلالل يبدو صغرياً, مث يكرب؛ فأجاب هللا 
سبحانه وتعاىل ببيان احلكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب احلكيم أن جياب السائل 

عن هذا؛ فالصواب أهنم مل يسألوا بغري ما يتوقع إشارة إىل أنه كان ينبغي أن ُيسأل 
الرسول عن هذا؛ ولكن سألوه عن احلكمة من األهلة, وأن هللا سبحانه وتعاىل 
خلقها على هذا الوجه؛ والدليل: اْلواب؛ ألن األصل أن اْلواب مطابق للسؤال 

 إال أن يثبت ذلك بنص صحيح.
ميقات األمم كلها ن إيف فوائد هذه اآلية فائدة جليلة قال:  -رمحه هللا -مث ذكر

امليقات الذي وضعه هللا هلم وهو األهلة ؛ فهو امليقات العاملي؛ لقوله تعاىل: } 
مواقيت للناس {؛ وأما ما حدث أخريًا من التوقيت باألشهر اإلفرجنية فال أصل له 
من حمسوس, وال معقول, وال مشروع؛ وهلذا َتد بعض الشهور مثانية وعشرين يوماً, 

يوماً, وبعضها واحدًا وثالثني يومًا من غري أن يكون سبب معلوم وبعضها ثالثني 
أوجب هذا الفرق؛ مث إنه ليس هلذه األشهر عالمة حسية يرجع الناس إليها يف 
ِتديد أوقاهتم خبالف األشهر اهلاللية فإن هلا عالمة حسية يعرفها كل 

 (992أحد.اه )
)ولَْيَس الربُّ بَِأن تَْأتُوا البُ ُيوَت ِمن ظُُهورَِها وَلِكنَّ الربَّ َمِن ات ََّقى وأْتُوا البُ ُيوَت ِمْن -

َ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن   :-رمحه هللا –قال أبو جعفر الطربي -(أَبْ َواهِبَا وات َُّقوا اَّللَّ
ن ظهورها, ولكن الرب وليس الرب أيها الناس بأن تأتوا البيوت يف حال إحرامكم م

من اتقى هللا فخافه وَتنب حمارمه, وأطاعه بأداء فرائضه اليت أمره هبا, فأما إتياُن 
البيوت من ظهورها فال برَّ هلل فيه, فأتوها من حيُث شئُتم من أبواهبا وغري أبواهبا, ما 

لكم  مل تعتقدوا ِترمي إتياهنا من أبواهبا يف حال من األحوال, فإن ذلك غرُي جائزٍ 
 اعتقاُده, ألنه مما مل أحرمه عليكم.

                                                           
 (  299/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -992
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مث قال: } َوات َُّقوا اَّللََّ لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن { يعين تعاىل ذكره بذلك: واتقوا هللا أيها 
الناس, فاحذروه وارهبوه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه, واجتناب ما هناكم عنه, 

البقاَء يف َجنَّاته واخللوَد يف لتفلحوا فتنجحوا يف طلباتكم لديه, وتدركوا به 
 (997)نعيمه.اه 

ْعَتِديَن )
ُ

 (197وقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم وال تَ ْعَتُدوا إنَّ اَّللََّ ال ُيُِبُّ امل
 (993)إعراب مفردات اآلية

والواو فاعل )يف  ...)الواو( استئنافّية )قاتلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون 
سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل قاتلوا )اَّلّل( لفظ اْلاللة 
مضاف إليه جمرور )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )يقاتلون( 

الواو فاعل و)كم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )ال( ناهية ... و مضارع مرفوع 
وم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل )إّن( حرف جازمة )تعتدوا( مضارع جمز 

مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )ال( نافية )ُيّب( مضارع 
مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )املعتدين( مفعول هبمنصوب وعالمة 

 النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

ْعَتِديَن( )وقَاتُِلوا يِف َسِبيلِ -
ُ

بُّ امل َ ال ُيُِ  اَّللَِّ اَلِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم وال تَ ْعَتُدوا إنَّ اَّللَّ
رمحه  -ختالف أهل التفسري علي قولني فقالاذكر أبو جعفر الطربي يف تفسريها -

هللا: قال بعضهم هذه اآلية هي أول آية نزلت يف أمر املسلمني بقتال أهل الشرك. 
املسلمون بقتال من قاتلهم من املشركني, والكف عمن كّف عنهم, وقالوا: أمر فيها 

 "براءة". مث ُنسخت ب
                                                           

  271/ 7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -997
/ 7788  ) 

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-993
 ( 2/789دمشق) –
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 .رمحهما هللا تعاىل -وذكر ممن قال بذلك الربيع وابن زيد
بل ذلك أمر من هللا تعاىل ذكره للمسلمني بقتال الكفار, مل  :مث قال: وقال آخرون

رارّي. قالوا: ينسخ. وإمنا االعتداُء الذي هناهم هللا عنه, هو هن يه عن قتل النساء والذَّ
 والنهي عن قتلهم ثابٌت ُحكمه اليوم. قالوا: فال شيء ُنسخ من حكم هذه اآلية.

 .رمحهما هللا تعاىل -وذكر ممن قال بذلك: عمر بن عبد العزيز وجماهد
رمحه هللا: وأوىل هذين القولني بالصواب, القوُل الذي قاله  -مث قاألبو جعفر الطربي

عي َنْسَخ آية ُيتمل أن تكون غرَي منسوخة,  ؛بن عبد العزيز عمر ألن دعوى املدَّ
م. والتحكم ال يعِجز عنه أحد.اه )  (992بغري داللة على صحة دعواه, ِتكُّ

يف بياهنا ماخمتصره: قوله تعاىل: } قاتلوا { فعل  -رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-
اقتلوهم ِبقاتلتهم إياكم؛ ولكن قال: } يف  أمر؛ واملقاتلة مفاعلة من اْلانبني؛ يعين

سبيل هللا { أي يف دينه, وشرعه, وألجله؛ فسبيل هللا سبحانه وتعاىل يتناول الدين, 
وأن يكون القتال يف حدود الدين, وعلى الوجه املشروع, وهلل وحده؛ فهو يتضمن 

إىل أنه ينبغي  اإلخالص, واملتابعة؛ وهلذا قدم املقاَتل من أجله قبل املقاَتل إشارة
اإلخالص يف هذا القتال؛ ألنه ليس باألمر اهلني؛ فإن املقاِتل يَعرض رقبته لسيوف 

قتل, ومل ِتصل له الشهادة؛  ؛األعداء؛ فإذا مل يكن خملصًا هلل خسر الدنيا واآلخرة
 فنبه بتقدمي املراد } يف سبيل هللا { ليكون قتاله مبنياً على اإلخالص.

ن يقاتلونكم { أي ليصدوكم عن دينكم؛ وهذا القيد لإلغراء؛ قوله تعاىل: } الذي
اشتدت عزميته, وقويت شكيمته؛ « قاتل من يقاتلك»ألن اإلنسان إذا قيل له: 

 وعلى هذا فال مفهوم هلذا القيد.
رمحه هللا وقوله تعاىل: } وال تعتدوا { أي يف املقاتلة؛ واالعتداء يف املقاتلة  -مث قال 

حق هللا, واالعتداء يف حق املقاتَلني؛ أما االعتداء يف حق هللا  يشمل االعتداء يف
                                                           

/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -992
271  / 7788  ) 
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فمثل أن نقاتلهم يف وقت ال ُيل القتال فيه, مثل أن نقاتلهم يف األشهر احلرم على 
ِترمي القتال فيها غري منسوخ ؛ وأما يف حق املقاتَلني فمثل أن مُنَثِّل هبم؛  القول بأن

 (996.اه )(997)عن املثلةألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى 
 فقال:–رمحه هللا  -وزاد السعدي-

والنهي عن االعتداء يشمل أنواع االعتداء كلها, من قتل من ال يقاتل, من النساء, 
واجملانني واألطفال, والرهبان وحنوهم والتمثيل بالقتلى, وقتل احليوانات, وقطع 

 األشجار وحنوها, لغري مصلحة تعود للمسلمني.
 (998االعتداء, مقاتلة من تقبل منهم اْلزية إذا بذلوها, فإن ذلك ال جيوز.اه )ومن 

َنُة َأَشدُّ ِمَن الَقْتِل  ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم واْلِفت ْ واقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم وَأْخرُِجوُهم مِّ
ْسِجِد احَلَراِم َحىتَّ يُ َقاتُِلوُكْم 

َ
ِفيِه فَإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك وال تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد امل

 (191َجَزاُء الَكاِفرِيَن )
 (999)إعراب مفردات اآلية

)الواو( عاطفة )اقتلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل و)هم( 
 ضمري مّتصل مفعول به )حيث( ظرف مكان مبيّن على الضّم يف حمّل نصب متعّلق

)ثقفتم( فعل ماض وفاعله, و)الواو( حرف إشباع الضّمة يف امليم )اقتلوهم(,  ب
و)هم( ضمري مّتصل مفعول به )الواو( عاطفة )أخرجوهم( مثل اقتلوهم )من( 

)أخرجوهم(,  ب حرف جّر )حيث( اسم مبيّن على الضّم يف حمّل جّر متعّلق
به  )أخرجوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل و)كم( ضمري مفعول

)الواو( اعرتاضّية )الفتنة( مبتدأ مرفوع )أشّد( خرب مرفوع )من القتل( جاّر وجمرور 
                                                           

 .لأللباين اْلامع صحيح يف 7916 /رقم حديثانظر  -997
 ( 777/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -996
 ( 1/89الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -998
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-999

 ( 2/791دمشق) –



516 

 

متعّلق بأشّد )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تقاتلوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم 
والواو فاعل و)هم( ضمري مّتصل مفعول به )عند( ظرف مكان ...حذف النون 

املسجد( مضاف إليه جمرور )احلرام( نعت للمسجد )تقاتلوهم(, ) ب منصوب متعّلق
)أن( مضمرة بعد  -جمرور مثله )حىّت( حرف غاية وجّر )يقاتلوا( مضارع منصوب

حىّت وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل و)كم( ضمري مفعول به )يف( 
 )يقاتلوا(. ب حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق

 )تقاتلوهم(. ب )حىّت( متعّلق ب يقاتلوا( يف حمّل جرّ واملصدر املؤّول )أن 
)الفاء( استئنافّية )إن( حرف شرط جازم )قاتلوا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف 
حمّل جزم فعل الشرط .. والواو فاعل )كم( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة ْلواب 

اسم  , )ذا(«1777»الشرط )اقتلوهم( مثل األول. )الكاف( حرف جّر وتشبيه 
إشارة مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم و)الالم( للبعد و)الكاف( 

 خطاب )جزاء( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الكافرين( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم(- قال أبو جعفر )واقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم وَأْخرُِجوُهم مِّ
 ماخمتصره: -رمحه هللا -الطربي

يعين تعاىل ذكره بذلك: واقتلوا أيها املؤمنون الذين يقاتلونكم من املشركني حيث 
 (1771أصبتم َمقاتلهم وأمكنكم قتلهم, وذلك هو معىن قوله:"حيث ثقفتموهم".اه )

 ماخمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني -
؛ أواًل قال تعاىل: -أي اقتلوهم يف أي مكان } ثقفتموهم { أي ظفرمت هبم 

[ , مث قال تعاىل: } واقتلوا {؛ والقتل أشد؛ يعين مىت 176}قاتلوا{ ]آل عمران: 

                                                           
 أو اسم ِبعىن مثل يف حمّل رفع خرب مقّدم, أو مبتدأ خربه جزاء الكافرين. - 1777
  7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد  -1771

/273   / 7792  ) 
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احملارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكماً, فإننا نقتله يف أي مكان؛ لكنه  وجدنا هذا
اىل: } وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام يستثىن من ذلك املسجد احلرام؛ لقوله تع

 حىت يقاتلوكم فيه {.
مث قال:وقوله تعاىل: } أخرجوهم من حيث أخرجوكم {؛ اإلخراج يكون من شيء 
إىل شيء؛ أما القتال فيكون يف شيء؛ القتال يكون يف مكان؛ واإلخراج يكون من 

ملكان الذي املكان؛ وهلذا قال تعاىل: } أخرجوهم من حيث أخرجوكم{ أي من ا
أخرجوكم منه, فمثاًل إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البالد, وأخرجوا املسلمني 

فإن املسلمني جيب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا قاتلوهم خيرجوهنم من البالد من  ,منها
حيث أخرجوهم؛ فهم الذين اعتدوا علينا, واحتلوا بالدنا؛ فنخرجهم من حيث 

 (1772أخرجونا.اه )
َنُة َأَشدُّ ِمَن الَقْتِل( قال ابن كثري) واْلفِ -  :-رمحه هللا-ت ْ

وملا كان اْلهاد فيه إزهاق النفوس وقتُل الرجال, نبَّه تعاىل على أّن ما هم  
مشتملونعليه من الكفر باهلل والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأَطم 

َنُة َأَشدُّ ِمَن الْ  َقْتِل { قال أبو مالك: أي: ما أنتم من القتل؛ وهلذا قال: } َواْلِفت ْ
 مقيمون عليه أكرب من القتل.

وقال أبو العالية , وجماهد, وسعيد بن جبري, وعكرمة, واحلسن, وقتادة, والضحاك, 
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل { يقول: الشرك أشد من  والربيع ابن أنس يف قوله: } َواْلِفت ْ

 (1777القتل.اه )
يف بيان قوله تعاىل: } والفتنة أشد من القتل {؛  -رمحه هللا –وزاد ابن العثيمني  -

هي صّد الناس عن دينهم, كما قال تعاىل: }إن الذين فتنوا « الفتنة»فقال: 
[ ؛ فصد الناس 17املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم{ ]الربوج: 

                                                           
 ( 777/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1772
 (  222/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1777



518 

 

طعهم من ملذات عن دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ ألن قتلهم غاية ما فيه أن نق
تقطعهم من الدنيا, واآلخرة, كما قال تعاىل: }وإن أصابته فتنة  الدنيا؛ لكن الفتنة

 (1773[ .اه )11انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة{ ]احلج: 
ْسِجِد احلَرَاِم َحىتَّ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم  -

َ
َكَذِلَك ) وال تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد امل

 قال ابن كثري يف تفسريه ماخمتصره:-َجَزاُء الَكاِفرِيَن (
قوله } َوال تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلََْراِم { كما جاء يف الصحيحني: "إن هذا 
البلد حّرمه هللا يوم خلق السموات واألرض, فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة, ومل 
ُيل يل إال ساعة من هنار, وإهنا ساعيت هذه, َحَرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة, ال 

د شجره, وال خُيَْتلى َخاله. فإن أحد ترخص بقتال رسول هللا صلى هللا عليه يُ ْعضَ 
 . (1772)وسلم فقولوا: إن هللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم" 

قتاَله أهلها يوَم فتح مكة, فإنه فتحها -صلوات هللا وسالمه عليه -يعين بذلك 
ن أغلق بابه فهو نوة, وقتلت رجال منهم عند اخلَْندَمة, وقيل: صلًحا؛ لقوله: معَ 

 آمن, ومن دخل املسجد فهو آمن, ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن.
رمحه هللا: وقوله } َحىتَّ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجزَاءُ  -مث قال

كم بالقتال اْلَكاِفرِيَن { يقول تعاىل: ال تقاتلوهم عند املسجد احلرام إال أن يَ ْبَدؤو 
 (1777اه )فيه, فلكم حينئذ قتاهلم وقتلهم .

وزاد ابن العثيمني: قوله تعاىل: } فإن قاتلوكم فاقتلوهم { أي إن قاتلوكم عند -
املسجد احلرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف قال تعاىل: } فاقتلوهم {؛ ألن مقاتلتهم 

 إياكم عند املسجد احلرام توجب قتلهم على كل حال.

                                                           
 ( 777/  3ع العالمة العثيمني )مصدر الكتاب : موق-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1773
 ِترمي باب -82,ومسلم برقم/ الفتح يوم وسلم عليه هللا صلى النيب منزل باب -7926 أخرجه البخاري برقم/ -1772

 .وشجرها وخالها وصيدها مكة
 (  222/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1777
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وهو قتل من قاتل  -هذا اْلزاء  كذلك جزاء الكافرين { أي مثلُ   قوله تعاىل: }
 (1776جزاء الكافرين؛ أي عقوبتهم اليت يكاَفؤون هبا.اه ) -عند املسجد احلرام 

 (192فَإِن انتَ َهْوا فَإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم )
 (1778)إعراب مفردات اآلية

مبيّن على الضّم املقّدر )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )انتهوا( فعل ماض 
على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل جزم فعل الشرط .. والواو فاعل 
)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن 

 منصوب )غفور( خرب إّن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.
 وفة على مجلة قاتلوكم يف اآلية السابقة.ال حمّل هلا معط« إن انتهوا»مجلة: 

 روائع البيان والتفسري
يف  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي -) فَإِن انتَ َهْوا فَإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم(-

تفسريها: عين تعاىل ذكره بذلك: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم 
وكفرهم باهلل, فرتكوا ذلك وتابوا,"فإن هللا غفور" لذنوب من آمن منهم وتاب من 
شركه, وأناب إىل هللا من معاصيه اليت سلفت منه وأيامه اليت َمضت "رحيم" به يف 

يعطى أهل طاعته من الثواب بإنابته إىل حمبته من  آخرته بفضله عليه, وإعطائه ما
 (1779معصيته. اه )

بيانًا فقال: قوله تعاىل: } فإن انتهوا { أي كفوا  -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني -
عن قتالكم؛ وُيتمل أن يكون املراد: كفوا عن قتالكم, وعن كفرهم؛ فعلى األول 

حيم { طلب مغفرة املسلمني هلم يكون املراد بقوله تعاىل: } فإن هللا غفور ر 
                                                           

 (  3/777مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-العثيمني تفسري العالمة حممد  -1776
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1778

 ( 2/797دمشق) –اإلميان 
   7/279مؤسسة الرسالة ) الناشر : -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1779

 /7111 ) 
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وعلى الثاين يكون املراد أن هللا غفر هلم؛ لقوله تعاىل: }قل للذين   بالكف عنهم؛
 (1717[ .اه )78كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف{ ]األنفال: 

َنٌة وَيُكوَن الدِّيُن َّلِلَِّ فَإِن انتَ َهْوا َفال ُعْدوَ  اَن إالَّ َعَلى وقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ
 (197الظَّاِلِمنَي )

 (1711)إعراب مفردات اآلية
, و)هم( ضمري متصل مفعول به )حىت( «1712»)الواو( عاطفة )قاتلوا( سبق إعرابه 

)أن( مضمرة بعد حىّت  ب حرف غاية وجر )ال( نافية )تكون( مضارع تاّم منصوب
 )فتنة( فاعل مرفوع.

 )قاتلوهم(. ب )حىّت( متعّلق ب حمّل جرّ واملصدر املؤّول )أاّل تكون فتنة( يف 
)الواو( عاطفة )يكون( مضارع تاّم أو ناقص منصوب معطوف على تكون األول 
)الدين( فاعل أو اسم يكون مرفوع )َّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 
الدين أو ِبحذوف خرب يكون )الفاء( استئنافية )إن انتهوا( سبق إعراهبا يف اآلية 

بقة )الفاء( رابطة للجواب )ال( نافية للجنس )عدوان( اسم ال مبيّن على الفتح السا
يف حمّل نصب )إاّل( أداة حصر )على الظاملني( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب ال 

 .«1717»وعالمة اْلّر الياء 
 روائع البيان والتفسري

َنٌة وَيُكوَن الدِّيُن - َّلِلَِّ فَإِن انتَ َهْوا َفال ُعْدَواَن إالَّ َعَلى )وقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ
َنٌة { أي: شرك. قاله –قال ابن كثري  الظَّاِلِمنَي (  رمحه هللا: } َحىتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ

                                                           
 (  3/776مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1717
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1711

 ( 2/793دمشق) –اإلميان 
 السورة ( من هذه197يف اآلية ) -1712
جيوز أن يكون اخلرب حمذوفا أي ال عدوان على أحد .. وحينئذ )إال( أداة استثناء و)على الظاملني( بدل من اخلرب -1717

 بإعادة اْلاّر.
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عباس, وأبو العالية, وجماهد, واحلسن, وقتادة, والربيع, ومقاتل بن حيان, ابن
دي, وزيد بن أسلم.  والسُّ

 { أي: يكوَن ديُن هللا هو الظاهر العايل على سائر األديان,  } َوَيُكوَن الدِّيُن َّلِلَِّ 
كما ثبت يف الصحيحني: عن أيب موسى األشعري, قال: ُسِئل النبيصلى هللا عليه 
وسلم عن الرجل يُقاتل شجاعة, ويقاتل مَحيَّة, ويقاتل رياء, أّي ذلك يف سبيل هللا" 

. ويف (1713)فهويف سبيل هللا"فقال: "من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا 
الصحيحني: "أمْرُت أْن أقاتَل الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا, فإذا قالوها عصموا 

وقوله: } فَِإِن انْ تَ َهْوا  (1712)مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها, وحساهبم على هللا" 
من الشرك, وقتال  َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَّاِلِمنَي { يقول: فإن انتهوا عما هم فيه

وا عنهم, فإّن َمْن قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل, وال ُعدواَن إال على  املؤمنني, فُكفُّ
الظاملني, وهذا معىن قول جماهد: ال يُ َقاَتُل إال من قاتل. أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا 

ْدوان فال عدوان عليهم بعد ذلك, واملراد بالعُ  ,فقد خَتَلَُّصوا من الظلم, وهو الشرك
هاهنا املعاقبة واملقاتلة, كقوله: } َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى 

[, } َوِإْن َعاقَ ْبُتْم 37َعَلْيُكْم { وقوله: } َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ ُلَها { ]الشورى: 
[. وهلذا قال عكرمة وقتادة: الظامل: 127لنحل: فَ َعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه { ]ا

 (1717)الذي أىب أن يقول: ال إله إال هللا.اه 
َنٌة وَيُكوَن  وذكر ابن العثيمني يف تفسريه لقوله تعاىل- )وقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ

( فائدة جليلة قال   :-رمحه هللا –الدِّيُن َّلِلَِّ

                                                           
 ,{ املرسلني لعبادنا كلمتنا ولقدسبقت} تعاىل قوله باب –( 7973البخاري برقم )أخرجاه يف الصحيحني  -1713

 العليا هي هللا كلمة لتكون قاتل من باب -(7222مسلم برقم )و 
( 77مسلم برقم ),و { سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصالة وأقاموا تابوا فإن} باب -( 23)البخاري برقم  أخرجه -1712

  من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما. هللا إال إله ال يقولوا حىت الناس بقتال باباألمر –
 (   1/227الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1717
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الكفار يف  فتنة, ويكون الدين هلل؛ وقتالوجوب مقاتلة الكفار حىت ال تكون 
األصل فرض كفاية؛ وقد يكون مستحباً؛ وقد يكون فرض عني وذلك يف أربعة 

 مواضع:
املوضع األول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عني؛ وال جيوز أن ينصرف؛ 

ألدبار * لقوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فال تولوهم ا
ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفًا لقتال أو متحيزًا إىل فئة فقد باء بغضب من هللا 

 [ .17, 12ومأواه جهنم وبئس املصري{ ]األنفال: 
املوضع الثاين: إذا حصر بلده العدو فإنه يتعني القتال من أجل فّك احلصار عن 

 البلد؛ وألنه يشبه من حضر صف القتال.
إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل ُيتاج الناس إليه إّما لرأيه, أو  املوضع الثالث:

 لقوته, أو ألّي عمل يكون؛ فإنه يتعني عليه.
املوضع الرابع: إذا استنفر اإلمام الناس وجب عليهم أن خيرجوا, وال يتخلف أحد؛ 

اثاقلتم  لقوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا
إىل قوله تعاىل: }إال  78إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة...{ ]التوبة: 

 [ اآلية.79تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم...{ ]التوبة: 
وما سوى هذه املواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عني, أو 

إال إذا كان هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فال فرض ؛ فرض كفاية ال يكون فرضاً 
لعموم األدلة الدالة على أن هللا ال يكلف نفسًا إال وسعها, ولقوله تعاىل: }ليس 
على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 

هؤالء مل جيب علينا؛ [ ؛ فإذا كنا ال نستطيع أن نقاتل 91هلل ورسوله{ ]التوبة: 
ْنا مجيع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك جيب أن يكون عندنا العزم  وإال ألمثَّ
على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ وهلذا قيدها هللا عز وجل بقوله تعاىل: }إذا نصحوا هلل 

[ ؛ ليس على هؤالء الثالثة حرج بشرط أن ينصحوا هلل 91ورسوله{ ]التوبة: 



513 

 

ما مع عدم النصح هلل ورسوله, فعليهم احلرج حىت وإن وجدت األعذار ورسوله؛ فأ
 يف حقهم 

فاحلاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعني يف مواضع؛ وهذا الفرض كغريه 
من املفروضات من شرطه القدرة ؛ أما مع العجز فال جيب؛ لكن جيب أن يكون 

يف سبيل هللا؛ لقول النيب صلى هللا العزم معقودًا على أنه إذا حصلت القوة جاهدنا 
من مات ومل يغز, ومل ُيدث به نفسه, مات على شعبة من »عليه وسلم: 

 (1718.اه  )(1716)«النفاق
ْهِر احَلَراِم واحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل  ْهُر احَلَراُم بِالشَّ الشَّ

ُتَِّقنَي )َما اْعَتَدى َعَلْيكُ 
َ واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع امل  (193ْم وات َُّقوا اَّللَّ

 (1719)إعراب مفردات اآلية
)الشهر( مبتدأ مرفوع )احلرام( نعت للشهر مرفوع مثله )بالشهر( جاّر وجمرور متعّلق 
ِبحذوف خرب تقديره مقابل )احلرام( نعت للشهر جمرور مثله )الواو( عاطفة 

مرفوع )قصاص( خرب مرفوع )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم )احلرمات( مبتدأ 
مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )اعتدى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف, 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر 

مبيّن على حذف  )اعتدى(, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )اعتدوا( فعل أمر ب متعّلق
)اعتدوا(, )ِبثل( جاّر وجمرور  ب النون .. والواو فاعل )عليه( مثل عليكم متعّلق

, )اعتدى( مثل األول )عليكم( «1727»)اعتدوا(, )ما( حرف مصدرّي  ب متعّلق
 )اعتدى(. ب مثل األول متعّلق

                                                           
 بالغزو نفسه ُيدث ومل يغز ومل مات من ذم باب-7277احلديث أخرجه مسلم برقم / -1716
 ( 777/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1718
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1719

 ( 2/792دمشق) –اإلميان 
 أو اسم موصول والعائد حمذوف تقديره اعتدى عليكم به, واْلملة صلة املوصول. - 1727
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 واملصدر املؤّول من ما والفعل يف حمّل جّر مضاف إليه.
)اتّقوا( مثل اعتدوا )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( )الواو( استئنافّية 

عاطفة )اعلموا( مثل اعتدوا )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( اسم أّن 
منصوب )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف خرب أّن )املّتقني( مضاف إليه 

 جمرور وعالمة اْلّر الياء.
 وامسها وخربها سّد مسّد مفعويل اعلموا.واملصدر املؤّول من )أّن( 

 روائع البيان والتفسري
ْهِر احَلَراِم واحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه - ْهُر احَلَراُم بِالشَّ )الشَّ

ُتَِّقنَي(ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم وات َُّقوا اَّللََّ واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع ا
رمحه  -قال السعدي - مل

 يف بياهنا:-هللا
ْهِر احلََْراِم { ُيتمل أن يكون املراد به ما وقع من  ْهُر احلََْراُم بِالشَّ يقول تعاىل: } الشَّ
صد املشركني للنيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عام احلديبية, عن الدخول ملكة, 

والقضاء يف شهر حرام, وهو ذو وقاضوهم على دخوهلا من قابل, وكان الصد 
القعدة, فيكون هذا هبذا, فيكون فيه, تطييب لقلوب الصحابة, بتمام نسكهم, 

 وكماله.
وُيتمل أن يكون املعىن: إنكم إن قاتلتموهم يف الشهر احلرامفقد قاتلوكم فيه, وهم 
املعتدون, فليس عليكم يف ذلك حرج, وعلى هذا فيكون قوله: } َواحْلُُرَماُت 

اٌص { من باب عطف العام على اخلاص, أي: كل شيء ُيرتم من شهر حرام, ِقصَ 
أو بلد حرام, أو إحرام, أو ما هو أعم من ذلك, مجيع ما أمر الشرع باحرتامه, فمن 
َترأ عليها فإنه يقتص منه, فمن قاتل يف الشهر احلرام, قوتل, ومن هتك البلد 

قتل مكافئا له قتل به, ومن جرحه أو احلرام, أخذ منه احلد, ومل يكن له حرمة, ومن 
قطع عضوا, منه, اقتص منه, ومن أخذ مال غريه احملرتم, أخذ منه بدله, ولكن هل 
لصاحب احلق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم ال" خالف بني العلماء, الراجح من 
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ذلك, أنه إن كان سبب احلق ظاهرا كالضيف, إذا مل يقره غريه, والزوجة, والقريب 
 امتنع من َتب عليه النفقة من اإلنفاق عليه فإنه جيوز أخذه من ماله.إذا 

وإن كان السبب خفيا, كمن جحد دين غريه, أو خانه يف وديعة, أو سرق منه  
 (1721اه )وحنو ذلك, فإنه ال جيوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له, مجعا بني األدلة.

}َفَمِن اْعَتَدى  قوله تعاىليف تفسري وبيان -رمحه هللا  -وأضاف ابن العثيمني-
َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني{ 

 فقال:
قوله تعاىل: }فمن اعتدى عليكم{ أي من َتاوز احلد يف معاملتكم سواء كان  

دون ذلك, أو أكثر فاعتدوا  ذلك بأخذ املال, أو بقتل النفس, أو بالعرض, أو ِبا
 عليه ِبثل ما اعتدى عليكم.

وقوله تعاىل هنا: } فاعتدوا عليه {: ليس أخذنا بالقصاص اعتداء؛ ولكنه مسي 
اعتداًء؛ ألنه مسبَّب عن االعتداء؛ فكأنه يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا 

ز من املعتدى حقكم منه؛ مث فيه نكتة أخرى أن العادي يرى نفسه يف مقام أع
عليه, وأرفع منه؛ ولو كان يرى نفسه يف مكان دونه مل يعتِد؛ فكأنه يقول: إن 
قصاصكم يعترب أيضًا عزًا لكم؛ كما أنه هو طغى واعتدى, فأنتم اآلن يعترب 
قصاصكم ِبنزلة املرتبة العليا بالنسبة إليهم؛ وإن شئت فقل: أطلق على اجملازاة 

 فظية.اعتداًء من باب املشاكلة الل
قوله تعاىل: } ِبثل ما اعتدى عليكم {: ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة, وقال: 

هنا مفعوالً « مثل»إن التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؛ على أن تكون 
مطلقًا أي عدواناً, أو اعتداًء مثل اعتدائه ؛ ولكن الصواب أهنا ليست زائدة, وأهّنا 

تدوا عليه ِبثله؛ فالباء للبدل؛ حبيث يكون املثل مطابقًا ملا أصلية؛ وأن املعىن: اع
اعتدى عليكم به يف هيئته, ويف كيفيته, ويف زمنه, ويف مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم 

                                                           
 (  89/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر  -1721



516 

 

أحد بقتال يف احلرم فاقتلوه؛ وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال يف األشهر احلرم 
 فقاتلوه؛ فتكون الباء هنا دالة على املقابلة, والعوض.

واتقوا هللا { أي اختذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره, واجتناب  }قوله تعاىل: 
وا ما جيب لكم من القصاص؛ ألن اإلنسان  نواهيه؛ ويف هذا املقام اتقوا هللا فال تتعدَّ

 إذا ظُِلم فإنه قد يتجاوز, ويتعدى عند القصاص.
بأن هللا مع املتقني؛ وهو قوله تعاىل: } واعلموا أن هللا مع املتقني {؛ أمر بالعلم 

 أوكد من جمرد اخلرب؛ واملراد به العلم مع االعتقاد.
وقوله تعاىل: } مع املتقني { أي املتخذين وقاية من عذاب هللا بفعل أوامره, 

 (1722واجتناب نواهيه. اه )
ْهُلَكِة  ْحِسِننَي وأَنِفُقوا يِف َسِبيِل اَّللَِّ وال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم إىَل الت َّ

ُ
وَأْحِسُنوا إنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ امل

(192) 
 (1727)إعراب مفردات اآلية

)الواو( عاطفة )أنفقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )يف سبيل( 
)أنفقوا(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة  ب جاّر وجمرور متعّلق

مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل  )ال( ناهية جازمة )تلقوا(
, وعالمة «1723»)تلقوا( بتضمينه معىن ترموا بأيديكم  ب )بأيدي( جاّروجمرور متعّلق

اْلّر الكسرة املقّدرة و)كم( ضمري مضاف إليه )إىل التهلكة( جاّر وجمرور متعّلق 
مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ  بفعل تلقوا )الواو( عاطفة )أحسنوا( مثل أنفقوا )إّن( حرف

اْلاللة اسم إّن منصوب )ُيّب( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
 )احملسنني( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء.

                                                           
 (  717/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1722
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1727

 (798/ 2دمشق) –اإلميان 
 ن هشام زائدة, وأيدي جمرور لفظا منصوب حمال مفعول به لفعل تلقوا.الباء عند اب - 1723
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 روائع البيان والتفسري
سبب نزول هذه اآلية ماجاء يف الصحيح املسند من أسباب النزول للمحدث 

 قال : -رمحه هللا–يالوادع يبن هادالعالمةأيب عبد الرمحن مقبل 
}َوأَْنِفُقوا يِف  -" عن حذيفة 221ص -/ 9: "ج-رمحه هللا -قال اإلمام البخاري

ْهُلَكِة{ قال نزلت يف النفقة.اه )  (1722َسِبيِل اَّللَِّ َوال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّ
                                                           

 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى1722
 :( 26ص) -بتحقيقه

أسلم أبو عمران وقال حديث حسن غريب صحيح من حديث أيب أيوب, ولفظه قال  67ص 3وأخرجه الرتمذي ج
التجييب قال: كنا ِبدينة الروم, فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم, فخرج إليهم من املسلمني مثلهم أو أكثر, وعلى 

أهل مصر عقبة بن عامر, وعلى اْلماعة فضالة بن عبيد, فحمل رجل من املسلمني على صف الروم حىت دخل فيهم 
فسه إىل التهلكة فقام أبو أيوب األنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤولون فصاح الناس وقالوا سبحان هللا يلقي بن

هذه اآلية هذا التأويل, وإمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز هللا اإلسالم, وكثر ناصروه, فقال بعضنا لبعض 
 قد أعز اإلسالم وكثر ناصروه فلو سرا دون رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إن أمولنا قد ضاعت, وإن هللا

أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل هللا على نبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يرد علينا ما قلناه }َوأَْنِفُقوا يِف 
إصالحها وتركنا الغزو فما زال أبو َسِبيِل اَّللَِّ َوال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة{ فكانت التهلكة اإلقامة على األموال و 

 أيوب شاخصا يف سبيل هللا حىت دفن بأرض الروم.
وأخرجه أبو دواد ِبثل حديث الرتمذي إال أنه قال وعلى اْلماعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد, وأخرج حديث 

وقال:  262ص 2وأخرجه احلاكم ج 17ص 2من موارد الظمآن, وأخرجه الطيالسي ج 371الرتمذي ابن حبان ص
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وأقره الذهيب لكن أسلم أبو عمران مل خيرجا له شيئا فهو ليس على شرطهما 

 وهو ثقة كما يف هتذيب التهذيب.
وعن أيب جبرية بن الضحاك قال كانت األنصار يتصدقون ويعطون ما شاء هللا  716ص 7ويف جممع الزوائد ج

فأنزل هللا عز وجل }َوال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة{ رواه الطرباين يف الكبري واألوسط  فأصابتهم مصيبة فأمسكوا
 ورجاهلما رجال الصحيح وزاد يف األوسط }َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي{.

ت َّْهُلَكِة{ قال: كان الرجل يذنب فيقول ال يغفر هللا يل فأنزل وعن النعمان بن بشري يف قوله: }َوال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل ال
بُّ اْلُمْحِسِننَي{. رواه الطرباين َ ُيُِ  يف الكبري واألوسط هللا تعاىل: }َوال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللَّ

 ورجاهلما رجال الصحيح ا. ه .
ديث الرباء حنوه قال احلافظ: وسنده صحيح مث قال واألول أظهر لتصدير اآلية بذكر من ح 221ص 9ويف الفتح ج

 النفقة فهو املعتمد يف نزوهلا ا. ه .
وأقول: ال داعي إللغاء الروايتني أعين رواية النعمان والرباء مع صحتهما فاآلية تشمل من ترك اْلهاد وخبل وتشمل من 

 ية نزلت يف اْلميع. وهللا أعلم.ع من أن تكون اآلأذنب وظن أن هللا ال يغفر له وال مان
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ْهُلَكةِ )وأَنِفُقوا يِف َسِبيِل اَّللَِّ وال تُ ْلُقوا - قال السعدي يف تفسريها -(بِأَْيِديُكْم إىَل الت َّ
ماخمتصره: يأمر تعاىل عباده بالنفقة يف سبيله, وهو إخراج األموال يف الطرق املوصلة 
إىل هللا, وهي كل طرق اخلري, من صدقة على مسكني, أو قريب, أو إنفاق على 

 من َتب مؤنته.
يف اْلهاد يف سبيل هللا, فإن النفقة فيه وأعظم ذلك وأول ما دخل يف ذلك اإلنفاق 

جهاد باملال, وهو فرض كاْلهاد بالبدن, وفيها من املصاحل العظيمة, اإلعانة على 
تقوية املسلمني, وعلى توهية الشرك وأهله, وعلى إقامة دين هللا وإعزازه, فاْلهاد يف 

كن وجوده بدوهنا, سبيل هللا ال يقوم إال على ساق النفقة, فالنفقة له كالروح, ال مي
ويف ترك اإلنفاق يف سبيل هللا, إبطال للجهاد, وتسليط لألعداء, وشدة تكالبهم, 
فيكون قوله تعاىل: } َوال تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة { كالتعليل لذلك, واإللقاء 

با أو باليد إىل التهلكة يرجع إىل أمرين: ترك ما أمر به العبد, إذا كان تركه موج
مقاربا هلالك البدن أو الروح, وفعل ما هو سبب موصل إىل تلف النفس أو الروح, 
فيدخل ِتت ذلك أمور كثرية, فمن ذلك, ترك اْلهاد يف سبيل هللا, أو النفقة فيه, 
املوجب لتسلط األعداء, ومن ذلك تغرير اإلنسان بنفسه يف مقاتلة أو سفر خموف, 

شجرا أو بنيانا خطرا, أو يدخل ِتت شيء  أو حمل مسبعة أو حيات, أو يصعد
 (1727فيه خطر وحنو ذلك, فهذا وحنوه, ممن ألقى بيده إىل التهلكة.اه )

ْحِسِننَي(-
ُ

قوله تعاىل: }  -رمحه هللا -قال ابن العثيمني) وَأْحِسُنوا إنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ امل
وأحسنوا { أي افعلوا اإلحسان يف عبادة اخلالق؛ ويف معاملة املخلوق؛ أما 

أن تعبد هللا  »اإلحسان يف عبادة اخلالق فقد فسره النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: 

                                                           
 ( 97/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1727
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خللق: فأن ؛ وأما اإلحسان يف معاملة ا(1726)«كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك
 تعاملهم ِبا ِتب أن يعاملوك به من بذل املعروف, وكّف األذى.

قوله تعاىل: } إن هللا ُيب احملسنني { تعليل لألمر باإلحسان؛ ولو مل يكن من 
 (1728باإلحسان.اه )اإلحسان إال هذا لكان كافياً للمؤمن أن يقوم 

وأمتُّوا احَلجَّ واْلُعْمَرَة َّلِلَِّ فَإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهلَْدِي وال َِتِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحىتَّ  
ن ِصَياٍم أَْو  ن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّ رِيضًا أَْو بِِه أًَذى مِّ لَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ُلَغ اهلَْدُي حمَِ يَ ب ْ

ُنُسٍك فَإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتَتََّع بِاْلُعْمرَِة إىَل احَلجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمن اهلَْدِي َفَمن  َصَدَقٍة َأوْ 
 ْ َعٍة إَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَّ ملَّْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم يِف احَلجِّ وَسب ْ

 
َ

َ واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشِديُد الِعَقاِب )َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي امل  (197ْسِجِد احَلَراِم وات َُّقوا اَّللَّ
 (1729)إعراب مفردات اآلية

)الواو( استئنافّية )أمتوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )احلّج( 
مفعول به منصوب )العمرة( معطوف على احلج بالواو منصوب مثله )َّلّل( جاّر 

)أمتّوا( )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )أحصرمت( فعل ماض  ب جمرور متعّلقو 

                                                           
 عن وسلم عليه هللا صلى النيب جربيل سؤال باب -38 احلديث أخرجاه يف الصحيحني وهو يف البخاري برقم / -1726

 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنومتام متنه"  -رضي هللا عنه -من حديث أيب هريرة واإلحسان واإلسالم اإلميان
 ولقائه ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن اإلميان قال اإلميان ما هللا رسول يا فقال ميشي رجل أتاه إذ للناس بارزا يوما

 الزكاة وتؤِت الصالة وتقيم شيئا به تشرك وال هللا تعبد أن اإلسالم قال اإلسالم ما هللا رسول يا قال اآلخر بالبعث وتؤمن
 يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك هللا تعبد أن اإلحسان قال اإلحسان ما هللا رسول يا قال رمضان وتصوم املفروضة

 املرأة ولدت إذا أشراطها عن سأحدثك ولكن السائل من بأعلم عنها املسئول ما قال الساعة مىت هللا رسول يا قال
 هللا إن} هللا إال يعلمهن ال مخس يف أشراطها من فذاك الناس رءوس العراة احلفاة كان وإذا أشراطها من فذاك ربتها

 شيئا يروا فلم لريدوا فأخذوا علي ردوا فقال الرجل انصرف مث { األرحام يف ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده
من حديث  واإلحسان واإلسالم اإلميان بيان باب -9", ومسلم حنوه برقم/ دينهم الناس ليعلم جاء جربيل هذا فقال

 -رضي هللا عنه -عمر بن اخلطاب
 (  717/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1728
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1729

 ( 2/377دمشق) –اإلميان 
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مبيّن للمجهول مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط .. و)مت( ضمري يف حمّل 
رفع نائب فاعل )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع 

, )استيسر( فعل ماض والفاعل «1777»مبتدأ وخربه حمذوف تقديره واجب عليكم 
ر متعّلق ِبحذوف حال من فاعل ضمري مسترت تقديره هو )من اهلدي( جاّر وجمرو 

استيسر )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )ِتلقوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم 
حذف النون .. والواو فاعل )رؤوس( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف 

)أن( مضمرة بعد حىّت  ب إليه )حىّت( حرف غاية وجّر )يبلغ( مضارع منصوب
الرفع الضّمة الظاهرة )حمّل( مفعول به منصوب )اهلدي( فاعل مرفوع وعالمة 

 حمّل جّر متعّلق ...( يفو)اهلاء( ضمري مضاف إليه. واملصدر املؤّول )أن يبلغ 
)ِتلقوا(. )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )كان( فعل  ب

ن( حرف ماض ناقص يف حمّل جزم فعل الشرط, وامسه ضمري مسترت تقديره هو )م
جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من اسم كان )مريضا( خرب  

كان منصوب )أو( حرف عطف )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر 
متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )أذى( مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 

حذوف نعت ألذى, و)اهلاء( ضمري على األلف من )رأس( جاّر وجمرور متعّلق ِب
مضاف إليه )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )فدية( مبتدأ مرفوع, وخربه حمذوف تقديره 
عليه فدية )من صيام( جاّر وجمرور متعّلق بنعت لفدية )أو( حرف عطف )صدقة( 
معطوف على صيام جمرور مثله, وكذلك )نسك(. )الفاء( عاطفة )إذا( ظرف ملا 

مان متضمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعّلق باْلواب وهو معىن يستقبل من الز 
االستقرار أي فعليه ما استيسر أي يستقّر عليه اهلدي )أمنتم( فعل ماض مبيّن على 
السكون ..و)مت( ضمري فاعل )الفاء( رابطة ْلواب الشرط إذا )من( اسم شرط 

                                                           
أو يف حمّل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: الواجب ما استيسر .. وجيوز أن يكون ما يف موضع نصب مفعول  - 1777

 به لفعل حمذوف تقديره اهدوا أو أّدوا.
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فتح يف حمّل جزم يف حمّل رفع مبتدأ )متّتع( فعل ماض مبيّن على ال «1771»جازم 
)متّتع(,  ب فعل الشرط, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )بالعمرة( جاّر وجمرور متعّلق

)إىل احلّج( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل متّتع أي متّتع مستمرّا 
بالتمّتع إىل احلج )الفاء( رابطة ْلواب الشرط من )ما استيسر من اهلدي( مثل 

, «1772»ذاهتا )الفاء( عاطفة )من( مثل األول )مل( حرف نفي  األوىل يف اآلية
)جيد( مضارع جمزوم فعل الشرط, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الفاء( رابطة 
ْلواب الشرط من )صيام( مبتدأ مرفوع واخلرب حمذوف تقديره عليه صيام )ثالثة( 

رور متعّلق بصيام مضاف إليه جمرور )أيّام( مضاف إليه جمرور )يف احلّج( جاّر وجم
)الواو( عاطفة )سبعة( معطوف على ثالثة جمرور مثله )إذا( ظرف للزمن املستقبل 
جمّرد من الشرط يف حمّل نصب متعّلق بصيام )رجعتم( فعل ماض وفاعله. )ِت( اسم 
إشارة مبيّن على السكون الظاهر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل رفع 

للبعد و)الكاف( للخطاب )عشرة( خرب مرفوع )كاملة( نعت لعشرة  مبتدأ و)الالم(
مرفوع مثله )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ واإلشارة إىل احلكم املذكور 
و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الالم( حرف جّر )من( اسم موصول مبيّن يف 

وقلب وجزم )يكن( مضارع  حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ ذا )مل( حرف نفي
ناقص جمزوم )أهل( اسم يكن مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )حاضري( خرب 
يكن منصوب وعالمة النصب الياء وحذفت النون لإلضافة )املسجد( مضاف إليه 
جمرور )احلرام( نعت للمسجد جمرور مثله. )الواو( استئنافّية )اتّقوا( فعل أمر مبيّن 

الواو فاعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( على حذف النون .. و 
عاطفة )اعلموا( مثل اتّقوا )أّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن 

 منصوب )شديد( خرب مرفوع )العقاب( مضاف إليه جمرور.
                                                           

 يز أبو البقاء العكربي جعلها اسم موصول, واخلرب مجلة ما استيسر من اهلدي على زيادة الفاء.جي - 1771
 األوىل أن يكون )مل( للنفي فقط ليبقى االستقبال شامال الشرط, ويكون اْلزم من عمل اسم الشرط - 1772
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 واملصدر املؤّول من )أّن( وامسها وخربها سّد مسّد مفعويّل اعلموا.
 والتفسري روائع البيان

سبب نزول هذه اآلية ماجاء يف الصحيح املسند من أسباب النزول للمحدث 
 مانصه: -رمحه هللا–يالوادع يالعالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد

 ":131/ص 2قال الطرباين كما يف جممع البحرين من زوائد املعجمني خمطوط "ج 
ل صلى هللا عليه وعلى آله عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: جاء إىل رسو 

 } وسلم وقال: كيف تأمرين يف عمرِت, فأنزل هللا عز وجل }َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "من السائل عن العمرة" فقال: أنا. 

حجتك فقال: "ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت صانعا يف 
 (1777فاصنع يف عمرتك".اه )

قوله تعاىل:}َمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة -:-رمحه هللا -مث قال
 3قال اإلمام البخاري يف صحيحه "ج 197ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك{ اآلية 

جماهد قال: مسعت عبد ":حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: حدثين  786/ص
الرمحن بن أيب ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقفت على رسول هللا صلى هللا 

" قلت "عليه وعلى آله وسلم باحلديبية ورأسي يتهافت قمال فقال:"يؤذيك هوامك

                                                           
 -رمحه هللا–هادى الوادعى قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن-1777

( مل يروه عن أيب الزبري إال إبراهيم ومل يدخل أبو الزبري بني عطاء وصفوان أحدا. ورواه جماهد عن  29ص) -بتحقيقه
{ ا. ه .  عطاء عن صفوان عن أبيه قلت هذا يف الصحيح سوى قوله }َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة َّلِلَِّ

وعن يعلى بن أمية قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  272ص 7وقال: يف جممع الزوائد ج
متضمخ باخللوق عليه مقطعات قد أحرم بعمرة وذكر احلديث مث قال: رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح 

 ا. ه . وذكره احلافظ يف الفتح وسكت عليه.
{ وأما استغراب ابن كثري رمحه هللا له  يف تفسريه فال وجه له ألن قوله عند الطرباين فنزل عليه }َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة َّلِلَِّ

مبني حلديث الصحيحني الذي فيه, فنزل عليه الوحي وأما كونه عند ابن أيب حامت عن صفوان بن أمية فالظاهر أهنا 
عن أبيه كما يف الصحيحني واألوسط والطرباين سقطت منه عن أبيه ويكون احلديث عن صفوان بن يعلى بن أمية 

 وغريمها من كتب احلديث.



523 

 

نعم قال: "فاحلق رأسك أو احلق" قال: يفَّ نزلت هذه اآلية }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم 
ِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه{ إىل آخرها, فقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: َمرِيًضا َأْو بِ 

 (1773"صم ثالثة أيام أو تصدق بفرق بني ستة أو انسك مما تيسر".اه )
رمحه –قال البغوي -)وأمتُّوا احَلجَّ واْلُعْمَرَة َّلِلَِّ فَإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهلَْدِي(-

 بياهنا بتصرف يسري: يف -هللا
}  (1772)قوله عز وجل } َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ { قرأ علقمة وإبراهيم النخعي

وأقيموا احلج والعمرة هلل { واختلفوا يف إمتامهما فقال بعضهم: هو أن يتمهما 
ِبناسكهما وحدودمها وسننهما, وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي 

د, وأركان احلج مخسة .. اإلحرام والوقوف بعرفة, وطواف الزيارة, والسعي بني وجماه
الصفا واملروة, وحلق الرأس أو التقصري. وللحج ِتلالن, وأسباب التحلل ثالثة: رمي 
مجرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة واحللق, فإذا وجد شيئان من هذه األشياء 

ث حصل التحلل الثاين, وبعد التحلل األول الثالثة حصل التحلل األول, وبالثال
تستبيح مجيع حمظورات اإلحرام إال النساء, وبعد الثاين يستبيح الكل, وأركان العمرة 

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى-1773

 321ص 8ويف املغازي ج 222ص 9ص) ( احلديث أخرجه أيضا اإلمام البخاري يف كتاب التفسري ج -بتحقيقه
 .67ص 3والرتمذي ج 127و 119ص 8ومسلم ج 377وص

 232و 271ص 3واإلمام أمحد ج 7769وابن ماجه رقم  111ص 2وقال حديث حسن صحيح وأبو داود ج
 من طرق إىل كعب بن عجرة. 2وابن جرير ج 298ص 2والدارقطين ج 17ص 2والطيالسي ج 237و

 بن سعد بن حارثة بن  ربيعة بن عمرو بن األسود بن يديز  بن إبراهيم عمار, وأبو عمران, النخعي أبو إبراهيم -1772
 ومل عليها, ودخل عنها هللا رضي عائشة رأي تابعي املشاهري, األئمة أحد النخعي؛ الكويف, الفقيه, النخع, بن مالك
: آخر وقال املسجد؛ يف اطلبه فقالت اخلادم خرجت يلقاه أن ُيب ال إنسان طلبه إذا إبراهيم وكان مساع منها له يثبت

.  أكون أين تدرون ال خرجتم إذا فإنكم هو, أين ندري ال فقولوا عين سئلتم إن: يقول إبراهيم عند من خرجنا إذا كنا
نقالً عن  -.أصح واألول سنة, ومخسون مثان: وقيل سنة, وأربعون تسع وله للهجرة, وتسعني مخس وقيل ست سنة تويف

 (1/72بتصرف) خلكان بنأل األعيان وفيات
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أربعة: اإلحرام, والطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة واحللق, وقال سعيد بن 
ن دويرة أهلك, جبري وطاووس: متام احلج والعمرة أن ِترم هبما مفردين مستأنفني م

وسئل علي بن أيب طالب عن قوله تعاىل: } َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ { قال أن ِترم 
هبما من دويرة أهلك ومثله عن ابن مسعود, وقال قتادة: متام العمرة أن تعمل يف 
غري أشهر احلج, فإن كانت يف أشهر احلج مث أقام حىت حج فهي متعة, وعليه فيها 
اهلدي إن وجده, أو الصيام إن مل جيد اهلدي, ومتام احلج أن يؤتى ِبناسكه كلها 
حىت ال يلزم عامله دم بسبب قران وال متعة وقال الضحاك: إمتامها أن تكون النفقة 
حالال وينتهي عما هنى هللا عنه, وقال سفيان الثوري: إمتامها أن خترج من أهلك 

 (1777)اه حلاجة.هلما, وال خترج لتجارة وال 
 فقال:فوائد جليلة مستخلصة من اآلية وتفسريها –رمحه هللا –وذكرالسعدي-

 يستدل بقوله تعاىل: } َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة { على أمور:
 أحدها: وجوب احلج والعمرة, وفرضيتهما.

هللا الثاين: وجوب إمتامهما بأركاهنما, وواجباهتما, اليت قد دل عليها فعل النيب صلى 
 عليه وسلم وقوله: "خذوا عين مناسككم "

 الثالث: أن فيه حجة ملن قال بوجوب العمرة.
 الرابع: أن احلج والعمرة جيب إمتامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفال.

 اخلامس: األمر بإتقاهنما وإحساهنما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم هلما.
 تعاىل.السادس: وفيه األمر بإخالصهما هلل 

السابع: أنه ال خيرج احملرم هبما بشيء من األشياء حىت يكملهما, إال ِبا استثناه 
هللا, وهو احلصر, فلهذا قال: } فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ { أي: منعتم من الوصول إىل البيت 
لتكميلهما, ِبرض, أو ضاللة, أو عدو, وحنو ذلك من أنواع احلصر, الذي هو 

 املنع.
                                                           

 (  216/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1777
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:} َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي { أي: فاذحبوا ما استيسر من -رمحه هللا -مث قال
بع بدنة, أو سبع بقرة, أو شاة يذحبها احملصر, وُيلق وُيل من اهلدي, وهو سُ 

إحرامه بسبب احلصر كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه, ملا 
عشرة أيام كما يف  صدمهاملشركون عام احلديبية, فإن مل جيد اهلدي, فليصم بدله

 (1776)املتمتع مث ُيل.اه 
ن - رِيضاً أَْو بِِه أًَذى مِّ لَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ُلَغ اهلَْدُي حمَِ ) وال َِتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّ يَ ب ْ

ن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ   :-ر محه هللا–( قال ابن كثري رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّ
لَُّه { معطوف على قوله: } َوأمتُّوا قوله: } َوال  ُلَغ اهْلَْدُي حمَِ َِتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّ يَ ب ْ

احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ { وليس معطوفًا على قوله: } فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي 
ه وسلم وأصحابه عام { كما زعمه ابن جرير, رمحه هللا؛ ألن النيب صلى هللا علي

احلديبية ملا حصرهم كفار قريش عن الدخول إىل احلرم, حلقوا وذحبوا هديهم خارج 
ُلَغ اهْلَْدُي  احلرم, فأما يف حال األمن والوصول إىل احلرم فال جيوز احللق } َحىتَّ يَ ب ْ

لَُّه { ويفرغ الناسك من أفعال احلج والعمرة, إن كان قارنًا, أو من فْعل أحد مها حمَِ
إن كان ُمْفرًدا أو متمتًعا, كما ثبت يف الصحيحني عن َحْفَصَة أهنا قالت: يا رسول 
هللا, ما شأن الناس َحّلوا من العمرة, ومل ِتَِّل أنت من عمرتك" فقال: "إين لَبَّْدُت 

 (1779).اه  (1778)رأسي وقلَّدت َهْديي, فال أحّل حىت أحنر" 
قوله تعاىل } َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا بتصرف يسري:  -رمحه هللا -وأضاف البغوي-

َأْو بِِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه { معناه ال ِتلقوا رءوسكم يف حال اإلحرام إال أن تضطروا إىل 
 .حلقه ملرض أو ألذى يف الرأس من هوام أو صداع

                                                           
 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1776
 أن بيان باب -(2171مسلم برقم ) ,وباحلج واإلفراد واإلقران التمتع باب-(1373صحيح البخاري برقم ) - 1778

 املفرد احلاج ِتلل وقت يف إال يتحلل ال القارن
 (   1/272الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1779
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أي ثالثة مث قال: قوله تعاىل: } فَِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم { أي ثالثة أيام } أَْو َصَدَقٍة { 
ع على ستة مساكني, لكل مسكني نصف صاع } أَْو ُنُسٍك { واحدهتا نسيكة آصُ 

أي ذبيحة, أعالها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة, أيتها شاء ذبح, فهذه الفدية 
على التخيري والتقدير, ويتخري بني أن يذبح أو يصوم أو يتصدق, وكل هدي أو 

ق به على مساكني احلرم إال هديا يلزم احملصر يكون ِبكة ويتصد طعام يلزم احملرمَ 
 (1737) .اه فإنه يذحبه حيث أحصر, وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء

ْد َفِصَياُم - ) فَإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتَتََّع بِاْلُعْمَرِة إىَل احَلجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمن اهلَْدِي َفَمن ملَّْ جيَِ
َعٍة إَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن َأْهُلُه َثالثَِة أَيَّاٍم يِف احَلجِّ  وَسب ْ

ْسِجِد احَلَراِم وات َُّقوا اَّللََّ واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشِديُد الِعَقاِب(
َ

قال السعدي يف -َحاِضرِي امل
 إمجااًل :-رمحه هللا -بياهنا

 على البيت من غري مانع عدو وغريه, } َفَمْن مَتَتََّع } فَِإَذا أَِمْنُتْم { أي: بأن قدرمت
 بِاْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِّ { بأن توصل هبا إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.

} َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي { أي: فعليه ما تيسر من اهلدي, وهو ما جيزئ يف 
له يف سفرة واحدة, وإلنعام هللا أضحية, وهذا دم نسك, مقابلة حلصول النسكني 

عليه حبصول االنتفاع باملتعة بعد فراغ العمرة, وقبل الشروع يف احلج, ومثلها الِقران 
 حلصول النسكني له.

ويدل مفهوم اآلية على أن املفرد للحج ليس عليه هدي, ودلت اآلية على جواز, 
 بل فضيلة املتعة, وعلى جواز فعلها يف أشهر احلج.

ملَْ جيَِْد { أي اهلدي أو مثنه } َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم يف احلَْجِّ { أول جوازها من  } َفَمنْ 
 حني اإلحرام بالعمرة, وآخرها ثالثة أيام بعد النحر, أيام رمي اْلمار, واملبيت

َعٍة ِإَذا  ب "مىن" ولكن األفضل منها أن يصوم السابع, والثامن, والتاسع, } َوَسب ْ

                                                           
 (  227/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1737



527 

 

أي: فرغتم من أعمال احلج, فيجوز فعلها يف مكة, ويف الطريق, وعند  َرَجْعُتْم {
 وصوله إىل أهله.

} َذِلَك { املذكور من وجوب اهلدي على املتمتع } ِلَمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِي 
اْلَمْسِجِد احلََْراِم { بأن كان عند مسافة قصر فأكثر, أو بعيدا عنه عرفات, فهذا 

اهلدي, حلصول النسكني له يف سفر واحد, وأما من كان أهله من الذي جيب عليه 
 حاضري املسجد احلرام, فليس عليه هدي لعدم املوجب لذلك.

} َوات َُّقوا اَّللََّ { أي: يف مجيع أموركم, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, ومن ذلك, 
 اآلية. امتثالكم هلذه املأمورات, واجتناب هذه احملظورات املذكورة يف هذه

} َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب { أي: ملن عصاه, وهذا هو املوجب للتقوى, فإن 
من خاف عقاب هللا انكف عما يوجب العقاب, كما أن من رجا ثواب هللا عمل 

اقتحم احملارم,  ؛ملا يوصله إىل الثواب, وأما من مل خيف العقاب, ومل يرج الثواب
 (1731)  الواجبات.اهوَترأ على ترك 

ْعُلوَماٌت َفَمن فَ َرَض ِفيِهنَّ احَلجَّ َفال َرَفَث وال ُفُسوَق وال ِجَداَل يف احَلجِّ  احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّ
ْقَوى وات َُّقوِن يَا أُْويل األَْلبَ  َر الزَّاِد الت َّ ُ وتَ َزوَُّدوا فَإنَّ َخي ْ اِب وَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اَّللَّ

(196) 
 (1732إعراب مفردات اآلية

, )معلومات( نعت «1733», )أشهر( خرب مرفوع «1737»)احلّج( مبتدأ مرفوع 
ألشهر مرفوع مثله )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم يف حمّل رفع مبتدأ )فرض( 

 .فعل ماض, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي فرض على نفسه
                                                           

 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1731
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1732

 ( 2/376دمشق) –اإلميان 
 وذلك على حذف مضاف أي أشهر احلّج أشهر معلومات. - 1737
 جيوز أن يكون خربا ملبتدأ حمذوف تقديره وقته أشهر, واْلملة خرب احلّج من غري تأويل حذف مضاف. -1733
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)فرض(, )احلّج( مفعول  ب )يف( حرف جّر و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق 
به منصوب )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( نافية للجنس )رفث( اسم ال مبيّن 
على الفتح يف حمّل نصب )الواو( عاطفة )ال فسوق( مثل ال رفث, وكذلك )ال 

, )الواو( «1732»خرب ال جدال  جدال(, )يف احلّج( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف
عاطفة )ما( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل نصب مفعول به عامله )تفعلوا( وهو 
مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل )من خري( جاّر 

, )يعلم( مضارع «1737»وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من ما و)من( هنا بيانّية 
اهلاء( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع. جمزوم جواب الشرط و)

)الواو( استئنافّية )تزّودوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل, واملفعول 
به حمذوف تقديره: ما يبّلغكم لسفركم )الفاء( تعليلّية )إّن( حرف مشّبه بالفعل 

لتقوى( خرب إّن مرفوع وعالمة )خري( اسم إّن منصوب )الزاد( مضاف إليه جمرور )ا
الرفع الضّمة املقّدرة على األلف. )الواو( عاطفة )اتّقوا( مثل تزّودوا و)النون( للوقاية 
و)الياء(احملذوفة للتخفيف ضمري مفعول به, أصله اتّقوين )يا( أداة نداء )أويل( 
منادى مضاف منصوب وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع املذّكر السامل 

 لباب( مضاف إليه جمرور.)األ
 روائع البيان والتفسري

ْقَوى{ قوله تعاىل سبب نزول َر الزَّاِد الت َّ ماجاء يف الصحيح يف اآلية }َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ
 ياملسند من أسباب النزول للمحدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد

 قال مانصه:-رمحه هللا–يالوادع

                                                           
 وخرب )ال( األوىل والثانية حمذوف أي فال رفث يف احلج وال فسوق يف احلّج, واستغين عن ذلك خبرب األخرية. - 1732
 ( من هذه السورة.177مثّة أوجه أخرى للتعليق ذكرت بالتفصيل يف إعراب اآلية ) - 1737
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عن ابن عباس رضي هللا  (126/ص -3/ج :)-رمحه هللا-قال اإلمام البخاري  
فإذا قدموا    عنهما قال: كان أهل اليمن ُيجون وال يتزودون ويقولون حنن املتوكلون

َر الزَّاِد الت َّْقَوى{.اه )  (1736املدينة سألوا الناس فأنزل هللا تعاىل }َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ
ْعُلوَماٌت فَ - َمن فَ َرَض ِفيِهنَّ احَلجَّ َفال َرَفَث وال ُفُسوَق وال ِجَداَل يِف ) احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّ

 رمحه هللا :ماخمتصره: -قال القرطيباحَلجِّ (
قوله تعاىل:"احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت" ملا ذكر احلج والعمرة سبحانه وتعاىل يف 

اختالفهما يف الوقت, فجميع السنة [ بني 197قوله:"َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة" ]البقرة: 
وأما احلج فيقع يف السنة مرة, فال يكون يف  ,وقت لإلحرام بالعمرة, ووقت العمرة

 (1738)غري هذه األشهر. اه 
فقال: قوله تعاىل: } احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت { أي وقت  -رمحه هللا -وزادالبغوي -

تسع من ذي احلجة إىل طلوع وهي: شوال وذو القعدة و  ؛احلج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وعشر من ذي  :الفجر من يوم النحر, ويروى عن ابن عمر

احلجة وكل واحد من اللفظني صحيح غري خمتلف, فمن قال عشر عرب به عن 
الليايل ومن قال تسع عرب به عن األيام, فإن آخر أيامها يوم عرفة, وهو يوم التاسع 

والعرب تسمي  ,ع وهي شهران وبعض الثالث ألهنا وقتوإمنا قال أشهر بلفظ اْلم
أتيتك يوم اخلميس وإمنا أتاه يف ساعة منه,  :الوقت تاما بقليله وكثريه فتقول العرب

ويقول زرتك العام, وإمنا زاره يف بعضه, وقيل االثنان فما فوقهما مجاعة ألن معىن 
اعة جاز أن يسمى اْلمع ضم الشيء إىل الشيء, فإذا جاز أن يسمى االثنان مج

"فقد  :االثنان وبعض الثالث مجاعة وقد ذكر هللا تعاىل االثنني بلفظ اْلمع فقال
                                                           

 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى1736
 ( ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسال. 71ص) -بتحقيقه

وعزاه ابن كثري والشوكاين إىل عبد بن محيد والنسائي وأخرجه ابن جرير يف تفسريه  62ص 2احلديث أخرجه أبو دواد ج
 269ص 2ج

 (  372/ 2) القاهرة – املصرية دارالكتب:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اْلامع--1738
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وغريه: أراد  (1739)التحرمي ( أي قلباكما, وقال عروة بن الزبري-3صغت قلوبكما") 
باألشهر شواال وذا القعدة وذا احلجة كمال ألنه يبقى على احلاج أمور بعد عرفة 
جيب عليه فعلها, مثل الرمي والذبح واحللق وطواف الزيارة والبيتوتة ِبىن فكانت يف 

 (1727)اه حكم اْلمع } َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ { أي فمن أوجب على نفسه.
 :-رمحه هللا -ثيمني فسرها وبينها خالف البغوي فقالقلت ولكن ابن الع-

قوله تعاىل: } احلج أشهر معلومات { يعين أن احلج يكون يف أشهر معلومات؛ 
وهي شوال, وذو القعدة, وذو احلجة؛ وقيل: العشر األول من ذي احلجة؛ واألول 
أصح؛ وقد اسُتشكل كون اخلرب } أشهر {؛ ووجه اإلشكال: أن احلج عمل, 

شهر زمن؛ فكيف يصح أن يكون الزمن خرباً عن العمل" وأجيب بأن هذا على واأل
حذف مضاف؛ والتقدير: احلج ذو أشهر معلومات؛ فحذف املضاف, وأقيم 
املضاف إليه مقامه؛ وقيل: التقدير: احلج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير األول 

 أقرب.
 ماخمتصره:-رمحه هللا-مث قال يف فوائد اآلية

ر احلج ثالثة؛ لقوله تعاىل: } أشهر {؛ وهي مجع قلة؛ واألصل يف اْلمع أن أشه 
أن يكون ثالثة فأكثر؛ هذا املعروف يف اللغة العربية؛ وال يطلق اْلمع على اثنني, أو 
اثنني وبعض الثالث إال بقرينة؛ وهنا ال قرينة تدل على ذلك؛ ألهنم إن جعلوا 

عليه أن احلج ال يبدأ فعاًل إال يف اليوم  أعمال احلج يف الشهرين وعشرة األيام يرد
الثامن من ذي احلجة؛ وينتهي يف الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان القول 
الراجح أنه ثالثة أشهر كاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ ألنه موافق 

                                                           
 السبعة الفقهاء أحد: هللا عبد أبو القرشي سدياأل العوام بن(م 612 - 737=  ه  97 - 22) الزبري بن عروة -1739

 هبا وأقام فتزوج مصر إىل مث البصرة, إىل وانتقل. الفنت من شئ يف يدخل مل كرميا, صاحلا بالدين, عاملا كان. باملدينة
-إليه منسوبة"  باملدينة"  عروة بئر"  و. وأمه ألبيه الزبري بن هللا عبد أخو وهو. فيها فتويف املدينة إىل وعاد. سنني سبع

 .(3/227األعالم للزركلي)نقال عن 
 ( 272/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  -1727
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للجمع؛ وفائدته أنه ال جيوز تأخري أعمال احلج إىل ما بعد شهر ذي احلجة إال 
لو أخرت طواف اإلفاضة مثاًل إىل شهر احملرم قلنا: هذا ال جيوز؛ ألنه ليس  لعذر؛

يف أشهر احلج وهللا تعاىل يقول: } احلج أشهر {؛ فال بد أن يقع يف أشهر احلج؛ 
 (1721)ولو أخرت احللق إىل احملرم فهذا ال جيوز؛ ألنه تعدى أشهر احلج. اه 

}احلَْجُّ َأْشُهٌر  يف تفسري قوله تعاىل االختالفوهذا  أنا سيد مبارك":قلت"-
أبو جعفر الطربي يف تفسريه وذكر كل األقوال ذكره َمْعُلوَماٌت{بني أئمة التفسري 

 وهللا أعلم بالصواب . –ونذكر هنا ترجيحه ليكون فصل اخلطاب 
 :-رمحه هللا–قال -

وعشر  والصواب من القول يف ذلك عندنا قول من قال: إن معىن ذلك احلج شهران
من الثالث؛ ألن ذلك من هللا خرب عن ميقات احلج, وال عمل للحج يعمل بعد 
انقضاء أيام مىن, فمعلوم أنه مل يعن بذلك مجيع الشهر الثالث, وإذا مل يكن معنيا 

 به مجيعه, صح قول من قال: وعشر ذي احلجة.
 فإن قال قائل: فكيف قيل:"احلج أشهر معلومات" وهو شهران وبعض الثالث"

قيل: إن العرب ال متتنع خاصة يف األوقات من استعمال مثل ذلك, فتقول:"له اليوم 
يومان منذ مل أره", وإمنا تعين بذلك: يوما وبعض آخر, وكما قال جل ثناؤه:) َفَمْن 

َل يف يَ ْوَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ( ]البقرة:  [ وإمنا يتعجل يف يوم ونصف. وقد 277تَ َعجَّ
منهم الفعل يف الساعة, مث خيرجه عاما على السنة والشهر,  يفعل الفاعل

فيقول:"زرته العام, وأتيته اليوم", وهو ال يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت 
الذي ذكره إىل آخره, ولكنه يعين أنه فعله إذ ذاك, ويف ذلك احلني, فكذلك"احلج 

 أشهر", واملراد منه: احلج شهران وبعض آخر.

                                                           
 ( 773/  3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1721
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ية إذا: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث, وهو شوال وذو فمعىن اآل 
 (1722)القعدة وعشر ذي احلجة.اه 

}َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل  يف تفسري قوله تعاىل -رمحه هللا -وذكر السعدي-
 يف احلَْجِّ {مانصه:

نوه عن كل أي: جيب أن تعظموا اإلحرام باحلج, وخصوصا الواقع يف أشهره, وتصو 
ما يفسده أو ينقصه, من الرفث وهو اْلماع ومقدماته الفعلية والقولية, خصوصا 

 عند النساء حبضرهتن.
 والفسوق وهو: مجيع املعاصي, ومنها حمظورات اإلحرام.

 واْلدال وهو: املماراة واملنازعة واملخاصمة, لكوهنا تثري الشر, وتوقع العداوة.
واالنكسار هلل, والتقرب إليه ِبا أمكن من القربات, والتنزه واملقصود من احلج الذل 

واملربور ليس له جزاء إال اْلنة, وهذه  ,عن مقارفة السيئات, فإنه بذلك يكون مربورا
األشياء وإن كانت ممنوعة يف كل مكان وزمان, فإهنايتغلظ املنع عنها يف 

 (1727)احلج.اه 
َر الزَّاِد الت َّْقَوى وات َُّقوِن يَا أُْويل )وَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه - اَّللَُّ وتَ َزوَُّدوا فَإنَّ َخي ْ

 يف تفسريها إمجااًل:-رمحه هللا -قال القرطيباألَْلَباِب( 
ن اجملازاة إمنا تقع من العامل بالشيء. وقيل: واملعىن أن هللا جيازيكم على أعمالكم, أل

لى الرب والتقوى يف األخالق ِتريض وحث على حسن الكالم مكان الفحش, وع
مكان الفسوق واْلدال. وقيل: جعل فعل اخلري عبارة عن ضبط أنفسهم حىت ال 

 (1723)يوجد ما هنوا عنه.اه 

                                                           
/   3مؤسسة الرسالة )الناشر :  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1722

121   /7227 ) 
 ( 91/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1727
 ( 317/  2) القاهرة – املصرية دارالكتب:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اْلامع--1723
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:وأما الزاد -رمحه هللا-وزاد السعدي بيانًا عن املقصود بزاد التقوي يف اآلية فقال-
التقوى الذي هو زاد إىل احلقيقي املستمر نفعه لصاحبه, يف دنياه وأخراه, فهو زاد 

دار القرار, وهو املوصل ألكمل لذة, وأجل نعيم دائم أبدا, ومن ترك هذا الزاد, 
فهو املنقطع به الذي هو عرضة لكل شر, وممنوع من الوصول إىل دار املتقني. فهذا 

 مدح للتقوى.
يا أهل العقول مث أمر هبا أويل األلباب فقال: } َوات َُّقوِن يَا أُويل األْلَباِب { أي: 

الرزينة, اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول, وتركها دليل على اْلهل, 
 (1722)  وفساد الرأي.اه

 َ ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللَّ ن رَّبُِّكْم فَإَذا أََفْضُتْم مِّ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوا َفْضاًل مِّ
ْشَعِر احَلَرامِ 

َ
الِّنَي ) ِعنَد امل ن قَ ْبِلِه َلِمَن الضَّ  (198واذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم وإن ُكنُتم مِّ

 (1727)إعراب مفردات اآلية
)ليس( فعل ماض ناقص جامد )على( حرف جّر و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر 
متعّلق ِبحذوف خرب ليس )جناح( اسم ليس مؤّخر مرفوع )أن( حرف مصدرّي 

منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل ونصب )تبتغوا( مضارع 
, «1726»)تبتغوا(  ب )فضال( مفعول به منصوب )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق

 و)كم( مضاف إليه.
( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف تقديره يف أن تبتغوا ...واملصدر املؤّول )أن تبتغوا 

 .. واْلاّر واجملرور متعّلق ِبحذوف نعت ْلناح.
)الفاء( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل تضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعّلق 
باْلواب اذكروا )أفضتم( فعل ماض مبيّن على السكون و)مت( ضمري مّتصل يف حمّل 

                                                           
 (  97/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -1722
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1727

 (312/ 2دمشق) –اإلميان 
 أو ِبحذوف نعت ل )فضال(.- 1726
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)أفضتم(, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط  ب رفع فاعل )من عرفات( جاّر وجمرور متعّلق
لنون .. والواو فاعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول )اذكروا( فعل أمر مبيّن على حذف ا

, )املشعر( «1728»)اذكروا(  ب به منصوب )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق
مضاف إليه جمرور )احلرام( نعت للمشعر جمرور مثله )الواو( عاطفة)اذكروا( مثل 

, )ما( حرف «1729»األول و)اهلاء( ضمري مفعول به )الكاف( حرف جّر وتعليل 
دى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر )كم( ضمري مفعول به, مصدرّي )ه

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.واملصدر املؤّول )ما هداكم( يف حمّل جّر بالكاف 
 )اذكروه( أي ألجل هدايته إيّاكم. ب متعّلق

)كنتم( فعل مهملة وجوبا ...)الواو( استئنافّية )إن( خمّففة من الثقيلة, وهي هنا 
ناقص مبيّن على السكون .. و)مت( ضمري اسم كان )من قبل( جاّر وجمرور ماض 

متعّلق ِبحذوف دّل عليه لفظ الضاّلني .. أو متعّلق بالضاّلني املذكور, و)اهلاء( 
ضمري مضاف إليه )الالم( هي الفارقة اليت متّيز بني إن النافية واملخّففة من الثقيلة 

 ِبحذوف خرب كنتم, وعالمة اْلّر الياء.)من الضاّلني( جاّر وجمرور متعّلق 
 روائع البيان والتفسري

}لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكْم{ ما جاء يف  سبب نزول قوله تعاىل
الصحيح املسند من أسباب النزول للمحدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن 

 :قال مانصه-رمحه هللا–يالوادع يهاد
 ": 223/ص– 2/يف صحيحه "ج-رمحه هللا -قال اإلمام البخاري 

                                                           
 أو ِبحذوف حال من فاعل اذكروا. - 1728
 أي بسبب هدايته إيّاكم, ويبعد أن تكون للتشبيه فال يصّح أن تكون ِبعىن مثل. - 1729
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقا يف 
اْلاهلية فلما كان اإلسالم تأمثوا من التجارة فأنزل هللا تعاىل: "لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح 

" قرأ ابن عباس هكذا  (1777.اه )يف َمَواِسِم احلَْجِّ
ْن َعَرفَاٍت(- ن رَّبُِّكْم فَإَذا أََفْضُتْم مِّ  )لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوا َفْضالً مِّ

:ملا أمر هللا بالتزود, وبنيَّ أن خري الزاد التقوى, وأمر -رمحه هللا-قال ابن العثيمني
وهلذا ِترج  بالتقوى, قد يقول قائل: إذا اَترت أثناء حجي صار علّي يف ذلك إمث؛

الصحابة من االَتار يف احلج؛ فبني هللا عّز وجّل أن ذلك ال يؤثر, وأنه ليس فيه 
إمث؛ فقال تعاىل: } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضاًل من ربكم { أي أن تبتغوا 
الرزق, وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعاىل: }وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من 

 .[ 27فضل هللا{ ]املزمل: 
ومعىن } أفضتم {: دفعتم؛ والتعبري ب } أفضتم { يصور لك هذا املشهد كأن 
الناس أودية تندفع؛ و} عرفات { على صيغ اْلمع؛ وهي اسم ملكان واحد؛ وهو 

 معروف؛ ومسي عرفات لعدة مناسبات:
 قيل: ألن الناس يعرتفون هناك بذنوهبم, ويسألون هللا أن يغفرها هلم.

رفون بينهم؛ إذ إنه مكان واحد جيتمعون فيه يف النهار؛ فيعرف وقيل: ألن الناس يتعا
 بعضهم بعضاً.

 وقيل: ألن جربيل ملا علَّم آدم املناسك, ووصل إىل هذا قال: عرفت.
                                                           

 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى-1777
عن شيخه حممد عن ابن عيينة وأخرجه  222ص 9( احلديث أخرجه أيضا يف كتاب التفسري ج ذ71ص) -بتحقيقه

وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وأقره الذهيب  266ص 2وج 339ص 1واحلاكم ج 62ص 2أبو داود ج
 .267ص 2وأخرجه ابن جرير ج

من  282ص 2وابن جرير ج 292ص 2والدارقطين ج 122ص 2واإلمام أمحد ج 62ص 2وأخرج أبو داود ج
 حديث ابن عمر حنوه وسنده صحيح.
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 وقيل: ألن آدم ملا أهبط إىل األرض هو وزوجته تعارفا يف هذا املكان.
؛ ومنه: أهل األعراف,  وقيل: ألهنا مرتفعة على غريها؛ والشيء املرتفع يسمى ُعْرفاً 

[ ؛ ومنه: 38كما قال تعاىل: }ونادى أصحاب األعراف رجااًل{ ]األعراف: 
 ُعْرف الديك؛ ألنه مرتفع؛ وكل شيء مرتفع يسمى هبذا االسم.

أن هذا القول األخري أقرب األقوال؛ وكذلك األول: أنه  -وهللا أعلم  -وعندي 
 بالذنوب؛ وألنه أعرف األماكن اليت مسي عرفات؛ ألن الناس يعرتفون فيه هلل تعاىل

 حوله.
و} عرفات { مشعر حالل خارج احلرم؛ ومع ذلك فهو احلج, كما قال الرسول 

؛ واحلكمة من الوقوف فيها أن جيمع (1771)«احلج عرفة»صلى هللا عليه وسلم: 
احلاج يف نسكه بني احلل واحلرم؛ وهلذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة أن 

 (1772 )اهلعمرة من التنعيم؛ لتجمع فيها بني احلل واحلرم.ِترم با
ْشَعِر احَلَراِم(-

َ
 :-رمحه هللا-قال البغوي ) فَاذُْكُروا اَّللََّ ِعنَد امل

قوله تعاىل: } فَاذُْكُروا اَّللََّ { بالدعاء والتلبية } ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلََْراِم { ما بني جبلي 
احملسر, وليس املأزمان وال احملسر من املشعر, ومسي املزدلفة من مأزمي عرفة إىل 

مشعرا من الشعار وهي العالمة ألنه من معامل احلج, وأصل احلرام: من املنع فهو, 
عا: ألنه جيمع فيه بني صالِت ممنوع أن يفعل فيه ما مل يؤذن فيه, ومسي املزدلفة مجَ 

ٍع قبل طلوعها العشاء, واإلفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس, ومن مجَْ 
 (1777)من يوم النحر.اه 

رمحه هللا: يف قوله: } فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللََّ ِعْنَد -وزاد السعدي-
 اْلَمْشَعِر احلََْراِم { داللة على أمور:

                                                           
 . اْلامع صحيح يف 7162 /رقم حديثانظر -1771
 (  3/778مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1772
 (  1/229الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1777
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أحدها: الوقوف بعرفة, وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان احلج, فاإلفاضة من 
 تكون إال بعد الوقوف.عرفات, ال 

الثاين: األمر بذكر هللا عند املشعر احلرام, وهو املزدلفة, وذلك أيضا معروف, يكون 
ليلة النحر بائتا هبا, وبعد صالة الفجر, يقف يف املزدلفة داعيا, حىت يسفر جدا, 

 ويدخل يف ذكر هللا عنده, إيقاع الفرائض والنوافل فيه.
تأخر عن الوقوف بعرفة, كما تدل عليه الفاء الثالث: أن الوقوف ِبزدلفة, م

 والرتتيب.
الرابع, واخلامس: أن عرفات ومزدلفة, كالمها من مشاعر احلج املقصود فعلها, 

 وإظهارها.
 السادس: أن مزدلفة يف احلرم, كما قيده باحلرام.

 (1773اه )"مزدلفة ". ب السابع: أن عرفة يف احلل, كما هو مفهوم التقييد
ن قَ ْبِلِه َلِمَن الضَّالِّنَي(  ) واذُْكُروهُ - -قال أبو جعفر الطربي- َكَما َهَداُكْم وإن ُكنُتم مِّ

 رمحه هللا: 
يعين بذلك جل ثناؤه: واذكروا هللا أيها املؤمنون عند املشعر احلرام بالثناء عليه, 
والشكر له على أياديه عندكم, وليكن ذكركم إياه باخلضوع ألمره, والطاعة له 

على ما أنعم عليكم من التوفيق, ملا وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد والشكر 
الذي كنتم فيه من الشرك واحلرية والعمى عن طريق احلق وبعد الضاللة كذكره إياكم 
باهلدى, حىت استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منها, فنجاكم 

 (1772)  منها. وذلك هو معىن قوله:"كما هداكم". اه 

                                                           
 ( 92/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري  -1773
/ 3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1772

187  / 7877  ) 
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: قوله تعاىل: } ملن الضالني {: يشمل الضال عن -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-
جهل؛ والضال عن علم؛ فالضال عن جهل: الذي مل يعلم باحلق أصاًل؛ والضال 

؛ والعرب من -وهو الرشد  -عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 
عن جهل؛ ومنهم من كان ضااًل عن قبل هذا الدين ضالون؛ منهم من كان ضااًل 

علم؛ فمثاًل قريش ال تفيض من عرفة؛ وإمنا تقف يوم عرفة يف مزدلفة؛ قالوا: ألننا 
حنن أهل احلرم؛ فال خنرج عنه؛ فكانوا يقفون يف يوم عرفة يف مزدلفة, وال يفيضون 

من من حيث أفاض الناس؛ وإذا جاء الناس وباتوا فيها خرجوا مجيعاً إىل مىن؛ وهذا 
 (1777جهلهم, أو عنادهم.اه )

َ َغُفوٌر رَِّحيٌم ) َ إنَّ اَّللَّ  (199مُثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس واْستَ ْغِفُروا اَّللَّ
 (1776)إعراب مفردات اآلية

)مثّ( حرف عطف )أفيضوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )من(  
)أفيضوا(, )أفاض(  ب حرف جر )حيث( اسم مبيّن على الضّم يف حمّل جّر متعّلق

فعل ماض )الناس( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )استغفروا( مثل أفيضوا )اَّلّل( لفظ 
بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم )إّن(  اْلاللة مفعول به منصوب )إّن( حرف مشّبه

 منصوب )غفور( خرب إن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

سبب نزول قوله تعاىل:}مُثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس{ ماجاء يف الصحيح 
–يالوادع ياملسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد

 قال مانصه: -رمحه هللا
 ": 212/ص– 7/" ج-رمحه هللا-قال اإلمام البخاري 

                                                           
 ( 737/  3ع العالمة العثيمني )مصدر الكتاب : موق-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1777
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1776

 ( 2/312دمشق) –اإلميان 
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]ميكن حذف حدثنا فروة بن أيب املغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة
واحلمس قريش –قال عروة كان الناس يطوفون يف اْلاهلية عراة إال احلمس  السند[

اس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف وكانت احلمس ُيتسبون على الن -وما ولدت
فيها وتعطي املرأة املرأة الثياب تطوف فيها فمن مل يعطه احلمس طاف بالبيت 
عريانا وكان يفيض مجاعة الناس من عرفات ويفيض احلمس من مجع. قال وأخربين 
أيب عن عائشة رضي هللا عنها أن هذه األية نزلت يف احلمس }مُثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث 

 أَفَاَض النَّاُس{ قال كانوا يفيضون من مجع فدفعوا إىل عرفات.
 ":187/ص– 8/"ج -رمحه هللا-: وقال البخاري -رمحه هللا -مث قال 

حدثنا علي بن عبد هللا حدثنا حممد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة 
ون رضي هللا عنها كانت قريش ومن يدينون دينها يقفون باملزدلفة وكانوا يسم

احلمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء اإلسالم أمر هللا نبيه صلى هللا 
عليه وعلى آله وسلم أن يأِت عرفات مث يقف هبا مث يفيض منها فذلك قوله تعاىل 

 (1778}مُثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس{.اه )
قال أبو - تَ ْغِفُروا اَّللََّ إنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم()مُثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس واسْ -

 بتصرف يسري: -رمحه هللا-جعفر الطربي
اختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك, فقال بعضهم: املعين بقوله:"مث أفيضوا", قريش  

ومن ولدته قريش, الذين كانوا يسمون يف اْلاهلية"احلمس", أمروا يف اإلسالم أن 
يفيضوا من عرفات, وهي اليت أفاض منها سائر الناس غري احلمس. وذلك أن قريشا 

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى-1778

والنسائي  722ص 7والرتمذي ج 172ص 2وأبو داود ج 196ص 8( احلديث أخرجه مسلم ج  72ص) -بتحقيقه
ا وأخرج ابن 291ص 2وابن جرير ج 322وابن حبان كما يف موارد الظمآن ص 17ص 2والطيالسي ج 222ص 2ج

بن عبد هللا  من حديث ابن عباس حنوه ولكنه من حديث ابن عباس ضعيف ألنه من طريق حسني 292ص 2جرير ج
بن عبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب وهو ضعيف وقد نسب هنا إىل جده واملعتمد على حديث عائشة السابق وهللا 

 أعلم.



541 

 

رج من احلرم". فكانوا ال يشهدون موقف ومن ولدته قريش, كانوا يقولون:"ال خن
 الناس بعرفة معهم, فأمرهم هللا بالوقوف معهم.

, -رضي هللا عنها-أقوال من قال بذلككأم املؤمنني عائشة  –رمحه هللا –مث ذكر 
 -رمحهما هللا -وجماهد والسدي

مث قال: وقال آخرون: املخاطبون بقوله:"مث أفيضوا", املسلمون كلهم, واملعين 
بقوله:"من حيث أفاض الناس", من مجع, وب  "الناس", إبراهيم خليل الرمحن عليه 

 السالم.
,مث رجح الطربي أحد القولني فقال: -رمحه هللا  -و ذكر ممن قال ذلك الضحاك

والذي نراه صوابا من تأويل هذه اآلية, أنه عىن هبذه اآلية قريش ومن كان متحمسا 
 (1779جة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله.اه )معها من سائر العرب إلمجاع احل

-رمحه هللا -وذكرالسعدي القولني يف سياق شرحه لآلية مع بيان بقية اآلية فقال-
:} مُثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس { أي: مث أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض 

من هذه اإلفاضة كان الناس, من لدن إبراهيم عليه السالم إىل اآلن, واملقصود 
 معروفا عندهم, وهو رمي اْلمار, وذبح اهلدايا, والطواف, والسعي, واملبيت

 "مىن"ليايل التشريق وتكميل باقي املناسك. ب
وملا كانت هذه اإلفاضة, يقصد هبا ما ذكر, واملذكورات آخر املناسك, أمر تعاىل 

ار للخلل الواقع من العبد, عند الفراغ منها باستغفاره واإلكثار من ذكره, فاالستغف
يف أداء عبادته وتقصريه فيها, وذكر هللا شكر هللا على إنعامه عليه بالتوفيق هلذه 

 العبادة العظيمة واملنة اْلسيمة.
وهكذا ينبغي للعبد, كلما فرغ من عبادة, أن يستغفر هللا عن التقصري, ويشكره 

هبا على ربه, وجعلت له حمال  على التوفيق, ال كمن يرى أنه قد أكمل العبادة, ومن
                                                           

  3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1779
/197    /7832 ) 
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ومنزلة رفيعة, فهذا حقيق باملقت, ورد الفعل, كما أن األول, حقيق بالقبول 
 والتوفيق ألعمال أخر.

وحسنة اآلخرة, هي السالمة من العقوبات, يف القرب, واملوقف, والنار, وحصول 
لدعاء, أمجع رضا هللا, والفوز بالنعيم املقيم, والقرب من الرب الرحيم, فصار هذا ا

دعاء وأكمله, وأواله باإليثار, وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر من الدعاء 
 (1767به, واحلث عليه.اه )

َ َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذِْكراً َفِمَن النَّاِس َمن  َناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اَّللَّ فَإَذا َقَضْيُتم مَّ
نْ َيا وَما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق )يَ ُقوُل رَب ََّنا آتَِنا   (277يف الدُّ

 (1761)إعراب مفردات اآلية
)الفاء( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل يتضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب 
متعّلق بفعل اذكروا )قضيتم( فعل ماض وفاعله )مناسك( مفعول به منصوب 

شرط )اذكروا( فعل أمر مبيّن على و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة ْلواب ال
حذف النون .. والواو فاعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )كذكر( جاّر 

, و)كم( ضمري «1762»وجمرور متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق أي ذكرا كذكركم 
مضاف إليه )آباء( مفعول به منصوب و)كم( مضاف إليه )أو( حرف عطف 

واو )أشّد( معطوف على ذكر جمرور مثله, وعالمةاْلّر للتخيري أو إلباحة أو ِبعىن ال
, «1767»الفتحة عوضا من الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل 

                                                           
 (  92/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1767
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1761

 ( 2/317دمشق) –اإلميان 
 أو متعّلق ِبحذوف حال من الواو يف اذكروا أي اذكروا مبالغني كذكركم. - 1762
اإلعراب أعاله اختاره العكربي: أّما اْلالل فله توجيه آخر وافق فيه أبا حيان, فإن كلمة )أشّد( منصوبة على  - 1767

ت للمصدر املذكور فّلما تقّدم احلال من لفظ )ذكرا( اآلِت بعده وهو املفعول املطلق لفعل اذكروا اَّلّل, ولفظ أشد هو نع
عليه أعرب حاال أي اذكروا اَّلّل ذكرا مماثال لذكركم آباءكم أو ذكرا أشّد. وعلى هذا فاْلاّر واجملرور )كذكركم( هو أيضا 

 حال من لفظ )ذكرا( املذكور, وهو نعت تقّدم على املنعوت أيضا .. ولكّل وجهة
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)ذكرا( متييز منصوب واملعىن: كونوا أشّد ذكرا َّلّل منكم آلبائكم )الفاء( استئنافّية 
)من الناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )من( اسم موصول مبين يف 

)يقول( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره  «1763»حمّل رفع مبتدأ مؤّخر 
وب )نا( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه هو, وهو العائد )رّب( منادى مضاف منص

وقد حذفت أداة النداء )آت( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة و)نا( ضمري 
مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )يف الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق 
ِبحذوف حال من مفعول آت احملذوف أي آتنا نصيبنا حاصال يف الدنيا )الواو( 

نافية مهملة )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق  عاطفة )ما(
ِبحذوف خرب مقّدم )يف اآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من خالق 

 )من( حرف جّر زائد )خالق( جمرور لفظا مرفوع حماّل مبتدأ مؤّخر.
 روائع البيان والتفسري

َناِسَكُكْم فَاذُْكُرو - -قال القرطيبا اَّللََّ َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذِْكراً()فَإَذا َقَضْيُتم مَّ
 بتصرف يسري: -رمحه هللا

قوله تعاىل:"فَِإذا َقَضْيُتْم َمناِسَكُكْم" قال جماهد: املناسك الذبائح وهراقة الدماء. 
وقيل: هي شعائر احلج, لقوله عليه السالم: )خذوا عين مناسككم(. املعىن: فإذا 

 نسكا من مناسك احلج فاذكروا هللا وأثنوا عليه بآالئه عندكم. فعلتم م
مث قال: و" َقَضْيُتْم" هنا ِبعىن أديتم وفرغتم, قال هللا تعاىل:"فَِإذا ُقِضَيِت الصَّالُة" 

[ أي أديتم اْلمعة. وقد يعرب بالقضاء عما فعل من العبادات خارج 17]اْلمعة: 
 :رمحه هللا -وقتها احملدود هلا. مث قال

قوله تعاىل:"فَاذُْكُروا اَّللََّ َكذِْكرُِكْم آباءَُكْم" كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف 
عند اْلمرة, فتفاخر باآلباء, وتذكر أيام أسالفها من بسالة وكرم, وغري ذلك, حىت 

                                                           
ة التعبري تدعو ْلعل اْلاّر واجملرور نعتا ملبتدأ حمذوف تقديره بعض هذا هو الظاهر, ولكّن صحة املعىن وبالغ - 1763

 من الناس من يقول .. و)من( قد يكون اسم موصول, أو نكرة موصوفة ويكون يف حمّل رفع خرب.
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, كثري «1762»ن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أيب كان عظيم القبة, عظيم اْلفنة إ
مثل ما أعطيته, فال يذكر غري أبيه, فنزلت اآلية ليلزموا أنفسهم ذكر املال, فأعطين 

هللا أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام اْلاهلية. هذا قول مجهور املفسرين. وقال ابن 
عباس وعطاء والضحاك والربيع: معىن اآلية واذكروا هللا كذكر األطفال آباءهم 

ئوا إليه كما كنتم تفعلون يف حال صغركم وأمهاهتم: أبه أمه, أي فاستغيثوا به واْل
 (1767)بآبائكم. اه 

 يف تفسريها ماخمتصره:  –رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-
واملقصود منه احلث على كثرة الذكر هلل عز وجل؛ وهلذا كان انتصاب قوله: } أَْو 

هاهنا َأَشدَّ ذِْكرًا { على التمييز, تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكًرا. و"أو" 
[, 63لتحقيق املماثلة يف اخلرب, كقوله: } َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة { ]البقرة: 

[, َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل 66وقوله: } خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة { ]النساء: 
, } َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو أَْدىَن { [136ِمائَِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدوَن { ]الصافات: 

[. فليست هاهنا للشك قطًعا, وإمنا هي لتحقيق اخلرب عنه بأنه كذلك 9]النجم: 
 (1766)أو أْزَيد منه.اه 

نْ َيا وَما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق (- قال ابن -) َفِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ
 ما خمتصره: -رمحه هللا -العثيمني

للتبعيض؛ واملعىن: بعض الناس؛ « من»قوله تعاىل: قوله تعاىل: } فمن الناس {؛ 
بدليل أهنا قوبلت بقوله تعاىل: } ومنهم {؛ فيكون املعىن: بعضهم كذا؛ وبعضهم  

كذا؛ وهذا من باب التقسيم؛ يعين: ينقسم الناس يف أداء العبادة ال سيما احلج إىل 
 قسمني.

                                                           
 اْلفنة: أعظم ما يكون من القصاع. - 1762
 (  271/ 2) القاهرة – دارالكتباملصرية:  الناشر -قرطيبلل اْلامعألحكامالقرآن--1767
 (  226/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1766
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تعاىل: } من يقول ربنا آتنا يف الدنيا { أي أعطنا يف الدنيا؛ واملفعول حمذوف؛  قوله
والتقدير: آتنا نصيبنا يف الدنيا, حبيث ال يسأل إال ما يكون يف ترف دنياه فقط؛ 
وال يسأل ما يتعلق بالدين؛ ورِبا يكون قوله تعاىل: } ربنا آتنا يف الدنيا { شامالً 

: ربنا آتنا يف الدنيا مثالً -حلال أي قد يقول صراحة للقول باللسان, والقول با
سكنًا مجياًل؛ سيارة مجيلة؛ وما أشبه ذلك؛ ورِبا يقوله بلسان احلال ال بلسان 
املقال؛ ألنه إذا دعا يف أمور الدنيا أحضر قلبه, وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور اآلخرة 

 مل يكن على هذه احلال.
: } وما له يف اآلخرة من خالق {؛ يعين ما له يف : قوله تعاىل-رمحه هللا-مث قال

اآلخرة من نصيب؛ ألنه ال يريد إال الدنيا؛ فال نصيب له يف اآلخرة مما دعا به؛ وقد 
 (1768يكون له نصيب من أعمال أخرى.اه )

نْ َيا َحَسَنًة ويف اآلِخَرِة َحَسَنًة وِقَنا عَ . ن يَ ُقوُل رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ ُهم مَّ َذاَب النَّاِر وِمن ْ
(271) 

 (1769إعراب مفردات اآلية)
)الواو( عاطفة )من( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف 

, )حسنة( «1787»خرب مقّدم)من يقول .. يف الدنيا( سبق إعراهبا مفردات ومجال 
, «1781»مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )يف اآلخرة حسنة( مثل نظريها املتقدمة 

)الواو( عاطفة )ق( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة و)نا( ضمري مّتصل يف 
حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )عذاب( مفعول به 

 منصوب )النار( مضاف إليه.
                                                           

 ( 737/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1768
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1769

 ( 2/319دمشق) –اإلميان 
 ( السابقة.277يف اآلية ) -1787
 ( السابقة.277يف اآلية )-1781
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 روائع البيان والتفسري
نْ َيا َحَسَنًة ويِف - ن يَ ُقوُل رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ ُهم مَّ  اآلِخَرِة َحَسَنًة وِقَنا َعَذاَب النَّاِر ()وِمن ْ
اختلف أهل التأويل يف معىن"احلسنة" اليت ذكر  رمحه هللا:-قال أبو جعفر الطربي-

 هللا يف هذا املوضع.
فقال بعضهم. يعين بذلك: ومن الناس َمن يقول: ربَّنا أعطنا عافية يف الدنيا وعافية 

 مث قال: -رمحه هللا -كقتادةيف اآلخرة و ذكر ممن قال بذلك  
يف الدنيا, العلَم  -يف هذا املوضع -"احلسنة"  ب وقال آخرون: بل َعىن هللا عز وجل

 رمحه هللا.مث قال: -والعبادة, ويف اآلخرة: اْلنة وذكر ممن قال ذلك احلسن
 وقال آخرون:"احلسنة" يف الدنيا: املال, ويف اآلخرة: اْلنة.

 مث بني الراجح من األقوالعنده فقال: رمحه هللا -ذكر ممن قال ذلك السدي
والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: إن هللا جل ثناؤه أخرب عن قوم من 
أهل اإلميان به وبرسوله, ممن حجَّ بَيته, يسألون رهبم احلسنة يف الدنيا, واحلسنة يف 

َة يف اآلخرة, وأن يقيهم عذاب النار. وقد َتمع"احلسنُة" من هللا عز وجل العافي
 اْلسم واملعاش والرزق وغري ذلك, والعلم والعبادة.

وأما يف اآلخرة, فال شك أهنا اْلَّنة, ألن من مل يَنلها يومئذ فقد ُحرم مجيع 
 احلسنات, وفارق مجيع َمعاين العافية.

خمربًا  -وإمنا قلنا إن ذلك أوىل التأويالت باآلية, ألن هللا عز وجل مل خيصص بقوله 
من معاين"احلسنة" شيًئا, وال نصب على ُخصوصه داللة دالًَّة على  -عن قائل ذلك

أن املراد من ذلك بعض دون بعض, فالواجب من القول فيه ما قلنا: من أنه ال 
ه  جيوز أن خُيَّص من معاين ذلك شيء, وأن ُيكم له بعمومه على ما َعمَّ

 (1782)هللا.اه 
                                                           

 3رسالة ) الناشر : مؤسسة ال -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1782
/277    /7862 ) 
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 يف بياهنا فقال: -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني-
الثاين؛ وأما « آتِ »} من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة {؛ } حسنة {: مفعول 

} حسنة { الثانية فهي معطوفة على األوىل؛ يعين من الناس من تكون مهته عليا 
يريد اخلري يف الدنيا, واآلخرة؛ يقول: ربنا آتنا يف الدنيا حسنة, ويف اآلخرة حسنة؛ 

سان منها, مثل الصحة, وسعة الرزق, كثرة وحسنة الدنيا كل ما يستحسنه اإلن
والزوجات, والقصور, واملراكب الفخمة, واألموال؛ وأما حسنة اآلخرة فقيل:  البنني,

[ ؛ وال شك 27إهنا اْلنة؛ لقوله تعاىل: }للذين أحسنوا احلسىن وزيادة{ ]يونس: 
رء أن احلسنة العظمى يف اآلخرة هي اْلنة؛ لكن يف اآلخرة حسنات يستحسن امل

وقوعها غري اْلنة, مثل أن يبيض وجهه, وأن تثقل موازينه, وأن يعطى كتابه بيمينه؛ 
 فإنه إذا أعطي الكتاب بيمينه يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه فرحاً مسروراً.

قوله تعاىل: } وقنا عذاب النار { أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار؛ وهذا يشمل 
 شيئني:

 ملوجبة لدخول النار.األول: العصمة من األعمال ا
 (1787) الثاين: املغفرة للذنوب اليت توجب دخول النار.اه 

ُ َسرِيُع احِلَساِب ) َّا َكَسُبوا واَّللَّ  (272أُْولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممِّ
 (1783إعراب مفردات اآلية)

)أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب 
و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )نصيب( )الالم( حرف جّر 

مبتدأ مؤّخر مرفوع )من( حرف جّر و)ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق 
, )كسبوا( فعل ماض وفاعله )الواو( استئنافّية «1782»ِبحذوف نعت لنصيب 

                                                           
 ( 736/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1787
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1783

 ( 2/327دمشق) –اإلميان 
 واملصدر املؤّول يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت لنصيب.جيوز أن تكون مصدريّة, -1782
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ه جمرور, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )سريع( خرب مرفوع )احلساب( مضاف إلي
 وقد أضيفت الصفة إىل فاعلها.

 روائع البيان والتفسري
َّا َكَسُبوا واَّللَُّ َسرِيُع احِلَسابِ - رمحه  -بو جعفر الطربيأقال -()أُْولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممِّ

 يعين بقوله جل ثناؤه:"أولئك" الذين يقولون بعد قضاء ماخمتصره:–هللا 
حسنة ويف اآلخرة حسنة َوِقنا عذاب النار", رغبًة مناسكهم:"ربنا آتنا يف الدنيا 

منهم إىل هللا جل ثناؤه فيما عنده, وعلًما منهم بأن اخلرَي كله من عنده, وأن 
هم  الفضل بيده يؤتيه من َيشاء. فأعلم جل ثناؤه أّن هلم نصيًبا وحظًّا من حجِّ

بأمواهلم  ومناسكهم, وثوابًا جزيال على عملهم الذي كسبوه, وباشروا معاناته
ا ذلك هلم دون الفريق اآلخر, الذين عانوا ما عانوا من َنَصب  وأنفسهم,خاصًّ
أعماهلم وتعبها, وتكلَّفوا ما تكلفوا من أسفارهم, بغري رغبٍة منهم فيما عند َرهبم من 
األجر والثواب, ولكن رجاء خسيس من َعرض الدنيا, وابتغاء َعاجل ُحطامها. مث 

 :-رمحه هللا -قال
قوله:"وهللا سريع احلساب", فإنه يعين جل ثناؤه: أنه حميط بعمل الفريقني   وأما

كليهما اللذين من مسألة أحدمها:"رَبنا آتنا يف الدنيا", ومن مسألة اآلخر:"ربنا آتنا 
يف الدنيا َحسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار", َفُمْحٍص له بأسرع احلساب, 

 عمله. مث إنه جماٍز كال الفريقني على
من  يما ُُيص يوإمنا وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة احلساب, ألنه جل ذكره ُُيص

َعفة من اخللق,  أعمال عباده بغري َعقد أصابع, وال فكٍر وال َروية, ِفعَل الَعَجزة الضَّ
ولكنه ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء, وال يَعزب عنه مثقال ذرة 
فيهما, مث هو جُماٍز عباَده على كل ذلك. فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة 
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هلم ِبِْثِل, فيحتاَج يف حسابه إىل َعقد كف أو َوْعي احلساب, وأخرب خلقه أنه ليس 
 (1787)اه  َصدر.

َر َفال إمْثَ  َل يف يَ ْوَمنْيِ َفال إمْثَ َعَلْيِه وَمن تََأخَّ ْعُدوَداٍت َفَمن تَ َعجَّ َ يف أَيَّاٍم مَّ واذُْكُروا اَّللَّ
َ واْعَلُموا أَنَُّكْم إلَْيهِ   (277ُِتَْشُروَن ) َعَلْيِه ِلَمِن ات ََّقى وات َُّقوا اَّللَّ

 (1786إعراب مفردات اآلية)
)الواو( استئنافّية )اذكروا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )اَّلّل( 

)اذكروا(,  ب لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )يف أيام( جاّر وجمرور متعّلق
حمّل رفع )معدودات( نعت أليام جمرور مثله )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط مبيّن يف 

مبتدأ )تعّجل( فعل ماض مبيّن على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط, والفاعل ضمري 
)تعّجل(, وعالمة اْلّر الياء  ب مسترت تقديره هو )يف يومني( جاّر وجمرور متعّلق

)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( نافية للجنس )إمث( اسم ال مبيّن على الفتح يف 
و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ال حمّل نصب )على( حرف جّر 

)الواو( عاطفة )من تأّخر فال إمث عليه( مثل سابقتها تأخذ إعراهبا مفردات ومجال 
)الالم( حرف جّر )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب, 

عل ماض مبيّن واملبتدأ حمذوف تقديره هو يعود إىل جواز التعجيل والتأخري )اتّقى( ف
على الفتح املقّدر على األلف, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة 
)اتّقوا( مثل اذكروا )اَّلّل( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اعلموا( مثل اذكروا 
)أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)كم( ضمري يف حمّل نصب اسم أّن )إىل( حرف 

)ِتشرون( وهو مضارع مبيّن للمجهول  ب ّل جّر متعّلقجّر و)اهلاء( ضمري يف حم
 مرفوع .. والواو نائب فاعل.

                                                           
 3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1787

/276   / 7882  ) 
يد مؤسسة ه ( نشر : دار الرش1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1786

 (2/321دمشق) –اإلميان 
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 روائع البيان والتفسري
َر َفال - َل يِف يَ ْوَمنْيِ َفال إمْثَ َعَلْيِه وَمن تََأخَّ ْعُدوَداٍت َفَمن تَ َعجَّ )واذُْكُروا اَّللََّ يف أَيَّاٍم مَّ

 يف بياهنا ما حمتصره: -رمحه هللا–البغوي قال  -(إمْثَ َعَلْيِه ِلَمِن ات ََّقى
قوله تعاىل } َواذُْكُروا اَّللََّ { يعين التكبريات أدبار الصالة وعند اْلمرات يكرب مع  

كل حصاة وغريها من األوقات } يِف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت { األيام املعدودات: هي أيام 
قلتهن كقوله: "دراهم التشريق, وهي أيام مىن ورمي اْلمار, مسيت معدودات ل

يوسف ( واأليام املعلومات: عشر ذي احلجة آخرهن يوم النحر. -27معدودة") 
هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس املعلومات: يوم النحر ويومان بعده 
واملعدودات أيام التشريق, وعن علي قال: املعلومات يوم النحر وثالثة أيام بعده, 

اس املعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال عطاء عن ابن عب وقال
 (1788) حممد بن كعب: مها شيء واحد وهي أيام التشريق.اه 

يأمر تعاىل بذكره يف األيام املعدودات, وهي  وأضاف السعدي يف تفسريها فقال: -
أيام التشريق الثالثة بعد العيد, ملزيتها وشرفها, وكون بقية أحكام املناسك تفعل هبا, 
ولكون الناس أضيافا هلل فيها, وهلذا حرم صيامها, فللذكر فيها مزية ليست لغريها, 

" هللام أكل وشرب, وذكر وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "أيام التشريق, أيا
ذكره عند رمي اْلمار, وعند الذبح, والذكر املقيد  :(ويدخل يف ذكر هللا فيها1789)

عقب الفرائض, بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبري املطلق, كالعشر, 
 وليس ببعيد.

َل يف يَ ْوَمنْيِ { أي: خرج من "مىن"ونفر منها قبل غروب مشس  اليوم } َفَمْن تَ َعجَّ
َر { بأن بات هبا ليلة الثالث ورمى من الغد } َفال  الثاين } َفال ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمْن تََأخَّ

                                                           
 (  273/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1788
 .رضي هللا عنه -باب ِترمي صوم أيام التشريق من حديث نبيشة اهلذيل-1927احلديث أخرجه مسلم برقم/ -1789
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ِإمْثَ َعَلْيِه { وهذا ختفيف من هللا ]تعاىل[ على عباده, يف إباحة كال األمرين, ولكن 
 من املعلوم أنه إذا أبيح كال األمرين, فاملتأخر أفضل, ألنه أكثر عبادة.

كان نفي احلرج قد يفهم منه نفي احلرج يف ذلك املذكور ويف غريه, واحلاصل أن وملا  
قيده بقوله: } ِلَمِن ات ََّقى { أي: اتقى هللا  ؛احلرج منفي عن املتقدم واملتأخر فقط

يف مجيع أموره, وأحوال احلج, فمن اتقى هللا يف كل شيء, حصل له نفي احلرج يف  
 (1797) اه يء, كان اْلزاء من جنس العمل.كل شيء, ومن اتقاه يف شيء دون ش

 مانصه: -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-() وات َُّقوا اَّللََّ واْعَلُموا أَنَُّكْم إلَْيِه ُِتَْشُرونَ -
قوله تعاىل: } واتقوا هللا {: ما أكثر ما يأمر هللا سبحانه وتعاىل بالتقوى يف كتابه 

هللا عّز وجّل بفعل أوامره, واجتناب نواهيه ألن التقوى اختاذ وقاية من عذاب  العزيز؛
 على علم وبصرية.

تبارك وتعاىل؛  -قوله تعاىل: } واعلموا أنكم إليه ِتشرون { أي َتمعون إىل هللا 
وذلك يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله تعاىل: } واعلموا { للتنبيه على أنه ال بد من 

 (1791) اإلميان هبذا احلشر, واالستعداد له.اه 
َ َعَلى َما يف قَ ْلِبِه وُهَو أََلدُّ  نْ َيا وُيْشِهُد اَّللَّ وِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه يف احلََياِة الدُّ

 (273اخِلَصاِم )
 (1792إعراب مفردات اآلية)

, «1797»)الواو( استئنافية )من الناس من يعجب( مثل من الناس من يقول 
و)الكاف( ضمري مفعول به )قول( فاعل مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )يف 

                                                           
 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة) -بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن  -1797
 (  3/721مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1791
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1792

 ( 2/313دمشق) –اإلميان 
 ( من هذه السورة.277) يف اآلية-1797
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)الدنيا( نعت للحياة جمرور « 1793»احلياة( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لقوله 
مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو( حالّية )يشهد( مضارع مرفوع 

( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )على( والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )اَّللّ 
)يشهد(, )يف قلب( جاّر  ب حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق

وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما, و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( حالّية )هو( 
 ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )ألّد( خرب مرفوع )اخلصام( مضاف إليه جمرور.

 ائع البيان والتفسريرو 
نْ َيا وُيْشِهُد اَّللََّ َعَلى َما يف قَ ْلِبِه وُهَو أََلدُّ - )وِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه يِف احلََياِة الدُّ

 يف معناها إمجااًل مانصه: قال أبو جعفر الطربي-اخِلَصاِم(
ومن الناس من يعجبك وهذا نعت من هللا تبارك وتعاىل للمنافقني, بقوله جل ثناؤه: 

يا حممد ظاهُر قوله وعالنيته, ويستشهد هللا على ما يف قليه, وهو ألدُّ اخلصام, 
 (1792)َجِدٌل بالباطل.اه 

 }ويشهد هللا على ما يف قلبه{ فقال: وزاد ابن العثيمني يف بيان قوله تعاىل-
النفاق؛ ألن اختلف املفسرون يف معناها على قولني: األول: أن املعىن استمراره يف 

يعلم ما يف قلبه من هذا النفاق؛ فاستمراره عليه إشهاد هلل  -تبارك وتعاىل  -هللا 
 تعاىل على ما يف قلبه.

والقول الثاين: أن املعىن: أن يُقسم, وُيلف باهلل أنه مؤمن مصدق, وأن الذي يف 
وهو   ,من حمبة اإلميان, والتمسك به ؛قلبه هو هذا؛ فيشهد هللا على ما يف قلبه

كاذب يف ذلك؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: }إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك 
[ 1لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون{ ]املنافقون: 

                                                           
 أو متعّلق باملصدر )قوله( على تقدير يف أمور الدنيا أو يتعّلق بفعل يعجبك. -1793
 3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1792

/229   /7977 ) 
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, أي لكاذبون يف دعواهم أهنم يشهدون بذلك؛ وعندي أن املعنيني ال يتنافيان؛  
ر والنفاق؛ وهو أيضًا يُعلم الناس, وُيشهد هللا كالمها حق؛ فهو منطٍو على الكف

على أنه مؤمن؛ أما حقيقته قال هللا تعاىل فيه: } وهو ألد اخلصام { يعين: 
أعوجهم, وأكذهبم؛ و} اخلصام { ُيتمل أن يكون مصدراً؛ وُيتمل أن يكون 
مجعاً؛ إن كان مصدرًا ففعله: خاصم خياصم, مثل: جادل جيادل؛ وقاتل يقاتل؛ 

هذا: } ألد اخلصام { تكون اإلضافة لفظية؛ ألهنا صفة مشبهة مضافة إىل  وعلى
أي وخصامه ألد اخلصام؛ وإن كان مجعاً فمفرده: َخِصم؛ فيكون املعىن  -موصوفها 

أي أعوجهم, وأشدهم كذباً؛ ويكون أيضًا من باب إضافة  -أنه ألد اخلصوم 
ألشداء األقوياء يف خصومتهم؛ الصفة إىل موصوفها؛ ألنَّ املعىن؛ وهو من اخلصوم ا

وهذا الرجل صار ألد اخلصام؛ ألن قوله جيد, وبنيِّ يعجبك قوله, فتجده العتماده 
 (1797) اخلصام.اه على فصاحته, وبيانه ألد 

ُ ال ُيُِبُّ الَفَساَد  وإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد ِفيَها ويُ ْهِلَك احَلْرَث والنَّْسَل واَّللَّ
(272) 

 (1796إعراب مفردات اآلية)
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل يتضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب 
متعّلق بفعل سعى )توىّل( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف والفاعل 
ضمري مسترت تقديره هو )سعى( مثل توىّل )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف 

)سعى(, )الالم( الم التعليل )يفسد(  ب سعى أي متنّقال أو متعّلق حال من فاعل
)أن( مضمرة بعد الالم, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )يف(  ب مضارع منصوب

 )يفسد(. ب حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق

                                                           
 ( 722/  3موقع العالمة العثيمني )مصدر الكتاب : -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1797
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1796

 ( 2/323دمشق) –اإلميان 
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 )سعى(. ب واملصدر املؤّول )أن يفسد( يف حمّل جّر بالالم متعّلق
)يهلك( مثل يفسد منصوب بالعطف )احلرث( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة 

)النسل( معطوف على احلرث بالواو منصوب مثله )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ 
اْلاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية )ُيّب( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره 

 هو )الفساد( مفعول به منصوب.
 روائع البيان والتفسري

ا تَ َوىلَّ َسَعى يف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد ِفيَها ويُ ْهِلَك احَلْرَث والنَّْسَل واَّللَُّ ال ُيُِبُّ )وإذَ -
 يف تفسري قوله تعاىل: -رمحه هللا–قال ابن كثري -الَفَساَد(

)َوِإذا تَ َوىلَّ َسعى يِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد ِفيها ( والسعي هاهنا هو: الَقْصد. كما قال  
إخبارًا عن فرعون: } مُثَّ أَْدبَ َر َيْسَعى* َفَحَشَر فَ َناَدى* فَ َقاَل أَنَا رَبُُّكُم األْعَلى* 

َرًة ِلَمْن خَيَْشى { ]النازعات: فََأَخَذُه اَّللَُّ َنَكاَل اآلِخَرِة َواألوىَل* ِإنَّ يف َذِلَك َلعِ  ب ْ
الِة ِمْن يَ ْوِم اْلُُْمَعِة 22-27 [, وقال تعاىل: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّ

[ أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صالة 9فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ { ]اْلمعة: 
ّي عنه بالسنة النبوية: "إذا أتيتم الصالة اْلمعة, فإن السعي احلسي إىل الصالة منه

 (.1798فال تأتوها وأنتم َتْسَعْون, وأتوها وعليكم السكينُة والوقار")
فهذا املنافق ليس له مهة إال الفساد يف األرض, وإهالك احلرث, وهو: حَمل مناء 

 الزروع والثمار والنسل, وهو: نتاج احليوانات الذين ال قَوام للناس إال هبما.

                                                           
بينما حنن نصلي مع النيب صلى هللا  وصحة متنه"  أيب قتادة عن أبيهاحلديث أخرجاه يف الصحيحني من حديث -1798

عليه وسلم إذ مسع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إىل الصالة قال فال تفعلوا إذا أتيتم الصالة 
باب قول الرجل فاتتنا الصالة,  -299", وهو يف البخاري برقم/   فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

 باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة -938حنوه برقم/ومسلم 
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ل جماهد: إذا ُسعى يف األرض فساًدا, منع هللا الَقْطَر, فهلك احلرث والنسل. } وقا
بُّ اْلَفَساَد { أي: ال ُيب من هذه صَفته, وال من يصدر منه ذلك.  َواَّللَُّ ال ُيُِ

 (1799)اه 
} َسَعى يف األْرِض لِيُ ْفِسَد ِفيَها { أي:  وأضاف السعدي يف تفسريه لبقية اآلية:-

ال املعاصي, اليت هي إفساد يف األرض } َويُ ْهِلَك { بسبب ذلك جيتهد على أعم
} احلَْْرَث َوالنَّْسَل { فالزروع والثمار واملواشي, تتلف وتنقص, وتقل بركتها, بسبب 
بُّ اْلَفَساَد { وإذا كان ال ُيب الفساد, فهو  العمل يف املعاصي, } َواَّللَُّ ال ُيُِ

 البغض, وإن قال بلسانه قوال حسنا.يبغض العبد املفسد يف األرض, غاية 
 مث قال:

ففي هذه اآلية دليل على أن األقوال اليت تصدر من األشخاص, ليست دليال على 
حىت يوجد العمل املصدق هلا, املزكي هلا وأنه  ,صدق وال كذب, وال بر وال فجور

ينبغي اختبار أحوال الشهود, واحملق واملبطل من الناس, بسرب أعماهلم, والنظر 
 (1177) لقرائن أحواهلم, وأن ال يغرت بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم.اه 

 (277نَُّم ولَِبْئَس املَِهاُد )وإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُه الِعزَُّة بِاإلمثِْ َفَحْسُبُه َجهَ 
 (1171إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب 
متعّلق بفعل )أخذته(, )قيل( ماض مبيّن للمجهول مبيّن على الفتح ونائب الفاعل 

 حمّل جّر متعّلقمجلة اّتق اَّلّل كما سيأِت )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف 
)قيل(, )اّتق( فعل أمرمبيّن على حذف حرف العّلة, والفاعل ضمري مسترت تقديره  ب

أنت )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )أخذ( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث 
                                                           

 (  273/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1799
 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1177
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : اْلدول يف إعر  انظر-1171

 ( 2/322دمشق) –اإلميان 
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و)اهلاء( ضمري مفعول به )العزّة( فاعل مرفوع )باإلمث( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف 
لعزّة أي متلّبسة باإلمث, أو من اهلاء املفعول أي متلبسا باإلمث, وقد حال إّما من ا

تكون الباء سببّية فيتعّلق اْلاّر بالفعل أخذ أي أخذته العزّة بسبب إلمث. )الفاء( 
استئنافّية )حسب( مبتدأ مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )جهّنم( خرب مرفوع 

حمذوف )بئس( فعل ماض جامد  )الواو( عاطفة )الالم( واقعة يف جواب قسم
 إلنشاء الذّم )املهاد( فاعل بئس مرفوع. واملخصوص بالّذم حمذوف وهو جهّنم.

 روائع البيان والتفسري
قال ابن  -)وإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُه الِعزَُّة بِاإلمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم ولَِبْئَس املَِهاُد(-

 تفسريها إمجااًل:رمحه هللا يف  -كثري
 

قوله: } َوِإَذا ِقيَل لَُه اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاإلمثِْ { أي: إذا ُوعظ هذا الفاجر يف 
امتنع -مقاله وفعاله, وقيل له: اتق هللا, وانزع عن قولك وفعلك, وارجع إىل احلق 

من اآلثام, وهذه  وأىب, وأخذته احلميَّة والغضب باإلمث, أي: بسبب ما اشتمل عليه
َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يَِّناٍت تَ ْعِرُف يف ُوُجوِه الَِّذيَن   اآلية شبيهة بقوله تعاىل: } َوِإَذا تُ ت ْ

ُلوَن َعَلْيِهْم آيَاتَِنا ُقْل أَفَأُنَ بُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن  َكَفُروا اْلُمْنَكَر َيَكاُدوَن َيْسُطوَن بِالَِّذيَن يَ ت ْ
[, وهلذا قال يف 62اُر َوَعَدَها اَّللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْئَس اْلَمِصرُي { ]احلج: َذِلُكُم النَّ 

هذه اآلية: } َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد { أي: هي كافيته عقوبة يف 
 (1172ذلك.اه )

تكربين, } َفَحْسُبُه َجَهنَُّم { اليت هي دار العاصني وامل:-رمحه هللا -وزاد السعدي-
} َولَِبْئَس اْلِمَهاُد { أي: املستقر واملسكن, عذاب دائم, وهم ال ينقطع, ويأس 

                                                           
 (   1/273الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1172
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مستمر, ال خيفف عنهم العذاب, وال يرجون الثواب, جزاء ْلناياهتم ومقابلة 
 (1177) ألعماهلم, فعياذا باهلل من أحواهلم.اه 

ُ َرُءوٌف بِاْلِعَباِد )وِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي نَ ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت   (276اَّللَِّ واَّللَّ
 (1173إعراب مفردات اآلية)

, )نفس( «1172»)الواو( عاطفة )من الناس من يشري( مثل إعراب نظريها املتقّدمة 
مفعول به منصوب )اهلاء( ضمري مضاف إليه )ابتغاء( مفعول ألجله منصوب 

جمرور )الواو( استئنافّية )مرضاة( مضاف إليه جمرور )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه 
ف( خرب مرفوع )بالعباد( جاّر وجمرور متعّلق و )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )رؤ 

 برؤوف.
 روائع البيان والتفسري

{ما جاء يف  سبب نزول قوله تعاىل }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نَ ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ
النزول للمحدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن الصحيح املسند من أسباب 

 قال مانصه: -رمحه هللا–يالوادع يهاد
":حدثنا أبو عبد  798/ ص - 7/قال اإلمام أبو عبد هللا احلاكم يف مستدركه" ج

هللا حممد بن عبد هللا الزاهد حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن 
عن عكرمة قال: ملا خرج  ]ميكن حذف السند[حرب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب

صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة, فنثل كنانته, فأخرج منها أربعني سهما فقال: ال 
تصلون إيلَّ حىت أضع يف كل رجل منكم سهما مث أصري بعده إىل السيف فتعلمون 

وقد خلفت ِبكة قينتني فهما لكم قال: وحدثنا محاد بن سلمة بن ثابت  ,أين رجل
أنس حنوه ونزلت على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم }َوِمَن النَّاِس َمْن عن 

                                                           
 (  1/93ر : مؤسسة الرسالة) الناش -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1177
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1173

 ( 2/326دمشق) –اإلميان 
 ( من هذه السورة.277يف اآلية )-1172
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{ اآلية فلما رآه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  َيْشرِي نَ ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ
 قال: "أبا ُيىي 

 (1177ربح البيع" قال وتال عليه اآلية.اه )
ُ َرُءوٌف بِاْلِعَباِد()وِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي ن َ - قال ابن - ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ واَّللَّ

 :رمحه هللا يف تفسريها ماخمتصره –العثيمني 
قوله تعاىل: } من الناس {: قال بعض املفسرين: إهنا تعين شخصًا معيناً؛ وهو  

صهيب الرومي ملا أراد أن يهاجر من مكة منعه كفارها, وقالوا: ال ميكنك أن هتاجر 
أبدًا إال أن تدع لنا مجيع ما متلك؛ فوافق على ذلك, وأنقذ نفسه باهلجرة ابتغاء 

: بل هي عامة لكل -وهم أكثر املفسرين  -مرضاة هللا؛ وقال بعض العلماء 
املؤمنني اجملاهدين يف سبيل هللا؛ قالوا: ودليل ذلك قوله تعاىل: }إن هللا اشرتى من 
املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اْلنة يقاتلون يف سبيل هللا فيقتلون ويقتلون{ 

ب نزوهلا أصح؛ وهو أهنا للعموم حىت لو صح أن سب [ ؛ وهذا القول111]التوبة: 
 قصة صهيب؛ فإن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.

ِبعىن باع, كقوله « شرى»وقوله تعاىل: } من يشري نفسه { أي يبيعها؛ ألن 
« اشرتى»[ أي باعوه بثمن خبس؛ أما 27تعاىل: }وشروه بثمن خبس{ ]يوسف: 

تاء فهي فهي ِبعىن ابتاع؛ فإذا جاءت التاء فهي للمشرتي اآلخذ؛ وإذا حذفت ال
 للبائع املعطي؛ و} نفسه { يعين ذاته.

قوله تعاىل: } ابتغاء مرضات هللا { أي طلبًا ملرضات هللا؛ فهي مفعول ألجله؛ و} 
؛ فيكون قد -مرضات هللا { أي رضوانه أي يبيع نفسه يف طلب رضا هللا عّز وجّل 

 باع نفسه خملصاً هلل يف هذا البيع.
                                                           

 -رمحه هللا–بن هادى الوادعىقال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل  -1177
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجه. (77ص) -بتحقيقه

 177و 177ص 7ويف الطبقات البن سعد ج 188ص 2احلديث له طرق أخري أغلبها مراسيل كما يف اإلصابة ج
 من القسم األول وهي ِبجموعها تزيد احلديث قوة وتدل على ثبوته.
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قال العلماء: هي أرق الرمحة, « الرأفة»ذو رأفة؛ و قوله تعاىل: } وهللا رؤوف { أي
 (1176)وألطفها؛ و} بالعباد { أي مجيعهم. اه  

رمحه  -( فقالواَّللَُّ َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ ) وزاد أبو جعفر الطربيفي بيان معين قوله تعاىل-
: فمعىن ذلك: وهللا ذو رمحة واسعة بعبده الذي يشري نفسه له يف جهاد من -هللا

يف أمره من أهل الشرك والُفسوق وبغريه من عباده املؤمنني يف عاجلهم وآجل  حادَّه
معادهم, فينجز هلم الثواب على ما أبلوا يف طاعته يف الدنيا, ويسكنهم جناته على 

 (1178)ما عملوا فيها من مرضاته.اه 
ْلِم َكافًَّة وال تَ تَِّبُعوا ْيطَاِن إنَُّه َلُكْم َعُدوى  يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يِف السِّ ُخطَُواِت الشَّ

ِبنٌي )  (278مُّ
 (1179إعراب مفردات اآلية)

)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( 
حرف تنبيه ال حمّل له )الذين( بدل من أّي يف حمّل نصب )آمنوا( فعل ماض .. 

مبيّن على حذف حرف العّلة .. والواو فاعل )يف والواو فاعل )ادخلوا( فعل أمر 
)ادخلوا(, )كافّة( حال من الضمري يف )ادخلوا(, أو  ب السلم( جاّر وجمرور متعّلق

حال من السلم أي من مجيع وجوهه وشرائعه )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة 
مفعول  )تّتبعوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل )خطوات(

به منصوب وعالمة النصب الكسرة عوضا من الفتحة فهو مجع مؤّنث سامل 
)الشيطان( مضاف إليه جمرور )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)اهلاء( ضمري يف 
حمّل نصب اسم إن )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف 

                                                           
 ( 771/ 3ر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )مصد-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1176
/ 3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1178

221   /3776 ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1179

 ( 2/328دمشق) –اإلميان 
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خرب مرفوع )مبني( نعت  )عدّو( -صفة تقّدمت على املوصوف -حال من عدوّ 
 لعدّو مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسري
ْلِم َكافًَّة(- قال ابن كثري مبينًا أقوال السلف يف -)يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

يقول تعاىل آمرًا عباده املؤمنني به املصّدقني برسوله: أْن  :-رمحه هللا  -تفسريها
يأخذوا جبميع ُعَرى اإلسالم وشرائعه, والعمل جبميع أوامره, وترك مجيع زواجره ما 

 استطاعوا من ذلك.
قال العويف, عن ابن عباس, وجماهد, وطاوس, والضحاك, وعكرمة, وقتادة, 

ّدي, وابن زيد, يف قوله: } اْدُخلُ  ْلِم { يعين: اإلسالم.والسُّ  وا يف السِّ
ْلِم  وقال الضحاك, عن ابن عباس, وأبو العالية, والربيُع بن أنس: } اْدُخُلوا يف السِّ

 { يعين: الطاعة. وقال قتادة أيًضا: املوادعة.
وقوله: } َكافًَّة { قال ابن عباس, وجماهد, وأبو العالية, وعكرمة, والربيع, والّسدي, 

ان, وقتادة والضحاك: مجيًعا, وقال جماهد: أي اعملوا جبميع ومقاتل بن َحيَّ 
 (1117األعمال ووجوه الرب.اه )

ِبنيٌ - ْيطَاِن إنَُّه َلُكْم َعُدوى مُّ فسرها ابن العثيمني إمجاالً -() وال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ
 رمحه هللا: -فقال

؛ ألن اتباع خطوات قوله تعاىل: } وال تتبعوا خطوات الشيطان {؛ هني بعد أمر 
« اخلطوة»الشيطان خيالف الدخول يف السلم كافة؛ و} خطوات { مجع ُخطوة؛ و

 يف األصل هي ما بني القدمني عند مدِّمها يف املشي.
؛ فتفيد شدة « إن» ب قوله تعاىل: } إنه لكم عدو مبني {: اْلملة تعليلية مؤكدة

عداوة الشيطان لبين آدم؛ والعدو من يبتغي لك السوء؛ وهو ضد الويّل؛ و} مبني 
الرباعية « أبان»{ أي بنيِّ العداوة؛ وجيوز أن تكون ِبعىن مظهر للعداوة؛ ألن 

                                                           
 (  272/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1117
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تصلح للمعنيني؛ وال شك أن الشيطان بنيِّ العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ أال ترى إىل 
 نا آدم مع أن هللا أمره به يف مجلة املالئكة.إبائه السجود ألبي

ْيطَانِ ) يف تفسريه عنقوله تعاىل –رمحه هللا  -مث زاد  ( بياناً وال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ
شافيا فقال: لقوله تعاىل: } وال تتبعوا خطوات الشيطان {؛ واملعىن: أن ال نتبع 

الشيطان يأمر بالفحشاء, واملنكر؛ الشيطان يف سريه؛ ألن هللا بني يف آية أخرى أن 
وما كان كذلك فإنه ال ميكن لعاقل أن يتبعه؛ فال يرضى أحد أن يتبع الفحشاء 
واملنكر؛ وأيضًا الشيطان لنا عدو, كما قال تعاىل: }إن الشيطان لكم عدو{ 

[ , مث قال تعاىل: } فاختذوه عدوًا {؛ وال أحد من العقالء يتبع عدوه؛ 7]فاطر: 
فضالً  -لشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر, وكان عدواً لنا, فليس من العقل إذا كان ا

؛ وخطوات الشيطان بيَّنها -أن يتابعه اإلنسان يف خطواته  -عن مقتضى اإلميان 
وهو ما  -« املنكر»وهي عظائم الذنوب؛ و  -« الفحشاء» ب هللا عّز وجّل: يأمر

شيطان؛ سواء كانت تلك دوهنا من املعاصي؛ فكل معصية فهي من خطوات ال
املعصية من فعل احملظور, أو من ترك املأمور, فإهنا من خطوات الشيطان؛ لكن 
هناك أشياء بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أهنا من فعل الشيطان, ونص عليها 

( (, والشرب بالشمال, واألخذ بالشمال, 1111بعينها, مثل: األكل بالشمال
ات يف الصالة اختالس خيتلسه الشيطان من صالة واإلعطاء بالشمال وكذلك االلتف

                                                           
 :-ي هللا عنهرض-ابن عمرومن هذه األحاديث اليت قصدها املصنف يف تفسريه حديث   -1111

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. -7673بشماله ويشرب بشماله" واحلديث أخرجه مسلم برقم/
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(؛ فهذه املنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغري املنصوص عليها يقال 1112العبد)
 (1117) اه فيها: كل معصية فهي من خطوات الشيطان.

ْن بَ ْعِد َما َجاَءْتُكُم البَ يَِّناُت فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم   (279)فَإن زَلَْلُتم مِّ
 (1113إعراب مفردات اآلية)

)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )زللتم( فعل ماض مبيّن على السكون يف 
)زللتم(, )ما(  ب حمّل جزم فعل الشرط .. و)مت( فاعل )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق

حرف مصدرّي )جاء( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث و)كم( ضمري يف حمّل نصب 
 )البّينات( فاعل مرفوع.مفعول به 

 واملصدر املؤّول )ما جاءتكم( يف حمّل جّر مضاف إليه.
والواو  ...)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )اعلموا( فعل أمر مبيّن على حذف النون 

فاعل )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )عزيز( 
واملصدر املؤّول من )أّن( وامسها وخربها سّد  خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.

 مسّد مفعويل اعلموا.
ْن بَ ْعِد َما َجاَءْتُكُم البَ يَِّناُت فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم(- قال -)فَإن زَلَْلُتم مِّ

 يف بياهنا إمجااًل: -رمحه هللا -السعدي
تعاىل: } فَِإْن زَلَْلُتْم ِمْن بَ ْعِد َما وملا كان العبد ال بد أن يقع منه خلل وزلل, قال 

 َجاَءْتُكُم اْلبَ يَِّناُت { أي: على علم ويقني } فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم { .

                                                           
ناه قالت:" سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يف مع  -رضي هللا عنها  -عائشةقصد املصنف حديث  -1112

عن االلتفات يف الصالة فقال هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد" واحلديث بلفظه أخرجه البخاري 
 باب االلتفات يف الصالة -679برقم/

 ( 3/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1117
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1113

 ( 2/329دمشق) –اإلميان 
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وفيه من الوعيد الشديد, والتخويف, ما يوجب ترك الزلل, فإن العزيز القاهراحلكيم, 
حكمته فإن من حكمته, تعذيب إذا عصاه العاصي, قهره بقوته, وعذبه ِبقتضى 

 (1112) .اه العصاة واْلناة
َن الَغَماِم واْلَمالِئَكُة وُقِضَي اأَلْمُر وإىَل اَّللَِّ  ُ يف ظَُلٍل مِّ َهْل يَنظُُروَن إالَّ َأن يَْأتِيَ ُهُم اَّللَّ

 (217تُ ْرَجُع األُُموُر )
 (1117إعراب مفردات اآلية)

على االستفهام اإلنكارّي )ينظرون( )هل( حرف استفهام ِبعىن النفي, فهو داّل 
مضارع مرفوع والواو فاعل )إاّل( أداة حصر )أن( حرف مصدرّي ونصب )يأِت( 
مضارع منصوب و)هم( ضمري يف حمّل نصب مفعول به )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل 

 مرفوع, ويف الكالم حذف مضاف أي يأِت أمر اَّلّل أو عذابه.
ّل نصب مفعول به أي: ينتظرون إتيان العذاب من واملصدر املؤّول )أن يأِت( يف حم

 اَّلّل.
)يأِت( أو ِبحذوف حال من الفاعل )من الغمام(  ب )يف ظلل( جاّر وجمرور متعّلق

يأِت أي من جهة الغمام )الواو(  جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لظلل أو بالفعل
و( استئنافّية أو عاطفة عاطفة )املالئكة( معطوفة على لفظ اْلاللة مرفوع مثله. )الوا

)قضي( فعل ماض مبيّن للمجهول )األمر( نائب فاعل مرفوع, )الواو( استئنافّية 
)ترجع( وهو فعل ماض مبيّن للمجهول )األمور(  ب )إىل اَّلّل( جاّر وجمرور متعلق

 نائب فاعل مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 ( 93/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1112
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1117

 ( 2/377دمشق) –اإلميان 
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َن الَغَماِم واْلَمالِئَكُة وُقِضَي اأَلْمُر وإىَل -  )َهْل يَنظُُروَن إالَّ َأن يَْأتِيَ ُهُم اَّللَُّ يِف ظَُلٍل مِّ
 رمحه هللا: -قال ابن كثري -(اَّللَِّ تُ ْرَجُع األُُمورُ 

يقول تعاىل ُمَهّدًدا للكافرين ِبحمد صلوات هللا وسالمه عليه: } َهْل يَ ْنظُُروَن ِإال  
ْن يَْأتِيَ ُهُم اَّللَُّ يِف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة { يعين: يوم القيامة, لفصل القضاء أَ 

بني األولني واآلخرين, فيجزي ُكّل عامل بعمله, إن خريًا فخري, وإن شًرا فشر, 
ِت وهلذا قال: } َوُقِضَي األْمُر َوِإىَل اَّللَِّ تُ ْرَجُع األُموُر { كما قال: } َكال  ِإَذا دُكَّ

ُر  ا* َوِجيَء يَ ْوَمِئٍذ جِبََهنََّم يَ ْوَمِئٍذ يَ َتذَكَّ ا َصفًّ ا* َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ ا دَكًّ األْرُض دَكًّ
[, وقال: } َهْل يَ ْنظُُروَن ِإال َأْن 27- 21اإلْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرى { ]الفجر: 

يَْأِتَ رَبَُّك َأْو يَْأِتَ بَ ْعُض آيَاِت رَبَِّك يَ ْوَم يَْأِت بَ ْعُض آيَاِت رَبَِّك تَْأتِيَ ُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو 
 (1116[.اه )128]األنعام: { اآلية 

وهذا فيه  يف بياهنا بفائدة جليلة قال ماخمتصره: -رمحه هللا -وأضاف السعدي  -
من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب, يقول تعاىل: هل ينتظر الساعون 
يف الفساد يف األرض, املتبعون خلطوات الشيطان, النابذون ألمر هللا إال يوم اْلزاء 
باألعمال, الذي قد حشي من األهوال والشدائد والفظائع, ما يقلقل قلوب 

 لسيئ على املفسدين.الظاملني, وُيق به اْلزاء ا
وذلك أن هللا تعاىل يطوي السماوات واألرض, وتنثر الكواكب, وتكور الشمس 
والقمر, وتنزل املالئكة الكرام, فتحيط باخلالئق, وينزل الباري ]تبارك[ تعاىل: } يِف 

 ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم { ليفصل بني عباده بالقضاء العدل.
وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل فتوضع املوازين, وتنشر الدواوين, 

الشقاوة, ويتميز أهل اخلري من أهل الشر, وكل جيازى بعمله, فهنالك يعض الظامل 
 على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.

                                                           
 (  277/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1116
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وهذه اآلية وما أشبهها دليل ملذهب أهل السنة واْلماعة, املثبتني للصفات 
وحنو ذلك من الصفات اليت أخرب هبا  االختيارية, كاالستواء, والنزول, واجمليء,

تعاىل, عن نفسه, أو أخرب هبا عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم, فيثبتوهنا على وجه 
يليق جبالل هللا وعظمته, من غري تشبيه وال ِتريف, خالفا للمعطلة على اختالف 

تأول أنواعهم, من اْلهمية, واملعتزلة, واألشعرية وحنوهم, ممن ينفي هذه الصفات, وي
 (1118) ألجلها اآليات بتأويالت ما أنزل هللا عليها من سلطان.اه 

ْن آيٍَة بَ يَِّنٍة وَمن يُ َبدِّْل نِْعَمَة اَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءْتُه  َناُهم مِّ َسْل َبيِن إْسَرائِيَل َكْم آتَ ي ْ
َ َشِديُد الِعَقاِب )  (211فَإنَّ اَّللَّ

 (1119إعراب مفردات اآلية)
أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )بين( مفعول به منصوب وعالمة )سل( فعل 

النصب الياء فهو ملحق جبمع املذّكر السامل )إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة 
اْلّر الفتحة عوضا من الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة )كم( اسم 

نصب مفعول به ثان مقّدم ألن استفهام كناية عن كثري مبيّن على السكون يف حمّل 
له الصدارة )آتينا( فعل ماض مبيّن على السكون. و)نا( فاعل و)هم( ضمري مفعول 

, )بّينة( نعت آلية جمرور مثله. «1127»به أول )من آية( متييز كم, ومن زائدة 
)الواو( استئنافّية )من( اسم شرط جازم مبين يف )حمّل رفع مبتدأ )يبّدل( مضارع 

لشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )نعمة( مفعول به منصوب )اَّلّل( جمزوم فعل ا
)يبّدل(, )ما( حرف  ب لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق

مصدرّي )جاء( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )التاء( تاء التأنيث 
 و)اهلاء( ضمري مفعول به.

                                                           
 ( 93/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر -1118
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1119

 ( 2/372دمشق) –اإلميان 
 قال أبو البقاء العكربي: واألحسن إذا فصل بني كم وبني ممّيزها أن يؤِت ب )من(.-1127
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جاءته( يف حمّل جّر مضاف إليه. )الفاء( رابطة ْلواب الشرط واملصدر املؤّول )ما 
)إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )شديد( خرب إّن 

 مرفوع )العقاب( مضاف إليه جمرور.
 روائع البيان والتفسري

ْن آيٍَة بَ يَِّنٍة وَمن يُ َبدِّ - َناُهم مِّ ْل نِْعَمَة اَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءْتُه )َسْل َبيِن إْسَرائِيَل َكْم آتَ ي ْ
َ َشِديُد الِعَقابِ   يف تفسريها ماخمتصره:-رمحه هللا –قال القرطيب -(فَإنَّ اَّللَّ

فة به دالة عليه. قال واملراد باآلية كم جاءهم يف أمر حممد عليه السالم من آية معرِّ 
موسى عليه السالم من فلق البحر جماهد واحلسن وغريمها: يعىن اآليات اليت جاء هبا 

 والظلل من الغمام والعصا واليد وغري ذلك.
َوَمْن يُ َبدِّْل )وأمر هللا تعاىل نبيه بسؤاهلم على جهة التقريع هلم والتوبيخ. قوله تعاىل:  

لفظ عام ْلميع العامة, وإن كان املشار إليه بىن ( نِْعَمَة اَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ما جاَءْتُه 
, لكوهنم بدلوا ما يف كتبهم وجحدوا أمر حممد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم, إسرائيل

فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة هللا تعاىل. وقال الطربي: النعمة هنا اإلسالم, 
وهذا قريب من األول. ويدخل يف اللفظ أيضا كفار قريش, فإن بعث حممد َصلَّى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فيهم   (1121)نعمة عليهم, فبدلوا قبوهلا والشكر عليها كفرا.اه اَّللَّ
ماخمتصره: يعين"بالنعم" جل ثناؤه: اإلسالم وما –رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-

 فرض من شرائع دينه.
ويعين بقوله:"ومن يُبّدل نعمة هللا" ومن يغري ما عاهد هللا يف نعمته اليت هي 

ر به, فإنه ُمعاقبه ِبا أْوعد على الكفر به من فيكف ,اإلسالم,من العمل والدخول فيه
 العقوبة, وهللا شديٌد عقابه, أليم عذابه.

قوا هبا, ادخلوا يف اإلسالم مجيًعا,  فتأويل اآلية إًذا يا أيها الذين آمنوا بالتوراة فَصدَّ
ودعوا الكفر, ومادعاكم إليه الشيطان من ضاللته, وقد جاءتكم البينات من عندي 

                                                           
 ( 28/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -القرآن للقرطيباْلامع ألحكام --1121
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, فال تبدِّلوا عهدي إليكم فيه  ِبحمد, وما أظهرت على يديه لكم من احلجج والِعرَبِ
ورسويل, فإنه من يبدِّل ذلك منكم  يوفيما جاءكم به من عندي يف كتابكم بأنه نبي

 (1122)فيغريه فإىن له معاقب باألليم من العقوبة.اه 
نْ َيا وَيْسَخُروَن ِمنَ  اَلِذيَن آَمُنوا والَِّذيَن ات ََّقْوا فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم  زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا احلََياُة الدُّ

ُ يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب )  (212الِقَياَمِة واَّللَّ
 (1127إعراب مفردات اآلية)

)زّين( فعل ماض مبيّن للمجهول )الالم( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف 
ماض وفاعله )احلياة( نائب فاعل مرفوع )زّين(, )كفروا( فعل  ب حمّل جّر متعّلق

)الدنيا( نعت للحياة مرفوع مثله وعالمة رفعه الضّمة املقّدرة على األلف )الواو( 
  عاطفة )يسخرون( مضارع مرفوع. والواو فاعل )من الذين( مثل للذين متعّلق ب

)يسخرون(, )آمنوا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبيّن 
 حمّل رفع مبتدأ )اتّقوا( فعل ماض مبيّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة يف

..والواو فاعل )فوق( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ و)هم( 
ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق باخلرب 

ستئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ احملذوف )القيامة( مضاف إليه جمرور. )الواو( ا
مرفوع )يرزق( مضارع مرفوع )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به 
)يشاء( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )بغري( جاّر وجمرور متعّلق 
ِبحذوف نعت ملصدر يرزق اي يرزقه رزقا متلّبسا بغري حساب )حساب( مضاف 

 إليه جمرور.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
/ 3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1122

262  / 3731  ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1127

 ( 2/373دمشق) –اإلميان 
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نْ َيا وَيْسَخُروَن ِمَن اَلِذيَن آَمُنوا (- -قال ابن العثيمني- )زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا احلََياُة الدُّ
 يف تفسريه: -رمحه هللا

قوله تعاىل: } زين { مبين ملا مل يسم فاعله؛ ونائب الفاعل } احلياة الدنيا {؛  
والتزيني جعل الشيء هبيًا يف عني اإلنسان, أو يف مسعه, أو يف مذاقه, أو يف فكره؛ 
املهم أن أصل التزيني جعل الشيء هبيًا مجياًل جذاباً؛ واملَزيِّن إما أن يكون هللا, كما 

[ ؛ وإما 3ن الذين ال يؤمنون باآلخرة زينا هلم أعماهلم{ ]النمل: يف قوله تعاىل: }إ
أن يكون الشيطان؛ لقوله تعاىل: }وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن 

[ ؛ وال منافاة بني األمرين؛ فإن هللا زين هلم سوء أعماهلم؛ 23السبيل{ ]النمل: 
[ ؛ 2هللا قلوهبم{ ]الصف: ألهنم أساءوا, كما يفيده قوله تعاىل: }فلما زاغوا أزاغ 

والتزيني من هللا باعتبار التقدير؛ أما الذي باشر التزيني, ووسوس هلم بذلك فهو 
 الشيطان.

قوله تعاىل: } للذين كفروا {, ويف آية أخرى: }زين للناس حب الشهوات من 
 [13{ ]آل عمران: ...النساء والبنني والقناطري املقنطرة

على } الذين كفروا {, ونقول: هو عام أريد به  «الناس»إخل؛ فإما أن حنمل 
اخلاص؛ أو نقول: إن ذكر بعض ألفاظ العام ال يقتضي التخصيص؛ فيكون }زين 

الذين  »للناس{ عموماً؛ وهنا ذكر هللا تعاىل تزيينه لبعض أفراد هذا اْلنس وهم 
 « .كفروا

ات؛ وقد بني هللا قوله تعاىل: } احلياة الدنيا { يعين ما فيها من الشهوات, وامللذ
ذلك بقوله تعاىل: }زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة 
من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا وهللا 

يعين أنه اسم  -[ ؛ و} الدنيا { فُعلى 13عنده حسن املآب{ ]آل عمران: 
؛ ووصفت هذه احلياة -الدنو الذي هو ضد العلو تفضيل مؤنث مأخوذة من 

بالدنيا لوجهني: األول: دنّو مرتبتها؛ الثاين: سبقها على اآلخرة؛ فهي أدىن منها 
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لقرهبا, ودنّو منزلتها؛ أما قرهبا وهو سبقها على اآلخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما 
يف اْلنة خري من  ملوضع سوط»دنّو مرتبتها فلقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

 (؛ وموضع السوط مقدار مرت تقريباً.1123«)الدنيا وما فيها
قوله تعاىل: } ويسخرون من الذين آمنوا {؛ هذه اْلملة يقولون: إهنا حالية؛ يعين: 
زينت هلم واحلال أهنم يسخرون من الذين آمنوا؛ و} يسخرون { يعين جيعلوهنم حمل 

ومون به من األعمال الصاحلة؛ وإما لكوهنم مل سخرية, وازدراء, واحتقار؛ إما ِلما يق
, كما قال تعاىل: }إن الذين أجرموا  -على زعمهم  -يؤتوا من الدنيا ما أوِت هؤالء 

كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا هبم يتغامزون * وإذا انقلبوا إىل أهلهم 
 اه .[ . 72 - 29: انقلبوا فكهني * وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون{ ]املطففني

(1122) 
ذكر -)والَِّذيَن ات ََّقْوا فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم الِقَياَمِة واَّللَُّ يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب(-

 يف تفسريه : -رمحه هللا -السعدي
الدرجات, قال تعاىل: } َوالَِّذيَن ات ََّقْوا فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة { فيكون املتقون يف أعلى 

 متمتعني بأنواع النعيم والسرور, والبهجة واحلبور.
والكفار ِتتهم يف أسفل الدركات, معذبني بأنواع العذاب واإلهانة, والشقاء 
السرمدي, الذي ال منتهى له, ففي هذه اآلية تسلية للمؤمنني, ونعي على 
الكافرين. وملا كانت األرزاق الدنيوية واألخروية, ال ِتصل إال بتقدير هللا, ولن تنال 

يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب { فالرزق الدنيوي  إال ِبشيئة هللا, قال تعاىل: } َواَّللَُّ 

                                                           
رواه الطرباين يف األوسط خمتصرا  :-رمحه هللا -( وقال7/263احلديث صحح األلباين إسناده يف صحيح الرتهيب)-1123

هللا صلى هللا عليه وسلم ملوضع سوط يف اْلنة خري مما بني السماء  قال رسول"بإسناد رواته رواة الصحيح ولفظه 
قال غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس "وابن حبان يف صحيحه ولفظه , "واألرض .

نة ألضاءت أحدكم أو موضع قدم من اْلنة خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة اطلعت إىل األرض من نساء أهل اْل
 "ما بينهما وملألت ما بينهما رُيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها

 (  17/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1122
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ُيصل للمؤمن والكافر, وأما رزق القلوب من العلم واإلميان, وحمبة هللا وخشيته 
 (1127) اه  ُيب من إال يعطيها فالورجائه, وحنو ذلك,

رِيَن  ُ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ ًة واِحَدًة فَ بَ َعَث اَّللَّ وُمنِذرِيَن وأَنَزَل َمَعُهُم الِكَتاَب َكاَن النَّاُس أُمَّ
بِاحلَْقِّ لَِيْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه وَما اْختَ َلَف ِفيِه إالَّ اَلِذيَن أُوتُوُه ِمْن بَ ْعِد 

ُ اَلِذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَ َلفُ  نَ ُهْم فَ َهَدى اَّللَّ وا ِفيِه ِمَن احَلقِّ َما َجاَءتْ ُهُم البَ يَِّناُت بَ ْغياً بَ ي ْ
ْسَتِقيٍم ) ُ يَ ْهِدي َمن َيَشاُء إىَل ِصرَاٍط مُّ  (217بِإْذنِِه واَّللَّ

 (1126إعراب مفردات اآلية)
)كان(, فعل ماض ناقص )الناس( اسم كان مرفوع )أّمة( خرب كان منصوب 
)واحدة( نعت ألمة منصوب مثله )الفاء( عاطفة )بعث( فعل ماض )اَّلّل( لفظ 

فاعل مرفوع )النبّيني( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء و)النون( اْلاللة 
عوض من التنوين )مبّشرين( حال منصوبة من النبّيني وعالمة النصب الياء )الواو( 
عاطفة )منذرين( معطوف على مبّشرين منصوب مثله وعالمة النصب الياء )الواو( 

ه هو )مع( ظرف مكان عاطفة )أنزل( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقدير 
, )هم( ضمري مّتصل مضاف إليه «1128»)أنزل(   مفعول فيه منصوب متعّلق ب

)الكتاب( مفعول به منصوب )باحلّق( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 
)أن( مضمرة   الكتاب أي متلّبسا باحلّق )الالم( للتعليل )ُيكم( مضارع منصوب ب

, )بني( «1129»أو الكتاب  -أي اَّللّ  -يره هوبعد الالم, والفاعل ضمري مسترت تقد
)ُيكم(, )الناس( مضاف إليه جمرور )يف( حرف جّر   ظرف مكان منصوب متعّلق ب

)ُيكم(, )اختلفوا( فعل ماض مبيّن   )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب
                                                           

 (  1/92لة)الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1127
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1126

 ( 2/377دمشق) –اإلميان 
 جيوز أن يتعّلق حبال حمذوفة من الكتاب, أي مبّشرا ومنذرا معهم.-1128
 جيوز أن يعود على كّل نيّب مرسل. -1129



571 

 

  على الضّم .. والواو فاعل )يف( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب
)اختلفوا(, )الواو( اعرتاضّية )ما( نافية )اختلف( فعل ماض )فيه( مثل األول 

)اختلف(, )إال( أداة حصر )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل   ومتعلق ب
)أوتوا( فعل ماض مبيّن للمجهول مبيّن على الضّم .. والواو نائب فاعل و)اهلاء( 

)اختلف(, )ما( حرف مصدرّي   ور متعّلق بضمري مفعول به )من بعد( جاّر وجمر 
)جاء( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث و)هم( ضمري مّتصل مفعول به )البّينات( 

 فاعل مرفوع.واملصدر املؤّول )ما جاءته البّينات( يف حمّل جّر مضاف إليه.
)بغيا( مفعول ألجله أو حال بتأويل مشتّق أي باغني )بني( مثل األول متعّلق بنعت 

)بغيا(, و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه. )الفاء( عاطفة )هدى( فعل ماض   ل
مبيّن على الفتح املقّدر على األلف )اَّلّل( فاعل مرفوع )الذين( اسم موصول يف حمّل 
نصب مفعول به )آمنوا( مثل اختلفوا )الالم( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل 

)اختلفوا(, )من   ول )فيه( كالسابق متعّلق ب)هدى(, )اختلفوا( مثل األ  جّر متعّلق ب
احلّق( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من ضمري الغائب يف )فيه(, )بإذن( جاّر 

, «1177»وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الذين آمنوا أي سالكني احلّق بإذنه 
هدي( و)اهلاء( مضاف إليه. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ي

مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء, والفاعل ضمري مسترت تقديره 
هو )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )يشاء( مضارع مرفوع 

)يهدي(, )مستقيم(   والفاعل هو أي لفظ اْلاللة )إلىصراط( جاّر وجمرور متعّلق ب
 نعت لصراط جمرور مثله.

 والتفسري روائع البيان
رِيَن وُمنِذرِيَن(- ًة واِحَدًة فَ بَ َعَث اَّللَُّ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ قال السعدي يف -)َكاَن النَّاُس أُمَّ

 رمحه هللا: -بياهنا
                                                           

 هداهم بأمره.جيوز تعليقه ب )هدى( أي -1177
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أي: كانوا جمتمعني على اهلدى, وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السالم, فلما  
اختلفوا يف الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق اآلخر على الدين, وحصل النزاع 
وبعث هللا الرسل ليفصلوا بني اخلالئق ويقيموا احلجة عليهم, وقيل بل كانوا جمتمعني 

م نور وال إميان, فرمحهم هللا تعاىل بإرسال على الكفر والضالل والشقاء, ليس هل
رِيَن { من أطاع هللا بثمرات الطاعات, من الرزق, والقوة يف  الرسل إليهم } ُمَبشِّ

 البدن والقلب, واحلياة الطيبة, وأعلى ذلك, الفوز برضوان هللا واْلنة.
, } َوُمْنِذرِيَن { من عصى هللا, بثمرات املعصية, من حرمان الرزق, والضعف

 (1171) واإلهانة, واحلياة الضيقة, وأشد ذلك سخط هللا والنار.اه 
) وأَنَزَل َمَعُهُم الِكَتاَب بِاحلَْقِّ لَِيْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه وَما اْختَ َلَف ِفيِه -

نَ ُهْم فَ َهَدى اَّللَُّ اَلِذيَن آَمُنوا ِلَما إالَّ اَلِذيَن أُوتُوُه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم البَ يَِّناُت بَ ْغيًا  بَ ي ْ
 ما خمتصره: -رمحه هللا –قال البغوي -اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن احَلقِّ بِإْذنِِه(

} َوأَنْ َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب { أي الكتب, تقديره وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب } 
م { بضم ْحكَ النَّاِس { قرأ أبو جعفر } لِيُ  بِاحلَْقِّ { بالعدل والصدق } لَِيْحُكَم بَ نْيَ 

الياء وفتح الكاف هاهنا ويف أول آل عمران ويف النور موضعني ألن الكتاب ال 
ُيكم يف احلقيقة إمنا } احلكم { به, وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف, أي 
ليحكم الكتاب ذكره على سعة الكالم كقوله تعاىل "هذا كتابنا ينطق عليكم 

اْلاثية (. وقيل معناه ليحكم كل نيب بكتابه } ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه َوَما -29باحلق") 
اْختَ َلَف ِفيِه { أي يف الكتاب } ِإال الَِّذيَن أُوتُوُه { أي أعطوا الكتاب } ِمْن بَ ْعِد 

هم َما َجاَءتْ ُهُم اْلبَ يَِّناُت { يعين أحكام التوراة واإلجنيل, قال الفراء: والختالف
معنيان: أحدمها كفر بعضهم بكتاب بعض قال هللا تعاىل: "ويقولون نؤمن ببعض 

النساء ( واآلخر ِتريفهم كتاب هللا قال هللا تعاىل: "ُيرفون -127ونكفر ببعض") 
النساء ( وقيل اآلية راجعة إىل حممد صلى هللا عليه -37الكلم عن مواضعه") 

                                                           
 ( 92/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1171
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بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم اْلبَ يَِّناُت { صفة حممد  وسلم وكتابه اختلف فيه أهل الكتاب } ِمنْ 
نَ ُهْم فَ َهَدى اَّللَُّ الَِّذيَن  صلى هللا عليه وسلم يف كتبهم } بَ ْغًيا { ظلما وحسدا } بَ ي ْ
آَمُنوا ِلَما اْختَ َلُفوا ِفيِه { أي ملا اختلفوا فيه } ِمَن احلَْقِّ بِِإْذنِِه { بعلمه وإرادته فيهم. 

فمنهم من يصلي إىل املشرق ومنهم  ؛هذه اآلية: اختلفوا يف القبلة قال ابن زيد يف
من يصلي إىل املغرب ومنهم من يصلي إىل بيت املقدس, فهدانا هللا إىل الكعبة, 
واختلفوا يف الصيام فهدانا هللا لشهر رمضان, واختلفوا يف األيام, فأخذت اليهود 

فوا يف إبراهيم عليه السالم, السبت والنصارى األحد فهدانا هللا للجمعة واختل
فهدانا هللا للحق من  ,كان نصرانيا  :كان يهوديا, وقالت النصارى  :فقالت اليهود

 (1172)ذلك.اه 
ْسَتِقيمٍ  - ُ يَ ْهِدي َمن َيَشاُء إىَل ِصرَاٍط مُّ  :-رمحه هللا-(قال ابن العثيمني)واَّللَّ

وقوله تعاىل: } من يشاء اهلداية هنا ِبعىن الداللة, والتوفيق؛ فهي شاملة للنوعني؛ 
{ يعين ممن يستحق اهلداية؛ ألن كل شيء علق ِبشيئة هللا فإنه تابع حلكمته؛ فهو 
سبحانه وتعاىل يهدي من يشاء إذا كان أهالً للهداية؛ كما أنه سبحانه وتعاىل جيعل 
الرسالة يف أهلها فإنه جيعل اهلداية يف أهلها, كما قال تعاىل: }هللا أعلم حيث جيعل 

 [ , كذلك هو أعلم حيث جيعل هدايته.123سالته{ ]األنعام: ر 
وقوله تعاىل: } الصراط { فيها قراءتان: بالصاد, والسني؛ ومها سبعيتان؛ و} 

« زراطاً : »-وقد يقال  -الصراط{ يف اللغة هو الطريق الواسع؛ ومسي صراطًا 
إذا بلعت بالزاي؛ ألنه يبتلع سالكه بسرعة دون ازدحام, وال مشقة, كما أنك 

؛ وقال بعضهم: هو الطريق الواسع املستقيم؛ ألن «زرطها»اللقمة بسرعة يقال: 
املعوج ال ُيصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعاىل: } مستقيم { صفة مؤكدة؛ 

الذي ذكره عّز وجّل بينه سبحانه وتعاىل يف « الصراط املستقيم»وعلى كل حال 
دنا الصراط املستقيم * صراط الذين أنعمت سورة الفاِتة يف قوله تعاىل: } اه

                                                           
 (  233/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1172
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عليهم * غري املغضوب عليهم وال الضالني {؛ فهو الصراط الذي جيمع بني العلم, 
والعمل؛ وإن شئت فقل: بني اهلدى, والرشد؛ خبالف الطريق غري املستقيم الذي 

 ُيرم فيه السالك اهلدى, كطريق النصارى؛ أو ُيرم فيه الرشد, كطريق اليهود.اه 
(1177) 

ُهُم الَبْأَساُء  ت ْ سَّ َثُل اَلِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبِلُكم مَّ ا يَْأِتُكم مَّ أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْلَنََّة وَلمَّ
رَّاءُ وزُْلزُِلوا َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل والَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَِّ َأال إنَّ َنْصَر اَّللَِّ  والضَّ

 (213َقرِيٌب )
 (1173إعراب مفردات اآلية)

)أم( هي املنقطعة ِبعىن بل واهلمزة )حسب( فعل ماض مبيّن على السكون و)التاء( 
فاعل وامليم حرف ْلمع الذكور )أن( حرف مصدري ونصب )تدخلوا( مضارع 

 منصوب وعالمة نصبه حذف النون .. والواو فاعل )اْلّنة( مفعول به منصوب.
الواو( حالّية «.)1172»( سّد مسّد مفعويل حسب ...واملصدر املؤّول )أن تدخلوا 

)ملّا( حرف نفي وقلب وجزم )يأت( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة 
و)كم( ضمري يف حمّل نصب مفعول به )مثل( فاعل مرفوع )الذين( اسم موصول يف 

الضّم املقّدر على األلف احملذوفة حمّل جّر مضاف إليه )خلوا( فعل ماض مبيّن على 
)خلوا(, و)كم(   اللتقاء الساكنني ..والواو فاعل )من قبل( جاّر وجمرور متعّلق ب

ضمري مضاف إليه .. )مّس( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث و)هم( ضمري مّتصل 
يف حمّل نصب مفعول به )البأساء( فاعل مرفوع )الضرّاء( معطوف على البأساء 

مرفوع مثله )الواو( عاطفة )زلزل( فعل ماض مبيّن للمجهول مبيّن على الضّم بالواو 
                                                           

 ( 23/  2 )مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1177
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1173

 ( 2/379دمشق) –اإلميان 
والتقدير أم حسبتم  -على رأي األخفس -على رأي سيبويه, وسّد مسّد املفعول األول, واملفعول الثاين حمذوف-1172

 دخول اْلّنة حمّققا.
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)أن(   .. والواو نائب فاعل )حىّت( حرف غاية وجّر )يقول( مضارع منصوب ب
 مضمرة وجوبا بعد حىّت )الرسول( فاعل مرفوع.

 )زلزلوا(.  )حىّت(, واْلاّر واجملرور متعّلق ب  واملصدر املؤّول )أن يقول( يف حمّل جّر ب
)الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمل رفع معطوف على الرسول )آمنوا( 

, )اهلاء( «1177»)آمنوا(   فعل ماض وفاعله )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ب
ضمري مضاف إليه )مىت( اسم استفهام مبيّن فيمحّل نصب على الظرفّية الزمانّية 

دأ مؤّخر مرفوع )اَّلّل( مضاف إليه جمرور )أال( متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )نصر( مبت
أداة تنبيه )إّن( حرف مشّبه بالفعل )نصر( اسم إّن منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة 

 مضاف إليه جمرور )قريب( خرب إّن مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

ُهُم - ت ْ سَّ َثُل اَلِذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبِلُكم مَّ ا يَْأِتُكم مَّ )أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْلَنََّة وَلمَّ
رَّاُء وزُْلزُِلوا (   رمحه هللا يف بياهنا: -قال السعديالَبْأَساُء والضَّ

فعل ِبن خيرب تبارك وتعاىل أنه ال بد أن ميتحن عباده بالسراء والضراء واملشقة كما 
قبلهم, فهي سنته اْلارية, اليت ال تتغري وال تتبدل, أن من قام بدينه وشرعه, ال بد 
أن يبتليه, فإن صرب على أمر هللا, ومل يبال باملكاره الواقفة يف سبيله, فهو الصادق 

 الذي قد نال من السعادة كماهلا, ومن السيادة آلتها.
املكاره عما هو بصدده, وثنته احملن  ومن جعل فتنة الناس كعذاب هللا, بأن صدته

عن مقصده, فهو الكاذب يف دعوى اإلميان, فإنه ليس اإلميان بالتحلي والتمين, 
 وجمرد الدعاوى, حىت تصدقه األعمال أو تكذبه.

ُهُم اْلَبْأَساُء { أي: الفقر  ت ْ فقد جرى على األمم األقدمني ما ذكر هللا عنهم } َمسَّ
رَّاُء { أي: األمراض يف أبداهنم } َوزُْلزُِلوا { بأنواع املخاوف من التهديد  } َوالضَّ

                                                           
 جيوز تعليقه ب )يقول(, أي يقولون مع الرسول . -1177
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بالقتل, والنفي, وأخذ األموال, وقتل األحبة, وأنواع املضار حىت وصلت هبم احلال, 
 زال إىل أن استبطأوا نصر هللا مع يقينهم به.وآل هبم الزل

ولكن لشدة األمر وضيقه قال } الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَِّ { .اه  
(1176) 

 وأضاف ابن كثري يف تفسريها ماخمتصره:-
قال ابن مسعود, وابن عباس, وأبو العالية, وجماهد, وسعيد بن جبري, وُمرّة 

(, واحلسن, وقتادة, والضحاك, والربيع, والّسدي, ومقاتل بن َحّيان: 1178ين)اهلَْمدا
رَّاُء { الّسقم.  } اْلَبْأَساُء { الفقر. قال ابن عباس: } َوالضَّ

} َوزُْلزُِلوا { َخْوفًا من األعداء زْلزاال شديًدا, وامتحنوا امتحانًا عظيًما, كما جاء يف 
قال: قلنا: يا رسول هللا, أال تستنصر لنا"  احلديث الصحيح عن َخبَّاب بن األَرتّ 

أال تدعو هللا لنا" فقال: "إّن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار على مْفَرق 
رأسه فيخلص إىل قدميه, ال َيْصرفهذلك عن دينه, ومُيَْشُط بأمشاط احلديد ما بني 

هذا األمر حىت حلمه وعظمه, ال يصرفه ذلك عن دينه". مث قال: "وهللا ليتمن هللا 
يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال هللا والذئب على غنمه, 

 (1179)ولكنكم قوم تستعجلون".اه 

                                                           
 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1176
مرة الطيب بن شراحيل اهلمداين الكويف ويقال له أيضا: مرة اخلري؛ لعبادته, وخريه, وعلمه.حدث عن: أيب بكر  -1178

 يق, وعمر, وأيب ذر, وابن مسعود, وأيب موسى األشعري, ومجاعة.الصد
حدث عنه: أسلم الكويف, وزبيد اليامي, وحصني بن عبد الرمحن, وعطاء بن السائب, وإمساعيل بن أيب خالد, وآخرون 

 وثقه: ُيىي بن معني,وبلغنا عنه: أنه سجد هلل حىت أكل الرتاب جبهته.
 لسائب يقول: رأيت مصلى مرة اهلمداين مثل مربك البعري.سفيان بن عيينة: مسعت عطاء بن ا

 : أن مرة كان يصلي يف اليوم والليلة ست مائة.-أو غريه  -ونقل عطاء 
 قلت: ما كان هذا الويل يكاد يتفرغ لنشر العلم, وهلذا مل تكثر روايته, وهل يراد من العلم إال مثرته.

 (3/62) بتصرف يسري سري أعالم النبالء للذهيب -بالكوفة. -رمحه هللا-مات: سنة نيف ومثانني 
 (  261/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1179
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 قال اآلية لفوائد بيانه يف قيمة ونصيحة طيبة موعظة تفسريه يف العثيمني ابن وذكر-
 على وصرب صاحلة, نية من بد ال بل بالتحلي؛ وال بالتمين, ليس اإلميان أن :مانصه

 .وجلّ  عزّ  هللا يف أًذى من املؤمن يناله ما
 العظيمة املصائب هذه ِبثل املؤمنني يبتلي حيث وجّل, عزّ  هللا حكمة :قال مث

تعاىل: }ولنبلونكم حىت نعلم  قال كما غريه, من الصادق يتبني حىت امتحاناً 
 الذهب زيف يُعرف فال [ ؛71اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم{ حممد: ]

 يعرف ال أيضاً  بالنار؛ أحرقناه إذا إال العود طيب يُعرف وال بالنار؛ أذبناه إذا إال
 قد دينك؛ على تؤذى قد بالصرب؛ أخي يا فعليك واالمتحان؛ باالبتالء إال املؤمن

 حصل ما إىل وانظر واصدق, اصرب, ولكن تراَقب؛ ورِبا تالَحظ؛ ورِبا بك؛ يستهزأ
 آمن يف هلل ساجداً  كان وسلم عليه هللا صلى فالرسول الرسل؛ من العزم أويل من

 ودمها, الناقة, بفرث البشر طغاة فيأِت ؛- احلرام املسجد وهو - األرض على بقعة
 من العزم أولو إال عليه يصرب ال عظيم أمر هذا ساجد؛ وهو عليه يضعوهنا وسالها,

 عن تزيله - صغرية أي - جويرية وهي فاطمة ابنته تأِت حىت ساجداً  ويبقى الرسل؛
 كان مهما أنه واعلم واحتسب؛ فاصرب, ويقهقهون؛ يضحكون, القوم فيبقى ظهره
 انتقلت وجلّ  عزّ  هلل الصرب على مت وإذا املوت؛ ذلك غاية فإن اإليذاء من األمر

 (1137اه  ) .منها خري إىل دار من
  :رمحهاهلل -قااللبغوي-(َحتَّىيَ ُقواَللرَُّسوُلوالَِّذيَنآَمُنواَمَعُهَمَتىَنْصرُاللَِّهَأالإن ََّنْصَراللَِّهَقرِيبٌ )-
]مكرر . .مازااللبالءهبمحتىاستبطئواالنصر{َحتَّىيَ ُقواَللرَُّسوُلَوالَِّذيَنآَمُنواَمَعُهَمَتىَنْصرُاَّللَِّ }

 ُيذف[

                                                           
 (  72/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1137
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قال  -(والَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَِّ َأال إنَّ َنْصَر اَّللَِّ َقرِيبٌ )َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل -
َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَِّ { مازال البالء  رمحه هللا: -البغوي

 (1131) هبم حىت استبطئوا النصر.اه 
وإفادة فقال:فلما كان الفرج عند الشدة, وكلما  بياناً  -رمحه هللا-وزاد السعدي -

ضاق األمر اتسع, قال تعاىل: } َأال ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ َقرِيٌب { فهكذا كل من قام باحلق 
 فإنه ميتحن.

فكلما اشتدت عليه وصعبت, إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت احملنة يف 
تصار على األعداء وشفاء ما يف حقه منحة, واملشقات راحات, وأعقبه ذلك االن

ا  قلبه من الداء, وهذه اآلية نظري قوله تعاىل: } أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ
اِبرِيَن { .. ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّ  (1132اه  )يَ ْعَلِم اَّللَّ

ْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن واألَقْ َرِبنَي واْلَيَتاَمى َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما  أَنَفْقُتم مِّ
ِبيِل وَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليٌم )  (212واْلَمَساِكنِي واْبِن السَّ

 (1137إعراب مفردات اآلية)
ه )يسألون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل و)الكاف( ضمري يف حمّل نصب مفعول ب

)ما( اسم استفهام مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )ذا( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع خرب 
, )ينفقون( مضارعمرفوع والواو فاعل )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت «1133»

تقديره أنت )ما( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل نصب مفعول به مقّدم عامله 
)أنفقتم( وهو فعل ماض مبيّن على السكون .. والتاء فاعل وامليم حرف ْلمع 

                                                           
 (  1/232لتوزيع )الناشر : دار طيبة للنشر وا -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1131
 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1132
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1137

 ( 2/332دمشق) –اإلميان 
جيوز إعراب )ماذا( جبعله كلمة واحدة: اسم استفهام مبيّن على السكون يف حمّل نصب مفعول به مقّدم عامله  -1133

 ينفقون .. واْلملة مفعول ثان لفعل سأل املعّلق باالستفهام )ماذا(, ألن السؤال سبب للعلم



578 

 

رور متعّلق ِبحذوف الذكور والفعل يف حمّل جزم فعل الشرط )من خري( جاّر وجم
حال من ما أو هو متييز ما )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )للوالدين( جاّر وجمرور 
متعّلق ِبحذوف خرب ملبتدأ مقّدر أي مآله أو مصرفه للوالدين )األقربني, اليتامى, 
املساكني, ابن( ألفاظ معطوفة على الوالدين حبروف العطف, فهي جمرورة مثله 

اء والكسرة املقّدرة على األلف والكسرة الظاهرة على التوايل وعالمة اْلّر الي
)السبيل( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ما تفعلوا من خري( مثل ما أنفقتم من 
خري, والفعل فيها جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون )الفاء( رابطة ْلواب الشرط 

)الباء( حرف جّر )اهلاء( )إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن 
 )عليم( وهو خرب إّن مرفوع.  ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

 روائع البيان والتفسري
ْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن واألَقْ رَِبنَي واْلَيَتاَمى -  )َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِّ

ِبيِل وَما تَ ْفعَ  قال أبو جعفر -ُلوا ِمْن َخرْيٍ فَإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليٌم( واْلَمَساِكنِي واْبِن السَّ
يعين بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا رمحه هللا يف بياهنا إمجااًل: –الطربي 

أي شيء ينفقون من أمواهلم فيتصدقون به " وعلى َمن ينفقونه فيما ينفقونه  :حممد
دقتم به, فأنفقوه وتصدقوا به ويتصدقون به " فقل هلم: ما أنفقتم من أموالكم وتص

واجعلوه آلبائكم وأمهاتكم وأقربيكم, ولليتامى منكم, واملساكني, وابن السبيل, 
فإنكم ما تأتوا من خري وتصنعوه إليهم فإن هللا به عليم, وهو حُمْصيه لكم حىت 

 (1132)اه يوفَِّيكم أجوركم عليه يوم القيامة, ويثيبكمعلى ما أطعتموه بإحسانكمعليه.
: قوله تعاىل: } واملساكني { مجع -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني بيانًا شافيًا فقال-

مسكني؛ وهو املعدم الذي ليس عنده مال؛ مسي كذلك ألن الفقر قد أسكنه, 
وأذله؛ واملسكني هنا يدخل فيه الفقري؛ ألنه إذا ذكر املسكني وحده دخل فيه 

                                                           
 3الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1132
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سكني؛ وإذا اجتمعا صار الفقري أشد الفقري؛ وإذا ذكر الفقري وحده دخل فيه امل
حاجة من املسكني؛ فيفرتقان؛ وَتد يف القرآن أن الفقري يأِت وحده, واملسكني يأِت 
وحده؛ والفقري, واملسكني جيتمعان؛ ففي قوله تعاىل: }للفقراء املهاجرين الذين 

ن [ يشمل املساكني؛ ويف قوله تعاىل: }إ8أخرجوا من ديارهم وأمواهلم{ ]احلشر: 
[ يشمل املساكني؛ ويف قوله تعاىل: 72يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله{ ]النور: 

[ يدخل فيه الفقري؛ وكذلك هنا؛ 89}فكفارته إطعام عشرة مساكني{ ]املائدة: 
[ ذكر الصنفني 77ويف قوله تعاىل: }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني{ ]التوبة: 

 مجيعاً.
{ هو املسافر الذي انقطع به السفر؛ والسبيل هو قوله تعاىل: } وابن السبيل 

؛ وكل ما الزم شيئًا فهو -أي للسبيل  -الطريق؛ ومسي ابنًا للسبيل ألنه مالزم له 
لطري املاء؛ ألنه مالزم له؛ وإمنا ذكر هللا ابن السبيل؛ « ابن املاء»ابن له, كما يقال: 

 ألنه غريب يف مكانه: قد ُيتاج وال يُعَلم عن حاجته.
قوله تعاىل: } وما تفعلوا من خري فإن هللا به عليم { هذه اْلملة شاملة لكل خري: 
هم سألوا ماذا ينفقون من أجل اخلري؛ فعمم هللا؛ واْلملة شرطية: فعل الشرط فيها: 
} تفعلوا {؛ وجوابه مجلة: } فإن هللا به عليم {؛ والغرض منها بيان إحاطة هللا 

 (1137.اه  ), فيجازيهم عليهعلماً بكل ما يفعلونه من خري
ٌر لَُّكْم وَعَسى  ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَتاُل وُهَو ُكْرٌه لَُّكْم وَعَسى َأن َتْكَرُهوا َشْيئاً وُهَو َخي ْ

ُ يَ ْعَلُم وأَنُتْم ال تَ ْعَلُموَن ) بُّوا َشْيئاً وُهَو َشرى لَُّكْم واَّللَّ  (217َأن ِتُِ
 (1136إعراب مفردات اآلية)

                                                           
 ( 72/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1137
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1136

 ( 2/333دمشق) –اإلميان 
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مبيّن للمجهول )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر  )كتب( فعل ماض
)كتب( بتضمينه معىن فرض )القتال( نائب فاعل مرفوع )الواو( حالّية   متعّلق ب

)هو( ضمري منفصل مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )كره( خرب مرفوع )الالم( حرف جّر 
سى( فعل ماض تام )كره( )الواو( استئنافّية )ع  )كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

جامد )أن( حرف مصدري ونصب )تكرهوا( مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف 
النون .. والواو فاعل )شيئا( مفعول به منصوب )الواو( حالّية )هو خري لكم( مثل 
هو كره لكم )الواو( عاطفة )عسى أن ِتّبوا شيئا وهو شّر لكم( سبق إعراب 

لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع نظريها. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة )أنتم( ضمري منفصل مبيّن يف حمّل 

 رفع مبتدأ )ال( نافية )تعلمون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ٌر لَُّكْم وَعَسى )ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَتاُل وُهَو ُكْرٌه لَُّكْم وَعَسى - َأن َتْكَرُهوا َشْيئاً وُهَو َخي ْ
بُّوا َشْيئاً وُهَو َشرى لَُّكْم (  :-رمحهاهلل – السعدي قال َأن ِتُِ

هذه اآلية, فيها فرض القتال يف سبيل هللا, بعد ما كان املؤمنون مأمورين برتكه, 
م إىل املدينة, لضعفهم, وعدم احتماهلم لذلك, فلما هاجر النيب صلى هللا عليه وسل

أمرهم هللا تعاىل بالقتال, وأخرب أنه مكروه للنفوس, ملا فيه من  ,واوكثر املسلمون وقوُ 
التعب واملشقة, وحصول أنواع املخاوف والتعرض للمتالف, ومع هذا, فهو خري 

ملا فيه من الثواب العظيم, والتحرز من العقاب األليم, والنصر على األعداء  ؛حمض
على ما فيه من الكراهة } َوَعَسى أَْن  بٍ رْ والظفر بالغنائم, وغري ذلك, مما هو مُ 

بُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرى َلُكْم { وذلك مثل القعود عن اْلهاد لطلب الراحة, فإنه شر  ؛ِتُِ
, وتسلط األعداء على اإلسالم وأهله, وحصول الذل واهلوان, ذالنألنه يعقب اخلِ 

 . وفوات األجر العظيم وحصول العقاب
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وهذه اآليات عامة مطردةيف أن أفعال اخلري اليت تكرهها النفوس ملا فيها من املشقة 
لنفوس ملا تتومهه فيها من الراحة اا هأهنا خري بال شك, وأن أفعال الشر اليت ِتب

 (1138) اه بال شك. . واللذة فهي شر
ُ يَ ْعَلُم وأَنُتْم ال تَ ْعَلُموَن(-   :ثناؤه جل بذلك يعين )واَّللَّ

 من عليكم كتبتُ  ما تكرهوا فال لكم, شر هو مما لكم, خريٌ  هو ما يعلم وهللا
 لكم خريٌ  هو إياهم, قتالكم أنّ  أعلم فإين بقتاله, أمرتكم من وقتال عدوكم, جهاد

 أعلم, ما ذلك من تعلمون ال وأنتم لكم, شر قتاهلم وترككم ومعادكم, عاجلكم يف
 أبو ذكره.به كفر من قتال يف ويرغِّبهم أعدائه, جهاد على بذلك ذكره جل ُيّضهم

 (1139) .اه تفسريه يف الطربي جعفر
-رمحه هللا-ومن نفحات هذه اآلية وأسرارها ما ذكره ابن القيم يف تفسريها قال  -

 مانصه:
أهنا تقتضي من العبد التفويض إىل من يعلم عواقب األمور ومن أسرار هذه اآلية : 

 , والرضا ِبا خيتاره له ويقتضيه له , ملا يرجو من حسن العاقبة.
ومنها : أنه ال يقرتح على ربه , وال خيتار عليه , وال يسأله ما ليس له به علم. فلعل 

أله حسن مضرته وهالكه فيه. وهو ال يعلم. فال خيتار على ربه شيئا , بل يس
 االختيار له , وأن يرضيه ِبا خيتاره. فال أنفع له من ذلك.

ومنها : أنه إذا فوض إىل ربه ورضي ِبا خيتاره له أمده فيما خيتاره له بالقوة عليه 
والعزمية والصرب , وصرف عنه اآلفات اليت هي عرضة اختيار العبد لنفسه. وأراه من 

 بعضه ِبا خيتاره هو لنفسه.حسن عواقب اختياره ما مل يكن ليصل إىل 

                                                           
 (  1/97الناشر : مؤسسة الرسالة) -مي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكر  -1138
/  3الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1139

299   /3769 ) 
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ومنها : أنه يرُيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات , ويفرغ قلبه من التقديرات 
 والتدبريات , اليت يصعد منها يف عقبة , وينزل يف أخرى.

ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه , فلو رضي باختيار اَّلّل أصابه القدر وهو 
فيه , وإال جرى عليه القدر وهو مذموم عنده غري حممود مشكور ملطوف به 

 ملطوف به فيه , مع اختياره لنفسه.
ومىت صح تفويضه ورضاه اكتنفه يف املقدور العطف عليه واللطف به. فيصري بني 

 (1127) قدره.اه عطفه ولطفه. فعطفه يقيه ما ُيذره. ولطفه يهون عليه ما 
ْهِر احَلَراِم ِقتَ  اٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي وَصدى َعن َسِبيِل اَّللَِّ وُكْفٌر بِِه َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ

َنُة َأْكبَ ُر ِمَن الَقْتِل وال يَ َزاُلوَن  واْلَمْسِجِد احَلَراِم وإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعنَد اَّللَِّ واْلِفت ْ
اْسَتطَاُعوا وَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم إِن 

نْ َيا واآلِخَرِة وأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  وُهَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ
 (216َخاِلُدوَن )

 (1121إعراب مفردات اآلية)
النون ..والواو فاعل و)الكاف( ضمري )يسألون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت 

)يسألونك(, )احلرام( نعت للشهر   مفعول به )عن الشهر( جاّر وجمرور متعّلق ب
, )يف( حرف جّر «1122»جمرور مثله )قتال( بدل اشتمال من الشهر جمرور مثله 

و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بنعت لقتال أو متعّلق بقتال ألنه مصدر )قل( 
, )فيه( مثل «1127»والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )قتال( مبتدأ مرفوع فعل أمر 

األول متعّلق بقتال أو بنعت له )كبري( خرب مرفوع. )الواو( عاطفة أو استئنافّية 
                                                           

 (  1/138الشاملة ) نسخة املكتبة -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1127
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1121

 ( 2/338دمشق) –اإلميان 
 هو بدل اشتمال ألن الشهر يشتمل القتال, والقتال مالبس الشهر ألنه واقع فيه. - 1122
 وصفت بقوله فيه.الذي سوّغ االبتداء بالنكرة كوهنا - 1127
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)صّد( مبتدأ مرفوع )عن سبيل( جاّر وجمرور متعّلق بنعت لصّد أو متعّلق بصّد, 
عاطفة )كفر( معطوف على صّد  )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الواو(

مرفوع مثله )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بنعت لكفر أو 
بكفر )الواو( عاطفة )املسجد( معطوف على سبيل اَّلّل جمرور مثله أي صّد عن 

, )احلرام( نعت للمسجد جمرور مثله )الواو( عاطفة )إخراج( «1123»املسجد احلرام 
مرفوع مثله )أهل( مضاف إليه جمرور و)اهلاء( ضمري مضاف إليه معطوف على صّد 

)منه( مثل فيه متعّلق بإخراج )أكرب( خرب صّد وما عطف عليه مرفوع )عند( ظرف 
)أكرب( )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور. )الواو(   مكان منصوب متعّلق ب

جاّر وجمرور متعّلق  عاطفة )الفتنة( مبتدأ مرفوع )أكرب( خرب مرفوع )من القتل(
بأكرب. )الواو( استئنافّية )ال( نافية )يزالون( مضارع ناقص مرفوع وعالمة الرفع ثبوت 
النون .. والواو اسم ال يزالون )يقاتلون( مضارع مرفوع ..والواو فاعل و)كم( ضمري 

  مّتصل مفعول به )حىّت( حرف غاية وجّر ِبعىن الالم )يرّدوا( مضارع منصوب ب
ضمرة بعد حىّت وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل, و)كم( ضمري )أن( م

 )يقاتلوكم(.  )حىّت( متعّلق ب  مفعول به. واملصدر املؤّول )أن يرّدوكم( يف حمّل جّر ب
)يرّدوكم( و)كم( ضمري مضاف إليه )إن( حرف   )عن دين( جاّر وجمرور متعّلق ب

شرط جازم )استطاعوا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف حمّل جزم .. والواو فاعل. 
)الواو( استئنافّية )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يرتدد( مضارع 
جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من( حرف جر و)كم( ضمري 

  يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من فاعل يرتدد )عن دين( جاّر وجمرور متعّلق ب
)يرتدد(, و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )ميت( مضارع جمزوم معطوف 
على يرتدد, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( حالّية )هو( ضمري منفصل 

ع )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )أوالء( اسم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )كافر( خرب مرفو 
                                                           

 الذي سوّغ العطف على )سبيل( أن مضمون معىن )صد عن سبيل اَّلّل, وكفر به( هو واحد. - 1123
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إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )حبط( فعل ماض و)التاء( 
تاء التأنيث )أعمال( فاعل مرفوع و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )يف الدنيا( 

 )حبطت( وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو(  جاّر وجمرور متعّلق ب
عاطفة )اآلخرة( معطوف على الدنيا جمرور مثله )الواو( عاطفة )أولئك( مثل األول 
)أصحاب( خرب مرفوع )النار( مضاف إليه جمرور )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع 

 مبتدأ )يف( 
)خالدون( وهو خرب مرفوع   حرف جّر )ها( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب

 وعالمة الرفع الواو.
 يان والتفسريروائع الب

ْهِر احَلَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي وَصدى َعن َسِبيِل اَّللَِّ وُكْفٌر - )َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ
َنُة َأْكبَ ُر ِمَن الَقْتِل( قال -بِِه واْلَمْسِجِد احَلَراِم وإْخَراُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعنَد اَّللَِّ واْلِفت ْ

 :-رمحه هللا -السعدي
اْلمهور على أن ِترمي القتال يف األشهر احلرم منسوخ باألمر بقتال املشركني حيثما  

وجدوا, وقال بعض املفسرين: إنه مل ينسخ, ألن املطلق حممول على املقيد, وهذه 
اآلية مقيدة لعموم األمر بالقتال مطلقا؛ وألن من مجلة مزية األشهر احلرم, بل أكرب 

 القتال فيها, وهذا إمنا هو يف قتال االبتداء, وأما قتال الدفع فإنه جيوز مزاياها, ِترمي
 يف األشهر احلرم, كما جيوز يف البلد احلرام.

وملا كانت هذه اآلية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد هللا بن جحش, وقتلهم 
يف شهر  -على ما قيل  -عمرو بن احلضرمي, وأخذهم أمواهلم, وكان ذلك 

م املشركون بالقتال باألشهر احلرم, وكانوا يف تعيريهم ظاملني, إذ فيهم رجب, عريه
من القبائح ما بعضه أعظم مما عريوا به املسلمني, قال تعاىل يف بيان ما فيهم: } 
َوَصدى َعْن َسِبيِل اَّللَِّ { أي: صد املشركني من يريد اإلميان باهلل وبرسوله, وفتنتهم من 

عن دينهم, وكفرهم احلاصل يف الشهر احلرام, والبلد آمن به, وسعيهم يف ردهم 
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احلرام, الذي هو ِبجرده, كاف يف الشر, فكيف وقد كان يف شهر حرام وبلد 
حرام"! } َوِإْخَراُج َأْهِلِه { أي: أهل املسجد احلرام, وهم النيب صلى هللا عليه وسلم 

فأخرجوهم } ِمْنُه  وأصحابه, ألهنم أحق به من املشركني, وهم عماره على احلقيقة,
{ ومل ميكنوهم من الوصول إليه, مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد, فهذه 
األمور كل واحد منها } َأْكبَ ُر ِمَن اْلَقْتِل { يف الشهر احلرام, فكيف وقد اجتمعت 

 (1122) اه فيهم"! فعلم أهنم فسقة ظلمة, يف تعيريهم املؤمنني.
: أن القتال يف الشهر احلرام من كبائر الذنوب؛ -ه هللارمح –وأضاف ابن العثيمني -

لقوله تعاىل: } قل قتال فيه كبري {؛ وهل هذا احلكم منسوخ, أو باق" للعلماء يف 
ذلك قوالن؛ فذهب أكثر أهل العلم إىل أن احلكم منسوخ؛ وأن القتال يف األشهر 

ن القتال يف األشهر احلرم احلرم كان حمرماً, مث نسخ؛ القول الثاين: أن احلكم باٍق, وأ
قوله تعاىل: }وقاتلوا املشركني كافة{ ]التوبة: « إنه منسوخ»حرام؛ دليل من قال: 

[ , وقوله تعاىل: }يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم{ ]التوبة: 77
[ , وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم قاتل ثقيفاً يف شهر ذي القعدة؛ وهو شهر 67

ام؛ وأن غزوة تبوك كانت يف رجب؛ وهو شهر حرام؛ والذي يظهر يل أن القتال حر 
يف األشهر احلرم باٍق على ِترميه؛ وجياب عن أدلة القائلني بالنسخ بأن اآليات 
العامة كغريها من النصوص العامة اليت ختصص؛ فهي خمصصة بقوله تعاىل: } قل 

عليه وسلم أجيب عنه بأنه ليس قتال قتال فيه كبري {؛ وأما قتال الرسول صلى هللا 
ابتداء؛ وإمنا هو قتال مدافعة؛ وقتال املدافعة ال بأس به حىت يف األشهر احلرم؛ إذا 
قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف كانوا َتمعوا لرسول هللا فخرج إليهم الرسول صلى هللا عليه 

فعهم؛ وسلم ليغزوهم؛ وكذلك الروم يف غزوة تبوك َتمعوا له فخرج إليهم ليدا

                                                           
 ( 96/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1122
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فالصواب يف هذه املسألة أن احلكم باٍق, وأنه ال جيوز ابتداء الكفار بالقتال يف 
 (1127األشهر احلرم؛ لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حىت يف الشهر احلرام. اه  )

ِمنُكْم َعن ) وال يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم إِن اْسَتطَاُعوا وَمن يَ ْرَتِدْد 
نْ َيا واآلِخَرِة وأُْولَِئَك َأْصَحاُب  ِديِنِه فَ َيُمْت وُهَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ

وله تعاىل: } وال  يف بياهنا:-رمحه هللا -قال ابن العثيمني  -(النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
هؤالء الكفار يقاتلونكم } حىت يردوكم عن يزالون يقاتلونكم... { إخل, أي ال يزال 

دينكم { أي يرجعوكم عنه إىل الكفر } إن استطاعوا { يعين: ولن يستطيعوا 
ذلك؛ ومثل هذه اْلملة الشرطية تأِت لبيان العجز عن الشيء, كقوله تعاىل: }يا 
معشر اْلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا{ 

[ ؛ ومن املعلوم أهنم لن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السموات 77ن: ]الرمح
 واألرض.

قوله تعاىل: } ومن يرتدد منكم عن دينه { أي من يرجع عن دين اإلسالم إىل 
الكفر } فيمت وهو كافر { أي ميوت على الكفر؛ فاْلملة يف قوله تعاىل: } وهو  

 ت {.كافر { يف موضع نصب على احلال من فاعل } مي
قوله تعاىل: } فأولئك { أعاد اسم اإلشارة بصيغة اْلمع على اسم موصول صاحل 
للمفرد واْلمع؛ ألن اسم املوصول العام جيوز عود الضمري واإلشارة إليه على وجه 

 اإلفراد باعتبار لفظه؛ وعلى وجه اْلمع باعتبار معناه.
ه من عمل قوله تعاىل: } حبطت { أي اضمحلت } أعماهلم { أي ما قدمو 

صاحل يف الدنيا واآلخرة؛ فال يستفيدون بأعماهلم شيئًا يف الدنيا من قبول احلق, 
 واالنشراح به؛ وال يف اآلخرة؛ ألن أعماهلم ضاعت عليهم بكفرهم.

قوله تعاىل: } وأولئك أصحاب النار { أي أهلها املالزمون هلا؛ } هم فيها 
 (1126حاب النار {.اه  )خالدون {: كالتأكيد لقوله تعاىل: } أولئك أص

                                                           
 ( 31/  2المة العثيمني )مصدر الكتاب : موقع الع-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1127
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 :-رمحه هللا -وأضاف السعدي-
هذا الوصف عام لكل الكفار, ال يزالون يقاتلون غريهم, حىت يردوهم عن دينهم, 

 وخصوصا, أهل الكتاب, من اليهود والنصارى, الذين بذلوا اْلمعيات, ونشروا
عليهم,   الدعاة, وبثوا األطباء, وبنوا املدارس, ْلذب األمم إىل دينهم, وتدخيلهم

 كل ما ميكنهم من الشبه, اليت تشككهم يف دينهم.
ولكن املرجو من هللا تعاىل, الذي َمّن على املؤمنني باإلسالم, واختار هلم دينه 
القيم, وأكمل هلم دينه, أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أمت القيام, وأن خيذل كل 

 دينه, ويعلي كلمته.اه  من أراد أن يطفئ نوره, وجيعل كيدهم يف حنورهم, وينصر
(1128) 

 ُ إنَّ اَلِذيَن آَمُنوا والَِّذيَن َهاَجُروا وَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اَّللَِّ أُْولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََت اَّللَِّ واَّللَّ
 (218َغُفوٌر رَِّحيٌم )

 (1129إعراب مفردات اآلية)  
اسم إّن )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )الذين( اسم موصول يف حمّل نصب 

)آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )الواو( عاطفة )الذين( معطوف 
على املوصول األول يف حمّل نصب )هاجروا( مثل آمنوا وكذلك )جاهدوا(, )يف 

)جاهدوا(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه )أوالء( اسم   سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب
مبتدأ و)الكاف( للخطاب )يرجون( مضارع مرفوع ..والواو إشارة مبيّن يف حمّل رفع 

فاعل )رمحة( مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه )الواو( استئنافّية 
 )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )غفور( خرب مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
                                                                                                                                                                      

 ( 31/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1126
 (  1/96الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1128
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767صايف )املتوىف : اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم  انظر-1129

 ( 2/322دمشق) –اإلميان 
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َهاَجُروا وَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أُْولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََت اَّللَِّ )إنَّ اَلِذيَن آَمُنوا والَِّذيَن -
قوله تعاىل: } إن الذين آمنوا {؛ رمحه هللا: -قال ابن العثيمني -واَّللَُّ َغُفوٌر رَِّحيٌم(

يف اللغة التصديق: قال تعاىل عن إخوة يوسف قائلني ألبيهم: }وما أنت « اإلميان»
[ ؛ وأما يف الشرع فهو التصديق املستلزم 16كنا صادقني{ ]البقرة: ِبؤمن لنا ولو  

 (1177اه  )للقبول واإلذعان.
 ماخمتصره: -رمحه هللا -القرطيب وأضاف-

واهلجرة معناها االنتقال من موضع إىل موضع, وقصد ترك األول إيثارا للثاين. 
واملهاجرة من أرض واهلجر ضد الوصل. وقد هجره هجرا وهجرانا, واالسم اهلجرة. 

إىل أرض ترك األوىل للثانية. والتهاجر التقاطع. ومن قال: املهاجرة االنتقال من 
البادية إىل احلاضرة فقد أوهم, بسبب أن ذلك كان األغلب يف العرب, وليس أهل 
مكة مهاجرين على قوله."َوجاَهُدوا" مفاعلة من جهد إذا استخرج اْلهد, جماهدة 

والتجاهد: بذل الوسع واجملهود. واْلهاد )بالفتح(: األرض وجهادا. واالجتهاد 
 (1171)بون.اه رِ قْ ست َ الصلبة."َويَ ْرُجوَن" معناه يطمعون ويَ 

 يف تفسريها إمجااًل مانصه: -رمحه هللا –السعدي  وقال -
هذه األعمال الثالثة, هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية, وهبا يعرف ما مع  

اإلنسان, من الربح واخلسران, فأما اإلميان, فال تسأل عن فضيلته, وكيف تسأل 
عن شيء هو الفاصل بني أهل السعادة وأهل الشقاوة, وأهل اْلنة من أهل النار" 

اخلري منه, وإذا عدم منه مل يقبل له وهو الذي إذا كان مع العبد, قبلت أعمال 
 صرف وال عدل, وال فرض, وال نفل.

وأما اهلجرة: فهي مفارقة احملبوب املألوف, لرضا هللا تعاىل, فيرتك املهاجر وطنه 
 وأمواله, وأهله, وخالنه, تقربا إىل هللا ونصرة لدينه.

                                                           
 ( 36/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1177
 القاهرة )/  ( –الناشر : دارالكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1171
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نصرة دين هللا,  وأما اْلهاد: فهو بذل اْلهد يف مقارعة األعداء, والسعي التام يف
وقمع دين الشيطان, وهو ذروة األعمال الصاحلة, وجزاؤه, أفضل اْلزاء, وهو 
السبب األكرب, لتوسيع دائرة اإلسالم وخذالن عباد األصنام, وأمن املسلمني على 

 أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم.
ه فمن قام هبذه األعمال الثالثة على ألوائها ومشقتها كان لغريها أشد قياما ب

 وتكميال.
فحقيق هبؤالء أن يكونوا هم الراجون رمحة هللا, ألهنم أتوا بالسبب املوجب للرمحة, 
ويف هذا دليل على أن الرجاء ال يكون إال بعد القيام بأسباب السعادة, وأما الرجاء 
املقارن للكسل, وعدم القيام باألسباب, فهذا عجز ومتن وغرور, وهو دال على 

عقله, ِبنزلة من يرجو وجود ولد بال نكاح, ووجود  ضعف مهة صاحبه, ونقص
 الغلة بال بذر وسقي, وحنو ذلك.

ويف قوله: } أُولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََة اَّللَِّ { إشارة إىل أن العبد ولو أتى من األعمال ِبا 
أتى به ال ينبغي له أن يعتمد عليها, ويعول عليها, بل يرجو رمحة ربه, ويرجو قبول 

 غفرة ذنوبه, وسرت عيوبه.أعماله وم
ُ َغُفوٌر { أي: ملن تاب توبة نصوحا } َرِحيٌم { وسعت رمحته كل  وهلذا قال: } َواَّللَّ

 شيء, وعم جوده وإحسانه كل حي.
ويف هذا دليل على أن من قام هبذه األعمال املذكورة, حصل له مغفرة هللا, إذ 

 احلسنات يذهنب السيئات وحصلت له رمحة هللا.
لت له املغفرة, اندفعت عنه عقوبات الدنيا واآلخرة, اليت هي آثار وإذا حص

الذنوب, اليت قد غفرت واضمحلت آثارها, وإذا حصلت له الرمحة, حصل على  
كل خري يف الدنيا واآلخرة؛ بل أعماهلم املذكورة من رمحة هللا هبم, فلوال توفيقه 
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ليها, ولوال إحسانه مل يتمها إياهم, مل يريدوها, ولوال إقدارهم عليها, مل يقدروا ع
 (1172) واملسبب.اه ويقبلها منهم, فله الفضل أوال وآخرا, وهو الذي مّن بالسبب 

َيْسأَُلوَنَك َعِن اخَلْمِر واْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إمْثٌ َكِبرٌي وَمَناِفُع لِلنَّاِس وإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن 
ُ َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم ن َّْفِعِهَما وَيْسأَُلوَنَك َماَذا  ُ اَّللَّ يُنِفُقوَن ُقِل الَعْفَو َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

ُروَن )  (219تَ تَ َفكَّ
 (1177إعراب مفردات اآلية)

, )امليسر( معطوف على «1173»)يسألونك عن اخلمر( مثل يسألونك عن الشهر 
ت اخلمر حبرف العطف جمرور مثله )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أن

)يف( حرف جّر و)مها( ضمري مّتصل فيمحّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )إمث( 
مبتدأ مؤّخر مرفوع )كبري( نعت المث مرفوع مثله )الواو( عاطفة )منافع( معطوف 
على إمث مرفوع مثله )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ملنافع )الواو( 

و)مها( ضمري مضاف إليه )أكرب( خرب مرفوع  اعرتاضّية أو حالّية )إمث( مبتدأ مرفوع
)من نفع( جاّر وجمرور متعّلق بأكرب و)مها( مضاف إليه )الواو( عاطفة )يسألونك( 

« 1177», )ماذا( اسم استفهام مبيّن يف حمّل نصب مفعول به «1172»سبق إعرابه 
مقّدم )ينفقون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )قل( مثل األول )العفو( مفعول به 

فعل حمذوف تقديره أنفقوا. )الكاف( حرف جّر وتشبيه )ذا( اسم إشارة يف حمّل ل
جّر متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق أي تبيّنا كذلك و)الالم( للبعد و)الكاف( 

                                                           
 ( 98/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري   -1172
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1177

 ( 2/327دمشق) –اإلميان 
 ( من هذه السورة.216يف اآلية ) - 1173
 رة.( من هذه السو 216يف اآلية ) - 1172
هذا اإلعراب يوافق قراءة النصب يف الفظ )العفو( اآلِت .. ومثّة وجه آخر مرجوح هو أن يكون )ما( اسم  - 1177

 استفهام مبتدأ و)ذا( اسم موصول خرب, واْلملة االمسية االستفهامّية تفسرييّة, والفعلية صلة املوصول.
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للخطاب )يبنّي( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )الالم( حرف جّر 
)يبنّي(, )اآليات( مفعول به منصوب وعالمة   و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

النصب الكسرة )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتجي و)كم( ضمري يف حمّل نصب 
 اسم لعّل )تتفكرون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
قال ابن كثري يف  -(ُع لِلنَّاسِ )َيْسأَُلوَنَك َعِن اخلَْمِر واْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إمْثٌ َكِبرٌي وَمنَافِ -

 تفسريها ما خمتصره:
فقوله: } َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر { أما اخلمر فكما قال أمري املؤمنني عمر  

بن اخلطاب: إنه كل ما خامر العقل. وقوله: } ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس { 
لدين, وأما املنافع فدنيوية, من حيث إنفيها نفع البدن, وهتضيم أما إمثهما فهو يف ا

الطعام, وإخراَج الفضالت, وتشحيذ بعض األذهان, ولّذة الشّدة املطربة اليت 
 :-رمحه هللا -فيها.مث قال

شه بعضهم من امليسر فينفقه على نفسه  وكذا بيعها واالنتفاع بثمنها. وما كان يُ َقمِّ
املصاحل ال توازي مضرّته ومفسدته الراجحة, لتعلقها بالعقل أو عياله. ولكن هذه 

 (1176والدين, وهلذا قال: } َوِإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما {..اه )
 وأضاف ابن العثيمني يف بياهنا: -

وهي قوله تعاىل: }ومن مثرات  -وقد أنزل هللا يف اخلمر أربع آيات: آية تبيحه 
؛ وآية تعرض -[ 76نه سكرًا ورزقًا حسنًا{ ]النحل: النخيل واألعناب تتخذون م

وهي قوله تعاىل:  -؛ وآية متنعه يف وقت دون آخر -وهي هذه اآلية  -بالتحرمي 
؛ وآية متنعه -[ 37}يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى{ ]النساء: 

؛ وهي قوله -من اهلجرة  وهي آية املائدة اليت نزلت يف السنة الثامنة -دائمًا مطلقًا 
 [ اآليات.97{ ]املائدة: ...تعاىل: } يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 

                                                           
 (  269/ 1والتوزيع)  الناشر : دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1176
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:وقوله تعاىل: } وامليسر { املراد به القمار؛ وهو كل كسب عن -رمحه هللا -مث قال
 طريق املخاطرة, واملغالبة؛ وضابطه: أن يكون فيه بني غامن, وغارم.

أي ملن سأل عن اخلمر, وامليسر؛ } فيهما { خرب مقدم؛ قوله تعاىل: } قل { 
والضمري عائد على اخلمر, وامليسر؛ } إمث { أي عقوبة؛ أو كان سبباً للعقوبة, كما 

أي مستحق « فالن آمث»ويقال:  {قال تعاىل: } وال تعاونوا على اإلمث والعدوان
 للعقوبة.

بينهما أن الكرب تعود إىل  ويف قوله تعاىل: } كبري { قراءة: } كثري {؛ والفرق
الكيفية؛ والكثرة تعود إىل الكمية؛ واملعىن أن فيهما إمثًا كثرياً حبسب ما يتعامل هبما 
اإلنسان؛ واإلنسان املبتلى بذلك ال يكاد يقلع عنه؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه؛ 

هنما ؛ أل-أي عظيم  -وتعدد الفعل يستلزم كثرة اإلمث؛ أيضًا اإلمث فيهما كبري 
يتضمنان مفاسد كثرية يف العقل, والبدن, واالجتماع, والسلوك؛ وقد ذكر حممد 

يف هذا املكان أضرارًا كثرية جداً؛ من قرأ هذه األضرار  -رمحه هللا  -رشيد رضا 
عرف كيف عرب هللا عن ذلك بقوله تعاىل: } إمث كبري {, أو } إمث كثري {؛ وهاتان 

مجعتا وصفني خمتلفني جهة؛ فيكون اإلمث كثريًا باعتبار  القراءتان ال تتنافيان؛ ألهنما
 (1178.اه  )آحاده؛ كبرياً باعتبار كيفيته

ُ َلُكُم - ُ اَّللَّ ) وإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما وَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل الَعْفَو َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
ُروَن(  :ايف تفسريه-رمحه هللا-السعديقال  اآليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أمواهلم, فيسر هللا هلم األمر, وأمرهم أن ينفقوا 
العفو, وهو املتيسر من أمواهلم, الذي ال تتعلق به حاجتهم وضرورهتم, وهذا يرجع 
إىل كل أحد حبسبه, من غين وفقري ومتوسط, كل له قدرة على إنفاق ما عفا من 

 له, ولو شق مترة.ما

                                                           
 ( 22/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1178
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وهلذا أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم, أن يأخذ العفو من أخالق الناس 
وصدقاهتم, وال يكلفهم ما يشق عليهم. ذلك بأن هللا تعاىل مل يأمرنا ِبا أمرنا به 
حاجة منه لنا, أو تكليفا لنا ِبا يشق بل أمرنا ِبا فيه سعادتنا, وما يسهل علينا, 

 نا وإلخواننا فيستحق على ذلك أمت احلمد.وما به النفع ل
وملا بنّي تعاىل هذا البيان الشايف, وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: } َكَذِلَك 
ُ اَّللَُّ َلُكُم اآليَاِت { أي: الداالت على احلق, احملصالت للعلم النافع والفرقان,  يُ بَ نيِّ

نْ َيا َواآل ُروَن يِف الدُّ ِخَرِة { أي: لكي تستعملوا أفكاركم يف أسرار } َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ
شرعه, وتعرفوا أن أوامره فيها مصاحل الدنيا واآلخرة, وأيضا لكي تتفكروا يف الدنيا 

فتعمروها.اه  وسرعة انقضائها, فرتفضوها ويف اآلخرة وبقائها, وأهنا دار اْلزاء 
(1179) 

نْ َيا واآلِخَرِة وَيْسأَُلوَنَك َعِن  ٌر وإن خُتَاِلطُوُهْم يف الدُّ ُْم َخي ْ الَيَتاَمى ُقْل إْصالٌح هلَّ
َ َعزِيٌز َحِكيٌم  ُ أَلْعَنَتُكْم إنَّ اَّللَّ ْصِلِح وَلْو َشاَء اَّللَّ

ُ
ْفِسَد ِمَن امل

ُ
ُ يَ ْعَلُم امل فَإْخَوانُُكْم واَّللَّ

(227) 
 (1167إعراب مفردات اآلية)

)تتفكرون( يف اآلية السابقة على حذف مضاف   )يف الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق ب
أي تتفكرون يف أمر الدنيا )اآلخرة( معطوف على الدنيا بالواو جمرور مثله )الواو( 

  , )عن اليتامى(, جاّر وجمرور متعّلق ب«1161»عاطفة )يسألونك( سبق إعرابه 
)يسألون(, وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )قل( فعل أمر والفاعل ضمري 
مسترت تقديره أنت )إصالح( مبتدأ مرفوع )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل 
يف حمّل جر متعّلق ِبحذوف نعت إلصالح أو بإصالح )خري( خرب مرفوع )الواو( 

                                                           
 ( 98/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1179
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767يف )املتوىف : اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صا انظر-1167

 ( 2/327دمشق) –اإلميان 
 ( من هذه السورة.212يف اآلية ) - 1161
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جمزوم فعل الشرط وعالمة اْلزم عاطفة )إن( حرف شرط جازم )ختالطوا( مضارع 
حذف النون .. والواو فاعل و)هم( ضمري مّتصل مفعول به )الفاء( رابطة ْلواب 
الشرط )إخوان( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم و)كم( ضمري يف حمّل جّر مضاف 
إليه. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع والفاعل 

 مسترت تقديره هو )املفسد( مفعول به منصوب )من املصلح( جاّر وجمرور ضمري
 )الواو( عاطفة« 1162»متعّلق ِبحذوف حال من املفسد أي متمّيزا من املصلح 

)لو( حرف امتناع المتناع فيه معىن الشرط )شاء( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة 
ض و)كم( ضمري مّتصل فاعل مرفوع )الالم( رابطة ْلواب الشرط )أعنت( فعل ما

يف حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إن( حرف مشّبه 
بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )عزيز( خرب إّن مرفوع )حكيم( 

 خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

نْ َيا واآلِخَرِة وَيْسأَُلوَنَك َعِن الَيَتامَ - ٌر وإن خُتَاِلطُوُهْم )يف الدُّ ُْم َخي ْ ى ُقْل إْصالٌح هلَّ
ْصِلِح(

ُ
ْفِسَد ِمَن امل

ُ
ُ يَ ْعَلُم امل  رمحه هللا ماخمتصره: -قال ابن العثيمني -فَإْخَوانُُكْم واَّللَّ

قوله تعاىل: } يف الدنيا واآلخرة { متعلق ب } تتفكرون { أي يف شؤوهنما, 
 وأحواهلما.

قوله تعاىل: } ويسألونك عن اليتامى { معطوفة بالواو, كأهنا أسئلة متتابعة؛ سألوا 
أواًل عن اخلمر, وامليسر؛ مث سألوا ماذا ينفقون؛ وجه االرتباط بني السؤالني واضح 
جداً؛ ألن يف اخلمر, وامليسر إتالف املال بدون فائدة؛ ويف اإلنفاق بذل املال 

سألونك عن اليتامى {؛ ووجه ارتباط السؤال الثالث بفائدة؛ مث قال تعاىل: } وي
بالسؤالني قبله أن هللا عّز وجّل ملا أنزل قوله تعاىل: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى 

[ , وقوَله تعاىل: }وال تقربوا مال 17ظلمًا إمنا يأكلون يف بطوهنم نارًا{ ]النساء: 
                                                           

 أو متعّلق ب )يعلم( بتضمينه معىن ميّيز. - 1162
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على الصحابة رضي هللا  [ أشكل122اليتيم إال باليت هي أحسن{ ]األنعام: 
عنهم, فصاروا جيعلون طعامهم على حدة, وطعام اليتامى على حدة؛ مث ما جعلوه 
لليتامى إما أن يفسد, وال يصلح لألكل؛ وإما أن يصلح لألكل, ولكن ليس على 
الوجه األكمل؛ فتحرجوا من ذلك, وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام 

وجّل جبواب يف غاية ما يكون من البالغة, واالختصار,  اليتامى؛ فأجاهبم هللا عزّ 
 (1167والوضوح؛ فقال تعاىل: } قل إصالح هلم خري {.اه )

 :-رمحه هللا -السعديوأضاف -
َا يَْأُكُلوَن يف بُُطوهِنِْم  ملا نزل قوله تعاىل: } ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ

َيْصَلْوَن َسِعريًا { شق ذلك على املسلمني, وعزلوا طعامهم عن طعام نَارًا َوسَ 
اليتامى, خوفا على أنفسهم من تناوهلا, ولو يف هذه احلالة اليت جرت العادة 
باملشاركة فيها, وسألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك, فأخربهم تعاىل أن 

وأن خلطتهم  ,االَتار فيهااملقصود إصالح أموال اليتامى, حبفظها وصيانتها, و 
إياهم يف طعام أو غريه جائز على وجه ال يضر باليتامى, ألهنم إخوانكم, ومن 
شأن األخ خمالطة أخيه, واملرجع يف ذلك إىل النية والعمل, فمن علم هللا من نيته 
أنه مصلح لليتيم, وليس له طمع يف ماله, فلو دخل عليه شيء من غري قصد مل 

من علم هللا من نيته أن قصده باملخالطة التوصل إىل أكلها يكن عليه بأس, و 
 وتناوهلا, فذلك الذي حرج وأمث, و "الوسائل هلا أحكام املقاصد"

ويف هذه اآلية, دليل على جواز أنواع املخالطات, يف املآكل واملشارب, والعقود 
 .اه وغريها, وهذه الرخصة, لطف من هللا ]تعاىل[ وإحسان, وتوسعة على املؤمنني

(1163) 
َ َعزِيٌز َحِكيٌم(- ُ أَلْعَنَتُكْم إنَّ اَّللَّ  :-رمحه هللا-قال البغوي-) وَلْو َشاَء اَّللَّ

                                                           
 (  22/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1167
 ( 99/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري   -1163
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} َوَلْو َشاَء اَّللَُّ ألْعَنَتُكْم { أي لضيق عليكم وما أباح لكم خمالطتهم, وقال ابن 
عباس: ولو شاء هللا ْلعل ما أصبتم من أموال اليتامي موبقا لكم, وأصل العنت 
الشدة واملشقة. ومعناه: كلفكم يف كل شيء ما يشق عليكم} ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز { 

ل على العباد أو شق عليهم } َحِكيم { فيما صنع من سهُ  ؛والعزيز الذي يأمر بعزةٍ 
 (1162) تدبريه وترك اإلعنات.اه 

يعين تعاىل ذكره بذلك: إن هللا"عزيز" يف :-رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي -
سلطانه, ال مينعه مانع مما أحل بكم من عقوبة لو أعنتكم ِبا جيهدكم القيام به من 
فرائضه فقصرمت يف القيام به, وال يقدُر دافٌع أن يدفعه عن ذلك وال عن غريه مما 
يفعله بكم وبغريكم من ذلك لو فعله,ولكنه بفضل رمحته منَّ عليكم برتك تكليفه 

عله بكم ويف غريه من أحكامه وتدبريه, ال إياكم ذلكوهو"حكيم" يف ذلك لو ف
يدخل أفعاله خلل وال نقٌص وال َوْهي وال عيب,ألنه ِفعل ذي احلكمة الذي ال 
جيهل عواقَب األمور فيدخل تدبريه مذّمة عاقبة, كما يدخل ذلك أفعال اخللق 

 (1167)ْلهلهم بعواقب األمور, لسوء اختيارهم فيها ابتداًء.اه 
ْشرَِكٍة وَلْو أَْعَجَبْتُكْم وال َوال تَنِكُحوا  ن مُّ ٌر مِّ ْؤِمَنٌة َخي ْ ْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ وأَلَمٌة مُّ

ُ
امل

ْشرٍِك وَلْو أَْعَجَبُكْم أُْولَِئَك  ن مُّ ٌر مِّ ْؤِمٌن َخي ْ ْشرِِكنَي َحىتَّ يُ ْؤِمُنوا وَلَعْبٌد مُّ
ُ

تُنِكُحوا امل
ُ َيْدُعو  ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيْدُعوَن إىَل النَّاِر واَّللَّ إىَل اْلَنَِّة واْلَمْغِفَرِة بِإْذنِِه ويُ بَ نيِّ

ُروَن )  (221يَ َتذَكَّ
 (1166إعراب مفردات اآلية)

                                                           
 (  222/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1162
/    3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1167

771 ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  ظران-1166

 ( 2/328دمشق) –اإلميان 
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)الواو( استئنافية )ال( ناهية جازمة )تنكحوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف 
ب الكسرة النون .. والواو فاعل )املشركات( مفعول به منصوب وعالمة النص

)أن(   )حىّت( عرف غاية وجّر )يؤمّن( مضارع مبيّن على السكون يف حمّل نصب ب
 مضمرة بعد حىّت .. والنون ضمري يف حمّل رفع فاعل.

 )تنكحوا(.  )حىّت( متعّلق ب  واملصدر املؤّول )أن يؤمّن( يف حمّل جّر ب
مبتدأ مرفوع )مؤمنة( نعت  )الواو( استئنافّية )الالم( الم االبتداء تفيد التوكيد )أمة(

ألمة مرفوع مثله )خري( خرب مرفوع )من مشركة( جاّر وجمرور متعّلق خبري )الواو( 
حالّية )لو( حرف شرط غري جازم )أعجب( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث 
و)كم( ضمري مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )الواو( عاطفة )ال 

منوا( مثل إعراب نظريهتا املتقّدمة )الواو( استئنافّية )لعبد تنكحوا املشركني حىّت يؤ 
مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم( مثإلعراب نظريهتا املتقّدمة )أوالء( اسم إشارة 
مبين على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )يدعون( مضارع 

عون(, )الواو( عاطفة )يد  مرفوع .. والواو فاعل )إىل النار( جاّر وجمرور متعّلق ب
)اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يدعو( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 

  على الواو .. والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إىل اْلّنة( جاّر وجمرور متعّلق ب
)يدعو(, )الواو( عاطفة )املغفرة( معطوف على اْلّنة جمرور مثله )بإذن( جاّر وجمرور 

)يدعو(, و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )يبنّي( مضارع مرفوع,   متعّلق ب
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )آيات( مفعول به منصوب وعالمة النصب 

)يبنّي(, )لعّل( حرف   الكسرة و)اهلاء( مضاف إليه )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ب
حمّل نصب اسم لعّل )يتذّكرون(  مشّبه بالفعل للرتجي و)هم( ضمري مّتصل يف

 مضارع مرفوع .. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري



598 

 

ْشرَِكٍة وَلْو أَْعَجَبْتُكْم وال -  ن مُّ ٌر مِّ ْؤِمَنٌة َخي ْ ْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ وأَلَمٌة مُّ
ُ

)َوال تَنِكُحوا امل
ؤْ  ْشرِِكنَي َحىتَّ يُ ْؤِمُنوا وَلَعْبٌد مُّ

ُ
ْشرٍِك وَلْو َأْعَجَبُكْم(تُنِكُحوا امل ن مُّ ٌر مِّ قال -ِمٌن َخي ْ

 قوله تعاىل : رمحه هللا:-الشنقيطي
)وال تنكحوا املشركات( اآلية , ظاهر عمومه مشول الكتابيات , ولكنه بني يف آية  

واحملصنات )أخرى أن الكتابيات لسن داخالت يف هذا التحرمي , وهي قوله تعاىل : 
[ فإن قيل : الكتابيات ال يدخلن يف اسم 2 \ املائدة](من الذين أوتوا الكتاب
 \ البينة](مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني )املشركات بدليل قوله : 

[ , وقوله : 1 \ البينة] (إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني)[ , وقوله : 7
[ , والعطف 172 \ قرةالب] (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني)

أن أهل الكتاب داخلون يف اسم املشركني كما صرح به  :يقتضي املغايرة , فاْلواب
تعاىل يف قوله : وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى املسيح ابن هللا ذلك 
قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أىن يؤفكون اختذوا 

رهباهنم أربابا من دون هللا واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلا أحبارهم و 
 (1168)اه [ .71,  77 \ 9واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون ]

 رمحه هللا: –وقال العالمة ابن العثيمني -
قوله تعاىل: } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن {؛ } تَنكحوا { بفتح التاء؛ أي  

؛ و} املشركات { مجع مشركة؛ واملشركة, أو املشرك, هو  ال تتزوجوا هبن حىت يؤمنَّ
من جعل هلل شريكًا فيما خيتص به سواء كان ذلك يف الربوبية, أو يف األلوهية, أو 

ولو آمن بأن هللا خالق  -هلًا يعبده فهو مشرك يف األمساء والصفات؛ فمن اختذ إ
؛ ومن اعتقد أن مع هللا خالقًا للكون, أو منفردًا بشيء يف الكون, أو -للكون 

 معيناً هلل تعاىل يف خلق شيء من الكون فهو مشرك.
                                                           

 –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 1168
 ( 91/ 1لبنان)
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وقوله تعاىل: } حىت يؤمن { أي يدخلن يف دين هللا؛ ودخوهلن يف دين هللا يلزم منه 
 التوحيد.

تعاىل: } وألمة مؤمنة { أي امرأة مؤمنة } خري من مشركة ولو أعجبتكم {؛ قوله 
هذه اْلملة تعليل للنهي عن نكاح املشركات مؤكدة بالم االبتداء؛ وقوله تعاىل: } 
خري من مشركة {: أطلق اخلريية ليعم كل ما كان مطلوباً يف املرأة؛ } ولو أعجبتكم 

, وخلقها, وماهلا, وحسبها, وغري ذلك { أي سرتكم, ونالت إعجابكم يف مجاهلا
 من دواعي اإلعجاب.

فإن قيل: كيف جاءت اآلية بلفظ: } خري من مشركة { مع أن املشركة ال خري 
 فيها" فاْلواب من أحد وجهني:

وإن مل يكن  -األول: أنه قد يرد اسم التفضيل بني شيئني, ويراد به التفضيل املطلق 
, كما قال تعاىل: }أصحاب اْلنة يومئذ خري -يف جانب املفضل عليه شيء منه 

 [ .23مستقراً وأحسن مقياًل{ ]الفرقان: 
الثاين: أن املشركة قد يكون فيها خري حسي من مجال, وحنوه؛ ولذلك قال تعاىل: 
} ولو أعجبتكم {؛ فبني سبحانه وتعاىل أن ما قد يعتقده ناكح املشركة من خري 

 فيها فإن نكاح املؤمنة خري منه.
له تعاىل: } وال تُنكحوا املشركني { بضم التاء؛ أي ال تزوجوهم؛ } حىت يؤمنوا قو 

ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم { سبق بيان ذلك عند قوله تعاىل: } 
 حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة {.

رمحه هللا يف بيانه لفوائد اآلية مانصه: أنه ُيرم على املؤمن نكاح –مث أضاف 
كات؛ لقوله تعاىل: } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن {؛ ويستثىن من ذلك املشر 

أهل الكتاب من اليهود, والنصارى؛ لقوله تعاىل: }اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات 

ن أجورهن حمصنني غري واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموه
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[ , فإن هذه اآلية: } اليوم أحل لكم 2مسافحني وال متخذي أخدان { ]املائدة: 
صة آلية البقرة؛ و  ...الطيبات يف قوله تعاىل: } اليوم { للعهد « أل»{ خمصِّ

احلضوري تفيد أن هذا احلكم ثبت يف ذلك اليوم نفسه؛ واآلية يف سورة املائدة, 
رة البقرة؛ لكن مع كون ذلك مباحًا فإن األوىل أن ال يتزوج ونزوهلا بعد نزول سو 

منهن؛ ألهنا قد تؤثر على أوالده؛ ورِبا تؤثر عليه هو أيضاً: إذا أعجب هبا ْلماهلا, 
 (1169فرِبا َتره إىل أن يكفر.اه  ) ,أو ذكائها, أو علمها, أو خلقها, وسلبت عقله

ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس  ) أُْولَِئَك َيْدُعوَن إىَل النَّاِر واَّللَُّ - َيْدُعو إىَل اْلَنَِّة واْلَمْغِفَرِة بِإْذنِِه ويُ بَ نيِّ
ُروَن(  يف بياهنا: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربياَلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

يعين تعاىل ذكره بقوله:"أولئك", هؤالء الذين حرمت عليكم أيها املؤمنون 
يعين: يدعونكم إىل  ؛يدعونكم إىل النارمناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم, 

العمل ِبا يدخلكم النار, وذلك هو العمل الذي هم به عاملون من الكفر باهلل 
ورسوله. يقول: وال تقبلوا منهم ما يقولون, وال تستنصحوهم, وال تنكحوهم وال 

به,  تنكحوا إليهم, فإهنم ال يألونكم خباال ولكن اقبلوا من هللا ما أمركم به فاعملوا
وانتهوا عما هناكم عنه, فإنه يدعوكم إىل اْلنةيعين بذلك يدعوكم إىل العمل ِبا 
يدخلكم اْلنة, ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من النار, وإىل ما ميحو خطاياكم 

 (1187ذنوبكم, فيعفو عنها ويسرتها عليكم.اه )أو 
 يف بياهنا: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

ِإىَل اْْلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة { أي: يدعو عباده لتحصيل اْلنة واملغفرة, اليت } َواَّللَُّ َيْدُعو 
من آثارها, دفع العقوبات وذلك بالدعوة إىل أسباهبا من األعمال الصاحلة, والتوبة 

 النصوح, والعلم النافع, والعمل الصاحل.

                                                           
 ( 71/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-العثيمني تفسري العالمة حممد  -1169
/   3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1187

761 /3277 ) 
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ُ آيَاتِِه { أي: أحكامه وحكمها } لِلنَّاِس َلَعلَّهُ  ُروَن { فيوجب هلم } َويُ بَ نيِّ ْم يَ َتذَكَّ
 (1181ذلك التذكر ملا نسوه, وعلم ما جهلوه, واالمتثال ملا ضيعوه.اه  )

ِحيِض وال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ 
َ

ِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف امل
َ

وَيْسأَُلوَنَك َعِن امل
ْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن حَ  بُّ الت َّوَّاِبنَي وُيُِبُّ َيْطُهْرَن فَإَذا َتَطهَّ ُ إنَّ اَّللََّ ُيُِ ْيُث أََمرَُكُم اَّللَّ

رِيَن ) َتَطهِّ
ُ

 (222امل
 (1182إعراب مفردات اآلية)

)قل( « 1187»)الواو( عاطفة )يسألونك عن احمليض( مثل يسألونك عن الشهر 
فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ 

خرب مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقّدرة على األلف )الفاء( رابطة ْلواب )أذى( 
شرط مقّدر )اعتزلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )النساء( 
مفعول به منصوب )يف احمليض( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من النساء 

جمزوم وعالمة اْلزم  )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تقربوا( مضارع« 1183»
حذف النون ..والواو فاعل و)هّن( ضمري مّتصل مبيّن يف حمّل نصب مفعول به 

)أن(   )حىّت( حرف غاية وجّر )يطهرن( مضارع مبيّن على السكون يف حمّل نصب ب
 مضمرة بعد حىّت .. والنون ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل.

 )تقربوهّن(.  )حىّت(, متعّلق ب  واملصدر املؤّول )أن يطهرن( يف حمّل جّر ب
)الفاء( استئنافّية )إذا( ظرف للزمن املستقبل يف حمّل نصب متعّلق ِبضمون اْلواب 
أي فأتوهّن )تطّهرن( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل رفع .. و)النون( ضمري 

او فاعل )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ائتوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والو 
                                                           

 ( 99/ 1رسالة)الناشر : مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1181
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1182

 ( 2/371دمشق) –اإلميان 
 ( من هذه السورة.216يف اآلية ) - 1187
 أو متعّلق ب )اعتزلوا(. - 1183
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فاعل و)هّن( ضمري مفعول به )من( حرف جّر )حيث( اسم مبيّن على الضّم يف 
)ائتوهّن(, )أمر( فعل ماض و)كم( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ   حمّل جّر متعّلق ب

اْلاللة فاعل مرفوع )إّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب 
سترت تقديره هو )التّوابني( مفعول به )ُيّب( مضارع مرفوع والفاعل ضمري م

منصوب وعالمة النصب الياء )الواو( عاطفة )ُيّب املتطهرين( مثلنظريها ُيّب 
 التّوابني.

 روائع البيان والتفسري
 سبب نزول هذه اآلية ما جاء يف الصحيح املسند من أسباب النزول ما نصه:

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي : وحدثين زهري بن حرب -رمحه هللا -قال اإلمام مسلم
حدثنا محاد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم 
مل يواكلوها ومل جيامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

النَِّساَء يِف وسلم فأنزل هللا تعاىل:}َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا 
اْلَمِحيِض{ فقال رسوالهلل صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "اصنعوا كل شيء إال 
النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال 

خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال يا رسول هللا إن اليهود تقول  
معهن فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حىت كذا وكذا فال جنا

ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إىل النيب صلى هللا عليه 
 (1182وعلى آله وسلم فأرسل يف آثارمها فعرفا أن مل جيد عليهما.اه )

ِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا - 
َ

ِحيِض وال تَ ْقَربُوُهنَّ )وَيْسأَُلوَنَك َعِن امل
َ

النَِّساَء يف امل
 بتصرف يسري : -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-َحىتَّ َيْطُهْرَن(

                                                           
 -رمحه هللا–عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىقال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب -1182

والنسائي  176ص 1وقال هذا حديث حسن صحيح وأبو داود ج 63ص 3أخرجه الرتمذي ج-(73ص) -بتحقيقه
 .13ص 2والطيالسي ج 237ص 7وأمحد ج 733وابن ماجه رقم  172وص 122ص 1ج



613 

 

يعين تعاىل ذكره بقوله:"ويسألونك عن احمليض", ويسألك يا حممد أصحابك عن 
 مث قال:.احليض.

عن  -لنا فيما ذُكر  -وإمنا كان القوم سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
احليض, ألهنم كانوا قبل بيان هللا هلم ما يتبينون من أمره, ال يساكنون حائًضا يف 
بيت, وال يؤاكلوهننَّ يف إناء وال يشاربوهنن. فعرَّفهم هللا هبذه اآلية, أّن الذي عليهم 
يف أيام حيض نسائهم : أن جيتنَّبوا مجاعهن فقط, دون ما عدا ذلك من 

 مشاربتهن.مضاجعتهن ومؤاكلتهن و 
مث قال: وقد قيل: إهنم سألوا عن ذلك, ألهنم كانوا يف أيام حيضهن جيتنبون إتياهنن 
يف خمرج الدم, ويأتوهنّن يف أدبارهن, فنهاهم هللا عن أن يقربوهن يف أياحميضهن حىت 

رن من حيضهن  -يطهرن, مث أذن هلم  يف إتياهنن من حيث أمَرهم  -إذا تطهَّ
, وحرم إتي  (1187)اهنن يف أدبارهنَّ بكل حال.اه باعتزاهلنَّ

رِينَ - َتَطهِّ
ُ

بُّ الت َّوَّاِبنَي وُيُِبُّ امل ُ إنَّ اَّللََّ ُيُِ ْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اَّللَّ  () فَإَذا َتَطهَّ
 : -رمحه هللا-قال الشنقيطي-

املكان قوله تعاىل : )فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا( مل يبني هنا هذا 
ولكنه بني أن املراد به اإلتيان يف « حيث»املأمور باإلتيان منه , املعرب عنه بلفظة 

 القبل يف آيتني :
[ ؛ ألن قوله : )فأتوا( أمر 227 \ البقرةإحدامها : هي قوله هنا : )فأتوا حرثكم (]

هو يف باإلتيان ِبعىن اْلماع , وقوله : )حرثكم( , يبني أن اإلتيان املأمور به إمنا 
حمل احلرث يعين بذر الولد بالنطفة , وذلك هو القبل دون الدبر كما ال خيفى ؛ 

 ألن الدبر ليس حمل بذر لألوالد , كما هو ضروري .

                                                           
الناشر : مؤسسة الرسالة )   -د شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حمم -1187

3/767  / 3272  ) 
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[ 186 \ البقرةالثانية : قوله تعاىل : )فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب هللا لكم( ]
وهو اختيار ابن جرير , وقد ألن املراد ِبا كتب هللا لكم الولد , على قول اْلمهور 

نقله عن ابن عباس وجماهد واحلكم وعكرمة واحلسن البصري والسدي , والربيع 
والضحاك بن مزاحم , ومعلوم أن ابتغاء الولد إمنا هو باْلماع يف القبل . فالقبل 
إذن هو املأمور باملباشرة فيه ِبعىن اْلماع , فيكون معىن اآلية فاآلن باشروهن 

املباشرة يف حمل ابتغاء الولد , الذي هو القبل دون غريه , بدليل قوله : ولتكن تلك 
 [ , يعين الولد .186 \ البقرة)وابتغوا ما كتب هللا لكم( ]

[ يعين أن 227 \ البقرةويتضح لك من هذا أن معىن قوله تعاىل : )أىن شئتم( ]
املرأة مستلقية يكون اإلتيان يف حمل احلرث على أي حالة شاء الرجل , سواء كانت 

, أو باركة , أو على جنب , أو غري ذلك , ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود 
قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها  -رضي هللا عنه  -والرتمذي , عن جابر 

 من ورائها جاء الولد أحول , فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم .
يرى أن معىن اآلية : فأتوهن يف القبل  -رضي هللا عنه  -فظهر من هذا أن جابرا 

 (1186)اه على أية حالة شئتم , ولو كان من ورائها .
َ واْعَلُموا  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم وَقدُِّموا ألَنُفِسُكْم وات َُّقوا اَّللَّ

ْؤِمِننَي 
ُ

ِر امل الُقوُه وَبشِّ  (227)أَنَُّكم مُّ
 (1188إعراب مفردات اآلية)

نساء( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )حرث( خرب )
مرفوع على حذف مضاف أي ذوات حرث )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف 

حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت حلرث )الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )ائتوا( فعل 
                                                           

 –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 1186
 (  91/ 1لبنان)

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1188
 ( 2/373دمشق) –اإلميان 
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.. والواو فاعل )حرث( مفعول به منصوب و)كم( أمر مبيّن على حذف النون 
مضاف إليه )أىّن( ظرف مكان مبيّن على السكون غري متضّمن معىن الشرط متعلق 

شئتم( فعل ماض مبيّن على السكون .. و)مت( ضمري فاعل , «1189» )ائتوا  ب
)قّدموا( و)كم(   )الواو( عاطفة )قّدموا( مثل ائتوا )ألنفس( جاّر وجمرور متعّلق ب

مضاف إليه )الواو( عاطفة )اتّقوا( مثل ائتوا )اَّلّل( لفظاْلاللة مفعول به منصوب 
)الواو( استئنافّية )اعلموا( مثل ائتوا )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)كم( ضمري 

يف حمّل نصب اسم أّن )مالقو( خرب أّن مرفوع وعالمة الرفع الواو و)اهلاء( ضمري 
أنت  مسترتتقديره عاطفة )بشر( فعل أمر والفاعل ضمري        مضاف إليه )الواو( 

 الياء. النصب وعالمة منصوب به )املؤمنني( مفعول
 روائع البيان والتفسري

 سبب نزول هذه اآلية ما ذكره صاحب كتاب الصحيح املسند من أسباب النزول 
 قال مانصه:

" حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان 226ص/ - 9/ قال اإلمام البخاري رمحه هللا "ج
عن ابن املنكدر مسعت جابر بن عبد هللا قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من 

ورائها جاء الولد أحول فنزلت }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ 
 (1197ِشْئُتْم{.اه )

 
                                                           

أىّن: قد يكون ِبعىن كيف, أو ِبعىن أين, أو ِبعىن مىت فيدّل على الظرف الزمايّن يف اآلية. وأبو حيان ال جيردها  - 1189
 ضمون اْلواب املقّدر أي: أىّن شئتم فأتوا حرثكم.من الشرط يف اآلية فهي متعلقة ِب

 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى- 1197
إن شاء جمبية وإن شاء غري جمبية غري أن )وفيه زيادة  6و 7ص 17احلديث أخرجه مسلم ج -(73ص)  -بتحقيقه

وابن ماجه  212ص 2وقال حديث حسن صحيح وأبو داود ج 62ص 3وأخرجه الرتمذي ج (واحد ذلك يف صمام
 .272ص 2واحلميدي يف املسند ج 1922رقم 

هذه الزيادة ضعيفة ألن الراوي هلا النعمان بن راشد وهو ضعيف وقال احلافظ يف الفتح وهذه الزيادة يشبه أن تكون من 
ن أصحاب ابن املنكدر مع كثرهتم ا. ه  وأقول معناها مستفاد من أدلة أخرى كما تفسري الزهري خللوها من رواية غريه م
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 يف الفتح.
"ال إال يف  -أي الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم–وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند عن أم سلمة حنوه وفيه فقال 

أثبت رواية اإلمام أمحد إذ  وقال حديث حسن صحيح. مث ظهر يل أن 62ص 3صمام واحد" وأصله يف الرتمذي ج
ظاهرها أنه سبب آخر ولفظه عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: ملا قدم املهاجرون املدينة على أنصار تزوجوا من 

نسائهم وكان املهاجرون جيبون وكانت األنصار ال َتيب فأراد رجل من املهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حىت تسأل 
ليه وعلى آله وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث رسول هللا صلى هللا ع

َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم{ وقال: "ال إال يف صمام واحد". وال مانع أن تكون اآلية نزلت يف هذا وهذا أو أنه سبب 
 تعدد النزول.

 222ص 9ت يف إتيان النساء يف أدبارهن كما يف البخاري اإلشارة إليه ويف الفتح جوأما ما جاء عن ابن عمر أهنا نزل
 2فقد رده العلماء وعلى رأسهم حرب األمة كما يف الفتح وقال أبو جعفر بن جرير رمحه هللا يف تفسريه ج 227و

هذه اآلية نزلت فيما   بعد ذكره الرد على ذلك وتبني ِبا بينا صحة معىن ما روي عن جابر وابن عباس من أن 798ص
كانت اليهود تقوله للمسلمني: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول. وقد قال قبل ذلك: وأي 

 حمرتث يف الدبر فيقال ائته من وجهه.
أن يعمل على  وقال العالمة الشوكاين بعد ذكره بعض القائلني باْلواز وليس يف أقوال هؤالء حجة ألبتة. وال جيوز ألحد

أقواهلم فإهنم مل يأتوا بدليل يدل على اْلواز فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من اآلية فقد أخطأ يف فهمه كائنا من كان 
ومن زعم منهم أن سبب نزول اآلية أن رجال أتى امرأته يف دبرها فليس يف هذا ما يدل على أن اآلية أحلت ذلك ومن 

يه اآلية أن ذلك حرام فكون ذلك هو السبب ال يستلزم أن تكون اآلية نازلة يف زعم ذلك فقد أخطأ بل الذي تدل عل
 ِتليله فإن اآليات النازالت على أسباب تأِت تارة بتحليل هذا وتارة بتحرميه ا. ه . كالم الشوكاين رمحه هللا

ا حممول على ما تقدم وهو أنه وأما احلافظ ابن كثري رمحه هللا فبعد أن ذكر قول ابن عمر يف سبب نزول اآلية قال: وهذ
يأتيها يف قبلها من دبرها ملا رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن 

عبد هللا بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أيب النضر أنه أخربه أنه قال لنافع موىل ابن عمر إنه قد أكثر 
ن ابن عمر إنه أفىت أن تؤتى النساء يف أدبارهن, قال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان عليك القول أنك تقول ع

األمر: إن ابن عمر عرض املصحف يوما وأنا عنده حىت بلغ }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم{ فقال: يا 
معشر قريش جنيب النساء فلما دخلنا املدينة ونكحنا نساء  نافع هل تعلم من أمر هذه اآلية" قلت ال. قال: إنا كنا

األنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء األنصار قد أخذن حبال اليهود إمنا 
إسناد صحيح مث ساق مجلة من  يؤتني على جنوهبن فأنزل هللا: }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم{. وهذا

األحاديث الدالة على ِترمي إتيان النساء يف أدبارهن وبعدها قال: وقد تقدم قول ابن مسعود وأيب الدرداء وأيب هريرة 
وابن عباس وعبد هللا بن عمرو يف ِترمي ذلك وهو الثابت بال شك عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه ُيرمه. قال 

هللا بن عبد الرمحن الدارمي يف مسنده حدثنا عبد هللا بن صاحل حدثنا الليث عن احلارث بن يعقوب عن  أبو حممد عبد
سعيد بن يسار أيب احلباب قال: قلت البن عمر ما تقول يف اْلواري أُيمض هلن" قال: وما التحميض" فذكر الدبر 

عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح فقال: وهل يفعل ذلك أحد من املسلمني" وكذا رواه ابن وهب وقتيبة 
 منه بتحرمي ذلك فكل ما ورد عنه مما ُيتمل وُيتمل فهو مردود إىل هذا احملكم.
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 رمحه -العثيمني ابن العالمة قال )ِشْئُتم َأىنَّ  َحْرَثُكمْ  فَْأتُوا لَُّكمْ  َحْرثٌ  ِنَساؤُُكمْ  -(
 كما لكم, حرث موضع زوجاتكم يعين }لكم حرث نساؤكم :{ تعاىل قوله :-هللا

 به؛ ويُنتفع وينمو, احلب, فيخرج احلب؛ فيها يبث للزارع حرثاً  األرض تكون
 يف فينزرع الدافق, املاء هذا اإلنسان فيها يضع حرث للرجال بالنسبة النساء كذلك

 .سوياً  بشراً  وخيرج ينمو, حىت الرحم
هنا « احلرث»قوله تعاىل: } فأتوا حرثكم{:  الفاء للسببية, أو للتفريع؛ واملراد ب  

 .-وهو الفرج  -موضع احلرث 
قوله تعاىل: }أىن شئتم{ أي من حيث شئتم؛ ف  }أىن{ ظرف مكان؛ واملعىن: ائتوا 

؛ أو من جهة -يعين األمام  -من جهة القبل  هذا احلرث من أي جهة شئتم؛
اخللف؛ أو على جنب؛ املهم أن يكون اإلتيان يف احلرث؛ وقد زعمت اليهود أن 
الرجل إذا أتى امرأته من دبرها يف قبلها صار الولد أحول؛ وكذبوا يف ذلك؛ وقد 

 اه أنزل هللا تكذيبهم يف هذه اآلية:  }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم{.
(1191) 

الُقوهُ  أَنَُّكم واْعَلُموا اَّللََّ  وات َُّقوا ألَنُفِسُكمْ  وَقدُِّموا)- رِ  مُّ ْؤِمِننيَ  وَبشِّ
ُ

فسرها ابن كثري -(امل
 :-رمحه هللا-فقال

قوله تعاىل: } َوَقدُِّموا ألنْ ُفِسُكْم { أي: من فعل الطاعات, مع امتثال ما هناكم 
َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه { أي: عنه من ترك احملرمات؛ وهلذا قال: } 

 (1192)فيحاسبكم على أعمالكم مجيًعا..اه 
 رمحه هللا بياناً فقال ما خمتصره:  -وزاد أبو جعفر الطربي--

فإن قال لنا قائل: وما وجه األمر بالطاعة بقوله:"وقدِّموا ألنفسكم", من 
 شئتم" " قوله:"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن

                                                           
 ( 76/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1191
 (  299/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1192
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قيل: إن ذلك مل يقصد به ما تومهَته: وإمنا عىن به: وقدموا ألنفسكم من اخلريات 
اليت ندبناكم إليها بقولنا:"يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خرٍي فللوالدين 
واألقربني", وما بعده من سائر ما سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأجيبوا 

تعاىل ذكره يف هذه اآليات. مث قال تعاىل ذكره: قد بّينا لكم ما عنه, مما ذكره هللا 
فيه َرَشدكم وهدايتكم إىل ما يُرضي ربكم عنكم, فقدِّموا ألنفسكم اخلرَي الذي 
أمركم به, واختذوا عنده به عهًدا, لتجدوه لديه إذا لقيتموه يف معادكم = واتقوه يف 

واعلموا أنكم ال حمالة مالقوه يف  معاصيه أن تقربوها, ويف حدوده أن ُتِضيعوها,
 معادكم, َفُمجاٍز احملسَن منكم بإحسانه, واملسيء بإساءته.

ِر اْلُمْؤِمِننَي { أي: املطيعني هلل فيما أمرهم, التاركني ما عنهزجرهم.  } َوَبشِّ
 (1197).اه 

ِر اْلُمْؤِمِننَي { مل يذكر املبشر-رمحه هللا -وأضاف السعدي- به  ما خمتصره: } َوَبشِّ
ليدل على العموم, وأن هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة, وكل خري واندفاع  

 كل ضري, رتب على اإلميان فهو داخل يف هذه البشارة.
وفيها حمبة هللا للمؤمنني, وحمبة ما يسرهم, واستحباب تنشيطهم وتشويقهم ِبا أعد 

 (1193)هللا هلم من اْلزاء الدنيوي واألخروي.اه 
يٌع َعِليٌم وال  ُ مسَِ ََتَْعُلوا اَّللََّ ُعْرَضًة أَلمْيَاِنُكْم َأن تَ بَ رُّوا وتَ ت َُّقوا وُتْصِلُحوا بَ نْيَ النَّاِس واَّللَّ

(223) 
 (1192إعراب مفردات اآلية)

                                                           
/ 3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1197

318  / 3727  ) 
 (  1/177الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1193
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  اْلدول يف إعراب القرآن انظر-1192

 ( 2/377دمشق) –اإلميان 
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)الواو( استئنافّية )ال( ناهية جازمة )َتعلوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون 
اْلاللة مفعول به )عرضة( مفعول به ثان منصوب .. والواو فاعل )اَّلّل( لفظ 

)ألميان( جاّر وجمرور متعّلق بعرضه )أن( حرف مصدرّي ونصب )تربّوا( مضارع 
منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل )الواو( عاطفة )تتّقوا( مثل 

بدل  واملصدر املؤّول )أن تربّوا( يف حمّل جّر عطف بيان من )اميان( أو«1197» تربّوا
)الواو( عاطفة )تصلحوا( مثل تربّوا ...وكذلك أن تّتقوا, وأن تصلحوا  «1196» منه

)تصلحوا(, )الناس( مضاف إليه جمرور )الواو(   )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب
 استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )مسيع( خرب مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.

 روائعالبيانوالتفسري
يٌع - )وال ََتَْعُلوا اَّللََّ ُعْرَضًة أَلمْيَاِنُكْم َأن تَ بَ رُّوا وتَ ت َُّقوا وُتْصِلُحوا بَ نْيَ النَّاِس واَّللَُّ مسَِ

 -قال السعدي يف بياهنا إمجااًل مانصه:-(َعِليمٌ 
املقصود من اليمني والقسم تعظيم املقسم به, وتأكيد املقسم عليه, وكان هللا تعاىل 

ألميان, وكان مقتضى ذلك حفظها يف كل شيء, ولكن هللا تعاىل قد أمر حبفظ ا
استثىن من ذلك إذا كان الرب باليمني, يتضمن ترك ما هو أحب إليه, فنهى عباده 
أن جيعلوا أمياهنم عرضة, أي: مانعة وحائلة عن أن يربوا: أنيفعلوا خريا, أو يتقوا 

ب حنثه, وحرم إقامته شرا, أو يصلحوا بني الناس, فمن حلف على ترك واجب وج
على ميينه, ومن حلف على ترك مستحب, استحب له احلنث, ومن حلف على 
فعل حمرم, وجب احلنث, أو على فعل مكروه استحب احلنث, وأما املباح فينبغي 

 فيه حفظ اليمني عن احلنث.

                                                           
جيوز أن يكون الفعل على اإلجياب أي ال تكثروا احللف باَّلّل وإن كنتم بارّين مّتقني مصلحني, وجيوز أن يكون  - 1197

 الفعل على النفي, أي ال ِتلفوا باَّلّل أال تربّوا وال تّتقوا وال تصلحوا
 والتقوى. وجيوز أن ألن الرّب والتقوى واإلصالح هي موضع األميان ومآهلا. أي احللف على عدم القيام بالرب - 1196

 يكون املصدر املؤّول يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف أي. يف أن تربّوا .. متعّلق ب )عرضة(.
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ويستدل هبذه اآلية على القاعدة املشهورة, أنه "إذا تزامحت املصاحل, قدم أمهها 
ا تتميم اليمني مصلحة, وامتثال أوامر هللا يف هذه األشياء, مصلحة أكرب من "فهن

 ذلك, فقدمت لذلك.
يٌع { أي: ْلميع األصوات }  ُ مسَِ مث ختم اآلية هبذين االمسني الكرميني فقال: } َواَّللَّ
َعِليٌم { باملقاصد والنيات, ومنه مساعه ألقوال احلالفني, وعلمه ِبقاصدهم هل هي 

شر, ويف ضمن ذلك التحذير من جمازاته, وأن أعمالكم ونياتكم, قد استقر خري أم 
  (1198)علمها عنده.اه 

يٌع َعِليٌم { :وزاد أبو جعفر بياناً عند تفسري قوله تعاىل- ُ مسَِ -رمحه هللا–قال ف} َواَّللَّ
: 

يعين تعاىل ذكره بذلك:"وهللا مسيع" ملا يقوله احلالُف منكم باهلل إذا حلف 
فقال:"وهللا ال أبر وال أتقي وال أصلح بني الناس", ولغري ذلك من قيلكم 
وأميانكم"عليم" ِبا تقصدون وتبتغون حبلفكم ذلك, أخلري تريدون أم غريه" ألين 
عالم الغيوب وما تضمره الصدور, ال ختفى علّي خافية, وال ينكتم عين أمر َعَلن 

 فطهر, أو َخفي فَبَطن.
د ووعيٌد. يقول تعاىل ذكره: واتقون -:-هللارمحه -مث قال وهذا من هللا تعاىل ذكره هتدُّ

أيها الناس أن تظهروا بألسنتكم من القول, أو بأبدانكم من الفعل, ما هنيتكم عنه 
أو تضمروا يف أنفسكم وتعزموا بقلوبكم من اإلرادات والنيات بفعل ما زجرتكم  -

د عرَّفتكموها, فإيّن مطَّلع على مجيع ما عنه, فتستحقوا بذلك مين العقوبة اليت ق
 (1199).اه تعلنونه أو ُتسرُّونه

                                                           
 (  1/177الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1198
  3الناشر : مؤسسة الرسالة ) -,ِتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي  -1199

/326    /3762 ) 
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ُ َغُفوٌر  ُ بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم وَلِكن يُ َؤاِخذُُكم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم واَّللَّ ال يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَّ
 (222َحِليٌم )

 (1277إعراب مفردات اآلية)
 لفظ (اَّللّ ) به مفعول نصب حملّ  يف ضمري (كم)و مرفوع مضارع (يؤاخذ) نافية (ال

 جارّ  (أميان يف) ,(يؤاخذ) ب متعّلق وجمرور جارّ  (باللغو) مرفوع فاعل اْلاللة
 إليه مضاف (كم)و اللغو باملصدر أو اللغو من حال ِبحذوف متعّلق وجمرور

 والفاعل األول مثل (يؤاخذكم) له عمل ال استدراك حرف (لكن) عاطفة (الواو)
 ب متعّلق جرّ  حملّ  يف موصول اسم (ما) جرّ  حرف (الباء) هو تقديره مسترت ضمري

 مرفوع فاعل (قلوب )التأنيث تاء (التاء )ماض فعل (كسب,  «1271»يؤاخذكم)
 عليم مسيع اَّللّ  مثل (حليم غفور اَّللّ  )استئنافّية (الواو )إليه مضاف (كم)و
«1272.» 

 والتفسري البيان روائع
ُ َغُفوٌر )ال يُ َؤاِخذُُكُم - ُ بِاللَّْغِو يِف أمَْيَاِنُكْم وَلِكن يُ َؤاِخذُُكم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوبُُكْم واَّللَّ اَّللَّ

  -رمحه هللا -فسرها ابن العثيمني إمجااًل فقال (َحِليمٌ 
هلا معنيان؛ « يؤاخذ»: قوله تعاىل: } ال يؤاخذكم هللا باللغو يف إميانكم {؛ 

يف اللغة « اللغو»والثاين: املؤاخذة بإلزام الكفارة؛ و أحدمها: املؤاخذة بالعقوبة؛ 
؛ «ال واَّللَِّ »الشيء الساقط؛ واملراد به هنا اليمني اليت ال يقصدها احلالف, كقول: 

يف عرض حديثه؛ ويبني ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة: }ال يؤاخذكم « بلى وهللا»
[ أي نويتم 89ألميان{ ]املائدة: هللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم ِبا عقدمت ا

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1277

 ( 2/378دمشق) –اإلميان 
 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا, واملصدر املؤّول يف حمّل جّر متعّلق ب )يؤاخذكم(. - 1271
 يف اآلية السابقة. - 1272
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مجع ميني؛ وهو القسم؛ والقسم: تأكيد الشيء بذكر معظَّم « األميان»عقده؛ و 
 «.تاهلل», و«باهلل», و«وهللا»؛ مثل: -هي الواو, والباء, والتاء  -بصيغة خمصوصة 

قوله تعاىل: } ولكن يؤاخذكم ِبا كسبت قلوبكم {, يفسره قوله تعاىل: }ِبا عقدمت 
 [ .89ميان{ ]املائدة: األ

قوله تعاىل: } وهللا غفور حليم {؛ ملا ذكر اللغو من اليمني, واملنعقد منهما ختم 
هو الذي يؤخر « احلليم»؛ و « الغفور»اآلية هبذين االمسني الكرميني؛ وسبق معىن 

 (1277)العقوبة عن مستحقها.اه 
َ َغُفوٌر رَِّحيٌم   (227)لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمن نَِّسائِِهْم تَ َربُُّص أَْربَ َعِة َأْشُهٍر فَإن فَاُءوا فَإنَّ اَّللَّ

 (1273إعراب مفردات اآلية)
الالم( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب )

والواو فاعل )من نساء(  ...مقّدم )يؤلون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون 
جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من ضمري يؤولون أي متباعدين من نسائهم 

ص( مبتدأ مؤّخر مرفوع, )أربعة( و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )تربّ 
مضاف إليه جمرور )أشهر( مضاف إليه جمرور )الفاء( عاطفة )إّن( حرف شرط 
جازم )فاءوا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف حمّل جزم فعل الشرط .. والواو فاعل 
)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة 

 منصوب )غفور( خرب إّن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.اسم إّن 
 روائع البيان والتفسري

َ َغُفوٌر رَِّحيمٌ -  ()لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمن نَِّسائِِهْم تَ َربُُّص أَْربَ َعِة َأْشُهٍر فَإن فَاُءوا فَإنَّ اَّللَّ
 يف تفسريه: -رمحه هللا -قال البغوي-

                                                           
 (  61/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1277
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1273

 ( 2/379دمشق) –اإلميان 
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واملراد من اآلية: اليمني على ترك وطء املرأة, قال يؤلون أي ُيلفون, واأللية: اليمني 
(:كان ذلك 1272قتادة: كان اإليالء طالقا ألهل اْلاهلية, وقال سعيد بن املسيب )

من ضرار أهل اْلاهلية, كان الرجل ال ُيب امرأته وال يريد أن يتزوجها غريه, 
يه يف ابتداء فيحلف أن ال يقرهبا أبدا, فيرتكها ال أميا وال ذات بعل, وكانوا عل

 (1277) اإلسالم, فضرب هللا له أجال يف اإلسالم.اه 
 يف تفسريها مانصه:-رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-

قوله تعاىل: } فإن فاءوا { أي رجعوا إىل نسائهم بعد أن آلوا منهن؛ } فإن هللا 
غفور { أي يغفر هلم ما َترؤوا عليه من احللف على حرمان الزوجات من 

ألن حلفهم على أال يطؤوا ملدة أربعة أشهر اعتداء على حق املرأة؛ إذ إن حقوقهن؛ 
الرجل جيب عليه أن يعاشر زوجته باملعروف؛ وليس من العشرة باملعروف أن ُيلف 
اإلنسان أال يطأ زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة؛ لكنه 

كما قال تعاىل: }وإن ربك لذو   إذا رجع غفر هللا له؛ و} غفور { أي ذو مغفرة,
 ,[ ؛ واملغفرة هي سرت الذنب مع التجاوز عنه7مغفرة للناس على ظلمهم{ ]الرعد: 

                                                           
سعيد بن املسيب ابن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة, اإلمام, العلم, أبو حممد  -1272

 القرشي, املخزومي, عامل أهل املدينة.
ومسع: عثمان, وعليا, وزيد بن ثابت, وأبا موسى, وسعدا, وعائشة, وأبا هريرة, وابن عباس, وحممد بن  رأى عمر,

 مسلمة, وأم سلمة, وخلقا سواهم.
 وروى عن: أيب بن كعب مرسال, وبالل كذلك, وسعد بن عبادة كذلك, وأيب ذر, وأيب الدرداء كذلك.

 وكان زوج بنت أيب هريرة, وأعلم الناس حبديثه. 
 ال ابن سعد, وسعيد بن عفري, والزيادي, وغريهم: مات سنة مخس ومثانني.ق

 وقال ابن يونس: قال الليث: مات يف مجادى اآلخرة, سنة ست ومثانني.
قلت: األول أصح, وقد كان مات قبله ابنه أصبغ بستة عشر يوما, فحزن عليه, ومرض, ومات حبلوان؛ مدينة صغرية 

 أنشأها على بريد فوق مصر.
الرتمجة خمتصره من سري  -اش أخوه عبد امللك بعده, فلما جاءه نعيه, عقد بوالية العهد البنيه: الوليد, مث سليمان.وع

 (3/221أعالم النبالء للذهيب )
 ( 273/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1277
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؛ وهو ما يوضع على الرأس عند احلرب التقاء السهام؛ ويف «املغفر»مأخوذة من 
املغفر تغطية, ووقاية؛ و} رحيم { أي ذو رمحة, كما قال تعاىل: }وربك الغين ذو 

[ ؛ فهو مشتق من الرمحة املستلزمة للعطف, واحلنّو, 177]األنعام: الرمحة{ 
 (1276) واإلحسان, ودفع النقم اه 

يٌع َعِليٌم ) َ مسَِ  (226وإْن َعَزُموا الطَّالَق فَإنَّ اَّللَّ
 (1278إعراب مفردات اآلية)

الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )عزموا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف حمّل )
الفاء( , «1279» الشرط .. والواو فاعل )الطالق( مفعول به منصوبجزم فعل 

رابطة ْلواب الشرط )إّن اَّلّل مسيع عليم( سبق إعراب نظريها إّن اَّلّل غفور رحيم يف 
 اآلية السابقة.

 روائع البيان والتفسري
يٌع َعِليٌم - إمجاالً قال السعدي يف تفسريها ( )وإْن َعَزُموا الطَّالَق فَإنَّ اَّللََّ مسَِ

مانصه:} َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق { أي: امتنعوا من الفيئة, فكان ذلك دليال على 
رغبتهم عنهن, وعدم إرادهتم ألزواجهم, وهذا ال يكون إال عزما على الطالق, فإن 

 حصل هذا احلق الواجب منه مباشرة, وإال أجربه احلاكم عليه أو قام به.
يٌع َعِليٌم { فيه وعيد وهتديد, ملن ُيلف هذا احللف, ويقصد بذلك  } فَِإنَّ اَّللََّ مسَِ
املضارة واملشاقة.ويستدل هبذه اآلية على أن اإليالء, خاص بالزوجة, لقوله: } من 

                                                           
 ( 67/  2موقع العالمة العثيمني )مصدر الكتاب : -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1276
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1278

 ( 2/367دمشق) –اإلميان 
فعل عزم يتعدى إىل املفعول بنفسه أو بوساطة حرف اْلّر على, يقال عزم األمر وعلى األمر, فال ضرورة  - 1279
 ب الطالق منصوبا على نزع اخلافض كما جاء يف حاشية اْلمل.إلعرا
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نسائهم { وعلى وجوب الوطء يف كل أربعة أشهر مرة, ألنه بعد األربعة, جيرب إما 
 (1217) ق, وال يكون ذلك إال لرتكه واجبا.اه على الوطء, أو على الطال

ُ يِف  واْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروٍء وال ُيَِلُّ هَلُنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اَّللَّ
ِهنَّ يف َذِلَك إْن أَرَاُدوا أَْرَحاِمِهنَّ إن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاَّللَِّ واْليَ ْوِم اآلِخِر وبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  إْصالحاً وهَلُنَّ ِمْثُل اَلِذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة واَّللَّ
(228) 

 (1211إعراب مفردات اآلية)
)الواو( عاطفة )املطّلقات( مبتدأ مرفوع )يرتّبصن( مضارع مبيّن على السكون يف 

  رفع .. و)النون( ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل )بأنفس( جاّر وجمرور متعّلق بحمّل 
)يرتّبصن(, )هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه )ثالثة( ظرف زمان مفعول 

)يرتّبصن(, )قروء( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ال( نافية )ُيّل(   فيه متعّلق ب
)ُيّل( )أن(   )هّن( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بمضارع مرفوع )الالم( حرف جّر و

)أن(   حرف مصدرّي ونصب )يكتمن( مضارع مبيّن على السكون يف حمّل نصب ب
و)النون( ضمري متصل يف حمّل رفع فاعل.واملصدر املؤّول )أن يكتمن( يف حمّل رفع 

 فاعل ُيّل.
ض )اَّلّل( مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )خلق( فعل ما« 1212»)ما( اسم موصول 

)خلق(, )هّن( ضمري   لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )يف أرحام( جاّر وجمرور متعّلقب
مضاف إليه )إن( حرف شرط جازم )كن( فعل ماض ناقص مبيّن على السكون يف 

                                                           
  1/171الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1217

) 
ة ه ( نشر : دار الرشيد مؤسس1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1211

 ( 2/361دمشق) –اإلميان 
أي يكتمن خلق الولد .. وجيوز أن يكون اخللق دم احليض وحينئذ تكون )ما( نكرة موصوفة يف حمّل نصب,  - 1212

 واْلملة بعدها صفة هلا.
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حمّل جزم فعل الشرط .. و)النون( نون النسوة فاعل )يؤمّن( فعل مضارع مبيّن يف 
)يؤمن(, )الواو( عاطفة   ( جاّر وجمرور متعّلق بحمّل رفع .. و)النون( فاعل )باَّللّ 

)اليوم( معطوف على لفظ اْلاللة جمرور مثله )اآلخر( نعت لليوم جمرور مثله )الواو( 
عاطفة )بعولة( مبتدأ مرفوع و)هّن( ضمري مضاف إليه )أحّق( خرب مرفوع )برّد( 

ّر )ذا( اسم )أحّق(, )هن( ضمري مضاف إليه )يف( حرف ج  جاّر وجمرور متعّلق ب
, و)الالم( للبعد و)الكاف( «1217»)أحّق(   إشارة مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب

 ...للخطاب )إن( مثل األول )أرادوا( فعل ماض مبيّن على الضّم يف حمّل جزم 
والواو فاعل )إصالحا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و)هّن( 

ِبحذوف خرب مقّدم )مثل( مبتدأ مؤّخر مرفوع ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق 
, )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )عليهّن( مثل هلّن «1213»

متعّلق بصلة املوصول احملذوفة أي الذي يوجد عليهن )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق 
عاطفة , )الواو( «1212»بنعت ملثل ألنه ال يتعرف باإلضافة إليغاله يف التنكري 

)للرجال( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم, )عليهّن( مثل هلّن متعّلق 
ِبحذوف حال من درجة )درجة( مبتدأ مؤّخر مرفوع. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ 

 اْلاللة مبتدأ مرفوع )عزيز( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

يف  -رمحه هللا-قال الشنقيطي- َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروٍء ()واْلُمطَلََّقاُت يَ ت َ -
 تفسريها بتصرف يسري :

قوله تعاىل : )واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء( ظاهر هذه اآلية مشوهلا ْلميع 
املطلقات , ولكنه بني يف آيات أخر خروج بعض املطلقات من هذا العموم ,  

                                                           
هذا إذا كانت اإلشارة إىل العّدة, أي يستحّق رجعتها ما دامت يف العّدة ..وجيوز التعليق برّد إذا كانت اإلشارة  -1217

 ح.إىل النكا 
 وهو نعت ملنعوت حمذوف أي: وهلّن معاشرة باملعروف مثل الذي عليهّن من الواجبات. - 1213
 أو متعّلق باالستقرار وهو اخلرب احملذوف. - 1212
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وأوالت األمحال )على أن عدهتن وضع احلمل , يف قوله :  كاحلوامل املنصوص
[ وكاملطلقات قبل الدخول املنصوص على 3 \ الطالق] (أجلهن أن يضعن محلهن

أهنن ال عدة عليهن أصال , بقوله : )يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث 
طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن 

 [ .39 \ األحزابوسرحوهن سراحا مجيال (]
بني أن عدهتن ثالثة أشهر يف قوله : أما اللواِت ال ُيضن , لكرب أو صغر فقد 

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل )
 [ .3 \ الطالق] (ُيضن

 رمحه هللا: -.مث قال
وقد اختلف العلماء يف املراد بالقروء يف هذه اآلية الكرمية , هل هو األطهار أو 

 احليضات "
القرء بني الطهر واحليض كما ذكرنا , وممن ذهب إىل أن وسبب اخلالف اشرتاك 

مالك , والشافعي , وأم املؤمنني عائشة , وزيد بن  :املراد بالقرء يف اآلية الطهر
(, 1216( , وأبان بن عثمان )1217ثابت , وعبد هللا بن عمر , والفقهاء السبعة)

بأن القروء والزهري , وعامة فقهاء املدينة وهو رواية عن أمحد , وممن قال : 

                                                           
بعة )فقهاء املدينة املنورة( و هم من التابعني ,وهم عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود املتوىف الفقهاء الس-1217
ه ,وسعيد بن 176ه  ,والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق املتوىف سنة:93ه ,وعروة بن الزبري املتوىف سنة:98سنة:

ه ,وسليمان 93ن هشام املخزومي القرشي املتوىف سنة:ه,و أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث ب93املسيب املتوىف سنة:
 -رمحهم هللا مجيعاً -ه 99ه ,وخارجة بن زيد بن ثابت توىف سنة:176بن يسار املتوىف سنة:

م(: أول من كتب يف السرية  627 - 777ه  =  172 - 777أبان بن عثمان بن عفان األموي القرشي) - 1216
النبوية. وهو ابن اخلليفة عثمان. مولده ووفاته يف املدينة. شارك يف وقعة اْلمل مع عائشة. وتقدم عند خلفاء بين أمية 

ت, ومن فقهاء املدينة أهل الفتوى. ودون ما مسع من وكان من رواة احلديث الثقا 87إىل  67فويل إمارة املدينة سنة 
فأتلفها سليمان. وكانت فيه دعابة  82أخبار السرية النبوية واملغازي, وسلمها إىل سليمان بن عبد امللك يف حجه سنة 

أورد صاحب األغاين حكايات منها. وأصيب بالفاجل مع شئ من الصمم, فكان يؤتى به إىل املسجد, حمموال يف 
 (1/26للزركلي ) األعالم -.حمفة
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احليضات اخللفاء الراشدون األربعة , وابن مسعود , وأبو موسى , وعبادة بن 
, ومجاعة من التابعني وغريهم , وهو الرواية الصحيحة عن أمحد . (1218الصامت )

 (1219)اه 
قلت: واالختالف يف املقصود بالقرء احليض أو الطهر شائع بني أهل التفسري, -

ولنا يف تفسري القرطيب مسك اخلتام؛ فقد مجع وأفاد يف رفع هذا اإلشكال.وأنقل هنا  
 قال:–رمحه هللا  -كالمه

"وقيل: القرء, اخلروج إما من طهر إىل حيض أو من حيض إىل طهر, وعلى هذا 
ل: القرء االنتقال من الطهر إىل احليض, وال يرى اخلروج من قال الشافعي يف قو 

احليض إىل الطهر قرءا. وكان يلزم حبكم االشتقاق أن يكون قرءا, ويكون معىن قوله 
تعاىل:"َواْلُمطَلَّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروٍء". أي ثالثة أدوار أو ثالثة 

التني فقط, فتارة تنتقل من طهر إىل حيض, وتارة من انتقاالت, واملطلقة متصفة حب
حيض إىل طهر فيستقيم معىن الكالم, وداللته على الطهر واحليض مجيعا, فيصري 
االسم مشرتكا. ويقال: إذا ثبت أن القرء االنتقال فخروجها من طهر إىل حيض غري 

                                                           
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوفل, وامسه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن -1218

 اخلزرج, األنصاري اخلزرجي, أبو الوليد, وأمه قرة العني بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن.
واقل بين عوف بن اخلزرج, وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه شهد العقبة األوىل والثانية, وكان نقيباً عل الق

 وبني أيب مزئد الغنوي, وشهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وعبادة قال حممد بن كعب القرظي: مجع القرآن يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم مخسٌة من األنصار: معاذ بن جبل, 

 بن الصامت, وأيب بن كعب, وأبو أيوب, وأبو الدرداء.
وكان عبادة يعلم أهل الصفة القرآن, وملا فتح املسلمون الشام أرسله عمر بن اخلطاب. وأرسل " معه " معاذ بن جبل 

هللا, وفضالة بن وأبا الدرداء, ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفقهوهم يف الدين, روى عنه أنس بن مالك, وجابر بن عبد 
عبيد, واملقدام بن عمرو بن معد يكرب, وأبو أمامة الباهلي, ورفاعة بن رافع, وأوس بن عبد هللا الثقفي, وشرحبيل بن 

 حسنة, وكلهم صحاىب. وروى عنه مجاعة من التابعني.
بتصرف )  -الثريترمجته يف أسد الغابة البن ا انظرقال األوزاعي: أول من ويل قضاء فلسطني عبادة بن الصامت.

2/63) 
 –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 1219

 ( 96/  1لبنان)
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ا به, وهو مراد باآلية أصال, ولذلك مل يكن الطالق يف احليض طالقا سنيا مأمور 
الطالق للعدة, فإن الطالق للعدة ما كان يف الطهر, وذلك يدل على كون القرء 
مأخوذا من االنتقال, فإذا كان الطالق يف الطهر سنيا فتقدير الكالم: فعدهتن ثالثة 
انتقاالت, فأوهلا االنتقال من الطهر الذي وقع فيه الطالق, والذي هو االنتقال من 

ن اللغة ال تدل عليه, ولكن عرفنا بدليل آخر, أن قرءا, ألحيض إىل طهر مل جيعل 
هللا تعاىل مل يرد االنتقال من حيض إىل طهر, فإدا خرج أحدمها عن أن يكون مرادا 
بقي اآلخر وهو االنتقال من الطهر إىل احليض مرادا, فعلى هذا عدهتا ثالثة 

كاملة إذا كان الطالق   انتقاالت, أوهلا الطهر, وعلى هذا ميكن استيفاء ثالثة أقراء
يف حالة الطهر, وال يكون ذلك محال على اجملاز بوجه ما. قال إلكيا 

 (:1227الطربي)
وهذا نظر دقيق يف غاية االَتاه ملذهب الشافعي, وميكن أن نذكر يف ذلك سرا 
اليبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة, وهو أن االنتقال من الطهر إىل احليض إمنا 

على براءة الرحم, فإن احلامل ال ِتيض يف الغالب فبحيضها علم  جعل قرءا لداللته
براءة رمحها. واالنتقال من حيض إىل طهر خبالفه, فان احلائض جيوز أن ِتبل يف 
أعقاب حيضها, وإذا متادى أمد احلملوقوى الولد انقطع دمها, ولذلك متتدح 

                                                           
 هو العالمة, شيخ الشافعية, ومدرس النظامية, أبو احلسن علي بن حممد بن علي الطربي, اهلراسي.  - 1227

 (وإىل أن مات.397احلرمني, وبرع يف املذهب وأصوله, وقدم بغداد, فويل النظامية سنة)رحل, فتفقه بإمام 
 خترج به األئمة, وكان أحد الفصحاء, ومن ذوي الثروة واحلشمة, له تصانيف حسنة  .

 حممد بن غالب, وأبو طاهر السلفي.روى عنه:سعد اخلري, وعبد هللا بن  حدث عن:زيد بن صاحل اآلملي, ومجاعة.
ل السلفي:مسعت الفقهاء يقولون:كان اْلويين يقول يف تالمذته إذا ناظروا:التحقيق للخوايف, واْلريان للغزايل, والبيان قا

 للكيا.
 مات إلكيا:يف احملرم, سنة أربع ومخس مائة, وله ثالث ومخسون سنة وشهران, وكانوا يلقبونه مشس اإلسالم  .

بأنه باطين, فقبض عليه السلطان حممد, فشهدوا برباءة الساحة, فأطلق . قال ابن األثري:اهتمإلكيا مدرس النظامية 
 (19/722سري أعالم النبالء للذهيب)-قلت:وصنف كتابا يف الرد على مفردات اإلمام أمحد  , فلم ينصف فيه.
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 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه العرب حبمل نسائهم يف حالة الطهر, وقد مدحت عائشة رسول هللا
 «:1221»َوَسلََّم بقول الشاعر 

 ومربّإ من كل غرّب حيضة ... وفساد مرضعة وداء مغيل
اللسان يف تأويل  وأهليعىن أن أمه مل ِتمل به يف بقية حيضها. فهذا ما للعلماء 

القرء. وقالوا: قرأت املرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت. وقرأت أيضا إذا محلت. 
على أن القرء الوقت, فإذا قلت: واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة أوقات, واتفقوا 

صارت اآلية مفسرة يف العدد حمتملة يف املعدود, فوجب طلب البيان للمعدود من 
" وال خالف أنه يؤمر بالطالق وقت  هِتِنَّ غريها, فدليلنا قول هللا تعاىل:"َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

" يعىن وقتا تعتد الطهر فيجب أن يكون هو ا ملعترب يف العدة, فإنه قال:"َفطَلُِّقوُهنَّ
َة". يريد ما تعتد به املطلقة وهو الطهر الذي تطلق  به, مث قال تعاىل:"َوَأْحُصوا اْلِعدَّ
فيه, وقال َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم لعمر:"مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث 

اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء". أخرجه مسلم وغريه. ِتيض مث تطهر فتلك العدة 
وهو نص يف أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة, وهو الذي تطلق فيه النساء. وال 

حال احليض مل تعتد بذلك احليض, ومن طلق يف حال  خالف أن من طلق يف
 (1222)الطهر فإهنا تعتد عند اْلمهور بذلك الطهر, فكان ذلك أوىل.اه 

لُّ هَلُنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اَّللَُّ يف أَْرَحاِمِهنَّ إن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاَّللَِّ واْليَ ْوِم اآلِخِر - )وال ُيَِ
 ماخمتصره: -رمحه هللا –بن العثيمني اقال العالمة -( 

قوله تعاىل: } وال ُيل هلن أن يكتمن { أي خيفني } ما خلق هللا يف أرحامهن {  
مل؛ فال ُيل هلا أن تكتم احلمل؛ و} أرحامهن { مجع رحم؛ وهو مقر أي من احل

احلمل؛ ومسي رمحاً؛ ألنه ينضم على اْلنني, وُيفظه؛ فهو كذوي األرحام من 
 انضمامهم على قريبهم, وحنوهم عليه, وعطفهم عليه.

                                                           
 هو أبو كبري اهلذيل )عن اللسان(. - 1221
 (  112-7/113) القاهرة – دارالكتباملصرية:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اْلامع--1222
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قوله تعاىل: } إن كن يؤمن باهلل واليوم اآلخر { هذه اْلملة فيها إغراء اللتزام 
احلكم السابق؛ وهي تشبه التحدي؛ يعين إن كن صادقات يف اإلميان باهلل, واليوم 

 (1227) اآلخر فال يكتمن محلهن؛ واملراد ب } اليوم اآلخر { يوم القيامة.اه 
وزاد السعدي بيانًا فقال :أما كتمان احليض, بأن استعجلت وأخربت به وهي  -

ا لغريه وما يتفرع عن ذلك من كاذبة, ففيه من انقطاع حق الزوج عنها, وإباحته
الشر, كما ذكرنا, وإن كذبت وأخربت بعدم وجود احليض, لتطول العدة, فتأخذ 

 منه نفقة غري واجبة عليه, بل هي سحت عليها حمرمة من جهتني:
من كوهنا ال تستحقه, ومن كوهنا نسبته إىل حكم الشرع وهي كاذبة, ورِبا راجعها 

سفاحا, لكوهنا أجنبية عنه, فلهذا قال تعاىل: } بعد انقضاء العدة, فيكون ذلك 
لُّ هَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اَّللَُّ يف أَْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  {  َوال ُيَِ

 [ 172. ] ص 
ّن باهلل فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إمياهنن باهلل واليوم اآلخر, وإال فلو آم

 واليوم اآلخر, وعرفن أهنن جمزيات عن أعماهلن, مل يصدر منهن شيء من ذلك.
ويف ذلك دليل على قبول خرب املرأة, عما خترب به عن نفسها, من األمر الذي ال 

 (1223)اه يطلع عليه غريها, كاحليض واحلمل وحنوه 
أَرَاُدوا إْصالحًا وهَلُنَّ ِمْثُل اَلِذي َعَلْيِهنَّ )وبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ يف َذِلَك إْن -

قال ابن كثري يف تفسريها -(بِاْلَمْعُروِف ولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة واَّللَُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 
 ماخمتصره :

: وزوجها : } َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ يف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصالًحا { أيقوله تعاىل
الذي طلقها أحق بردهتا ما دامت يف عدهتا, إذا كان مراده بردهتا اإلصالح 

فأما املطلقات البوائن فلم يكْن حاَل نزول هذه اآلية  ,وهذا يف الرجعيات ,واخلري
                                                           

 (  62/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1227
 ( 171/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1223
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مطلقة بائن, وإمنا صار ذلك ملا ُحصروا يف الطلقات الثالث, فأما حال نزول 
امرأته وإن طلقها مائة مرة, فلما قصروا يف  هذه اآلية فكان الرجل أحّق برجعة

اآلية اليت بعدها على ثالث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغري بائن. 
 (1222)اه 

 ماخمتصره: -رمحه هللا –وأضاف السعدي -
قال تعاىل: } َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ يف َذِلَك { أي: ألزواجهن ما دامت مرتبصة  

يف تلك العدة, أن يردوهن إىل نكاحهن } ِإْن أَرَاُدوا ِإْصالًحا { أي: رغبة وألفة 
 ومودة.

ومفهوم اآلية أهنم إن مل يريدوا اإلصالح, فليسوا بأحق بردهن, فال ُيل هلم أن 
جعوهن, لقصد املضارة هلا, وتطويل العدة عليها, وهل ميلك ذلك مع هذا يرا

اْلمهور على أنه ميلك ذلك مع التحرمي, والصحيح أنه إذا مل ؛ القصد" فيه قوالن
يرد اإلصالح ال ميلك ذلك, كما هو ظاهر اآلية الكرمية, وهذه حكمة أخرى يف 

ه هلا, فجعلت له هذه املدة, هذا الرتبص, وهي: أنه رِبا أن زوجها ندم على فراق
 ليرتوى هبا ويقطع نظره.

وهذا يدل على حمبته تعاىل لأللفة بني الزوجني, وكراهته للفراق, كما قال النيب صلى 
 ]حديث ضعيف ُيذف[هللا عليه وسلم: "أبغض احلالل إىل هللا الطالق"

فليس وهذا خاص يف الطالق الرجعي, وأما الطالق البائن, :-رمحه هللا-مث قال
البعل بأحق برجعتها, بل إن تراضيا على الرتاجع, فال بد من عقد جديد جمتمع 

 الشروط.
مث قال تعاىل: } َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف { أي: وللنساء على بعولتهن 

 من احلقوق واللوازم مثل الذي عليهن ألزواجهن من احلقوق الالزمة واملستحبة.

                                                           
 ( 779/ 1بة للنشر والتوزيع)الناشر : دار طي -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1222
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احلقوق بني الزوجني يرجع إىل املعروف, وهو: العادة اْلارية يف ذلك البلد ومرجع 
وذلك الزمان من مثلها ملثله, وخيتلف ذلك باختالف األزمنة واألمكنة, واألحوال, 

 واألشخاص والعوائد.
الكل  -ويف هذا دليل على أن النفقة والكسوة, واملعاشرة, واملسكن, وكذلك الوطء 

 فهذا موجب العقد املطلق. يرجع إىل املعروف,
 وأما مع الشرط, فعلى شرطهما, إال شرطا أحل حراما, أو حرم حالال.

} َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة { أي: رفعة ورياسة, وزيادة حق عليها, كما قال تعاىل: 
َل اَّللَُّ بَ ْعَضُهْم َعَلى  بَ ْعٍض َوِبَا أَنْ َفُقوا ِمْن } الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضَّ

 أَْمَواهلِِْم { .
ومنصب النبوة والقضاء, واإلمامة الصغرى والكربى, وسائر الواليات خمتص 

 بالرجال, وله ضعفا ما هلا يف كثري من األمور, كاملرياث وحنوه.
مجيع  } َواَّللَُّ َعزِيٌز َحِكيٌم { أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له

 األشياء, ولكنه مع عزته حكيم يف تصرفه.
وخيرج من عموم هذه اآلية, احلوامل, فعدهتن وضع احلمل, والالِت مل يدخل هبن, 
فليس هلن عدة, واإلماء, فعدهتن حيضتان, كما هو قول الصحابة رضي هللا عنهم, 

 (1227) وسياق اآليات يدل على أن املراد هبا احلرة. اه 
 

لُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوا ممَّا الطَّالُق  َمرَّتَاِن فَإْمَساٌك ِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِإْحَساٍن وال ُيَِ
 آتَ ْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إالَّ َأن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفال

فْ َتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تَ ْعَتُدوَها وَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما ا
 (229فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن )

                                                           
 171/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1227

) 
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 (1226)إعراب مفردات اآلية
)الطالق( مبتدأ مرفوع )مرّتان( خرب مرفوع وعالمة الرفع األلف )الفاء( عاطفة  

)إمساك( مبتدأ مرفوع, واخلرب حمذوف تقديره واجب عليكم وهو متقّدم على املبتدأ 
)ِبعروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت إلمساك أو باملصدر إمساك )أو( 

ثله )بإحسان( جّر وجمرور حرف عطف )تسريح( معطوف على إمساك مرفوع م
 متعّلق بنعت لتسريح أو باملصدر تسريح.

)الواو( عاطفة )ال( نافية )ُيّل( مضارع مرفوع )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري  
)ُيّل(, )أن( حرف مصدرّي ونصب )تأخذوا(   مّتصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب

( حرف جّر و)ما( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون والواو فاعل )من
)آتيتم( فعل « 1228»اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من شيئا 

ماض مبيّن على السكون ..و)التاء( فاعل وامليم حرف ْلمع الذكور )الواو( حرف 
زائد إلشباع حركة امليم )هّن( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )شيئا( مفعول 

 ل الثاين لفعل آتيتموهّن حمذوف تقديره آتيتموهّن إيّاه.به عامله تأخذوا, واملفعو 
 واملصدر املؤّول )أن تأخذوا( يف حمّل رفع فاعل ُيّل.

)إاّل( أداة استثناء )أن( حرف مصدرّي ونصب )خيافا( مضارع منصوب وعالمة 
 النصب حذف النون, و)األلف( فاعل.

وف على حذف مضاف, واملصدر املؤّول )أن خيافا( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذ
واْلاّر واجملرور ِبفهومه اخلاّص احملدود مستثىن من أعّم األحوال قبل أداة االستثناء 

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1226

 ( 2/363دمشق) –اإلميان 
 أو متعّلق ب )تأخذوا(.-1228
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, )أن( مثل األول )ال( نافية )يقيما( مثل خيافا )حدود( مفعول به منصوب «1229»
 )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور.

 عامله خيافا. واملصدر املؤّول )أاّل يقيما( يف حمّل نصب مفعول به
)الفاء( استئنافّية )إن( حرف شرط جازم )خفتم( فعل ماض مبيّن على السكون يف  

حمّل جزم فعل الشرط .. و)مت( ضمري فاعل )أاّل يقيما حدود اَّلّل( سبق 
 إعراهباواملصدر املؤّول )أاّل يقيما( يف حمّل نصب مفعول به عامله خفتم.

ية للجنس )جناح( اسم ال مبيّن على الفتح يف )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( ناف
حمّل نصب )عليهما( مثل لكم متعّلق ِبحذوف خرب ال )يف( حرف جّر )ما( اسم 

, )افتدت( فعل ماض مبيّن «1277»موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق باخلرب احملذوف 
يث )الباء( على الفتح املقّدر علىاأللف احملذوفة اللتقاء الساكنني. و)التاء( تاء التأن

 )افتدت(.  حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب
)ِت( اسم إشارة مبيّن على السكون الظاهر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف 
حمّل رفع مبتدأ و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )حدود( خرب مرفوع )اَّلّل( لفظ 

واب شرط مقّدر )ال( ناهية جازمة اْلاللة مضاف إليه جمرور )الفاء( رابطة ْل
)تعتدوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل و)ها( ضمري 
مفعول به )الواو( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يتعّد( 
مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

ل به منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الفاء( رابطة )حدود( مفعو 
ْلواب الشرط )أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ و)الكاف( 

                                                           
تقدير املعىن: ال ُيل لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهّن شيئا يف كّل حال من األحوال إال يف حال خوف الزوجني  -1229

من عدم إقامة حدود اَّلّل, وحينئذ يصّح األخذ وُيّل. وأبو حّيان جيعله استثناء مفرغا وهو املفعول ألجله أي ال ُيّل 
 إقامة حدود اَّلّل فذلك هو املبيح لكم األخذ. لكم أن تأخذوا بسبب من األسباب إال خوفا من عدم

 جيوز أن يكون )ما( نكرة موصوفة يف حمل جّر, واْلملة بعدها صفة هلا. - 1277
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, )الظاملون( خرب املبتدأ أولئك, مرفوع «1271»حرف خطاب )هم( ضمري فصل 
 وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا -قال البغوي-تَاِن فَإْمَساٌك ِبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإْحَساٍن ()الطَّالُق َمرَّ -

قوله تعاىل: } الطَّالُق َمرَّتَاِن { روي عن عروة بن الزبري قال: كان  يف تفسريه:
الناس يف االبتداء يطلقون من غري حصر وال عدد, وكان الرجل يطلق امرأته, فإذا 
قاربت انقضاء عدهتا راجعها مث طلقها كذلك مث راجعها يقصد مضارهتا فنزلت هذه 

ق الذي ميلك الرجعة عقيبه مرتان, فإذا طلق اآلية } الطَّالُق َمرَّتَاِن { يعين الطال
 ثالثا فال ِتل له إال بعد نكاح زوج آخر.

قوله تعاىل: } فَِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف { قيل: أراد باإلمساك الرجعة بعد الثانية, 
والصحيح أن املراد منه: اإلمساك بعد الرجعة, يعين إذا راجعها بعد الرجعة الثانية 

ملعروف, واملعروف كل مايعرف يف الشرع, من أداء حقوق فعليه أن ميسكها با
النكاح وحسن الصحبة } َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن { أن يرتكها بعد الطالق حىت 

 تنقضي عدهتا وقيل الطلقة الثالثة.
قوله تعاىل: } أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن { وصريح اللفظ الذي يقع به الطالق من غري 

والفراق والسراح, وعند أيب حنيفة الصريح هو لفظ الطالق  نية ثالثة: الطالق
فحسب, ومجلة احلكم فيه أن احلر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتني بعد الدخول هبا 
جيوز له مراجعتها بغري رضاها ما دامت يف العدة, وإن مل يراجعها حىت انقضتعدهتا, 

كاح جديد بإذهنا, وإذن أو طلقها قبل الدخول هبا أو خالعها فال ِتل له إال بن
وليها فإن طلقها ثالثا فال ِتل له, ما مل تنكح زوجا غريه, وأما العبد إذا كانت ِتته 

 (1272) امرأة, فطلقها طلقتني, فإهنا ال ِتل له إال بعد نكاح زوج آخر..اه 
                                                           

 جيوز أن يكون ضمريا منفصال مبتدأ خربه الظاملون واْلملة خرب أولئك. - 1271
 ( 267/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1272
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 -)الطالق مرتان( تنبيهات هامة قال وأضاف ابن العثيمني يف تفسري قوله تعاىل-
 :-رمحه هللا

جواز الطالق الثالث املتفرق؛ لقوله تعاىل: } الطالق مرتان { إىل أن قال: } فإن 
طلقها { يعين الثالثة؛ فهنا ال شك أن الطالق متفرق؛ ألنه تعاىل قال: } الطالق 
مرتان {؛ مث أدخل الفداء بينهما وبني الطالق الثالث؛ فدل هذا على أنه طالق 

ا مجع الثالث مجيعًا يف دفعة واحدة, مثل أن متفرق؛ وهذا جائز باإلمجاع؛ أما إذ
أنت »يريد الثالث؛ أو « أنت طالق طالقطالق», أو «أنت طالق ثالثاً »يقول: 

؛ فقد اختلف أهل العلم يف جواز ذلك؛ فمنهم من «طالق, أنت طالق, أنت طالق
؛ ومنهم من قال بتحرميه, -فتبني به املرأة بينونة كربى  -قال بإباحته, ونفوذه 

نفوذه؛ ومنهم من قال بتحرميه, ويقع واحدة؛ ومنهم من قال بتحرميه, وأنه ال يقع و 
ال واحدة, وال أكثر؛ فإذًا األقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرام, وأنه ال يقع إال 
واحدة؛ وهذا هو الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب, 

لقها بعد طالق مرتني؛ والطالق مرتني ال والسنة؛ ألنه ال تقع البينونة إال إذا ط
يكون إال إذا كان بينهما رجعة, أو عقد؛ أما أن يرسل طالقاً بعد طالق فهذا ليس 

 (1277) اه بشيء.
)وال ُيَِلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوا ممَّا آتَ ْيُتُموُهنَّ َشْيئًا إالَّ َأن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَإْن -

 ْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِِه (ِخْفتُ 
 رمحه هللا يف بياهنا ماخمتصره: -قال ابن كثري-

أي ال ُيل لكم أن ُتَضاِجروهن وتضّيقوا عليهن, ليفتدين منكم ِبا أعطيتموهن من 
األصدقة أو ببعضه, كما قال تعاىل: } َوال تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُهنَّ 

عن طيب  [ فأما إن وهبته املرأة شيًئا19ِإال َأْن يَْأِتنَي بَِفاِحَشٍة ُمبَ يَِّنٍة { ]النساء:
نفس منها. فقد قال تعاىل: } فَِإْن ِطنْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا 

                                                           
 ( 88/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1277
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[ وأما إذا تشاقق الزوجان, ومل تقم املرأة حبقوق الرجل وأبغضته ومل 3{ ]النساء:
ا, وال تقدر على معاشرته, فلها أن تفتدي منه ِبا أعطاها, وال حرج عليها يف بذهل

لُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ممَّا آتَ ْيُتُموُهنَّ  عليه يف قبول ذلك منها؛ وهلذا قال تعاىل: } َوال ُيَِ
َشْيًئا ِإال َأْن خَيَافَا َأال يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأال يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفال ُجَناَح 

 (1273){ اآلية..اه  َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِهِ 
( هللا )فَإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدودَ من وأضاف أبو جعفر الطربي يف تفسرياملقصود  -

 :-رمحه هللا -فقال يف اآلية
فإن قال قائل: وأية حال احلال اليت خياف عليهما أن ال يقيما حدود هللا, حىت 

 جيوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها"
ه, حىت خياف عليها ترك طاعة هللا فيما لزمها غضتَ نشوزها وإظهارها له بِ قيل: حال 

بتقصريها يف أداء حقوقه اليت ألزمها هللا  -لزوجها من احلق, وخياف على زوجها 
هلرتكه أداء الواجب هلا عليه. فذلك حني اخلوف عليهما أن ال يقيما حدود هللا 

احلال اليت أباح النيب صلى هللا عليه فيطيعاه فيما ألزم كل واحد منهما لصاحبه, و 
وسلم لثابت بن قيس بن مشاس أخذ ما كان آتى زوجته إذ نشزت عليه, بغضا منها 

 (1272)له.اه 
وذكر ابن العثيمني بياناً شافياً لطبيعة اخللع والفداء يف اآلية وأن ذلك ليس بطالق -

 فقالفي تفسريه مانصه:
[ , مث قال 229ن اخللع ليس بطالق؛ لقوله تعاىل: }الطالق مرتان{ ]البقرة: إ

تعاىل: }فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به{ ]البقرة: 
[ , مث قال تعاىل: } فإن طلقها فال ِتل له { اآلية؛ ولو كان اخللع طالقاً 229
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لطلقة الرابعة؛ وهذا خالف إمجاع لكان قوله تعاىل: } فإن طلقها { هي ا
املسلمني؛ ألن املرأة تبني بالطالق الثالث بإمجاعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إىل 
أن اخللع إذا وقع بلفظ الطالق صار طالقاً؛ واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن 

, وقال: إن هذا هو ظاهر اآلية؛ -ولو بلفظ الطالق  -اخللع فسخ بأي لفظ كان 
اىل قال: }فال جناح عليهما فيما افتدت{ ؛ ومل يذكر صيغة معينة؛ ألنه إمنا ألنه تع

يعترب يف العقود ِبعانيها ال بألفاظها؛ فما دام هذا الطالق الذي وقع من الزوج إمنا 
فهذا ال ميكن أن نعده طالقًا ولو وقع  -وقع بفداء من املرأة افتدت نفسها به 

من أنه  -فإنه منظور فيه إىل املعىن؛ وما قاله غريه بلفظ الطالق؛ وما ذكره رمحه هللا 
فقد نظر فيه إىل اللفظ؛ وال ريب أن من تأمل  -إذا وقع بلفظ الطالق كان طالقاً 

الشريعة وجد أهنا تعتين باملعىن أكثر من االعتناء باللفظ؛ أما األلفاظ فهي قوالب 
كما أنك إذا ألبست   للمعاين؛ وأنت إذا ألبست املرأة ثوب رجل ال تكون رجاًل؛

رجاًل ثوب امرأة مل يكن امرأة؛ فاأللفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا 
 (1277) ه ا. صار املعىن هو التخلص من الزوج هبذا الفداء فكيف ُيسب طالقاً"!

 (ُم الظَّاِلُمونَ )تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تَ ْعَتُدوَها وَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَُأْولَِئَك هُ -
 :-رمحه هللا -فسر معناها ابن العثيمني فقال-

قوله تعاىل: } تلك حدود هللا {؛ املشار إليه ما سبق من األحكام, والشرائع؛ و} 
 حدود هللا { أي شرائعه. قوله تعاىل: } فال تعتدوها { أي ال تتجاوزوها؛ وقال

تعاىل: } فال تعتدوها {؛ وأما إذا  العلماء: إذا كانت احلدود مما جيب فعله قال 
 كانت احلدود من احملرمات فإنه تعاىل يقول: } فال تقربوها {.
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قوله تعاىل: } ومن يتعد { أي يتجاوز } حدود هللا { املراد هبا هنا أوامره؛ 
واْلملة: اسم الشرط, وفعل الشرط؛ وقوله تعاىل: } فأولئك هم الظاملون {: 

 (1276) ول } الظاملون { ليفيد العموم.اه جواب الشرط؛ ومل يذكر مفع
َرُه فَإن طَلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما  لُّ َلُه ِمْن بَ ْعُد َحىتَّ تَنِكَح َزْوجاً َغي ْ فَإن طَلََّقَها َفال ِتَِ

لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن َأن يَ تَ َراَجَعا إن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ وتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ يُ بَ يِّنُ َها 
(277) 

 (1278)إعراب مفردات اآلية
)الفاء( استئنافّية )إن( حرف شرط جازم )طّلق( فعل ماض مبيّن على الفتح يف  

حمّل جزم فعل الشرط و)ها( ضمري يف حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت 
ع والفاعل تقديره هو )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( نافية )ِتّل( مضارع مرفو 

  ضمري مسترت تقديره هي )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب
)ِتّل(,   )ِتّل(, )من( حرف جّر )بعد( اسم مبيّن على الضّم يف حمّل جّر متعّلق ب

)أن( مضمرة, والفاعل   )حىّت( حرف غاية وجّر ِبعىن إاّل )تنكح( مضارع منصوب ب
ضمري مسترت تقديره هي )زوجا( مفعول به منصوب )غريه( نعت لزوج منصوب 

 مثله, واهلاء ضمري مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه.
 )ِتّل(.  )حىّت( متعّلق ب  واملصدر املؤّول )أن تنكح( يف حمّل جّر ب

وج الثاين )الفاء( رابطة )الفاء( عاطفة )إن طّلقها( مثل األوىل والفاعل يعود إىل الز 
ْلواب الشرط )ال( نافية للجنس )جناح( اسم ال مبيّن على الفتح يف حمّل نصب 
)على( حرف جّر و)مها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ال )أن( حرف 
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مصدرّي ونصب )يرتاجعا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون .. 
 و)األلف( ضمري فاعل.

ل )أن يرتاجعا( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف تقديره يف, واْلاّر واملصدر املؤوّ 
 واجملرور متعّلق خبرب ال احملذوف.

)إن( حرف شرط جازم )ظّن( فعل ماض يف حمّل جزم فعل الشرط و)األلف( ضمري 
 فاعل )أن( مثل األول )يقيما( مثل يرتاجعا.

)ظّن(, واملفعول الثاين   لواملصدر املؤّول )أن يقيما( يف حمّل نصب مفعول به أول 
, )حدود( مفعول به منصوب «1279»مقّدر أي إن ظّنا إقامة حدود اَّلّل حاصلة 

)اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )تلك حدود اَّلّل( سبق إعراهبا 
يف اآلية السابقة )يبنّي( مضارع مرفوع, والفاعل هو و)ها( ضمري مفعول به )لقوم( 

 )يبنّي( )يعلمون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.  رور متعّلق بجاّر وجم
 روائع البيان والتفسري

َرُه فَإن طَلََّقَها َفال ُجَناَح -  )فَإن طَلََّقَها َفال ِتَِلُّ َلُه ِمْن بَ ْعُد َحىتَّ تَنِكَح َزْوجًا َغي ْ
 –رمحه هللا  –قال السعدي  ( َعَلْيِهَما َأن يَ تَ َراَجَعا إن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ 

لُّ َلُه ِمْن بَ ْعُد  ماخمتصره: يقول تعاىل: } فَِإْن طَلََّقَها { أي: الطلقة الثالثة } َفال ِتَِ
َرُه { أي: نكاحا صحيحا ويطؤها, ألن النكاح الشرعي ال  َحىتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ

 يكون إال صحيحا, ويدخل فيه العقد والوطء, وهذا باالتفاق.
ة, فإن قصد به ِتليلها لألول, فليس ويشرتطأن يكون نكاح الثاين, نكاح رغب

 بنكاح, وال يفيد التحليل.
 :-رمحه هللا -مث قال
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فإذا تزوجها الثاين راغبا ووطئها, مث فارقها وانقضت عدهتا } َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما {  
أي: على الزوج األول والزوجة } َأْن يَ تَ َراَجَعا { أي: جيددا عقدا جديدا بينهما, 

 إلضافته الرتاجع إليهما, فدل على اعتبار الرتاضي.
ا ُحُدوَد اَّللَِّ { بأن يقوم كل منهما, ولكن يشرتط يف الرتاجع أن يظنا } َأْن يُِقيمَ 

حبق صاحبه, وذلك إذا ندما على عشرهتما السابقة املوجبة للفراق, وعزما أن 
 يبدالها بعشرة حسنة, فهنا ال جناح عليهما يف الرتاجع.

ومفهوم اآلية الكرمية, أهنما إن مل يظنا أن يقيما حدود هللا, بأن غلب على ظنهما 
باقية, والعشرة السيئة غري زائلة أن عليهما يف ذلك جناحا, ألن أن احلال السابقة 

 مجيع األمور, إن مل يقم فيها أمر هللا, ويسلك هبا طاعته, مل ُيل اإلقدام عليها.
ويف هذا داللة على أنه ينبغي لإلنسان, إذا أراد أن يدخل يف أمر من األمور, 

رأى من نفسه قوة على  خصوصا الواليات الصغار والكبار, نظر يف نفسه, فإن
 (1237) أحجم.اه ذلك, ووثق هبا, أقدم, وإال 

 :-رمحه هللا–قال أبو جعفر الطربي ( )وتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ يُ بَ يِّنُ َها لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ -
يعين تعاىل ذكره بقوله:"وتلك حدود هللا" هذه األمور اليت بينها لعباده يف الطالق 
والرجعة والفدية والعدة واإليالء وغري ذلك مما يبينه هلم يف هذه اآليات"حدود هللا" 
معامل فصول حالله وحرامه, وطاعته ومعصيته"يبينها" يفصلها, فيميز بينها, 

إذا بينها هللا هلم, فيعرفون أهنا من عند هللا,  ويعرفهم أحكامها لقوم يعلموهنا
فيصدقون هبا, ويعملون ِبا أودعهم هللا من علمه, دون الذين قد طبع هللا على 
قلوهبم, وقضى عليهم أهنم ال يؤمنون هبا, وال يصدقونبأهنا من عند هللا, فهم 

ي يعلمون جيهلون أهنا من هللا, وأهنا تنزيل من حكيم محيد. ولذلك خص القوم الذ
بالبيان دون الذين جيهلون, إذ كان الذين جيهلون أهنا من عنده قد آيس نبيه حممدا 
صلى هللا عليه وسلم من تصديق كثري منهم هبا, وإن كان بينها هلم من وجه احلجة 
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عليهم ولزوم العمل هلم هبا, وإمنا أخرجها من أن تكون بيانا هلم من وجه تركهم 
 (1231) اإلقرار والتصديق به.اه

وإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ ِبَْعُروٍف وال 
مُتِْسُكوُهنَّ ِضَراراً لِّتَ ْعَتُدوا وَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه وال تَ تَِّخُذوا آيَاِت اَّللَِّ ُهُزواً 

َمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم وَما أَنَزَل َعَلْيُكم ِمَن الِكَتاِب واحلِْْكَمِة يَِعُظُكم بِِه وات َُّقوا واذُْكُروا نِعْ 
َ واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم )  (271اَّللَّ

 (1232)إعراب مفردات اآلية
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل يتضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب  

متعّلق ِبضمون اْلواب )طّلق( فعل ماض مبيّن على السكون و)مت( ضمري يف حمّل 
رفع فاعل )النساء( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )بلغن( فعل ماض مبيّن على 

ه منصوب و)هّن( ضمري مّتصل السكون .. و)النون( ضمري فاعل )أجل( مفعول ب
مضاف إليه, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )أمسكوا( فعل أمر مبيّن على حذف 
النون و)هّن( ضمري مفعول به )ِبعروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 
فاعل أمسكوهّن أي متلبسني ِبعروف )أو( حرف عطف للتخيري )سّرحوا( مثل 

روف( مثل األول متعّلق ِبحذوف حال من فاعل أمسكوا و)هّن( مفعول به )ِبع
سّرحوهّن )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )متسكوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم 
حذف النون .. والواو فاعل, و)هّن( مفعول به )ضرارا( مفعول ألجله منصوب 
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)أن( مضمرة وعالمة النصب   , )الالم( للتعليل )تعتدوا( مضارع منصوب ب«1237»
 النون و.. الواو فاعل.حذف 

 )ضرارا(.  ( يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب...واملصدر املؤّول )أن تعتدوا 
)الواو( استئنافّية )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يفعل( مضارع 
جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل 

و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الفاء( رابطة ْلواب الشرط نصب مفعول به 
)قد( حرف ِتقيق )ظلم( فعل ماض, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )نفس( 
مفعول به منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( استئنافّية )ال تّتخذوا( مثل 

لفظ اْلاللة  ال متسكوا )آيات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )اَّلّل(
مضاف إليه جمرور )هزوا( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة)اذكروا( مثل 
أمسكوا )نعمة( مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )على( 

« 1233»حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من نعمة اَّلّل 
, «1232»نصب معطوفة على نعمة )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول يف حمّل 

)أنزل( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اَّلّل )عليكم( مثل األول 
)أنزل(, )من الكتاب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من مفعول أنزل   متعّلق ب

املقّدر أي ما أنزله عليكم من الكتاب )الواو( عاطفة )احلكمة( معطوف على 
)يعظ( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و)كم(  الكتاب جمرور مثله

)يعظ(.   ضمري مفعول به )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب
)الواو( استئنافّية )اتّقوا( مثل أمسكوا )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( 

ل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة عاطفة )اعلموا( مثل أمسكوا )أّن( حرف مشّبه بالفع
                                                           

ألن املفعول ألجله  -أي ال جيوز تعليقه بالفعل -على اْلاللني: ال جيوز جعله عّلة ثانية قال اْلمل يف حاشيته -1237
 ال يتعّدد إال بالعطف وهو مفقود هنا.

 أو متعّلق باملصدر نعمة أي: أن أنعم اَّلّل عليكم. - 1233
 جيوز أن يكون )ما( مبتدأ خربه مجلة يعظكم. -1232
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اسم أّن منصوب )بكّل( جاّر وجمرور متعّلق بعليم )شيء( مضاف إليه جمرور 
)عليم( خرب أّن مرفوع.واملصدر املؤّول من أّن وامسها وخربها سّد مسّد مفعويل 

 اعلموا.
 روائع البيان والتفسري

 فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ ِبَْعُروٍف ( )وإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ - 
 يف تفسريه : -رمحه هللا –قال ابن العثيمني 

قوله تعاىل: } وإذا طلقتم النساء {: اخلطاب هنا لعامة الناس؛ أي إذا طلق  
األزواج نساءهم؛ } فبلغن أجلهن {: قال بعض العلماء: املراد قاربن بلوغ أجلهن؛ 

ألهنا إذا بلغت األجل انتهت العدة؛ وال إمساك حينئذ؛ ولكن الصحيح أن املراد 
هرها من احليضة الثالثة؛ } فأمسكوهن ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ األجل؛ وذلك بط

وهو مراجعة؛ } أو سرحوهن ِبعروف {  -ردوهن إىل عصمتكم  ِبعروف { أي
 (1237) اه أي اتركوهن بدون مراجعة. .

)وال مُتِْسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَ ْعَتُدوا وَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه وال تَ تَِّخُذوا آيَاِت -
 رمحه هللا: -قال البغوي (اً اَّللَِّ ُهُزو 

} َوال مُتِْسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَ ْعَتُدوا { أي ال تقصدوا بالرجعة املضارة بتطويل احلبس } 
َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه { أي أضر بنفسه ِبخالفة أمر هللا تعاىل } َوال 

يعين قوله تعاىل: "فإمساك ِبعروف أو تسريح تَ تَِّخُذوا آيَاِت اَّللَِّ ُهُزًوا { قال الكليب 
بإحسان" وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات هللا هزوا, وقال أبو 

هو أن الرجل كان يطلق امرأته مث يقول: كنت العبا, ويعتق ويقول مثل :الدرداء
 (1236) وينكح ويقول مثل ذلك.اه  ,ذلك

                                                           
 (  92/ 2الكتاب : موقع العالمة العثيمني )مصدر -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1237
 (  1/262الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1236
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)َوال تَ تَِّخُذوا آيَاِت اَّللَِّ ُهُزًوا( تعاىل وزاد ابن العثيمني بيانًا شافيًا عن معين قوله -
 ماخمتصره: -رمحه هللا -فقال

ِترمي اختاذ آيات هللا هزواً سواء اختذ الكل أم البعض؛ فمثال اختاذ آيات هللا الشرعية 
هزوًا أن يهزأ اإلنسان ويسخر من شرع هللا عّز وجّل, سواء سخر بالشرع كله, أو 

ببعض الشريعة استهزاء جبميع الشريعة؛ وهناك فرق بني من جبزء منه؛ ألن االستهزاء 
يدع العمل مع تعظيمه لشرع هللا عّز وجّل؛ وبني من يسخر بالشرع, ويستهزئ به, 
ويرى أنه عبث, وأنه باطل, وما أشبه ذلك؛ فاألول له حكم العصاة؛ فإن كانت 

  -دون الفاسق  معصيته كبرية تبلغ به الكفر فهو كافر؛ وإال فهو فاسق؛ وإال فهو
كما لو كانت من صغائر الذنوب, ومل يصر عليها ؛ وأما الثاين املستهزئ الذي يرى 
أن الشرع عبث, أو أنه ألناس انقرضوا, ومضوا, وأن هذا العصر ال يصلح للعمل 
هبذا الشرع؛ فهذا ال شك أنه كافر؛ وإذا استهزأ مستهزئ حبامل الشريعة, أو العامل 

ريعة, أو عمله هبا فهو كافر؛ ألنه استهزأ بشريعة من شرائع هبا من أجل محله الش
 -ما رأينا مثل قرائنا هؤالء »هللا؛ وهلذا قال عّز وجّل يف أولئك النفر الذين قالوا: 

أرغب بطوناً, وال أكذب ألسناً, وال أجنب عند  -يعنون الرسول, وأصحابه 
ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب ؛ قال هللا سبحانه وتعاىل فيهم: }ولئن سألتهم «اللقاء

قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{ ]التوبة: 
هؤالء دراويش ال »[ ؛ أما الذين يقولون عن محلة الشرع, والعاملني به: 77, 72

ن , وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤالء أيضًا كفار؛ أل«يعرفون اجملتمع وال الدنيا
هللا تعاىل يقول: }إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا هبم 
يتغامزون * وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني * وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء 

, وقد «هؤالء رجعيون»[ ؛ ويف معىن ذلك قوهلم: 72 - 29لضالون{ ]املطففني: 
على كفرهم يف قوله تعاىل: }فاليوم الذين آمنوا من ذكر هللا يف آخر اآليات ما يدل 
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[ ؛ فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون 73الكفار يضحكون{ ]املطففني: 
 (1238) اه باملؤمنني من أجل إمياهنم كفار.

بِِه ) واذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم وَما أَنَزَل َعَلْيُكم ِمَن الِكَتاِب واحلِْْكَمِة يَِعُظُكم -
َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  َ واْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ  قال السعدي يف بياهنا مانصه: (وات َُّقوا اَّللَّ

} َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم { عموما باللسان ثناء ومحدا, وبالقلب اعرتافا وإقرارا, 
اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة { أي:  وباألركان بصرفها يف طاعة هللا, } َوَما أَنزَل َعَلْيُكْم ِمنَ 

السنة اللذين بنّي لكم هبما طرق اخلري ورغبكم فيها, وطرق الشر وحذركم إياها, 
 وعرفكم نفسه ووقائعه يف أوليائه وأعدائه, وعلمكم ما مل تكونوا تعلمون.

وقيل: املراد باحلكمة أسرار الشريعة, فالكتاب فيه احلكم, واحلكمة فيها بيان 
يف أوامره ونواهيه, وكال املعنيني صحيح, وهلذا قال } يَِعُظُكْم بِِه { أي:  حكمة هللا

ِبا أنزل عليكم, وهذا مما يقوي أن املراد باحلكمة أسرار الشريعة, ألن املوعظة ببيان 
واحلكمة, والرتغيب, أو الرتهيب, فاحلكم به يزول اْلهل, واحلكمة مع  احلكم

 الرتهيب يوجب الرهبة. الرتغيب يوجب الرغبة, واحلكمة مع
} َوات َُّقوا اَّللََّ { يف مجيع أموركم } َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم { فلهذا بنّي 
لكم هذه األحكام بغاية اإلحكام واإلتقان اليت هي جارية مع املصاحل يف كل زمان 

 (1239) اه ومكان,فله احلمد واملنة.
النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إَذا تَ َراَضْوا وإَذا طَلَّْقُتُم 

نَ ُهم بِاْلَمُعروِف َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن ِمنُكْم يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ واليَ ْوِم اآلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى  بَ ي ْ
ُ يَ ْعَلُم وأَنتُ   (272ْم ال تَ ْعَلُموَن )َلُكْم وَأْطَهُر واَّللَّ

 (1227إعراب مفردات اآلية)
                                                           

 ( 171/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1238
 (  1/177الناشر : مؤسسة الرسالة) -ر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناص -1239
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1227

 (282/ 2دمشق) –اإلميان 
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, و)الفاء( «1221»)وإذا طّلقتم النساء فبلغن أجلهّن( مّر إعراهبا مفردات ومجال  
رابطة ْلواب الشرط )ال( ناهية جازمة )تعضلوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف 

)أن( حرف النون .. والواو فاعل و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به 
مصدري ونصب )ينكحن( مضارع مبيّن على السكون يف حمّل نصب .. و)النون( 

 فاعل )أزواج( مفعول به منصوب )هّن( مضاف إليه.
واملصدر املؤّول )أن ينكحن( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف تقديره من أن ينكحن, 

 )تعضلوهّن(.  واْلار واجملرور متعّلق ب
يتضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعّلق باْلواب  )إذا( ظرف للزمن املستقبل

)تراضوا( فعل ماض مبيّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة .. والواو فاعل 
)تراضوا( و)هم( ضمري يف حمّل جّر مضاف   )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ب
يف حمّل , )ذا( اسم إشارة «1222»)تراضوا(   إليه )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق ب

رفع مبتدأ و)الالم( للبعدو)الكاف( للخطاب )يوعظ( مضارع مبيّن للمجهول 
)يوعظ(, )من( اسم   مرفوع )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

موصول يف حمّل رفع نائب فاعل )كان( فعل ماض ناقص وامسه ضمري مسترت 
مري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق تقديره هو يعود على من )من( حرف جّر و)كم( ض

ِبحذوف حال من فاعل )يؤمن( وهو مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره 
)يؤمن(, )اليوم( معطوف بالواو على   هو يعود على من )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب

لفظ اْلاللة جمرور مثله )اآلخر( نعت لليوم جمرور مثله )ذلكم( مثل ذلك )أزكى( 
فوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف )لكم( مثل منكم متعّلق بأزكى خرب مر 

)أطهر( معطوف على أزكى بالواو مرفوع مثله )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة 
مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة 

                                                           
 (.271يف آلية )-1221
 أو ِبحذوف هو مفعول مطلق أي تراضيا باملعروف, وجيوز تعليقه ب )ينكحن( على رأي أيب حّيان. -1222
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بتدأ )ال( نافية )تعلمون( مضارع مرفوع وعالمة )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع م
 الرفع ثبوت النون .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
}َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن  سبب نزول قوله تعاىل

نَ ُهْم بِاْلَمْعُروِف{ ما جاء يف الصحيح املسند من أسباب  أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ رَاَضْوا بَ ي ْ
 قال -رمحه هللا–يالوادع يالنزول للمحدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد

 :نصهما
" حدثنا عبيد هللا بن سعيد 228ص / - 9/" ج-رمحه هللا-قال اإلمام البخاري

حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد حدثنا احلسن حدثين معقل بن يسار 
قال: كانت يل أخت ختطب إيل. وقال إبراهيم عن احلسن حدثين معقل ابن يسار 

عن ]ميكن حذف السند[دثنا يونسقال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث ح
احلسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فرتكها حىت انقضت عدهتا فخطبها 

{.اه )  (1227فأىب معقل فنزلت }َفال تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ
َن أَْزَواَجُهنَّ إَذا تَ َراَضْوا )وإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكحْ -

نَ ُهم بِاْلَمُعروِف َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن ِمنُكْم يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ واليَ ْوِم اآلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى  بَ ي ْ
ُ يَ ْعَلُم وأَنُتْم ال تَ ْعَلُموَن(   يف تفسريها: -رمحه هللا -قال السعدي-َلُكْم وَأْطَهُر واَّللَّ

ألولياء املرأة املطلقة دون الثالث إذا خرجت من العدة, وأراد زوجها هذا خطاب 
أن ينكحها, ورضيت بذلك, فال جيوز لوليها, من أب وغريه؛ أن يعضلها؛ أي: 

 مينعها من التزوج به حنقا عليه؛ وغضبا؛ وامشئزازا ملا فعل من الطالق األول.

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى-1227

 .67ص 3والرتمذي ج 378وص 91ص 11احلديث أيضا أخرجه البخاري ج-(76ص) -بتحقيقه
 227ص 7, والدارقطين ج772ص 1والطيالسي ج 192ص 2وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود ج

 .338ص 2خيرجه مسلم, وابن جرير ج . وقال صحيح على شرط الشيخني ومل163ص 2, واحلاكم ج223و
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عه من العضل, فإن ذلك أزكى وذكر أن من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فإميانه مين
لكم وأطهر وأطيب مما يظن الويل أن عدم تزوجيه هو الرأي: والالئق وأنه يقابل 

 (1223) بطالقه األول بعدم التزويج له كما هو عادة املرتفعني املتكربين.اه 
ُن يف بيان قوله: } َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُ ْؤمِ -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-

 بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر {مانصه:
أي هذا الذي هنيناكم عنه من منع الواليا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
باملعروف, يأمتر به ويتعظ به وينفعل له } َمْن َكاَن ِمْنُكْم { أيها الناس } يُ ْؤِمنَّ 

ف وعيد هللا وعذابه يف الدار بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر { أي: يؤمن بشرع هللا, وخيا
اآلخرةوما فيها من اْلزاء } َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَْطَهُر { أي: اتباعكم شرع هللا يف رد 
 ُ املوليات إىل أزواجهن, وترك احلمية يف ذلك, أزكى لكم وأطهر لقلوبكم } َواَّللَّ

ال تَ ْعَلُموَن { أي: اخلرية  يَ ْعَلُم { أي: من املصاحل فيما يأمر به وينهى عنه } َوأَنْ ُتمْ 
 (1222)فيما تأتون وال فيما تذرون.اه 

ْوُلوِد َلهُ 
َ

 واْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة وَعَلى امل
وْسَعَها ال ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدَها وال  رِْزقُ ُهنَّ وِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف نُ ْفٌس إالَّ 

ُهَما وَتَشاُوٍر  ن ْ َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه وَعَلى الَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تَ َراٍض مِّ
ا َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما وإْن أََرْدمتُّْ َأن َتْستَ ْرِضُعوا َأْوالدَُكْم َفال ُجَناَح َعَليْ  ُكْم إَذا َسلَّْمُتم مَّ

َ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ) َ واْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ  (277آتَ ْيُتم بِاْلَمْعُروِف وات َُّقوا اَّللَّ
 (1227إعراب مفردات اآلية)

)الواو( استئنافّية )الوالدات( مبتدأ مرفوع )يرضعن( مضارع مبيّن على السكون يف  
حمّل رفع و)النون( فاعل )أوالد( مفعول به منصوب )هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر 

                                                           
 (  1/177الرسالة)الناشر : مؤسسة  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1223
 ( 1/772الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1222
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1227

 ( 2/388دمشق) –اإلميان 
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مضاف إليه )حولني( ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعالمة النصب الياء 
ب الياء )الالم( حرف جّر )من( )كاملني( نعت حلولني منصوب مثله وعالمة النص

اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب, واملبتدأ مقّدر تقديره: ذلك 
املذكور من إرضاع احلولني. )أراد( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أن( 
حرف مصدري ونصب )يتّم( مضارع منصوب, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

 ول )الرضاعة( مفعول به منصوب.يعود إىل املوص
 واملصدر املؤّول من )أن( والفعل يف حمّل نصب مفعول به.

)الواو( عاطفة )على املولود( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )الالم( حرف 
جّر و)اهلاء( ضمري مّتصل يف حمّل جّر واْلاّر واجملرور نائب فاعل السم املفعول 

 ّخر مرفوع,املولود )رزق( مبتدأ مؤ 
)هّن( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه )كسوهتّن( معطوف على رزقهّن بالواو مرفوع 
مثله )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الرزق والكسوة )ال( نافية 
)تكّلف( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع )نفس( نائب فاعل مرفوع )إال( أداة حصر 

, )تضاّر( «1226»الثاين يف األصل )ال( ناهية جازمة )وسع( مفعول به وهو املفعول 
مضارع جمزوم وعالمة اْلزم السكون وحّرك بالفتح اللتقاء الساكنني بسبب 

, )والدة( نائب فاعل مرفوع )بولد( جار «.1228»التضعيف, وهو مبيّن للمجهول 
)ال تضاّر( والباء سببّية و)ها( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة   وجمرور متعّلق ب

, )مولود( نائب فاعل لفعل حمذوف يفّسره املذكور قبله «1229»)ال( ناهية جازمة 
)له( مثل األول وهونائب فاعل السم املفعول املولود.  ...أي: ال يضاّر مولود. له 

اهلاء( ضمري يف حمّل جّر مضاف )يضاّر( احملذوف و)  )بولد( جاّر وجمرور متعّلق ب
                                                           

 جيوز أن تكون نافية إذ قرئ بالرفع بالبناء للمعلوم والبناء للمجهول. -1226
جيوز أن يكون مبنيا للمعلوم فاعله )والدة( مفعوله )ولدها( على زيادة الباء أي تضّر والدة ولدها بأن تلقي الولد  -1228

 إىل أبيه بعد ما ألفها.
 ناء للمجهول.جيوز أن تكون نافية إذ قرئ بالرفع بالبناء للمعلوم والب -1229
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إليه. واْلملة من الفعل املقّدر ونائب الفاعل ال حمّل هلا معطوفة على مجلة ال تضاّر 
 والدة بولدها .. وقد ذكرت بني إعراب اْلمل.

)الواو( عاطفة )على الوارث( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )مثل( مبتدأ 
يّن يف حمّل جّر مضاف إليه و)الالم( للبعد مؤّخر مرفوع )ذا( اسم إشارة مب

و)الكاف( للخطاب )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )أرادا( فعل ماض يف 
حمّل جزم فعل الشرط .. و)األلف( ضمري يف حمّل رفع فاعل )فصاال( مفعول به 
منصوب )عن تراض( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لفصال أي فصاال صادرا 

وعالمة اْلرّالكسرة املقّدرة على الياء احملذوفة )من( حرف جّر و)مها( عن تراض .. 
ضمري يف حمّل جّر متعّلق بنعت لرتاض, )تشاور( معطوف على تراض بالواو جمرور 
مثله )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال( نافية للجنس )جناح( اسم ال مبيّن على 

بيّن يف حمّل جّر متعّلق الفتح يف حمّل نصب )على( حرف جّر و)مها( ضمري م
ِبحذوف خرب ال. )الواو( عاطفة )إن أردمت( مثل إن أرادا )أن( حرف مصدري 
ونصب )تسرتضعوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل 

 , و)كم( ضمري مضاف إليه.«1277»)أوالد( مفعول به منصوب 
 به.واملصدر املؤّول )أن تسرتضعوا( يف حمّل نصب مفعول 

)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال جناح عليكم( مثل األوىل .. )إذا( ظرف للزمن 
املستقبل متضمن معىن الشرط متعّلق ِبضمون اْلواب )سّلمتم( فعل ماض وفاعله 
)ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )آتيتم( فعل ماض وفاعله 

فاعل سّلمتم أو بفعل سّلمتم أو )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من 
)آتيتم(, )الواو( عاطفة )اتّقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل   ب

)اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اعلموا( مثل اتّقوا )أّن( حرف 
                                                           

وهو املفعول الثاين أّما املفعول األول فمحذوف أي أن تسرتضعوا امرأة أوالدكم .. وجيوز أن يكون أوالدكم  -1277
 منصوبا على نزع اخلافض أي أن تسرتضعوا امرأة ألوالدكم.
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)ما(  مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )الباء( حرف جرّ 
, )تعملون( مضارع مرفوع .. «1271»اسم موصول يف حمّل جّر بالباء متعّلق ببصري 

والواو فاعل )بصري( خرب أّن مرفوع. واملصدر املؤّول من أّن وامسه وخربه سّد مسّد 
 مفعويّل اعلموا.

 روائع البيان والتفسري
قال -َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة()واْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ  -

 رمحه هللا يف بياهنا:-السعدي
هذا خرب ِبعىن األمر, تنزيال له منزلة املتقرر, الذي ال ُيتاج إىل أمر بأن } يُ ْرِضْعَن 

 َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ { .
قال: } َكاِمَلنْيِ لَِمْن أَرَاَد أَْن  ,وملا كان احلول يطلق على الكامل وعلى معظم احلول

وصار اللنب بعد ذلك ِبنزلة  ,يُِتمَّ الرََّضاَعَة { فإذا مت للرضيع حوالن, فقد مت رضاعه
 سائر األغذية, فلهذا كان الرضاع بعد احلولني غري معترب, ال ُيرم.

َشْهرًا { أن أقل  ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعاىل: } َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُونَ 
 (1272) مدة احلمل ستة أشهر, وأنه ميكن وجود الولد هبا.اه 

 :-رمحه هللا-وأضاف ابن العثيمني-
جيوز النقص عن احلولني؛ لكن ذلك بالتشاور, والرتاضي؛ لقوله تعاىل: } ملن أراد 

تارة يكون واجباً إذا ترتب على  (اإلمتام)أن يتم الرضاعة {؛ لكن جيب أن نعلم أن 
ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم » -صلي هللا عليه وسلم–تركه إخالل بواجب, كقوله 

(؛ وتارة يكون من باب الكمال, كما يف هذه اآلية: } ملن أراد أن يتم 1277«)فأمتوا

                                                           
 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا واملصدر املؤّول يف حمّل جّر بالباء. -1271
 (  1/173الناشر : مؤسسة الرسالة) -الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي  -1272
 سبق خترجيه-1277
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الرضاعة {؛ ألن هللا تعاىل قال: } فإن أرادا فصااًل عن تراض منهما... { إخل؛ ولو  
 كان اإلمتام إمتام واجب مل يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل َتوز الزيادة على احلولني"

فاْلواب: أنه ينظر يف حال الطفل إن بقي حمتاجاً إىل اللنب زيد بقدره؛ وإن مل يكن 
حمتاجًا فقد انتهت مدة رضاعته؛ وقوله تعاىل: } الرضاعة { هي اسم مصدر ِبعىن 

 (1273) الطفل.اه اإلرضاع الذي ُيتاجه 
ْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف نُ ْفٌس إالَّ وْسَعَها ال ُتَضارَّ -

َ
)وَعَلى امل

واِلَدٌة ِبَوَلِدَها وال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه وَعَلى الَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تَ رَاٍض 
ُهمَ  ن ْ  يف تفسريها إمجااًل: -رمحه هللا -قال السعدي-ا وَتَشاُوٍر َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما(مِّ

} َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه { أي: األب } رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف { وهذا شامل ملا 
إذا كانت يف حباله أو مطلقة, فإن على األب رزقها, أي: نفقتها وكسوهتا, وهي 

 األجرة للرضاع.
ودل هذا على أهنا إذا كانت يف حباله, ال جيب هلا أجرة, غري النفقة والكسوة, وكل 
حبسب حاله, فلهذا قال: } ال ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإال ُوْسَعَها { فال يكلف الفقري أن 

َها ينفق نفقة الغين, وال من مل جيد شيئا بالنفقة حىت جيد, } ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلدِ 
َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه { أي: ال ُيل أن تضار الوالدة بسبب ولدها, إما أن متنع من 
إرضاعه, أو ال تعطى ما جيب هلا من النفقة, والكسوة أو األجرة, } َوال َمْوُلوٌد َلُه 
ِبَوَلِدِه { بأن متتنع من إرضاعه على وجه املضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, 

 ذلك من أنواع الضرر. وحنو
ودل قوله: } َمْوُلوٌد َلُه { أن الولد ألبيه, ألنه موهوب له, وألنه من كسبه, فلذلك 

 جاز له األخذ من ماله, رضي أو مل يرض, خبالف األم.
وقوله: } َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك { أي: على وارث الطفل إذا عدم األب, وكان 

ا على األب من النفقة للمرضع والكسوة, فدل على الطفل ليس له مال, مثل م
                                                           

 ( 117/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1273
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وجوب نفقة األقارب املعسرين, على القريب الوارث املوسر, } فَِإْن أَرَاَدا { أي: 
ُهَما { بأن يكونا  األبوان }ِفَصاال { أي: فطام الصيب قبل احلولني, } َعْن تَ َراٍض ِمن ْ

صيب أم ال" فإن كان مصلحة راضيني }َوَتَشاُوٍر { فيما بينهما, هل هو مصلحة لل
ورضيا }َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما { يف فطامه قبل احلولني, فدلت اآلية ِبفهومها على أنه 

 فطامه.اه إن رضي أحدمها دون اآلخر, أو مل يكن مصلحة للطفل, أنه ال جيوز 
(1272) 

ا آتَ ْيُتم بِاْلَمْعُروِف  )وإْن أََرْدمتُّْ َأن َتْستَ ْرِضُعوا أَْوالدَُكْم َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ - إَذا َسلَّْمُتم مَّ
َ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي(  َ واْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ  :-رمحه هللا -قال ابن كثريوات َُّقوا اَّللَّ

 قوله: } َوِإْن أََرْدمُتْ َأْن َتْستَ ْرِضُعوا أَْوالدَُكْم َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتَ ْيُتمْ 
بِاْلَمْعُروِف { أي: إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر 

إذا سلمها  ,منها, أو عذر له, فال جناح عليهما يف بذله, وال عليه يف قبوله منها
أجرهتا املاضية باليت هي أحسن, واسرتضع لولده غريها باألجرة باملعروف. قاله غري 

 (1277واحد.اه )
قوله تعاىل: } إذا  يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -العالمة ابن العثيمنيوأضاف -

سلمتم ما آتيتم { أي إذا أعطيتم ما اتفقتم عليه يف العقد على اإلرضاع؛ 
}باملعروف{ أي ِبا عرف من حسن القضاء حبيث ال يكون نقص, وال مماطلة فيما 

 اتفق عليه.
دمها ِبد اهلمزة؛ والثانية بقصرها؛ والفرق ويف قوله تعاىل: } آتيتم { قراءتان؛ أح

 املمدود معناه أعطيتم.« آتيتم»املقصور معناه جئتم؛ و « أتيتم»بينهما أن 

                                                           
 (  1/173الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1272
 ( 1/772الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1277
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بفعل أوامره, واجتناب  ؛قوله تعاىل: } واتقوا هللا { أي اختذوا وقاية من عذابه
امره؛ داخل يف فعل أو « تصديق أخباره»نواهيه, وتصديق أخباره؛ وإن شئنا قلنا: إن 

 ألن تصديق األخبار من الواجبات.
قوله تعاىل: } واعلموا أن هللا ِبا تعملون بصري { مجلة معطوفة على قوله تعاىل: } 
واتقوا هللا {؛ و} ِبا تعملون { متعلق ب } بصري {؛ وقدم على عامله للمبادرة 

من تقوى بالتحذير, والتأكيد على علمه ِبا نعمل؛ والعلم بأن هللا ِبا نعمل بصري 
هللا عّز وجّل؛ لكن ملا كان من متام التقوى أن تعلم أن هللا ِبا تعمل بصري نص 
عليه؛ ألنك مىت علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصري بعملك أن جيدك 

 (1276) حيث هناك, أو يفقدك حيث أمرك؛ ألنه بصري بذلك.اه 
يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر وَعْشراً فَإَذا والَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم وَيَذُروَن أَْزَواجاً 

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن  بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن يِف أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعروِف واَّللَّ
 (273َخِبرٌي )

 (1278إعراب مفردات اآلية)
يّن يف حمّل رفع مبتدأ حبذف مضاف )الواو( عاطفة و)الذين( اسم موصول مب 

, )يتوّفون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع, والواو نائب فاعل )من( حرف جّر «قبله
و)كم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من نائب الفاعل )الواو( 
عاطفة )يذرون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )أزواجا( مفعول به منصوب 

مبيّن على السكون .. و)النون( فاعل )بأنفس( جاّر وجمرور  )يرتّبصن( مضارع
, و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جر مضاف إليه )أربعة( «1279»)يرتّبصن(  -متعّلق

                                                           
 ( 112/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1276
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 7176اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1278

 ( 2/393دمشق) –اإلميان 
أجاز اْلمل يف حاشيته على اْلاللني أن تكون الباء زائدة, و)أنفس( جمرور لفظا مرفوع حماّل توكيد معنوي لنون  -1279

 النسوة يف يرتّبصن.
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ظرف زمان منصوب متعّلق بفعل يرتّبصن )أشهر( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة 
للزمن )عشرا( معطوف على أربعة منصوب مثله )الفاء( عاطفة )إذا( ظرف 

املستقبل متضّمن معىن الشرط متعّلق ِبضمون اْلواب )بلغن( فعل ماض مبيّن على 
السكون .. و)النون( فاعل )أجل( مفعول به منصوب و)هّن( ضمري مضاف إليه 

, )يف( حرف «1267»)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال جناح عليكم( سبق إعراهبا 
, )فعلن( مثل «1261»وف خرب ال جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر متعّلق ِبحذ

)فعلن(, )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق  -بلغن )بأنفسهّن( مثل األول متعّلق
, )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ «1262»ِبحذوف حال من فاعل فعلن 

« 1267»مرفوع )الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق خببري 
 مرفوع  -اَّللّ  -رع مرفوع .. والواو فاعل )خبري( خرب املبتدأ)تعملون( مضا

 روائع البيان والتفسري
 )والَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم وَيَذُروَن أَْزَواجاً يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر وَعْشراً (

 :-رمحه هللا -قال البغوي-
قوله تعاىل: } َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم { أي ميوتون وتتوىف آجاهلم, وتوىف واستوىف 
ِبعىن واحد, ومعىن التويف أخذ الشيء وافيا } َوَيَذُروَن أَْزَواًجا { يرتكون أزواجا } 

برتك الزينة يَ تَ َربَّْصن { ينتظرن } بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا { أي يعتددن 
والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه املدة إال أن يكن حوامل فعدهتن بوضع 
احلمل, وكانت عدة الوفاة يف االبتداء حوال كامال لقوله تعاىل: "والذين يتوفون 

                                                           
 .277يف اآلية -1267
 جيوز أن تكون نكرة موصوفة واْلملة بعدها نعت. -1261
 ول مطلق حمذوف أي فعلن فعال باملعروف.أو متعّلق ِبفع -1262
 أو حرف مصدري واملصدر املؤّول يف حمّل جّر متعّلق خببري. -1267
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البقرة -237منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج")_
 (1263) ا.اه أشهر وعشر ( مث نسخت بأربعة 

 :-رمحه هللا -وزاد الشنقيطي -
قوله تعاىل : )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا(ظاهر هذه اآلية الكرمية أن كل متوىف عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر , ولكنه 
بني يف موضع آخر أن حمل ذلك ما مل تكن حامال , فإن كانت حامال كانت 

ا وضع محلها , وذلك يف قوله : وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن عدهت
 -[ , ويزيده إيضاحا ما ثبت يف احلديث املتفق عليه من إذن النيب 3 \ الطالق]

يف الزواج بوضع محلها بعد وفاة  (1262)لسبيعة األسلمية -صلى هللا عليه وسلم 
, وكون عدة احلامل املتوىف عنها بوضع محلها هو احلق , كما  (1267)زوجها بأيام

ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم خالفا ملن قال : تعتد بأقصى األجلني . ويروى عن 
 (1266).اه علي وابن عباس , والعلم عند هللا تعاىل 

                                                           
 ( 269/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1263
وهى سبيعة بنت احلارث األسلمية, كانت امرأة سعد بن خولة, رضى هللا عنه, فتوىف عنها ِبكة ىف حجة  - 1262

الوداع وهى حامل, فوضعت بعد وفاة زوجها بليال, قيل: شهر, وقيل: مخس وعشرون, وقيل أقل من ذلك, وهللا 
 أعلم.

وىف الصحيحني عن سبيعة أهنا قالت: إهنا كانت  اثنا عشر حديثًا. -صلى هللا عليه وسلم  -ُروى هلا عن رسول هللا 
-ِتت سعد بن خولة, وكان ممن شهد بدرًا, فتوىف عناه ىف حجة الوداع وهى حامل, فلم تنشب أن وضعت محلها.

 (7/237نقالً عن هتذيب األمساء واللغات للنووي)
 باب -3978قم/ واحلديث الذي أشار إليه املصنف يف الصحيحني كما قال ,أخرجه البخاري بر  - 1267

" أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النيب ولفظه} وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { 
بسنده عن أم  , ومسلم املسور بن خمرمة من حديث-صلى هللا عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن هلا فنكحت "

 باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل -2629برقم/  سلمة رضي هللا عنهابلفظ مغاير

 –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 1266
 ( 127/  1لبنان)
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في قوله )يرتبصن بأنفسهن أربعة ىيف بيان حكمة هللا تعال وزاد العالمة ابن العثيمني-
: حكمة هللا بتقدير عدة املتوىف عنها زوجها بأربعة -رمحه هللا -أشهر وعشرا( فقال

؛ -كما يف املطلقات   -أشهر وعشر؛ وعلق احلكم هبذا العدد, ومل يعلقه باألقراء 
ألن أقل ما ميكن أن يتحرك فيه اْلنني أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة لالستثبات؛ 

التأمل يتبني لك ضعف هذا التعليل؛ ألن هكذا قال بعض أهل العلم؛ ولكن عند 
املرأة املتوىف عنها زوجها قد ال يدخل هبا؛ وقد تكون صغرية ال ميكن أن ِتمل؛ وقد 
تكون كبرية آيسة من احلمل؛ مث االحتياط بأربعة أشهر وعشر: ميكن العلم برباءة 

أن  -لم وهللا أع -الرحم قبل هذه املدة؛ فتبني هبذا أن احلكمة شيء آخر؛ وعندي 
احلكمة أهنم ملا كانوا يف اْلاهلية تبقى املرأة حواًل كامالً يف العدة بعد موت زوجها, 
وتبقى يف بيت صغري, كاخلباء هلا, وال متس املاء أبداً؛ تأكل, وتشرب حىت ال 
متوت؛ وتبقى بعرقها, ورائحتها, وحيضها, ونتنها ملدة سنة كاملة؛ فإذا متت السنة 

؛ فقّل ما تتمسح بشيء «احمشي به فرجك»و عصفور, فقالوا هلا: أتوا هلا بفأرة, أ
إال مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة رِبا يأتيها احليض اثنيت عشرة مرة وهي يف 

هذا املكان؛ مث إذا مت احلول أتوا هلا ببعرة؛ فأخذت البعرة, ورمت هبا, كأهنا تقول:  
جاء اإلسالم, وأبدل احلول بأربعة كل ما مر علّي فهو أهون من رمي هذه البعرة؛ ف

أشهر؛ ألن أربعة أشهر: ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث شهر؛ والثلث كثري؛ فُأِت 
من احلول بثلثه, ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبينت هذه احلكمة, وكانت هي مراد هللا 
فهذا من فضل هللا؛ وإن مل تتبني فإننا نقول: هللا أعلم ِبا أراد؛ وهذا كغريها من 

 (1268) اه لعبادات ذوات العدد اليت ال نعلم ما احلكمة فيها.ا
)فَإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن يف أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعروِف واَّللَُّ ِبَا -

 رمحه هللا بقوله: -فسرها ابن العثيمنيتَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي( 

                                                           
 ( 123/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1268
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قوله تعاىل: } فإذا بلغن {: الضمري يعود على األزواج املتوىف عنهن أزواجهن؛ و} 
أجلهن { أي مدة العدة؛ وأجل كل شيء: غايته؛ أي الغاية اليت تنتهي هبا العدة؛ 

}ال أدري ملاذا )عشرا باللون األصفر( أي  يستحسن .وعشراً وهي هنا أربعة أشهر 
ة كما أهنا ثابته يف تفسري البغوي وابن حذفها كما ذكرمت فهي صواب بنص اآلي

 العثيمني وغريهم وهناك حديث يؤيدها وعموما أري تثبيتها كماهي{
قوله تعاىل: } فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن باملعروف {: اخلطاب 
ألولياء النساء؛ فلو أرادت املرأة أن تعمل شيئًا حمرمًا عليها يف هذه العدة لزم وليها 

ها؛ وإذا متت العدة فال جناح على وليها أن ميكنها من أن تفعل يف نفسها أن مينع
 .-لكن باملعروف  -ما تشاء 

قوله تعاىل: } وهللا ِبا تعملون خبري {, أي عليم ببواطن األمور؛ فاخلبري أخص من 
 (1269) العليم.اه 

ُ  وال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساءِ  َأْو َأْكَننُتْم يف أَنُفِسُكْم َعِلَم اَّللَّ
ْعُروفاً وال تَ ْعزُِموا  أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ وَلِكن الَّ تُ َواِعُدوُهنَّ ِسراً إالَّ َأن تَ ُقوُلوا قَ ْوالً مَّ

َ يَ ْعَلُم  ُلَغ الِكَتاُب َأَجَلُه واْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ َما يف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه ُعْقَدَة النَِّكاِح َحىتَّ يَ ب ْ
 (272واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحِليٌم )

 (1287)إعراب مفردات اآلية
, )يف( حرف جّر )ما( اسم «1281»)الواو( عاطفة )ال جناح عليكم( مّر إعراهبا  

, )عّرضتم( فعل ماض مبيّن «1282»موصول يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ال 
  )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب على السكون وفاعله

                                                           
 ( 122/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-سري العالمة حممد العثيمني تف -1269
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1287

 ( 2/396دمشق) –اإلميان 
 من هذه السورة. 277يف اآلية  -1281
 املؤّول )ما عّرضتم( يف حمّل جّر حبرف اْلّر متعّلق خبرب ال احملذوف.أو هو حرف مصدري, واملصدر  -1282
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)عّرضتم(, )من خطبة( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الضمري يف )به(, 
)النساء( مضاف إليه جمرور )أو( حرف عطف وُيتمل معاين كثرية منها اإلباحة أو 

  متعّلق بالتخيري أو التفضيل )أكننتم( مثل عّرضتم )يف أنفس( جاّر وجمرور 
)أكننتم(, و)كم( ضمري مّتصل مضاف إليه )علم( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اْلاللة 
فاعل مرفوع )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)كم( اسم أّن يف حمّل نصب 
)السني( حرف استقبال )تذكرون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل و)هّن( ضمري 

 مفعول به.
 ها وخربها سّد مسّد مفعويل علم.واملصدر املؤّول من )أّن( وامس

)الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك ال عمل له )ال( ناهية جازمة )تواعدوا( 
مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل و)هّن( ضمري مفعول به 

, )إاّل( أداة استثناء )أن( حرف «1287»)سرّا( مفعول به ثان منصوب أي نكاحا 
)تقولوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو مصدري ونصب 

 فاعل.
)قوال( مفعول به « 1283»واملصدر املؤّول )أن تقولوا( يف حمل نصب على االستثناء 

 )قوال( منصوب مثله.  منصوب )معروفا( نعت ل
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تعزموا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون 

, «1282»او فاعل )عقدة( مفعول به منصوب بتضمني تعزموا معىن تنووا .. والو 
                                                           

أو هو مصدر يف موضع احلال, ويكون املفعول حمذوفا, أال أي ال تواعدوهّن النكاح مستخفني أو هو مفعول  -1287
 مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته أي مواعدة سرّا.

ء املواعدة باملعروف من عموم املواعدة, وهو ما قال به الزخمشرّي. قيل: االستثناء مّتصل وذلك على تقدير استثنا -1283
وقيل: االستثناء منقطع ألن القول املعروف هو التعريض بينما املستثىن منه هو التصريح, وهو رأي أيب حيّان ومن تبعه. 

على أّي تفسري « ّن سراولكن ال تواعدوه»قال أبو حّيان. هذا االستثناء منقطع ألنه ال يندرج ِتت )سرا( من قوله 
فّسرته, والقول املعروف هو ما أبيح من التعريض .. مثّ يقول: وهذا االستثناء املنقطع ال ميكن أن يتوّجه عليه العامل قبل 

إاّل ألن إال ِبعىن لكن, والتقدير لكن التعريض سائغ. فاملصدر املؤّول عند أيب حيّان ال يصّح فيه إال النصب على 
 ا تقّرره القواعد النحوية وإن قّدر )إال( ِبعىن لكن.االستثناء كم
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)أن(  )النكاح( مضاف إليه جمرور )حىّت( حرف غاية وجّر )يبلغ( مضارع منصوب ب
مضمرة بعد حىّت )الكتاب( فاعل مرفوع )أجل( مفعول به منصوب و)اهلاء( ضمري 

 مضاف إليه.
 )تعزموا(.  ىّت( متعّلق ب)ح  واملصدر املؤّول )أن يبلغ( يف حمّل جّر ب

)الواو( استئنافّية )اعلموا( فعل أمر مبين على حذف النون .. والواو فاعل )أّن( 
حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )يعلم( مضارع 

 مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ما( اسم موصول
 روائع البيان والتفسري

)وال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء أَْو َأْكَننُتْم يِف أَنُفِسُكْم َعِلَم - 
ْعُروفًا وال تَ ْعزُِموا  اَّللَُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ وَلِكن الَّ تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًا إالَّ َأن تَ ُقوُلوا قَ ْواًل مَّ

ُلَغ الِكَتاُب َأَجَلهُ ُعْقَدَة النِّكَ   :يف بياهنا -رمحه هللا -قال البغوي- (اِح َحىتَّ يَ ب ْ
أي النساء  :)وال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء(:قوله تعاىل

املعتدات وأصل التعريض هو التلويح بالشيء, والتعريض يف الكالم ما يفهم به 
غري تصريح والتعريض باخلطبة مباح يف العدة وهو أن يقول: رب  السامع مراده من

راغب فيك, من جيد مثلك, إنك ْلميلة, وإنك لصاحلة, وإنك علي لكرمية, وإين 
 ,وإن مجع هللا بيين وبينك باحلالل أعجبين ,فيك لراغب, وإين من غرضي أن أتزوج

 ,نكحيين:اولئن تزوجتك ألحسنن إليك, وحنو ذلك من الكالم من غري أن يقول
واملرأة َتيبه ِبثله إن رغبت فيه, وقال إبراهيم: ال بأس أن يهدي هلا ويقوم بشغلها 

 يف العدة إذا كانت من شأنه.
روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر حممد بن 

هتا وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابيت من رسول هللا علي الباقر يف عد
                                                                                                                                                                      

أو معىن توجبوا أو معىن تباشروا أو معىن أي فعل يتعّدى بنفسه .. وقيل انتصب عقدة على املصدر ومعىن  -1282
 تعزموا تعقدوا, وقيل: انتصب على نزع اخلافض واألصل وال تعزموا على عقدة النكاح.
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أختطبين  :فقالت سكينة ,صلى هللا عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي يف اإلسالم
وأنا يف العدة وأنت يؤخذ العلم عنك" فقال: إمنا أخربتك بقرابيت من رسول هللا 

م على أم سلمة وهي صلى هللا عليه وسلم, قد دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسل
يف عدة زوجها أيب سلمة فذكر هلا منزلته من هللا عز وجل وهو متحامل على يده 

 حىت أثر احلصري يف يده من شدة ِتامله على يده.
والتعريض باخلطبة جائز يف عدة الوفاة, أما املعتدة عن فرقة احلياة نظر: إن كانت 

ا واملبانة باللعان والرضاع: جيوز ممن ال ُيل ملن بانت منه نكاحها كاملطلقة ثالث
خطبتها تعريضا وإن كانت ممن للزوج نكاحها كاملختلعة واملفسوخ نكاحها جيوز 

 لزوجها خطبتها تعريضا وتصرُيا.
وهل جيوز للغري تعريضا" فيه قوالن: أحدمها جيوز كاملطلقة ثالثا, والثاين ال جيوز ألن 

 (1287) غري تعريضها باخلطبة. .اه املعاودة لصاحب العدة كالرجعية ال جيوز لل
 يف تفسريها مانصه: -رمحه هللا -السعديوزاد -

هذا حكم املعتدة من وفاة, أو املبانة يف احلياة, فيحرم على غري مبينها أن يصرح  
هلا يف اخلطبة, وهو املراد بقوله: } َوَلِكْن ال تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًّا { وأما التعريض, فقد 

 أسقط تعاىل فيه اْلناح.
استعجاهلا, والفرق بينهما: أن التصريح ال ُيتمل غري النكاح, فلهذا حرم, خوفا من 

وكذهبا يف انقضاء عدهتا, رغبة يف النكاح, ففيه داللة على منع وسائل احملرم, 
 وقضاء حلق زوجها األول, بعدم مواعدهتا لغريه مدة عدهتا.

وأما التعريض, وهو الذي ُيتمل النكاح وغريه, فهو جائز للبائن كأن يقول هلا: إين 
ضاء عدتك, وحنو ذلك, فهذا جائز أريد التزوج, وإين أحب أن تشاوريين عند انق

 ألنه ليس ِبنزلة الصريح, ويف النفوس داع قوي إليه.

                                                           
 (  282/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1287
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وكذلك إضمار اإلنسان يف نفسه أن يتزوج من هي يف عدهتا, إذا انقضت, وهلذا 
قال: } أَْو َأْكنَ ْنُتْم يف أَنْ ُفِسُكْم َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ { هذا التفصيل كله يف 

 مقدمات العقد.
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه { أي: تنقضي العدة.  اه وأما عقد النكاح فال ُيل } َحىتَّ يَ ب ْ

(1286) 
 () واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحِليمٌ -

 :-رمحه هللا -قال ابن كثري
توعدهم على ما يقع يف ضمائرهم من أمور النساء, وأرشدهم إىل إضمار اخلري  

دون الشر, مث مل يُ ْؤِيْسُهم من رمحته, ومل يُ ْقنطهم من عائدته, فقال: } َواْعَلُموا أَنَّ 
َ َغُفوٌر َحِليٌم {.اه   (1288)اَّللَّ

 غفور يف بيان قوله تعاىل: } واعلموا أن هللا-رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-
 حليم { مانصه:

وهو املغفرة؛ تعرضوا  -فإذا أضمرمت يف أنفسكم ما ال يرضاه فإن لديكم باباً واسعاً  
مأخوذ من: « الغفور»ملغفرة هللا عّز وجّل بأن تستغفروه, وتتوبوا إليه؛ وسبق أن 

« ماحللي»وهو السرت مع الوقاية؛ واملراد به سرت الذنب مع التجاوز عنه؛ و « الَغْفر»
هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها, كما قال ابن القيم: وهو احلليم فال يعاجل 

 (1289) عبده بعقوبة ليتوب من العصيان.اه 
وُهنَّ أَْو تَ ْفِرُضوا هَلُنَّ َفرِيَضًة وَمتُِّعوُهنَّ  ال ُجَناَح َعَلْيُكْم إن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ مَتَسُّ

وِسِع 
ُ

ْحِسِننَي )َعَلى امل
ُ

ْقرتِ َقَدرُُه َمَتاعاً بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى امل
ُ

 (277َقَدرُُه وَعَلى امل

                                                           
 172/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1286

) 
 (   731/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1288
 ( 128/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )- تفسري العالمة حممد العثيمني -1289
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 (1297)إعراب مفردات اآلية
, )إن( حرف شرط جازم )طلقتم( فعل «1291»)ال جناح عليكم( سبق إعراهبا  

ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم .. و)مت( ضمري فاعل )النساء( مفعول به 
, «1292»أو شبيهة بالشرط  -)ما( مصدريّة ظرفّية تتضّمن معىن الشرطمنصوب 

)مل( حرف نفي وجزم وقلب )متّسوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون 
 و)هّن( ضمري مفعول به.

واملصدر املؤّول )ما مل متّسوهّن( يف حمّل نصب على الظرفية الزمانّية متعّلق خبرب ال 
وا( مضارع جمزوم معطوف على )متّسوهّن( ..والواو احملذوف. )أو( عاطفة )تفرض

  , )الالم( حرف جّر و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب«1297»فاعل 
)تفرضوا(, )فريضة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )مّتعوا( فعل أمر مبيّن على 

 حذف النون .. والواو فاعل و)هّن( ضمري مفعول به )على املوسع( جاّر وجمرور
متعّلق خبرب حمذوف مقّدم )قدر( مبتدأمرفوع مؤّخر و)اهلاء( ضمري مضاف إليه 
)الواو( عاطفة )على املقرت قدره( مثل اآلية املتقّدمة )متاعا( مفعول مطلق نائب عن 

  املصدر فهو اسم مصدر )باملعروف( شجاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ل
مؤّكد ملضمون اْلملة )على  )متاعا(, )حقا( مفعول مطلق لفعل حمذوف وهو

 احملسنني( جاّر وجمرور متعّلق بالفعل املقّدر حّق وعالمة اْلّر الباء.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1297

 ( 2/277دمشق) –اإلميان 
 (.277يف اآلية ) -1291
 ذوف دّل عليه الكالم السابق.جيوز أن تكون )ما( شرطّية فاْلملة بعدها اعرتاضّية, وجواب الشرط حم -1292
جيوز أن يكون الفعل منصوب ب )أن( مضمرة وجوبا بعد أو وهي هنا ِبعىن إال, وهذا رأي الزخمشري وتبعه يف -1297

 ذلك أبو حيّان والبيضاوي.
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وُهنَّ أَْو تَ ْفِرُضوا هَلُنَّ َفرِيَضًة - قال  -()ال ُجَناَح َعَلْيُكْم إن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ مَتَسُّ
 :-رمحه هللا -ابن كثري

تبارك وتعاىل طالق املرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول هبا. قال ابن عباس,  أباح
(, وإبراهيم, واحلسن البصري: املس: النكاح. بل وجيوز أن يطلقها 1293وطاوس)

قبل الدخول هبا, والفرض هلا إن كانت مفوضة, وإن كان يف هذا انكسار لقلبها؛ 
اهتا بشيء تعطاه من زوجها حبسب وهلذا أمر تعاىل بإمتاعها, وهو تعويضها عما ف

 (1292)حاله, على املوسع قدره وعلى املقرت قدره.اه 
 رمحه هللا بياناً فقال ماخمتصره: –وزاد القرطيب -

هذا أيضا من أحكام املطلقات, وهو ابتداء إخبار برفع احلرج عن املطلق قبل البناء 
اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم عن  واْلماع, فرض مهرا أو مل يفرض, وملا هنى رسول هللا َصلَّى

التزوج ملعىن الذوق وقضاء الشهوة, وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب هللا 
وقصد دوام الصحبة, وقع يف نفوس املؤمنني أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا 
من هذا املكروه, فنزلت اآلية رافعة للجناح يف ذلك إذا كان أصل النكاح على 

 د احلسن.املقص
وقال قوم:"ال ُجناَح َعَلْيُكْم" معناه ال طلب ْلميع املهر بل عليكم نصف املفروض  

ملن فرض هلا, واملتعة ملن مل يفرض هلا. وقيل: ملا كان أمر املهر مؤكدا يف الشرع فقد 
يتوهم أنه ال بد من مهر إما مسمى وإما مهر املثل, فرفع احلرج عن املطلق يف وقت 

مل يكن يف النكاح مهر. وقال قوم:"ال ُجناَح َعَلْيُكْم" معناه يف أن  التطليق وإن

                                                           

ء طاوس بن كيسان اهلمداين اخلوالين أمه من أبناء فارس أبوه من النمر بن قاسط كنيته أبو عبد الرمحن من فقها -1293
أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعني وزهادهم فمرض ِبىن ومات ِبكة سنة إحدى ومائة وصلى عليه هشام بن عبد 

 (1/199مشاهري علماء األمصار حملمد بن حبان ) انظر -امللك بن مروان بني الركن واملقام
 (  731/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1292
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ترسلوا الطالق يف وقت احليض, خبالف املدخول هبا, إذ غري املدخول هبا ال عدة 
 (1297)عليها.اه 

ْقرتِ َقَدرُُه َمَتاعًا بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعلَ -
ُ

وِسِع َقَدرُُه وَعَلى امل
ُ

ى )وَمتُِّعوُهنَّ َعَلى امل
ْحِسِننَي( 

ُ
 ماخمتصره: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربيامل

قوله تعاىل : } َأْو تَ ْفِرُضوا هَلُنَّ َفرِيَضًة {: يعين تعاىل ذكره بقوله:"أو تفرضوا هلن", 
 أو توجبوا هلن. وبقوله:"فريضة", صداقا واجبا. وأصل"الفرض": الواجب.

َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتِ َقَدرُُه {: مث قال يف تفسريقوله تعاىل : } 
يعين تعاىل ذكره بقوله:"ومتعوهن", وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم,على 

 (1296)أقداركم ومنازلكم من الغىن واإلقتار.اه 
وُهنَّ وَقْد فَ َرْضُتْم هلَُ  نَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم إالَّ وإن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قَ ْبِل َأن مَتَسُّ

ْقَوى وال تَنَسُوا  َأن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعُفَو اَلِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح وَأن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلت َّ
َ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ) َنُكْم إنَّ اَّللَّ  (276الَفْضَل بَ ي ْ

 (1298)إعراب مفردات اآلية
, و)الواو( حرف زائد إشباع حركة «1299»عاطفة )إن طلقتم( سبق إعراهبا )الواو( )

  امليم و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به )من قبل( جاّر وجمرور متعّلق ب
)طّلقتموهّن(, )أن( حرف مصدري ونصب )متّسوا( مضارع منصوب وعالمة 
النصب حذف النون .. والواو فاعل و)هّن( مفعول به.واملصدر املؤّول )أن 

 متّسوهّن( يف حمّل جّر مضاف إليه.

                                                           
 ( 196/  7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1297
 2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1296

/127    /2192 ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767ملتوىف : اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )ا انظر-1298

 ( 2/272دمشق) –اإلميان 
 .277يف اآلية السابقة  -1299
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)الواو( حالّية )قد( حرف ِتقيق )فرضتم( فعل ماض وفاعله )الالم( حرف جّر  
)فرضتم(, )فريضة( مفعول به منصوب )الفاء(   متعّلق ب و)هّن( ضمري يف حمّل جرّ 

رابطة ْلواب الشرط )نصف( مبتدأ مرفوع, واخلرب حمذوف تقديره عليكم أو هلّن 
, )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )فرضتم( مثل األول «1777»

ون )إال( اداة استثناء )أن( حرف مصدرّي ونصب )يعفون( مضارع مبيّن على السك
 يف حمّل نصب ..و)النون( نون النسوة فاعل.

واملصدر املؤّول )أن يعفون( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف على حذف مضاف, 
وهو مستثىن من عموم حال فرض الفريضة أي: فنصف ما فرضتم يف كّل حال إال 

 يف حال العفو.
 )أو( حرف عطف )يعفو( مضارع منصوب معطوف على حمّل يعفون )الذي( اسم

موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )بيد( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم 
و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )عقدة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )النكاح( مضاف إليه 
جمرور. )الواو( استئنافّية أو اعرتاضّية )أن( مثالألول )تعفوا( مضارع منصوب 

 وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل.
 صدر املؤّول )أن تعفوا( يف حمّل رفع مبتدأ أي عفوكم أقرب للتقوى.وامل

)أقرب(,   )أقرب( خرب املبتدأ, املصدر املؤّول, مرفوع )للتقوى( جاّر وجمرور متعّلق ب
وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة )الواو( استئنافّية )ال( ناهية جازمة )تنسوا( مضارع 

الواو فاعل )الفضل( مفعول به منصوب )بني( جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. و 
ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف حال من الفضل و)كم( ضمري مضاف إليه 
)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن )الباء( حرف جّر )ما( 

                                                           
 جيوز أن يكون )نصف( خربا ملبتدأ حمذوف تقديره: الواجب أو الالزم. -1777
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, )تعملون( مضارع مرفوع .. «1771»اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ببصري 
 واو فاعل )بصري( خرب إّن مرفوع.وال

 روائع البيان والتفسري
وُهنَّ وَقْد فَ َرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم إالَّ  )وإن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قَ ْبِل َأن مَتَسُّ

أي: إذا  تفسريها:قال السعدي يف َأن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعُفَو اَلِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح( 
طلقتم النساء قبل املسيس, وبعد فرض املهر, فللمطلقات من املهر املفروض نصفه, 

ولكم نصفههذا هو الواجب ما مل يدخله عفو ومساحمة, بأن تعفو عن نصفها 
لزوجها, إذا كان يصح عفوها, } َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح { وهو الزوج 

يح ألنه الذي بيده حل عقدته؛ وألن الويل ال يصح أن يعفو عن ما وجب علىالصح
 .(1772) للمرأة, لكونه غري مالك وال وكيل..اه 

 :-رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-
قوله تعاىل: } أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح {؛ قيل: املراد به الزوج؛ وقيل:  

لذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ ويّل املرأة؛ والصواب األول؛ ألن الزوج هو ا
وإذا شاء حلها بالطالق؛ وألن ويّل املرأة قد ال ميلك إسقاط شيء من مهرها, كابن 
العم مثاًل؛ وألنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبني؛ إما من الزوجة, كما 

ىل: } أو يفيده قوله تعاىل: } إال أن يعفون {؛ أو من الزوج, كما يفيده قوله تعا
يعفو الذي بيده عقدة النكاح {؛ وإذا قيل: إنه ويّل املرأة صار العفو من جانب 
واحد؛ وهو الزوجة, أو وليها؛ ويؤيد الرتجيح قوله تعاىل: } وأن تعفوا أقرب للتقوى 

بالياء وفتح الواو؛ فإن قيل:  « وأن يعفوَ »{؛ ولو كان املراد ويّل املرأة لقال تعاىل: 
ج عافيًا وهو الباذل" فاْلواب أن هذا مبين على الغالب؛ وهو أن كيف يكون الزو 

                                                           
 أو هو حرف مصدرّي, واملصدر املؤّول منه ومن الفعل يف حمّل جّر حبرف اْلّر متعّلق ببصري. -1771
  1/172الناشر : مؤسسة الرسالة)  -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري  -1772

) 
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الزوج قد سلم املهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند املرأة نصف املهر؛ فإذا 
 (1777) اه عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى.

َنُكْم إنَّ -  -(اَّللََّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ ) وَأن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى وال تَنَسُوا الَفْضَل بَ ي ْ
أي فالعفو أقرب للتقوى, أي إىل التقوى, واخلطاب للرجال والنساء مجيعا ألن 
املذكر واملؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه: وعفو بعضكم عن بعض 

َنُكْم { أي إفضال بعضكم على بعض بإعط اء أقرب للتقوى } َوال تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ
الرجل متام الصداق أو ترك املرأة نصيبها, حثهما مجيعا على اإلحسان } ِإنَّ اَّللََّ ِبَا 

 (1773) .اه رمحه هللا يف تفسريه –قاله البغوي -تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي {
 (278َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت والصَّالِة الُوْسَطى وُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنَي )

 (1772)إعراب مفردات اآلية
)حافظوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )على الصلوات( جاّر 

)حافظوا(, )الصالة( معطوف على الصلوات بالواو جمرور مثله   وجمرور متعّلق ب
)الوسطى( نعت للصالة جمرور مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو( 

جار وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من ضمري عاطفة )قوموا( مثل حافظوا )َّلّل( 
, )قانتني( حال ثانية من ضمري قوموا منصوبة وعالمة «1777»قوموا أي متعّبدين َّلّل 

 النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 (  176/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1777
 ( 186/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1773
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1772

 ( 2/279دمشق) –اإلميان 
جيوز تعليقه بالفعل )قوموا(, والقيام هو قيام الصالة, وجيوز تعليق اْلاّر بقانتني أي باحلال اآلتية بعده, ويدّل  -1777

 على ذلك قوله: كّل له قانتون.
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لمحدث ليف الصحيح املسند من أسباب النزول سبب نزول هذه اآلية ما جاء 
 قال مانصه: -رمحه هللا–الوادعىيالعالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد

 }َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِِلَِّ قَانِِتنَي{  -:قوله تعاىل
حدثنا حممد بن (  381/ص– 5/ج)قال اإلمام أمحد رمحه هللا يف مسنده  - 

]ميكن جعفر حدثنا شعبة حدثين عمر بن أيب حكيم قال مسعت الزبرقان حيدث
: كان رسول هللا صلى هللا ثابت قال بنعن عروة بن الزبري عن زيد  السند[حذف 

عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر باهلاجرة ومل يكن يصلي صالة أشد على 
 أصحاب النيب صلى هللا عليه
وعلى آله وسلم منها قال: فنزلت }َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى{. 

 (1776)اه ها صالتني وبعدها صالتني.: إن قبلوقال
 { َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنيَ : }قوله تعاىل:و -رمحه هللا –مث قال -

حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن (  565ص– 9/ج )-رمحه هللا-قال اإلمام البخاري 
إمساعيل بن أيب خالد عن احلارث بن شبيل عن أيب عمرو الشيباين عن زيد بن أرقم 

 نزلت هذه اآلية يف الصالة يكلم أحدنا أخاه يف حاجته حىتقال: كنا نتكلم 

                                                           
 -رمحه هللا–قال يف الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى-1776

هللا عليه  ورواه أمحد من وجه آخر وزاد "كان النيب صلى 565ص 9قال احلافظ يف الفتح ج-(37ص) -بتحقيقه
 " ا. هـ.ناس يف قائلتهم ويف َتارهتم فنزلتوسلم يصلى الظهر باهلجري فال يكون وراءه إال الصف أو الصفان وال

والبخاري . 359ص 3احلديث رجاله رجال الصحيح إال عمرو بن أيب حكيم والزبرقان ومها ثقتان وأخرجه أبو داود ج
الختالف على الزبرقان بن عمرو فتارة يرويه عن عروة عن زيد بن وذكر ما فيه من ا 414ص 1يف التاريخ الكبري ج

 .زهرة عن زيد بن ثابت وتارة عن زيد بن ثابت وأسامة ثابت وتارة عن
هنا صالة من طريق عثمان بن عثمان الغطفاين. واملعتمد يف الصالة الوسطى أ 313ص 5وأخرجه الطرباين يف الكبري ج

 .العصر كما يف الصحيحني
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}َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِِلَِّ قَانِِتنَي{ فأُِمْرنا 
 (1778)اه بالسكوت.

العالمة ابن فسرها -()َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت والصَّالِة الُوْسَطى وُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنيَ - 
 :-رمحه هللا -العثيمني فقال

االستمرار يف حفظ الشيء مع « احملافظة»قوله تعاىل: } حافظوا على الصلوات {: 
العناية به؛ ومل يبني هللا يف هذه اآلية كيفية احملافظة؛ لكن بينت يف مواضع أخرى من 

تين ؛ بدليل أنك لو أعطي«احفظ كذا»الكتاب, والسنة؛ وهو أبلغ من قولك: 
لكان األول « هذه وديعة احفظها», أو قلت: «حافظ عليها»وديعة, وقلت: 

                                                           
 -رمحه هللا–ى الوادعىالصحيح املسند من أسباب النزول احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هاد قال يف-1778

بلفظ  77ص 4احلديث عزاه احلافظ السيوطي يف لباب النقول إىل السنة وهو عند الرتمذي ج-(38ص) -بتحقيقه
 .168ص 4ه جبلفظ فنزلت. وأخرجه اإلمام أمحد يف مسند 158ص 3فنزلت وكذا عند أيب داود ج

}َوُقوُموا ّلِِلَِّ قَانِِتنَي{ قال كانوا يتكلمون يف  من حديث ابن عباس يف قول هللا تعاىل 153ص 6ويف جممع الزوائد ج
 الصالة جييء خادم الرجل إليه فيكلمه حباجته وهو يف الصالة فنهوا عن الكالم. رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح.

 -:قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا
ثبت عندهم أن ِترمي الكالم يف قد أشكل هذا احلديث على مجاعة من العلماء حيث : 594ص 3يف تفسريه ج

الصالة كان ِبكة قبل اهلجرة إىل املدينة وبعد اهلجرة إىل أرض احلبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي يف 
وسلم قبل أن هناجر إىل احلبشة وهو يف الصالة فريد علينا : كنا نسلم على النيب صلى هللا عليه وعلى آلهالصحيح قال

"إين مل -صلي هللا عليه وسلم -فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذين ما قرب وما بعد فلما سلم قال: : فلما قدمنا قال
 أرد عليك إال أين كنت يف الصالة وإن هللا حيدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أال تتكلموا يف الصالة".

مع من قدم فهاجر إىل املدينة وهذه اآلية وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة مث قدم منها إىل مكة 
كان الرجل يكلم أخاه يف حاجته يف –}َوُقوُموا ّلِِلَِّ قَانِِتنَي{ مدنية بال خالف. فقال قائلون إمنا أراد زيد بن أرقم بقوله 

قوم إمنا  . وقالام واستدل على ِترمي ذلك هبذه اآلية حبسب ما فهمه منها, وهللا أعلماإلخبار عن جنس الكل -الصالة
كما اختار ذلك قوم من   –أراد أن ذلك قد وقع باملدينة بعد اهلجرة إليها ويكون ذلك قد أبيح مرتني وحرم مرتني 

 أصحابنا وغريهم واألول أظهر وهللا أعلم.
ليه أقوى الذي يظهر يل وهللا أعلم أن الكالم حرم ِبكة بالسنة املطهرة كما يف حديث ابن مسعود فلما قدم صلى هللا ع

وعلى آله وسلم املدينة صار بعضهم ممن مل يبلغه التحرمي يتكلم يف الصالة كما حصل من معاوية بن احلكم السلمي 
وفتح الباري  113وص 159ص 5. وهللا أعلم؛ وإن كنت تريد املزيد يف البحث فعليك بنيل األوطار جفنزلت اآلية

 وقد نقلت كالم احلافظ يف الفتح يف رياض اجلنة.
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أبلغ؛ فلهذا جاءت يف اآلية: } حافظوا على الصلوات؛ { و الصلوات { } مجع 
 صالة؛ وهي يف اللغة: الدعاء؛ ويف الشرع العبادة املعروفة.

صح قوله تعاىل: } والصالة الوسطى { أي الفضلى؛ وهي صالة العصر, كما 
(؛ وال عربة ِبا خالفه؛ ألن 1779بذلك احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)

النيب صلى هللا عليه وسلم أعلم الناس ِبراد هللا؛ وقد قال هللا سبحانه وتعاىل: 
 [ .33}وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم{ ]النحل: 

بالقيام؛ وال إشكال فيه؛ وهل املراد قوله تعاىل: } وقوموا هلل قانتني {: هذا أمر 
بالقيام هنا املكث على الشيء, أو القيام على القدمني" هو املعنيان مجيعاً؛ والالم 

 (1717) يف قوله تعاىل: } هلل { لإلخالص.اه 
يأمر باحملافظة على الصلوات عموًما وعلى  وذكر السعدي يف بياهنا إمجااًل مانصه:-

صوًصا, واحملافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها الصالة الوسطى, وهي العصر خ
وأركاهنا وخشوعها ومجيع ما هلا من واجب ومستحب, وباحملافظة على الصلوات 
ِتصل احملافظة على سائر العبادات, وتفيد النهي عن الفحشاء واملنكر خصوًصا إذا 

شعني, ففيه األمر أكملها كما أمر بقوله } َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنَي { أي: ذليلني خا
 اه بالقيام والقنوت والنهي عن الكالم, واألمر باخلشوع, هذا مع األمن والطمأنينة.

(1711) 
ا مَلْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمو  َ َكَما َعلََّمُكم مَّ َن فَإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَباناً فَإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُروا اَّللَّ

(279) 

                                                           
باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى -996ن روايات هذا احلديث يف كتب السنة ما أخرجه مسلم برقم/وم- 1779

قال:"حبس املشركون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –رضي هللا عنه -من حديث مرة عن عبد هللا -هي صالةالعصر
وسلم شغلونا عن الصالة الوسطى  عن صالة العصر حىت امحرت الشمس أو اصفرت فقال رسول هللا صلى هللا عليه

 صالة العصر مأل هللا أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشا هللا أجوافهم وقبورهم نارا"
 ( 131/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1717
 (  1/177الناشر : مؤسسة الرسالة) -ديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السع -1711
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 (1712)إعراب مفردات اآلية
, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط «1717»)الفاء( عاطفة )إن خفتم( مثل إن طّلقتم )

)رجاال( حال منصوبة, والتقدير فصّلوا رجاال أي ماشني )أو( حرف عطف )ركبانا( 
معطوف على )رجاال( منصوب مثله, )الفاء( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل 

ْلواب )أمنتم( فعل ماض مبيّن متضّمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعّلق ِبضمون ا
على السكون ..و)مت( فاعل )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )اذكروا( فعل أمر مبيّن 
على حذف النون .. والواو فاعل )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الكاف( 

يف حمّل جّر بالكاف متعّلق « 1712»)ما( اسم موصول « 1713»حرف جّر وتشبيه 
ي اذكروا اَّلّل ذكرا كالذي عّلمكم إيّاه )عّلم( فعل ماض ِبحذوف مفعول مطلق أ

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و)كم( ضمري مفعول به )ما( اسم موصول يف 
, )مل( «1717»حمّل نصب بدل من العائد احملذوف يف )عّلمكم( أي: عّلمكم إيّاه 

ن .. حرف نفي وقلب وجزم )تكونوا( مضارع ناقص جمزوم وعالمة اْلزم حذف النو 
 والواو اسم تكون )تعلمون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
)فَإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَبانًا فَإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُروا اَّللََّ َكَما َعلََّمُكم مَّا ملَْ َتُكونُوا -

 :-رمحه هللا -قال السعدي- (تَ ْعَلُمونَ 
} فَِإْن ِخْفُتْم {مل يذكر ما خياف منه ليشمل اخلوف من كافر وظامل وسبع, وغري 
ذلك من أنواع املخاوف, أي: إن خفتم بصالتكم على تلك الصفة فصلوها } 

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1712

 ( 2/217دمشق) –اإلميان 
 من هذه السورة. 277يف اآلية  -1717
 مكم إيّاه.أو اسم ِبعىن مثل نعت ملصدر حمذوف أي اذكروا اَّلّل ذكرا مثل الذي علّ  -1713
 أو حرف مصدرّي, واملصدر املؤّول يف حمّل جّر و)ما( الثانية مفعول به. -1712
 أو بدل من )ما( األوىل فهي يف حمّل جّر, أو مفعول به لفعل عّلمكم فال ضرورة لتقدير إيّاه. -1717
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رَِجاال { أي: ماشني على أقدامكم, } َأْو رُْكَبانًا { على اخليل واإلبل وغريها, 
ة وغري مستقبليها, ويف هذا زيادة التأكيد ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبل

على احملافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع اإلخالل بكثري من األركان 
والشروط, وأنه ال جيوز تأخريها عن وقتها ولو يف هذه احلالة الشديدة, فصالهتا 

 .اه على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صالهتا مطمئنا خارج الوقت
(1716) 

 ماخمتصره: -رمحه هللا–وأضاف ابن كثري  -
قوله: } فَِإَذا أَِمْنُتْم فَاذُْكُروا اَّللََّ { أي: أقيموا صالتكم كما أمرمت فأمتواركوعها 
وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها } َكَما َعلََّمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا 

وعلمكم ما ينفعكم يف الدنيا  تَ ْعَلُموَن { أي: مثل ما أنعم عليكم وهداكم لإلميان
واآلخرة, فقابلوه بالشكر والذكر, كقوله بعد ذكر صالة اخلوف: } فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم 
فَأَِقيُموا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا { 

 (1718)[.اه 177]النساء:
َر إْخَراٍج والَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم ويَ  َتاعاً إىَل احَلْوِل َغي ْ َذُروَن أَْزَواجاً وِصيًَّة أَلْزَواِجِهم مَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  ْعُروٍف واَّللَّ فَإْن َخَرْجَن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم يف َما فَ َعْلَن يف أَنُفِسِهنَّ ِمن مَّ
(237) 

 (1719)إعراب مفردات اآلية
,, «1727»)الواو( استئنافّية )الذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجا( سبق إعراهبا  

, )ألزواج( جاّر «1721»)وصّية( مفعول به لفعل حمذوف تقديره يرتكون وصّية 
                                                           

  177/ 1مؤسسة الرسالة) الناشر :  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1716
) 

 (   726/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1718
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1719

 ( 2/211دمشق) –اإلميان 
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وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لوصّية و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )متاعا( 
اّر وجمرور متعّلق , )إىل احلول( ج«1722»مصدر يف موضع احلال أي متمّتعات 

)متاعا(, )غري( حال منصوبة من الزوجات أو من األزواج أي غري   بنعت ملتاع أو ب
, )إخراج( مضاف إليه جمرور. )الفاء( استئنافّية «1727»خمرجات أو غري خمرجني 

)إن( حرف شرط جازم )خرجن( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل 
فاعل )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ال جناح عليكم( الشرط..و)النون( نون النسوة 

, )يف( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر متعّلق خبرب ال «1723»مّر إعراهبا 
)فعلن(,   )فعلن( مثل خرجن والفاعل ال حمّل له )يف أنفس( جاّر وجمرور متعّلق ب
وف حال و)هّن( ضمري مّتصل مضاف إليه )من معروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذ

من العائد املقّدر أي فعلنه من معروف )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ 
 مرفوع )عزيز( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
َتاعًا إىَل احَلوْ - َر )والَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم وَيَذُروَن أَْزَواجًا وِصيًَّة أَلْزَواِجِهم مَّ ِل َغي ْ

قال األكثرون: هذه اآلية منسوخة باليت قبلها :-رمحه هللا -قال ابن كثريإْخَراٍج( 
 وهي قوله: }يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا {

                                                                                                                                                                      
 ( من هذه السورة.273يف اآلية ) -1727
 جيوز أن يكون )وصّية( مفعوال مطلقا لفعل حمذوف تقديره يوصون وصّية, واْلملة املقّدرة خرب الذين. -1721
جيوز أن يكون )غري( صفة ملتاع أو بدال منه أو هو مفعول مطلق نائب عن املصدر وقد ناب عن الفعل أي: ال  -1722

 إخراجا وهو قول األخفش.
عل حمذوف تقديره يعطوهنّن, أو بدال من من وصّية, أو صفة لوصّية, أو جيوز أن يكون )متاعا( مفعوال به لف -1727

 مصدرا منصوبا لوصّية ألن )الوصّية( معىن يوصون وهو ِبعىن ميّتعون.
 (.229( من هذه السورة واآلية )277اآلية ) انظر -1723
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(عن حبيب عن ابن أيب 1722قال البخاري: حدثنا أمية حدثنا يزيد بن ُزرَيع )
قلت لعثمان بن عفان: } َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم  (, قال ابن الزبري:1727ُمَلْيكة)

أو تدعها" قال: يا ابن -َوَيَذُروَن أَْزَواًجا { قد نسختها اآلية األخرى فلم تكتبها 
أخي ال أغري شيئاً منه من مكانه.ومعىن هذا اإلشكال الذي قاله ابن الزبري لعثمان: 

ما احلكمة يف إبقاء رمسها مع زوال إذا كان حكمها قد نسخ باألربعة األشهر ف
حكمها, وبقاء رمسها بعد اليت نسختها يوهم بقاء حكمها" فأجابه أمري املؤمنني 
بأن هذا أمر توقيفي, وأنا وجدهتا مثبتة يف املصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث 

 (1726)وجدهتا.اه 
 :-رمحه هللا -ورفع ابن العثيمني يف تفسريه هذا اإلشكال فقال-

                                                           
زيد, وعبد الوارث, ومعتمر,  يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري احلافظ, اجملود, حمدث البصرة مع محاد بن -1722

 وعبد الواحد بن زياد, وجعفر بن سليمان, ووهيب بن خالد, وخالد بن احلارث, وبشر بن املفضل, وإمساعيل بن علية.
 فهؤالء العشرة كانوا يف زماهنم أئمة احلديث بالبصرة.

وخالد احلذاء, وحسني املعلم,  يكىن يزيد أبا معاوية العيشي, البصري.روى عن: أيوب السختياين, ويونس بن عبيد,
 وحبيب املعلم, وطائفة.

 قال أمحد بن حنبل: كان رُيانة البصرة, ما أتقنه وما أحفظه.وقال أبو حامت الرازي: ثقة, إمام.
 وقال أبو عوانة الوضاح: صحبت يزيد بن زريع أربعني سنة, يزداد يف كل سنة خريا.

 حافظا, ما أعلم أين رأيت مثله ومثل صحة حديثه.وقال بشر احلايف: كان يزيد بن زريع متقنا, 
 , كان يقول: من أتى جملس عبد الوارث, فال يقربين..وأتباعقلت: وكان صاحب سنة 

 سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف انظرمولده: يف سنة إحدى ومائة ومات: يف سنة اثنني ومثانني ومائة.
  (8/296) 

 ثور الكويف, يقال: إنه أبو ثور احلداين االزدي. حبيب  بن أيب مليكة النهدي, أبو -1727
 روى عن: عبدهللا بن عمر بن اخلطاب روى عنه: هانئ بن قيس وأبو البخرتي الطائي.قال أبو زرعة: ثقة. 

وروى الرتمذي حديثا  من رواية الشعيب, عن أيب ثور االزدي, عن أيب هريرة: " أمرين النيب صلى هللا عليه وسلم أن أوتر 
 أن أنام ", وقال: أبو ثور االزدي امسه حبيب بن أيب مليكة.قبل 

 -هتذيب الكمال للمزي انظروفرق مسلم واحلاكم أبو أمحد وغري واحد بينهما, وذكروا االزدي فيمن ال يعرف امسه.
 (2/371بتصرف)

 (  728/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1726
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رع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى يف بيته, وينفق عليها من تركته ملدة حول  نه يشإ
كامل؛ هذا ما تفيده اآلية؛ فهل هذا احلكم منسوخ, أو حمكم" على قولني 
للعلماء؛ أحدمها: أنه منسوخ بقوله تعاىل: }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 

[ ؛ ويؤيده ما يف صحيح 273يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا{ ]البقرة: 
البخاري حينما سئل عثمان رضي هللا عنه: ملاذا أبقيت هذه اآلية وهي منسوخة؛ 

وكان األوىل أن تكون املنسوخة قبل اآلية  -وملاذا وضعتها بعد اآلية الناسخة 
الناسخة ملراعاة الرتتيب" فأجاب عثمان رضي هللا عنه بأنه ال يغري شيئاً من مكانه؛ 

صلي هللا عليه –الرتتيب بني اآليات توقيفي؛ فهذه اآلية تويف رسول هللا  وذلك ألن
وهي تتلى يف القرآن, ويف مكاهنا؛ وال ميكن أن تغري؛ وعلى هذا فتكون  -وسلم

هذه اآلية منسوخة باآلية السابقة بالنسبة للعدة؛ وأما بالنسبة ملا يوصي به الزوج من 
قوله تعاىل: }وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن  وهي -املال فهو منسوخ بآية املواريث 

[ , وقول النيب 12لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{ ]النساء: 
إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فال وصية »صلى هللا عليه وسلم: 

 (.1728«)لوارث
األخرى؛ فيقال: والقول الثاين: أن اآلية حمكمة؛ فتحمل على معىًن ال يعارض اآلية 

إن اآلية األخرى خياَطب هبا الزوجة: ترتبص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ واآلية 
 (1729) الثانية خياَطب هبا الزوج ليوصي لزوجته ِبا ذُكر.اه 

ْعُروٍف واَّللَُّ َعزِيٌز - ) فَإْن َخَرْجَن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم يِف َما فَ َعْلَن يف أَنُفِسِهنَّ ِمن مَّ
 :-رمحه هللا -يٌم( قال البغويَحكِ 

                                                           
 ( 1722( و اإلرواء )  2617(, وصحيح ابن ماجة )  1688يث يف صحيح اْلامع لأللباين  برقم ) احلد - 1728
 ( 136/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1729
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قوله تعاىل: } فَِإْن َخَرْجَن { يعين من قبل أنفسهن قبل احلول من غري إخراج الورثة 
}َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم { يا أولياء امليت } يف َما فَ َعْلَن يِف أَنْ ُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف { 

 يعين التزين للنكاح, ولرفع اْلناح عن الرجال وجهان:
 أحدمها: ال جناح عليكم يف قطع النفقة إذا خرجن قبل انقضاء احلول.

واآلخر: ال جناح عليكم يف ترك منعهن من اخلروج ألن مقامها يف بيت زوجها 
حوال غري واجب عليها خريها هللا تعاىل بني أن تقيم حوال وهلا النفقة والسكىن, 

 (1777) ة أشهر وعشر.اه وبني أن خترج فال نفقة وال سكىن إىل أن نسخه بأربع
 :-رمحه هللا -وأضاف القرطيب-

قوله تعاىل: )فَِإْن َخَرْجَن( اآلية. معناه باختيارهن قبل احلول. )َفال ُجناَح َعَلْيُكْم( 
أي ال حرج على أحد وىل أو حاكم أو غريه, ألنه ال جيب عليها املقام يف بيت 

أو ال جناح عليهن يف  زوجها حوال. وقيل: أي ال جناح يف قطع النفقة عنهن,
التشوف إىل األزواج, إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة, مث عليها أال تتزوج 
قبل انقضاء العدة باحلول, أو ال جناح يف تزوجيهنبعد انقضاء العدة, ألنه قال"ِمْن 

ن خالف َمْعُروٍف" وهو ما يوافق الشرع. )َواَّللَُّ َعزِيٌز( صفة تقتضي الوعيد بالنسبة مل
احلد يف هذه النازلة, فأخرج املرأة وهى ال تريد اخلروج. )َحِكيٌم( أي حمكم ملا يريد 

 (1771)من أمور عباده.اه 
ُتَِّقنَي )

 (231ولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقاً َعَلى امل
 (1772)إعراب مفردات اآلية

)الواو( استئنافّية )للمطّلقات( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )متاع( مبتدأ 
مؤّخر مرفوع )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ملتاع أو ِبتاع )حقا( 

                                                           
 (  1/291الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1777
 (7/228القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -القرآن للقرطيباْلامع ألحكام --1771
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1772

 ( 2/217دمشق) –اإلميان 
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مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره حّق ذلك, فهو مؤّكد ملضمون اْلملة قبله )على 
 الفعل املقّدر حّق.املّتقني( جاّر وجمرور متعّلق ب

 روائع البيان والتفسري
ُتَِّقنَي( -

 رمحه هللا:  -قال البغوي )ولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقاً َعَلى امل
إمنا أعاد ذكر املتعة هاهنا لزيادة معىن, وذلك أن يف غريها بيان حكم غري 

املتعة, وقيل: إنه ملا نزل املمسوسة, ويف هذه اآلية بيان حكم مجيع املطلقات يف 
قوله تعاىل: }ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقرت قدره { إىل قوله } حقا على 

البقرة ( قال رجل من املسلمني: إن أحسنت فعلت, وإن مل أرد -277احملسنني{)
ليك ذلك مل أفعل, فقال هللا تعاىل: } َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع { جعل املتعة هلن بالم التم

ا َعَلى اْلُمتَِّقنَي { يعين املؤمنني املتقني الشرك.اه   (1777) فقال: } َحقًّ
يف بياهنا فقال: أي: لكل مطلقة متاع باملعروف حقا  -رمحه هللا -وزاد السعدي  -

على كل متق, جربا خلاطرها وأداء لبعض حقوقها, وهذه املتعة واجبة على من 
ريها كما تقدم, هذا أحسن ما قيل طلقت قبل املسيس, والفرض سنة يف حق غ

فيها, وقيل إن املتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه اآلية, ولكن 
القاعدة أن املطلق حممول على املقّيد, وتقدم أن هللا فرض املتعة للمطلقة قبل 

 (1773) الفرض واملسيس خاصة.اه 
ُ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكمْ  ُ اَّللَّ  (232تَ ْعِقُلوَن ) َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

 (1772)إعراب مفردات اآلية
, )ذا( اسم إشارة يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف مفعول «1777»)الكاف( حرف جّر 

مطلق تقديره بيانا و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )يبنّي( مضارع مرفوع )اَّلّل( 
                                                           

 ( 292/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1777
 (  1/177الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1773
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1772

 ( 2/213دمشق) –اإلميان 
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  لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب
)يبنّي(, )آيات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة و)اهلاء( مضاف إليه 
)لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتجي و)كم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل )تعقلون( 

 مضارع مرفوع .. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ُ اَّللَُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ عْ - أي: يف إحالله وِترميه وفروضه ِقُلوَن() َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
وحدوده فيما أمركم به وهناكم عنه بيَّنهووضحه وفسره ومل يرتكه جممال يف وقت 
احتياجكم إليه } َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن { أي: تفهمون وتتدبرون.قاله ابن كثري يف تفسريه 

 (1776).اه 
 :-هللارمحه -وذكر ابن العثيمني يف تفسريها فائدة جليلة قال-

إنه ال ميكن أن يوجد يف الشرع حكم غري مبني؛ لقوله تعاىل: } يبني هللا لكم آياته 
 {؛ واآليات هنا مجع مضاف؛ فيعم.

 فإن قال قائل: إننا جند بعض النصوص ختفى علينا"
فاْلواب: أن ذلك إما لقصور يف فهمنا؛ وإما لتقصري يف تدبرنا؛ وإما لنقص يف 

 (1778) سه مل يبني فهذا شيء مستحيل.اه علومنا؛ أما أن النص نف
ُ ُموتُوا مُثَّ  ْوِت فَ َقاَل هَلُُم اَّللَّ

َ
َأملَْ تَ َر إىَل اَلِذيَن َخَرُجوا ِمن ِديَارِِهْم وُهْم أُُلوٌف َحَذَر امل

 (237َأْحَياُهْم إنَّ اَّللََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس وَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال َيْشُكُروَن )
 (1779)إعراب مفردات اآلية

                                                                                                                                                                      
 (.186اآلية ) انظرنعت ملفعول مطلق حمذوف و أو اسم ِبعىن مثل يف حمل نصب  -1777
 (   777/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1776
 (  2/121مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1778
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767)املتوىف : اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف  انظر-1779

 ( 2/213دمشق) –اإلميان 
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)مهزة( لالستفهام وتفيد التنبيه والتعجب )مل( حرف نفي وقلب وجزم )تر( مضارع  
, )إىل( حرف جّر )الذين( اسم «1737»جمزوم وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة 

)تر( )خرجوا( فعل ماض .. والواو فاعل )من   موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب
)خرجوا(, و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )الواو(   ديار( جاّر وجمرور متعّلق ب

حالّية )هم( ضمري منفصل مبتدأ )ألوف( خرب مرفوع )حذر( مفعول ألجله 
منصوب )املوت( مضاف إليه جمرور )الفاء( عاطفة )قال( فعل ماض )الالم( حرف 

)قال(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع   مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب جّر و)هم(
)موتوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )مثّ( حرف عطف )أحيا( 
فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على األلف و)هم( مفعول به, والفاعل ضمري 

لفظ اْلاللة اسم إن منصوب  مسترت تقديره هو )أّن( حرف مشّبه بالفعل )اَّلّل(
)الالم( هي املزحلقة تفيد التوكيد )ذو( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الواو فهو من 

, )فضل( مضاف إليه جمرور )على الناس( جاّر وجمرور «1731»األمساء اخلمسة 
متعّلق ِبحذوف نعت لفضل )الواو( عاطفة )لكّن( حرف استدراك ونصب )أكثر( 

ناس( مضاف إليه جمرور )ال( نافية )يشكرون( مضارع مرفوع اسم لكّن منصوب )ال
 .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
ُ ُموتُوا مُثَّ - ْوِت فَ َقاَل هَلُُم اَّللَّ

َ
)َأملَْ تَ َر إىَل اَلِذيَن َخَرُجوا ِمن ِديَارِِهْم وُهْم أُُلوٌف َحَذَر امل

 لنَّاِس وَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال َيْشُكُروَن(َأْحَياُهْم إنَّ اَّللََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى ا
 بتصرف يسري: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

                                                           
الرؤية هنا قلبّية وكان من حقها أن تتعدى إىل مفعولني ولكّنها ضّمنت معىن االنتهاء فتعّدت حبرف اْلر إىل  -1737

 أي: أمل ينته علمك إىل كذا ... )البحر احمليط أليب حّيان وحاشية اْلمل على اْلاللني(.
 أوالسّتة إذا أضيف إليها اهلن. -1731
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رؤية "يعين تعاىل ذكره:"أمل تر", أمل تعلم, يا حممد" وهو من"رؤية القلب" ال 
العني",ألن نبينا حممدا صلى هللا عليه وسلم مل يدرك الذين أخرب هللا عنهم هذا 

و"رؤية القلب": ما رآه, وعلمه به. فمعىن ذلك: أمل تعلم يا حممد, الذين اخلرب, 
 خرجوا من ديارهم وهم ألوف"

املقصود بألوف يف اآلية بعد بيان أقوال أهل التأويل فقال: وأوىل –رمحه هللا  –ورجح
القولني يف تأويل قوله:"وهم ألوف" بالصواب, قول من قال:"عىن باأللوف كثرة 

ول من قال:"عىن به االئتالف", ِبعىن ائتالف قلوهبم, وأهنم خرجوا العدد" دون ق
من ديارهم من غري افرتاق كان منهم وال تباغض, ولكن فرارا: إما من اْلهاد, وإما 
من الطاعون إلمجاع احلجة على أن ذلك تأويل اآلية, وال يعارض بالقول الشاذ ما 

 (1732)استفاض به القول من الصحابة والتابعني.اه 
 ماخمتصره وبتصرف يسري:  -وقال ابن العثيمني-

}ألوف{ مجع ألف؛ وهو من صيغ مجوع الكثرة؛ فقيل: إهنم مثانية  قوله تعاىل
َتد  -} وهم ألوف {  -آالف؛ وقيل: مثانون ألفاً؛ وإذا نظرت إىل صيغة اللفظ 

 أهنا تدل على أهنم أكثر من مثانية آالف؛ وأهنم عامل كثري.
: } فقال هلم هللا موتوا { أي قال هلم قواًل كونياً, كقوله تعاىل: مث فسر قوله تعاىل

 [ .82}إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون{ ]يس: 
تدل على الرتاخي, وأن هللا سبحانه وتعاىل « مث»وقوله تعاىل: } مث أحياهم {؛ 

ياء مّر هبم وهم أحياهم بعد مدة؛ وقيل: إنه أحياهم لسبب؛ وهو أن نبيًا من األنب
ألوف مؤلفة جثث هامدة؛ فدعا هللا أن ُيييهم؛ فأحياهم هللا؛ وقال بعض 

                                                           
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1732

277   /2292 ) 
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املفسرين: إن هللا أحياهم بدون دعوة نيب؛ وهذا هو ظاهر اللفظ؛ وأما األول فال 
 (1737) داللة عليه؛ وعليه فنقول: إن هللا أحياهم لرُيي العباد آياته.اه 

 إمجااًل فقال: -رمحه هللا -وذكر تفسريها السعدي -
يقص تعاىل علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرهتم واتفاق مقاصدهم, بأن 
الذي أخرجهم منها حذر املوت من وباء أو غريه, يقصدون هبذا اخلروج السالمة 
من املوت, ولكن ال يغين حذر عن قدر, } فقال هللا هلم موتوا { فماتوا } مث { 

{ إما بدعوة نيب أو بغري ذلك, رمحة هبم ولطفا وحلما, إن هللا تعاىل } أحياهم 
وبيانا آلياته خللقه بإحياء املوتى, وهلذا قال: } إن هللا لذو فضل { أي: عظيم } 
على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون { فال تزيدهم النعمة شكرا, بل رِبا استعانوا 

عمة ويقر هبا ويصرفها بنعم هللا على معاصيه, وقليل منهم الشكور الذي يعرف الن
 (1733) يف طاعة املنعم.اه 

يٌع َعِليٌم ) َ مسَِ  (233وقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ واْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ
 (1732)إعراب مفردات اآلية

)الواو( عاطفة )قاتلوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )يف سبيل( 
, )اَّلّل( لفظ اْلاللة «1737»)قاتلوا( والتعليق على اجملاز   جار وجمرور متعّلق ب

مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )اعلموا( مثل قاتلوا )أّن( حرف مشّبه بالفعل 
 )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )مسيع( خرب مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.

 اعلموا. واملصدر املؤّول من )أّن( وامسها وخربها سّد مسّد مفعويلّ 
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 (  127/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1737
 ( 177/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -الم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك -1733
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1732

 ( 2/218دمشق) –اإلميان 
 أو يتعّلق ِبحذوف حال من فاعل قاتلوا. -1737
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يٌع َعِليٌم( - يف تفسريها  -قال ابن كثري) وقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ مسَِ
 إمجااًل مانصه:

أي كما أن احلذر ال يغين من القدر كذلك الفرار من اْلهاد وَتنبه ال يقرب أجال 
والرزق املقسوم مقدر مقنن ال يزاد فيه وال ينقص منه  وال يباعده, بل األجل احملتوم 

كما قال تعاىل: } الَِّذيَن قَاُلوا إلْخَواهِنِْم َوقَ َعُدوا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا ُقْل فَاْدَرُءوا َعْن 
َنا [ وقال تعاىل: } َوقَاُلوا رَب َّ 178أَنْ ُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي { ]آل عمران:

رٌ  نْ َيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخي ْ ْرتَ َنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّ  مِلَ َكَتْبَت َعَلي ْ
ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم يف بُ ُروٍج  ِلَمِن ات ََّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيال * أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِككُّ

[ وروينا عن أمري اْليوش ومقدم العساكر وحامي حوزة 68, 66{ ]النساء:ُمَشيََّدٍة 
( رضي 1736اإلسالم وسيف هللا املسلول على أعدائه أيب سليمان خالد بن الوليد)

وهو يف سياق املوت: لقد شهدت كذا وكذا موقًفا وما من عضو -هللا عنه, أنه قال:
ذا أموت على فراشي كما ميوت  من أعضائي إال وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا

 .العري!! فال نامت أعني اْلبناء 

                                                           
 -تعاىل-مي ابن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن كعب. سيف هللا خالد بن الوليد املخزو  -1736

وفارس اإلسالم, وليث املشاهد, السيد اإلمام, األمري الكبري, قائد اجملاهدين, أبو سليمان القرشي, املخزومي, املكي, 
 وابن أخت أم  املؤمنني ميمونة بنت احلارث.

 -صلى هللا عليه وسلم-مث سار غازيا, فشهد غزوة مؤتة, واستشهد أمراء رسول هللا هاجر مسلما يف صفر, سنة مثان, 
الثالثة: مواله زيد, وابن عمه جعفر ذو اْلناحني, وابن رواحة, وبقي اْليش بال أمري, فتأمر عليهم يف احلال خالد, 

 وأخذ الراية, ومحل على العدو, فكان النصر.
 سيف هللا, فقال: )إن خالدا سيف سله هللا على املشركني(. :-صلى هللا عليه وسلم-ومساه النيب 

واحتبس أدراعه والمته يف سبيل هللا, وحارب أهل  -صلى هللا عليه وسلم-وشهد الفتح, وحنينا, وتأمر يف أيام النيب 
ق إىل أول الشام الردة, ومسيلمة, وغزا العراق, واستظهر, مث اخرتق الربية السماوية حبيث إنه قطع املفازة من حد العرا

 يف مخس ليال يف عسكر معه, وشهد حروب الشام, ومل يبق يف جسده قيد شرب إال وعليهطابع الشهداء.
ومناقبه غزيرة, أمره الصديق على سائر أمراء األجناد, وحاصر دمشق, فافتتحها هو وأبو عبيدة.عاش ستني سنة, وقتل 

اْلبناء.تويف حبمص  , سنة إحدى وعشرين, ومشهده على باب  مجاعة من األبطال, ومات على فراشه, فال قرت أعني
 (776/ 1سري أعالم النبالء للذهيب ) انظرمحص, عليه جاللة.
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يعين: أنه يتأمل لكونه ما مات قتيال يف احلرب ويتأسف على ذلك ويتأمل أن ميوت 
 (1738)على فراشه.اه  

 ُ َ قَ ْرضاً َحَسناً فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاً َكِثريًَة واَّللَّ يَ ْقِبُض ويَ ْبُسُط َمن َذا اَلِذي يُ ْقِرُض اَّللَّ
 (232وإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن )

 (1739)إعراب مفردات اآلية
)من( اسم استفهام مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع خرب 

, )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع بدل من ذا أو عطف بيان «1727»
يعود على من أو الذي )يقرض( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

)اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب على حذف مضاف أي عباد اَّلّل )قرضا( 
)قرضا( منصوب مثله )الفاء( فاء   , )حسنا( نعتل«1721»مفعول مطلق منصوب 

)أن( مضمرة بعد فاء السببّية و)اهلاء( مفعول   السببّية )يضاعف( مضارع منصوب ب
ره هو أي اَّلّل.واملصدر املؤّول )أن يضاعفه( معطوف به, والفاعل ضمري مسترت تقدي

أي أمثة قرض َّلّل فمضاعفة منه  ؛على مصدر مسبوك من مضمون الكالم قبله
 لكم"

)يضاعف(, )أضعافا( حال   )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب
, )كثرية( نعت ألضعاف منصوب مثله «1722»منصوبة من اهلاء يف يضاعفه 

الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يقبض( مضارع مرفوع, والفاعل )

                                                           
 (   1/772الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1738
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 7176اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1739

 ( 2/219دمشق) –اإلميان 
 خالفا للعكربي. -اسم استفهام يف حمّل رفع مبتدأ خربه املوصول -كلمة واحدة  -جيوز إعراب )منذا ( -1727
 جيوز أن يكون القرض ِبعىن املال املقروض فيكون مفعوال به. -1721
االشتقاق, وأجاز أبو حيّان أن يكون مفعوال به إذا ضمن أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه مالقيه يف  -1722

 يضاعفه معىن يصرّيه.
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ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة )يبسط( مثل يقبض )الواو( عاطفة )إليه( 
 )ترجعون( وهو مضارع مبيّن للمجهول مرفوع .. والواو نائب فاعل.  مثل له متعّلق ب

 روائع البيان والتفسري
ا اَلِذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرضًا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة واَّللَُّ يَ ْقِبُض )َمن ذَ -

 :-رمحه هللا–قال السعدي  (ويَ ْبُسُط وإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 
وملا كان القتال يف سبيل هللا ال يتم إال بالنفقة وبذل األموال يف ذلك, أمر تعاىل 

ورغب فيه, ومساه قرضا فقال: } من ذا الذي يقرض هللا قرضا باإلنفاق يف سبيله 
حسنا { فينفق ما تيسر من أمواله يف طرق اخلريات, خصوصا يف اْلهاد, واحلسن 
هو احلالل املقصود به وجه هللا تعاىل, } فيضاعفه له أضعافا كثرية { احلسنة بعشرة 

املنفق, ونيته ونفع أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف إىل أضعاف كثرية, حبسب حالة 
نفقته واحلاجة إليها, وملا كان اإلنسان رِبا توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعاىل هذا 
الوهم بقوله: } وهللا يقبض ويبسط { أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه 
عمن يشاء, فالتصرف كله بيديه ومدار األمور راجع إليه, فاإلمساك ال يبسط 

يقبضه, ومع ذلك فاإلنفاق غري ضائع على أهله, بل هلم يوم الرزق, واإلنفاق ال 
جيدون ما قدموه كامال موفرا مضاعفا, فلهذا قال: } وإليه ترجعون { فيجازيكم 

 (1727) بأعمالكم. .اه 
 يف بياهنا إمجااًل ماخمتصره: -رمحه هللا-وذكر ابن القيم-

املتضمن معىن الطلب , صدر سبحانه اآلية بألطف أنواع اخلطاب , وهو االستفهام 
وهو أبلغ يف الطلب من صيغة األمر. واملعىن : هل أحد يبذل هذا القرض احلسن , 

 عليه أضعافا مضاعفة". ىفيجاز 

                                                           
  177/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1727

) 
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ومسي ذلك اإلنفاق قرضا حسنا حثّا للنفوس , وبعثا هلا على البذل. ألن الباذل مىت 
ه إخراجه. فإن علم علم أن عني ماله يعود إليه وال بد طّوعت له نفسه , وسهل علي

 ويّف حمسن , كان أبلغ يف طيب فعله ومساحة نفسه. يءأن املستقرض مل
فإن علم أن املستقرض يتجر له ِبا اقرتضه , وينميه له ويثّمره حىت يصري أضعاف ما 

 بذله كان بالقرض أمسح وأمسح.
فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غري جنس القرض 
, فإن ذلك األجر حظ عظيم , وعطاء كرمي , فإنه ال خيتلف عن قرضه إال آلفة يف 

 نفسه من البخل والشح , أو عدم الثقة بالضمان.
 وذلك من ضعف إميانه. وهلذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها.

 فقال: رمحه هللا فائدة جليلة عن القرض احلسن–مث ذكر 
 بكونه حسنا. وذلك جيمع أمورا ثالثة.وحيث جاء هذا القرض يف القرآن قيده 

 أحدها : أن يكون من طيب ماله , ال من رديئه وخبيثة.
 والثاين : أن خيرجه طيبة به نفسه , ثابتة عند بذله , ابتغاء مرضاة اَّلّل.

 الثالث : أن ال مين به وال يؤذى.
 بينه وبني اآلخذ.اه فاألول يتعلق باملال. والثاين يتعلق باملنفق بينه وبني اَّلّل. والثالث 

(1723) 
ُُم ابْ َعْث لََنا َمِلكاً  أِل ِمْن َبيِن إْسَرائِيَل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى إْذ قَاُلوا لَِنيِبٍّ هلَّ

َ
َأملَْ تَ َر إىَل امل

ا لََنا ن َُّقاِتْل يف َسِبيِل اَّللَِّ قَاَل َهْل َعَسْيُتْم إن ُكِتَب َعلَْيُكُم الِقَتاُل َأالَّ تُ َقاتُِلوا قَاُلوا ومَ 
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِقَتاُل تَ وَ  لَّْوا َأالَّ نُ َقاِتَل يِف َسِبيِل اَّللَِّ وَقْد ُأْخرِْجَنا ِمن ِديَارِنَا وأَبْ َنائَِنا فَ َلمَّ

ُ َعِليٌم بَالظَّاِلِمنَي ) ُهْم واَّللَّ ن ْ  (237إالَّ قَِليالً مِّ
 (1722)إعراب مفردات اآلية

                                                           
 ( 122/ 1نسخة املكتبة الشاملة )-تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1723
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)تر(, )من بين( جاّر   )إىل املأل( جاّر وجمرور متعّلق ب, «1727»)أمل تر( مّر إعراهبا 
وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من املأل وعالمة اْلّر الياء فهو ملحّق جبمع املذّكر 
السامل )إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الفتحة فهو ممنوع من الصرف 

ل ثانية من املأل للعلمّية والعجمة )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حا
, )موسى( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )إذ( «1726»

ظرف ملا مضى من الزمان مبيّن على السكون يف حمّل نصب متعّلق ِبحذوف حال 
 ...من املأل ولكن على حذف مضاف أي قصة املأل أو حديث املأل وقت قوهلم 

  الضّم .. والواو فاعل)لنيّب( جاّر وجمرور متعّلق بإخل )قالوا( فعل ماض مبيّن على 
)قالوا(, )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت لنيّب 
)ابعث( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )لنا( مثل هلم متعّلق ِبحذوف 

ب من )ملكا( وهو مفعول به منصوب )نقاتل( مضارع جمزوم جبوا« 1728»حال 
)نقاتل(   الطلب والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب

 )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور.«. 1729»
)قال( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي النيّب )هل( حرف استفهام  

)عسيتم( فعل ماض جامد ناقص .. و)مت( ضمري يف حمّل رفع اسم عسى )إن( 
حرف شرط جازم )كتب( فعل ماض مبيّن للمجهول مبيّن على الفتح يف حمّل جزم 

)كتب(,   فعل الشرط )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

                                                                                                                                                                      
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1722

 ( 2/221دمشق) –اإلميان 
 (.237يف اآلية ) -1727
 من هنا البتداء الغاية ومن األوىل تبعيضّية. -1726
 أو متعّلق بفعل )ابعث( والالم للتعليل أي ألجلنا. -1728
 نقاتل.أو ِبحذوف حال من فاعل  -1729
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)القتال( نائب فاعل مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )ال( نافية )تقاتلوا( 
 مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل.

 ر املؤّول )أاّل تقاتلوا( يف حمّل نصب خرب عسى.واملصد
, )ما( اسم استفهام مبتدأ)الالم( «1777»)قالوا( مثل األول )الواو( زائدة للربط 

حرف جّر و)نا( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب )أاّل( مثل األول 
مثل  )نقاتل( مضارع منصوب والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )يف سبيل اَّلّل(

 )نقاتل(.  األوىل متعّلق جاّرها ب
واملصدر املؤّول )أاّل نقاتل( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف تقديره )يف( متعّلق 

 باخلرب احملذوف أي: أّي شيء ثابت لنا يف ترك القتال"
)الواو( حالّية )قد( حرف ِتقيق )أخرجنا( فعل ماض مبيّن للمجهول مبيّن على 

)أخرجنا( و)نا( مضاف   فاعل )من ديار( جاّر وجمرور متعّلق بالسكون و)نا( نائب 
 إليه )الواو( عاطفة )أبنائنا( مضاف ومضاف إليه معطوف على ديارنا.

)توّلوا(, )كتب(   )الفاء( استئنافّية )ملّا( ظرفّية حينّية متضّمنة معىن الشرط متعّلقة ب
تعليقا )توّلوا( فعل ماض مبيّن مثل األول )عليهم القتال( مثل عليكم القتال إعرابا و 

على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني. والواو فاعل )إاّل( أداة 
)إاّل( منصوب و)من( حرف جّر )هم( ضمري مّتصل يف   استثناء )قليال( مستثىن ب

, )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ «1771»)قليال(   حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت ل
)عليم(,   ْلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( خرب مرفوع )بالظاملني( جاّر وجمرور متعّلق با

 وعالمة اْلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 أو عاطفة, عطفت مجلة مالنا .. على مجلة مقّدرة هي مقول القول, أي قالوا نقاتل وما لنا أاّل نقاتل -1777
 )قليال( هو يف األصل نعت ملنعوت حمذوف أي أاّل عددا قليال منهم .. واْلار واجملرور بعده قيد. -1771
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ُُم ابْ َعْث لََنا َمِلكاً  )- أِل ِمْن َبيِن إْسَرائِيَل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى إْذ قَاُلوا لَِنيبٍّ هلَّ
َ

َأملَْ تَ َر إىَل امل
ن َُّقاِتْل يِف َسِبيِل اَّللَِّ قَاَل َهْل َعَسْيُتْم إن ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَتاُل َأالَّ تُ َقاتُِلوا قَاُلوا وَما لََنا 

قال العالمة ابن العثيمني يف -(َل يف َسِبيِل اَّللَِّ وَقْد ُأْخرِْجَنا ِمن ِديَارِنَا وأَبْ َنائَِناَأالَّ نُ َقاتِ 
 بياهنا ماخمتصره:

وخطاب  -صلي هللا عليه وسلم–قوله تعاىل: } أمل تر {: اخلطاب هنا إما للرسول 
ه له زعيم األمة خطاب له, ولألمة؛ ألهنا تبع له؛ وإما أنه خطاب لكل من يتوج

اخلطاب؛ فيكون عامًا يف أصل وضعه؛ الفرق بني املعنيني أن األول عام باعتبار 
وهو الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ والثاين عام باعتبار  -التبعية للمخاطب به أواًل 

يعين: أمل تر أيها املخاطب؛ و} تر { : هل املراد تنظر؛ أو تسمع؛ أو  -وضعه 
تعني أن يكون من رؤية « إىل» {؛ وإذا عدِّي ب تعلم" الفعل هنا عدِّي ب } إىل

العني؛ ولو عدِّي بنفسه ألمكن أن يكون املراد بالرؤية العلم؛ فإذا كان كذلك فإنه 
بل  -يلزم أن يكون املعىن: أمل تر إىل شأن بين إسرائيل؛ ألن من املعلوم أننا حنن 

إهنا عديت ب } إىل مل نشاهده؛ وميكن أن نقول:  -والرسول صلى هللا عليه وسلم 
{؛ وهي ِبعىن النظر؛ ألن اإلخبار هبا جاء من عند هللا؛ وما كان من عند هللا فهو  

 كاملرئي بالعني؛ بل أشد, وأبلغ.
يعين يشوقنا أن ننظر إىل هذه القصة لنعترب  -واالستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق 

طب؛ فيُ َقرَّر به, كقوله ؛ ألن التقرير إمنا يكون يف أمر كان معلومًا للمخا-هبا 
[ ؛ وأما هذا فهو أمر ليس معلوماً 1تعاىل: }أمل نشرح لك صدرك{ ]الشرح: 

للمخاطب إال بعد أن خيرب به؛ فيكون هنا للتشويق, مثل قوله تعاىل: }يا أيها 
[ , وقوله تعاىل: }هل أتاك 17الذين آمنوا هل أدلكم على َتارة{ ]الصف: 

[ , وما أشبهها؛ أما لو كان خياطب من كان عاملاً 1حديث الغاشية{ ]الغاشية: 
 هبا لقلنا: إن االستفهام للتقرير.
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قوله تعاىل: } املأل من بين إسرائيل { أي األشراف منهم؛ } من بعد موسى {: ملا 
عليه –وهو نيب هللا موسى بن عمران  -بني قبيلتهم ذكر زمنهم, وأهنم بعد موسى 

 (1772)  إسرائيل.اه ؛ وهو أفضل أنبياء بين-السالم 
 رمحه هللا ماخمتصره: -وأضاف السعدي-

يقص تعاىل على نبيه قصة املأل من بين إسرائيل وهم األشراف والرؤساء, وخص 
املأل بالذكر, ألهنم يف العادة هم الذين يبحثون عن مصاحلهم ليتفقوا فيتبعهم غريهم 

السالم فقالوا له }  على ما يرونه, وذلك أهنم أتوا إىل نيب هلم بعد موسى عليه
ابعث لنا ملكا { أي: عنيِّ لنا ملكا } نقاتل يف سبيل هللا { ليجتمع متفرقنا 
ويقاوم بنا عدونا, ولعلهم يف ذلك الوقت ليس هلم رئيس جيمعهم, كما جرت عادة 
القبائل أصحاب البيوت, كل بيت ال يرضى أن يكون من البيت اآلخر رئيس, 

لك يرضي الطرفني ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم, فالتمسوا من نبيهم تعيني م
وكانت أنبياء بين إسرائيل تسوسهم, كلما مات نيب خلفه نيب آخر, فلما قالوا 
لنبيهم تلك املقالة } قال { هلم نبيهم } هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال 
تقاتلوا { أي: لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم ال تقومون به, فعرض 
عليهم العافية فلم يقبلوها, واعتمدوا على عزمهم ونيتهم, فقالوا: } وما لنا أال 
نقاتل يف سبيل هللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا { أي: أي شيء مينعنا من القتال 
وقد أْلأنا إليه, بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذرارينا, فهذا موجب لكوننا نقاتل 

وهلذا ملا مل  "مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصلولو مل يكتب علينا, فكيف 
 (1777) تكن نياهتم حسنة ومل يقَو توكلهم على رهبم .اه 

ُهْم واَّللَُّ َعِليٌم بَالظَّاِلِمنيَ  - ن ْ ا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِقَتاُل تَ َولَّْوا إالَّ قَِلياًل مِّ قال ابن ( ) فَ َلمَّ
 :-رمحه هللا -العثيمني

                                                           
 (177/  2العثيمني )مصدر الكتاب : موقع العالمة -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1772
 (  1/176الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1777
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أن يبعث هلم ملكًا ليقاتلوا يف سبيل هللا, وملا استثبت نبيهم هم طلبوا من نبيهم 
منهم قالوا: إنا عازمون على ذلك, وثابتون عليه؛ ولكن ملا كتب عليهم القتال, 
وفرض عليهم } تولوا {, فصار ما توقعه نبيهم حقًا أهنم لن يقاتلوا؛ و} تولوا { 

 أي أعرضوا عن هذا الغرض, ومل يقوموا به.
ما دون الثلث؛ لقول الرسول صلى هللا « القليل»تعاىل: } إال قلياًل منهم {: قوله 

 (؛ وهي منصوبة على االستثناء.1773«)الثلث كثري»عليه وسلم: 
قوله تعاىل: } وهللا عليم بالظاملني {؛ ومقتضى علمه هبم أن جيازيهم على ظلمهم؛ 
والظلم هنا ليس لفعل حمرم؛ ولكنه لرتك واجب؛ ألن ترك الواجب كفعل احملرم؛ فيه 

 (1772) اه  من حقها.ظلم للنفس, ونقص 
َ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلك َنا وقَاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم إنَّ اَّللَّ ْلُك َعَلي ْ

ُ
اً قَاُلوا َأىنَّ َيُكوُن َلُه امل

َ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم وزَاَدُه  اِل قَاَل إنَّ اَّللَّ
َ

َن امل وحَنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وملَْ يُ ْؤَت َسَعًة مِّ
ُ واِسٌع  ُ يُ ْؤِت ُمْلَكُه َمن َيَشاُء واَّللَّ  (236َعِليٌم )َبْسطًَة يف الِعْلِم واْلِْْسِم واَّللَّ

 (1777)إعراب مفردات اآلية
)الواو( عاطفة )قال( فعل ماض )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل  

)قال(, )نيّب( فاعل مرفوع و)هم( مضاف إليه )إن( حرف مشّبه   جّر متعّلق ب
بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )قد( حرف ِتقيق )بعث( مثل 

)بعث(, )طالوت( مفعول به منصوب   قال والفاعل هو )لكم( مثل هلم متعّلق ب
                                                           

ومتنه" جاءنا رسول هللا صلى وما يف معناه من روايات أخري  قصد املصنف حديث عامر بن سعد عن أبيه  - 1773
زمن حجة الوداع فقلت بلغ يب ما ترى وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة يل هللا عليه وسلم يعودين من وجع اشتد يب 

أفأتصدق بثلثي مايل قال ال قلت بالشطر قال ال قلت الثلث قال الثلث كثري أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم 
 امرأتك "أخرجه البخاري عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أجرت عليها حىت ما َتعل يف يف

 باب قول املريض إين وجع أو وا رأساه -2277برقم/
 ( 172/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1772
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1777

 ( 2/222دمشق) –اإلميان 
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)قالوا( فعل ماض وهو ممنوع من التنوين للعلمّية والعجمة )ملكا( حال منصوبة 
مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )أىّن( اسم استفهام ِبعىن كيف مبيّن يف حمّل نصب 
حال من امللك وعامله يكون إذا كان تاما واخلرب إذا كان ناقصا )يكون( مضارع 

  )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب -أو ناقص -مرفوع تام
أو اسم  -حذوف خرب يكون ناقصا )امللك( فاعل يكون مرفوع)يكون( تاما, أو ِب

)على( حرف جّر و)نا( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال من امللك  -يكون
, )الواو( حالّية )حنن( ضمري منفصل مبتدأ يف حمّل رفع )أحّق( خرب مرفوع «1776»

 حمّل جّر )بامللك( جاّر وجمرور متعّلق بأحّق )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف
متعّلق بأحّق )الواو( عاطفة )مل( حرف نفي وقلب وجزم )يؤت( مضارع مبيّن 
للمجهول جمزوم, وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة, ونائب الفاعل ضمري مسترت 
تقديره هو )سعة( مفعول به منصوب )من املال( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت 

إّن اَّلّل اصطفاه عليكم( مثل إّن اَّلّل )قال( مثل األول والفاعل هو )« 1778»لسعة 
بعث لكم .. واهلاء ضمري مفعول به يف )اصطفاه(, )الواو( عاطفة )زاد( مثل قال 
و)اهلاء( مفعول به )بسطة( مفعول به ثان منصوب )يف العلم( جاّر وجمرور متعّلق 
ِبحذوف نعت لبسطة )اْلسم( معطوف على العلم بالواو جمرور مثله )الواو( 

نافّية أو اعرتاضّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يؤِت( مضارع مرفوع وعالمة استئ
الرفع الضّمة املقّدرة على الياء, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ملك( مفعول به 
منصوب و)اهلاء( مضاف إليه )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به ثان 

ري مسترت تقديره هو أي اَّلّل )الواو( عاطفة )اَّلّل )يشاء( مضارع مرفوع, والفاعل ضم
 واسع( مبتدأ وخرب مرفوعان )عليم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
                                                           

 أو متعّلق بامللك على معىن االستعالء تقول فالن ملك على بين فالن )البحر احمليط أليب حّيان(. -1776
 عّلقه أبو حيان بفعل )يؤت( ليس غري. -1778
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َنا - ْلُك َعَلي ْ
ُ

)وقَاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم إنَّ اَّللََّ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَالُوَت َمِلكاً قَاُلوا َأىنَّ َيُكوُن َلُه امل
اِل قَاَل إنَّ اَّللََّ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم وزَاَدُه وحَنُْن 

َ
َن امل َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وملَْ يُ ْؤَت َسَعًة مِّ

 رمحه هللا يف تفسريها:-( قال ابن كثريَبْسطًَة يف الِعْلِم واْلِْْسمِ 
أي ملا طلبوا من نبيهم أن يعني هلم ملًكا منهم فعني هلم طالوت وكان رجال من 

ادهم ومل يكن من بيت امللك فيهم؛ ألن امللك فيهم كان يف سبط يهوذا, ومل أجن
َنا { أي: كيف  يكن هذا من ذلك السبط فلهذا قالوا: } َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ

 يكون ملًكا علينا } َوحَنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وملَْ يُ ْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل { أي: مث هو
مع هذا فقري ال مال له يقوم بامللك, وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل: دباًغا. 
وهذا اعرتاض منهم على نبيهم وتعنت وكان األوىل هبم طاعة وقول معروف مث قد 
أجاهبم النيب قائال } ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم { أي: اختاره لكم من بينكم وهللا 

 (1779)أعلم به منكم..اه 
 بتصرف يسري: -رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني -

: } وحنن أحق بامللك منه {؛ كأهنم يرون أن املِلك ال يكون إال كابراً قوله تعاىل
عن كابر, وأن هذا مل يسبق ألحد من آبائه أنه توىل املْلك خبالفنا حنن؛ فإن امللوك  

املال {: فهو فقري؛ وقد كانوا منا؛ فكيف جاءه امللك"! أيضاً } ومل يؤت سعة من 
يقال: إنه ليس بفقري؛ لكن ليس عنده مال واسع؛ وفرق بني الفقري املعدم, وبني من 

, ويدبرنا ِباله, وُيّصل -يعين ليس غنيًا ننتفع ِباله  -جيد, ولكن ليس ذا سعة 
اْليوش, واْلنود ِباله؛ فذكروا علتني؛ إحدامها: من حيث التوسط يف جمتمعه؛ 

ن حيث املال؛ إذًا فَ َقَد القوة احلسبية, والقوة املالية؛ قالوا: هذا الرجل والثانية: م
ليس عنده حسب؛ فليس من أبناء امللوك؛ وليس عنده مال؛ فليس من األثرياء 

 الذين خُيضعون الناس بأمواهلم.

                                                           
 (   1/777الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -لقرآن العظيم ألبن كثريتفسري ا -1779
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: } قال إن هللا اصطفاه عليكم {؛ أي اختاره عليكم؛ رمحه هللا:قوله تعاىل -مث قال
بتاء االفتعال؛ ولكنها  -اصتفاه « اصطفاه»ن: الصفوة؛ فيكون أصل وأصلها م

 قلبت طاًء لعلة تصريفية.
وقوله هنا: } اصطفاه عليكم {؛ ويف األول قال: } إن هللا قد بعث لكم { إشارة 
له عليهم, فاختاره؛ ألنه أفضل منهم؛ فهو مفضل عليهم ملا أعطاه  إىل أنه تعاىل فضَّ

 هللا مما سُيذكر.
ه تعاىل: } وزاده بسطة { أي سعة, كقوله تعاىل: }وهللا يقبض ويبسط{ قول

 [ .27[ , وقوله تعاىل: }يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر{ ]الرعد: 232]البقرة: 
قوله تعاىل: } يف العلم واْلسم {؛ املراد ب  } العلم { علم تدبري املْلك؛ فعنده 

هللا عّز وجّل؛ أيضًا زاده بسطة يف احلنكة, والرأي ما جعله خمتارًا عليهم من قبل 
 -اْلسم؛ وهي القوة, والضخامة, والشجاعة؛ فاجتمع يف حقه القوتان: املعنوية 

 (1767) وهي أن هللا زاده بسطة يف اْلسم. اه  -وهي العلم؛ واحلسية 
ُ واِسٌع َعِليمٌ  )-  ُ يُ ْؤِت ُمْلَكُه َمن َيَشاُء واَّللَّ -رمحه هللا-الطربيبو جعفر أقال  -(واَّللَّ
: 

يعين تعاىل ذكره بذلك: أن امللك هلل وبيده دون غريه يؤتيه يقول يؤِت ذلك من 
يشاء, فيضعه عنده وخيصه به, ومينعه من أحب من خلقه. يقول: فال تستنكروا, يا 
معشر املإل من بين إسرائيل, أن يبعث هللا طالوت ملكا عليكم, وإن مل يكن من 

ن امللك ليس ِبرياث عن اآلباء واألسالف, ولكنه بيد هللا أهل بيت اململكة, فإ
 (1761)اه يعطيه من يشاء من خلقه, فال تتخريوا على هللا.

 -رمحه هللا: -وأضاف السعدي-

                                                           
 (  177/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1767
  2الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1761

/713   /2723  ) 
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} وهللا واسع { الفضل كثري الكرم, ال خيص برمحته وبره العام أحدا عن أحد, وال 
فضل فيضعه فيه, فأزال شريفا عن وضيع, ولكنه مع ذلك } عليم { ِبن يستحق ال

هبذا الكالم ما يف قلوهبم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب امللك متوفرة 
 فيه, وأن فضل هللا يؤتيه من يشاء من عباده, ليس له راد, وال إلحسانه صاد.اه 

(1762) 
َّا تَ َرَك وقَاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم إنَّ آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه  ن رَّبُِّكْم وبَِقيٌَّة ممِّ َسِكيَنٌة مِّ

ْؤِمِننَي  الِئَكُة إنَّ يف َذِلَك آليًَة لَُّكْم إن ُكنُتم مُّ
َ

آُل ُموَسى وآُل َهاُروَن َِتِْمُلُه امل
(238) 

 (1767)إعراب مفردات اآلية
ه )الواو( عاطفة )قال هلم نبّيهم( سبق إعراهبا يف اآلية السابقة )إّن( حرف مشبّ 

بالفعل )آية( اسم إّن منصوب )ملك( مضاف إليه جمرور و)اهلاء( ضمري مضاف 
إليه )أن( حرف مصدري ونصب )يأِت( مضارع منصوب و)كم( ضمري مفعول به 
يف حمّل نصب )التابوت( فاعل مرفوع )يف( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر 

)من رّب( جاّر وجمرور  متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )سكينة( مبتدأ مؤّخر مرفوع
متعّلق ِبحذوف نعت لسكينة و)كم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )بقّية( معطوفعلى 
سكينة مرفوع مثله )من( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق 
ِبحذوف نعت لبقّية )ترك( فعل ماض )آل( فاعل مرفوع )موسى( مضاف إليه 

ملقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )ال( معطوف على جمرور وعالمة اْلّر الفتحة ا
األول مرفوع مثله )هارون( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الفتحة فهو ممنوع من 
الصرف مثل موسى للعلمّية والعجمة )ِتمل( مضارع مرفوع و)اهلاء( ضمري مفعول 

                                                           
  1/176الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1762

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1767

 ( 7/2دمشق) –اإلميان 
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جّر )ذا(  به )املالئكة( فاعل مرفوع )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )يف( حرف
اسم إشارة مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب إّن مقدم و)الكاف( للخطاب 
)الالم( للتوكيد )آية( اسم إّن مؤّخر منصوب )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف 
حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت آلية )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض 

الشرط .. و)مت( اسم كان يف حمّل رفع ناقص مبيّن على السكون يف حمّل جزم فعل 
 )مؤمنني( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
- َّ ن رَّبُِّكْم وبَِقيٌَّة ممِّ ا )وقَاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم إنَّ آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّ

ْؤِمِننيَ تَ َرَك آُل ُموَسى وآُل  الِئَكُة إنَّ يِف َذِلَك آليًَة لَُّكْم إن ُكنُتم مُّ
َ

 (َهاُروَن َِتِْمُلُه امل
ذكر هلم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدوهنا  رمحه هللا ماخمتصره: –قال السعدي -

وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويال ويف ذلك التابوت سكينة تسكن هبا 
اطرهم, وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون, فأتت به قلوهبم, وتطمئن هلا خو 

 (1763) اه املالئكة حاملة له وهم يرونه عيانا.
 ماخمتصره: -رمحه هللا–وزاد ابن العثيمني بياناً فقال -

قوله تعاىل: } وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون { وهم األنبياء تركوا العلم, 
واحلكمة؛ ألن األنبياء مل يورِّثوا درمهاً, وال ديناراً؛ وإمنا ورثوا العلم؛ فهذا التابوت  

كان مفقوداً, وجاء به هذا املِلك الذي بعثه هللا هلم, وصار معهم يصطحبونه يف 
ن هللا سبحانه وتعاىل: أهنم إذا رأوا هذا التابوت سكنت غزواهتم فيه السكينة م

عليهما  -قلوهبم, وانشرحت صدورهم؛ وفيه أيضًا مما ترك آل موسى, وآل هارون 
 من العلم, واحلكمة.  -الصالة والسالم 

عليهما الصالة  -وقوله تعاىل: } آل موسى وآل هارون {؛ خص موسى, وهارون 
 لة واحدة., ألهنما جاءا برسا-والسالم 

                                                           
 (  1/176الناشر : مؤسسة الرسالة) -فسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف ت -1763
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وقوله تعاىل: } ِتمله املالئكة {: اْلملة حال من } التابوت {؛ و} املالئكة { 
 عامل غييب خلقوا من نور.

يف بيانه لفوائد اآلية مانصه: أن املالئكة أجسام؛ لقوله تعاىل: -رمحه هللا –وأضاف 
يس هلم }ِتمله املالئكة {؛ وأما قول من يقول: إهنم عقول فقط؛ أو أهنم أرواح, ول

أجسام فقول ضعيف؛ بل باطل؛ ألن هللا تعاىل يقول: }جاعل املالئكة رساًل أويل 
أو  -[ ؛ والنيب صلى هللا عليه وسلم رأى جربيل على خلقته 1أجنحة{ ]فاطر: 

 (1762) اه .اليت خلق عليها له ستمائة جناح قد سد األفق -على صورته 
ِإنَّ يف َذِلَك آليًَة َلُكْم { أي:  : }وأضاف ابن كثرييف تفسريه مانصه:قوله تعاىل-

على صدقي فيما جئتكم به من النبوة, وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت: } ِإْن  
 (1767)ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي { أي: باهلل واليوم اآلخر.اه 

ا َفَصَل طَاُلوُت بِاْْلُُنوِد قَاَل إنَّ اَّللََّ ُمْبَتِليُكم بِنَ َهٍر َفَمن َشِرَب مِ  ْنُه فَ َلْيَس ِمينِّ وَمن فَ َلمَّ
ا جَ  ُهْم فَ َلمَّ ن ْ اَوزَُه ملَّْ َيْطَعْمُه فَإنَُّه ِمينِّ إالَّ َمِن اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُه إالَّ قَِلياًل مِّ

ِذيَن َيظُنُّوَن أَن َُّهم ُهَو والَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَاُلوا ال طَاَقَة لََنا اليَ ْوَم جِبَاُلوَت وُجُنوِدِه قَاَل الَ 
اِبرِيَن ) ُ َمَع الصَّ ن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِإْذِن اَّللَِّ واَّللَّ الُقوا اَّللَِّ َكم مِّ  (239مُّ

 (1766)إعراب مفردات اآلية
)قال(,   )الفاء( استئنافّية أو عاطفة )ملّا( ظرفية حينّية تتضمن معىن الشرط متعّلقة ب

 )فصل( فعل ماض )طالوت( فاعل مرفوع
, )قال( مثل «1768»)فصل( بتضمينه معىن سار   )باْلنود( جار وجمرور متعّلق ب

فصل والفاعل هو )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن 
                                                           

 ( 167/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1762
 (   776/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1767
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1766

 ( 7/6دمشق) –اإلميان 
 أو متعّلق ِبحذوف حال من طالوت أي مرفقا باْلنود. -1768
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 منصوب )مبتلي( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء و)كم(
ضمري مضاف إليه )بنهر( جاّر وجمرور متعّلق ِببتليكم, )الفاء( عاطفة )من( اسم 
شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )شرب( فعل ماض مبيّن على الفتح يف حمّل جزم 
فعل الشرط, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف 

طة ْلواب الشرط )ليس( فعل ماض ناقص )شرب( )الفاء( راب  حمّل جّر متعّلق ب
جامد وامسه ضمري مسترت تقديره هو يعود على من, )ميّن( مثل منه متعّلق ِبحذوف 

)يطعم( مضارع « 1769»خرب ليس )الواو( عاطفة )من( مثل األول )مل( حرف نفي 
جمزوم فعل الشرط, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و)اهلاء( ضمري مفعول به 

ة ْلواب الشرط )إّن( مثل األول و)اهلاء( ضمري اسم إّن )ميّن( مثل منه )الفاء( رابط
متعّلق ِبحذوف خرب إّن )إاّل( أداة استثناء )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب 
على االستثناء )اغرتف( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد 

)اغرتف(, أو   متعّلق ب)بيد( جاّر وجمرور « 1787»)غرفة( مفعول به منصوب 
ِبحذوف نعت لغرفة, و)اهلاء( ضمري مضاف إليه .. )الفاء( استئنافّية )شربوا( فعل 

)شربوا(, )ااّل( أداة   ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )منه( مثل األول متعّلق ب
)منهم( مثل منه متعّلقبمحذوف « 1781»)إاّل( منصوب   استثناء )قليال( مستثىن ب

)قليال( وهو قيد لقليل. )الفاء( استئنافّية )ملّا جاوز( مثل ملّا فصل و)اهلاء(   نعت ل
ضمري مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )هو( ضمري منفصل مبيّن يف 
حمّل رفع تأكيد لفاعل جاوز جاء لصّحة العطف )الواو( عاطفة )الذين( اسم 

الفاعل لفعل جاوز )آمنوا( فعل موصول مبيّن يف حمّل رفع معطوف على الضمري 
ماض مبيّن على الضّم ..والواو فاعل )مع( ظرف مكان مفعول فيه منصوب متعّلق 

                                                           
أن يقتصر عملها اْلمهور على أّن )مل( نافية جازمة, والفعل بعدها جمزوم هبا ألهنا رأس اْلوازم, ولكّن األفضل  -1769

 النحو الوايف(. انظرعلى النفي, وأن يكون الفعل بعدها جمزوما ب )من( ألنه فعل الشرط )
 ويف قراءة )غرفة( بفتح الغني, وهو مصدر مرّة منصوب على املصدر, واملفعول حمذوف تقديره ماء. -1787
 وهو يف األصل نعت ملنعوت حمذوف أي إاّل قسما قليال منهم. -1781
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)آمنوا(, و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )قالوا( مثل شربوا )ال( نافية للجنس )طاقة(   ب
اسم ال مبيّن على الفتح الظاهر يف حمّل نصب )الالم( حرف جّر و)نا( ضمري يف 

, )اليوم( ظرف زمان منصوب متعّلق «1782»حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ال 
جمرور متعّلق باالستقرار الذي تعّلق به باالستقرار الذي تعّلق به لنا )جبالوت( جّر و 

لنا, وعالمة اْلّر الفتحة عوضا من الكسرة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة, 
وفيه حذف مضاف أي بقتال جالوت )الواو( عاطفة )جنود( معطوف على 
جالوت جمرور مثله و)اهلاء( مضاف إليه )قال( فعل ماض )الذين( اسم موصول 

رفع فاعل )يظّنون( مضارع مرفوع. والواو فاعل )أّن( حرف مشّبه مبيّن يف حمّل 
بالفعل للتوكيد و)هم( ضمري يف حمّل نصب اسم أّن )مالقو( خرب أّن مرفوع وعالمة 

 الرفع الواو )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور.
 واملصدر املؤّول )أهّنم مالقو اَّلّل( يف حمّل نصب سّد مسّد مفعويل يظّنون.

كم( خربيّة كناية عن العدد, اسم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )من فئة( جار وجمرور )
متييز كم )قليلة( نعت لفئة جمرور مثله )غلب( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث, 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )فئة( مفعول به منصوب )كثرية( نعت لفئة الثاين 

, )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف «1787»)غلبت(   منصوب )بإذن( جاّر وجمرور متعّلق ب
إليه جمرور )الواو( عاطفة أو استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )مع( مثل 
السابق متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ )الصابرين( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر 

 الياء.
 روائع البيان والتفسري

                                                           
 أن يتعّلق بطاقة وإال ْلاءت منّونة. ال جيوز -1782
 أو ِبحذوف حال من فاعل غلبت. -1787
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ا َفَصَل طَاُلوُت بِاْْلُنُ - وِد قَاَل إنَّ اَّللََّ ُمْبَتِليُكم بِنَ َهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمينِّ )فَ َلمَّ
ُهْم (  ن ْ قال وَمن ملَّْ َيْطَعْمُه فَإنَُّه ِمينِّ إالَّ َمِن اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُه إالَّ قَِلياًل مِّ

 رمحه هللا ماخمتصره: -ابن العثيمني
خمربًا عن طالوت ملك بين إسرائيل حني خرج يف جنوده ومن أطاعه من يقول تعاىل 

مأل بين إسرائيل وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي مثانني ألًفا فاهلل أعلم, أنه 
قال: } ِإنَّ اَّللََّ ُمْبَتِليُكم بِنَ َهر { قال ابن عباس وغريه: وهو هنر بني األردن 

} َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمينِّ { أي: فال وفلسطني يعين: هنر الشريعة املشهور 
يصحبين اليوم يف هذا الوجه } َوَمْن ملَْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ ِإال َمِن اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه { 
ُهْم { قال ابن جريج:  أي: فال بأس عليه قال هللا تعاىل } َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإال قَِليال ِمن ْ

باس: من اغرتف منه بيده روي, ومن شرب قوله تعاىل: } فلما فصل قال ابن ع
؛ «جند»مجع « اْلنود»طالوت باْلنود { أي مشى هبم, وانفصل عن مكانه؛ و 

وهم اْليش املقاتلون؛ وكان طالوت رجاًل ذكياً عاقاًل؛ ألن هللا زاده بسطة يف العلم, 
تب عليهم القتال بني هلم أن واْلسم؛ وكان عنده علم بأحواهلم من قبل؛ وأنه ملا كُ 

هللا مبتليهم بنهر؛ والنهر هو املاء اْلاري الكثري؛ فابتالهم هللا عّز وجّل هبذا النهر؛ 
أواًل: ليعلم من يصرب, ومن ال يصرب؛ ألن اْلهاد ُيتاج إىل معاناة, وصرب؛ ثانياً: 

بتليكم بنهر ليعلم من يطيع ممن ال يطيع؛ وهلذا قال هلم امللك طالوت: } إن هللا م
 { أي خمتربكم به.

قوله تعاىل: } فمن شرب منه { أي كثرياً } فليس مين { أي فإين منه بريء؛ ألنه 
ليس على منهجي؛ }ومن مل يطعمه { أي مل يشرب منه شيئًا } فإنه مين { أي 
على طريقي, ومنهجي؛ } إال من اغرتف غرفة بيده { أي شرب قلياًل مغرتفًا بيده 

. قوله تعاىل: } فشربوا منه { أي شربًا كثرياً } إال قلياًل منهم { فلم -ال بيديه  -



693 

 

يشرب كثرياً؛ وقد قيل: إن عددهم مثانون ألفاً؛ شرب منهم ستة وسبعون ألفاً؛ فاهلل 
 (1783) أعلم.اه 

ا َجاَوزَُه ُهَو والَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَاُلوا ال طَاَقَة لََنا اليَ ْوَم جِبَاُلوتَ )- وُجُنوِدِه قَاَل  فَ َلمَّ
ن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِإْذِن اَّللَِّ واَّللَُّ مَ  الُقوا اَّللَِّ َكم مِّ َع اَلِذيَن َيظُنُّوَن أَن َُّهم مُّ

اِبرِينَ   :-رمحه هللا  -قال ابن كثري-(الصَّ
أياستقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرهتم فشجعهم علماؤهم وهم العاملون بأن 
وعد هللا حق فإن النصر من عند هللا ليس عنكثرة عدد وال عدد. وهلذا قالوا: } َكْم 

اِبرِيَن  ُ َمَع الصَّ  (1782).اه ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ
 رمحه هللا بياناً فقال: -د القرطيبوزا -

قوله تعاىل: )قاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن( والظن هنا ِبعىن اليقني, وجيوز أن يكون شكا ال 
علما, أي قال الذين يتومهون أهنم يقتلون مع طالوت فيلقون هللا شهداء, فوقع 

َئًة َكِثريًَة( الفئة: اْلماعة من الشك يف القتل. قوله تعاىل: )َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت فِ 
الناس والقطعة منهم, من فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وىف قوهلم رضى 
هللا عنهم:"َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة" اآلية, ِتريض على القتال واستشعار للصرب واقتداء 

ة ِبن صدق ربه. قلت: هكذا جيب علينا حنن أن نفعل" لكن األعمال القبيح
والنيات الفاسدة منعت من ذلك حىت ينكسر العدد الكبري منا قدام اليسري من 
العدو كما شاهدناه غري مرة, وذلك ِبا كسبت أيدينا! وىف البخاري: وقال أبو 

أن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  :مسند هالدرداء: إمنا تقاتلون بأعمالكم. وفي
". فاألعمال فاسدة والضعفاء مهملون "قال:"هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم

والصرب قليل واالعتماد ضعيف والتقوى زائلة!. قال هللا تعاىل:"اْصربُوا َوصاِبُروا 
" وقال:"َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّ  وقال:"ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن يُلوا" َوراِبطُوا َوات َُّقوا اَّللََّ

                                                           
 ( 162/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1783
 (   778/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -1782
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  َ ُهْم حُمِْسُنوَن" وقال:"َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَُّ َمْن يَ ْنُصرُُه" وقال:"ِإذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ بُُتوا َواذُْكُروا اَّللَّ
مة عندنا غري َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن". فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدو 

موجودة فينا, فإنا هلل وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل مل يبق من 
اإلسالم إال ذكره, وال من الدين إال رمسه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد 
حىت استوىل العدو شرقا وغربا برا وحبرا, وعمت الفنت وعظمت احملن وال عاصم إال 

 (1787). اه من رحم!
 : -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-

:"وهللا مع الصابرين" فإنه يعين: وهللا معني الصابرين على اْلهاد يف سبيله قوله تعاىل
وغري ذلك من طاعته, وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن سبيله, 

 (1786)املخالفني منهاجدينه.اه 
ا بَ َرُزوا ِْلَاُلوَت وُجُنوِدِه  َنا َصرْباً وثَ بِّْت أَْقَداَمَنا وانُصْرنَا َعَلى وَلمَّ قَاُلوا رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

 (227الَقْوِم الَكاِفرِيَن )
 (1788)إعراب مفردات اآلية

)الواو( عاطفة )ملّا( سبق إعرابه يف اآلية السابقة )برزوا( فعل ماض مبيّن على الضّم 
, وعالمة اْلّر «1789»)برزوا(   ب .. والواو فاعل )ْلالوت( جاّر وجمرور متعّلق

الفتحة فهو ممنوع من الصرف )الواو( عاطفة )جنود( معطوف على جالوت جمرور 
مثله و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )قالوا( مثل برزوا )رّب( منادى مضاف منصوب 
حمذوف أداة النداء و)نا( ضمري مضاف إليه )أفرغ( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت 

                                                           
 (222/  7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1787
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1786

727   /2679 ) 
مؤسسة ه ( نشر : دار الرشيد 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1788

 ( 7/12دمشق) –اإلميان 
 جيوز تعليقه ِبحذوف حال من الضمري يف )برزوا( أي مستعّدين ْلالوت. -1789
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ى( حرف جّر و)نا( ضمري مبيّن يف حمّل جّر متعلق )أفرغ(, )صربا( تقديره أنت )عل
مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ثبت( مثل أفرغ )أقدام( مفعول به منصوب 
و)نا( مضاف إليه )الواو( عاطفة )انصر( مثل أفرغ و)نا( مفعولبه )على القوم( جاّر 

 ور مثله وعالمة اْلّر الياء.)انصرنا(, )الكافرين( نعت للقوم جمر   وجمرور متعّلق ب
 روائع البيان والتفسري

َنا َصرْبًا وثَ بِّْت أَْقَداَمَنا وانُصْرنَا َعَلى - ا بَ َرُزوا ِْلَاُلوَت وُجُنوِدِه قَاُلوا رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ )وَلمَّ
 قال ابن العثيمني يف تفسريها مانصه:  (الَقْوِم الَكاِفرِينَ 

برزوا ْلالوت وجنوده { أي ظهر طالوت, وجنوده؛ مأخوذ من قوله تعاىل: } وملا 
 وهي األرض الواسعة البارزة الظاهرة. -« ازالربَ »

قوله تعاىل: } قالوا ربنا أفرغ علينا صربًا {: إفراغ الشيء على الشيء يدل على 
 عمومه له؛ واملعىن امأل قلوبنا وأجسادنا صرباً حىت نثبت.

{ يعين اجعلها ثابتة ال تزول: فال نفر, وال هنرب؛ ورِبا  قوله تعاىل: } وثبت أقدامنا
 ما هو أعم من ذلك؛ وهو تثبيت القلوب أيضاً.« األقدام»يراد ب  

 اه . قوله تعاىل: } وانصرنا على القوم الكافرين { أي قّوِنا عليهم حىت نغلبهم
(1797) 

ْلَك واحلِْْكَمَة وَعلََّمُه ممَّا َيَشاُء وَلْوال فَ َهَزُموُهم بِإْذِن اَّللَِّ وقَ َتَل َداُوُد َجاُلوَت وآتَاُه 
ُ

ُ امل اَّللَّ
َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض وَلِكنَّ اَّللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى الَعاَلِمنَي 

(221) 
 (1791)إعراب مفردات اآلية

                                                           
 (  168/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1797
ار الرشيد مؤسسة ه ( نشر : د1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1791

 ( 7/17دمشق) –اإلميان 
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و فاعل و)هم( ضمري )الفاء( عاطفة )هزموا( فعل ماض مبيّن على الضّم ..والوا
, )اَّلّل( لفظ اْلاللة «1792»)هزموهم(   مفعول به )بإذن( جاّر وجمرور متعّلق ب

مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة)قتل( فعل ماض )داود( فاعل مرفوع منع من 
التنوين للعلمية والعجمة )جالوت( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )آتاه( فعل 

اْلاللة فاعل مرفوع )امللك( مفعول به ثان منصوب ماض ومفعوله )اَّلّل( لفظ 
)الواو( عاطفة )عّلمه( مثل آتاه )من( حرف جّر و)ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل 

)عّلمه( )يشاء( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي   جّر متعّلق ب
 اَّلّل.

)دفع( مبتدأ مرفوع  -مشرط غري جاز  -)الواو( استئنافّية )لوال( حرف امتناع لوجود
واخلرب حمذوف وجوبا تقديره موجود )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الناس( 
مفعول به منصوب عامله املصدر دفع )بعض( بدل من الناس منصوب مثله 
)ببعض( جاّر وجمرور متعّلق باملصدر دفع والباء للتعدية )الالم( واقعة يف جواب لوال 

لتاء( تاء التأنيث )األرض( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )لكّن( )فسد( فعل ماض و)ا
حرف مشّبه بالفعل لالستدراك )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم لكّن منصوب )ذو( خرب 

)فضل(  -أو الستة -لكّن مرفوع وعالمة الرفع الواو ألنه من األمساء اخلمسة
( املصدر, وعالمة )فضل  مضاف إليه جمرور )على العاملني( جاّر وجمرور متعّلق ب

 اْلّر الياء فهو ملحق جبمع املذكر السامل.
 روائع البيان والتفسري

 :-رمحه هللا -بن العثيمنيا(.قال العالمة )فَ َهَزُموُهم بِإْذِن اَّللَِّ وقَ َتَل َداُوُد َجاُلوتَ -
قوله تعاىل: } فهزموهم { أي غلبوهم } بإذن هللا { أي بتقديره؛ فاإلذن هنا  

 كوين.

                                                           
 أو ِبحذوف حال من فاعل هزموهم. -1792
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تعاىل: } وقتل داود جالوت {؛ داود كان من جنود طالوت؛ لكنه عليه وله 
از؛ ألن جالوت قائد الصالة والسالم كان قوياً شجاعاً؛ يقال: إن جالوت طلب الربِ 

جبار عنيد قوي؛ فخرج إليه داود, فقتله؛ وقد ذكروا يف كيفية قتله ما ال حاجة إىل 
كيفية قتله كبري فائدة؛ ولذا مل يصف   ذكره, وال سند صحيح يف إثباته؛ وليس لنا يف

اهنزم  -وهو القائد  -هللا تعاىل لنا القتل؛ فاملقصود قتله, وقد حصل؛ وإذا قُتل 
 (1797) اْلنود.اه 

ْلَك واحلِْْكَمَة وَعلََّمُه ممَّا َيَشاُء وَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض -
ُ

)وآتَاُه اَّللَُّ امل
 -قال السعدي يف تفسريها  - (اأَلْرُض وَلِكنَّ اَّللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى الَعاَلِمنيَ  لََّفَسَدتِ 

 ماخمتصره: -رمحه هللا
} وآتاه هللا { أي: آتى هللا داود } امللك واحلكمة { أي: منَّ عليه بتملكه على 

املستقيم, بين إسرائيل مع احلكمة, وهي النبوة املشتملة على الشرع العظيم والصراط 
وهلذا قال } وعلمه مما يشاء { من العلوم الشرعية والعلوم السياسية, فجمع هللا له 
امللك والنبوة, وقد كان من قبله من األنبياء يكون امللك لغريهم, فلما نصرهم هللا 
تعاىل اطمأنوا يف ديارهم وعبدوا هللا آمنني مطمئنني خلذالن أعدائهم ومتكينهم من 

له من آثار اْلهاد يف سبيله, فلو مل يكن مل ُيصل ذلك فلهذا قال األرض, وهذا ك
تعاىل: } ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض { أي: لوال أنه يدفع 
ِبن يقاتل يف سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت األرض باستيالء الكفار 

اىل, وإظهار دينه } ولكن هللا عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة هللا تع
ذو فضل على العاملني { حيث شرع هلم اْلهاد الذي فيه سعادهتم واملدافعة عنهم 

 (1793) ومكنهم من األرض بأسباب يعلموهنا, وأسباب ال يعلموهنا.اه 

                                                           
 (  187/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1797
  1/178الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1793

) 
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ْرَسِلنَي )
ُ

ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ وإنََّك َلِمَن امل  (222تَ ْلَك آيَاُت اَّللَِّ نَ ت ْ
 (1792)مفردات اآليةإعراب 

)ِت( اسم إشارة مبيّن على السكون الظاهر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف 
حمّل رفع مبتدأ و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )آيات( خرب مرفوع )اَّلّل( لفظ 
اْلاللة مضاف إليه جمرور )نتلو( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على 

والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم و)ها( ضمري مفعول به )على( الواو .. 
)نتلوها(, )باحلّق( جاّر وجمرور   حرف جّر و)الكاف( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب

متعّلق ِبحذوف حال إّما من فاعل نتلو أو من مفعوله أو من اجملرور يف )عليك( 
ا باحلّق )الواو( عاطفة )إّن( حرف أي: ملتبسني باحلّق أو ملتبسة باحلّق أو ملتبس

مشّبه بالفعل للتوكيد و)الكاف( ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم إّن )الالم( 
 املزحلقة تفيد التوكيد )من املرسلني( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب.

 روائع البيان والتفسري
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ وإنََّك لَ - ْرَسِلنيَ )تَ ْلَك آيَاُت اَّللَِّ نَ ت ْ

ُ
قال أبو جعفر  -(ِمَن امل

 رمحه هللا: -الطربي
يعين تعاىل ذكره بقوله:"تلك آيات هللا"هذه اآليات اليت اقتص هللا فيها أمر الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت, وأمر املأل من بين إسرائيل من بعد 

من اآليات إىل موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث هلم طالوت ملكا وما بعدها 
ويعين بقوله:"آيات هللا", حججه وأعالمه ,قوله :"وهللا ذو فضل على العاملني"

 (1797)وأدلته.اه 
 يف بياهنا إمجااًل مانصه: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1792

 ( 7/12دمشق) –اإلميان 
/   2الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1797

766  /2623  ) 
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أي بالصدق الذي ال ريب فيها املتضمن لالعتبار واالستبصار وبيان حقائق األمور 
شهادة من هللا لرسوله برسالته اليت من مجلة أدلتها ما } وإنك ملن املرسلني { فهذه 

قصه هللا عليه من أخبار األمم السالفني واألنبياء وأتباعهم وأعدائهم اليت لوال خرب 
هللا إياه ملا كان عنده بذلك علم بل مل يكن يف قومه من عنده شيء من هذه 

ق ودين احلق ليظهره األمور, فدل أنه رسول هللا حقا ونبيه صدقا الذي بعثه باحل
 (1796) على الدين كله ولو كره املشركون.اه 

 وهلل احلمد واملنة نتهي اْلزء الثاينا
 تفسري اجلزء الثالث

 تابع تفسري سورة البقرة
ُ وَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت  ُهم مَّن َكلََّم اَّللَّ ن ْ ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض مِّ َنا ِعيَسى تِْلَك الرُُّسُل َفضَّ وآتَ ي ْ

ْن بَ عْ  َتَتَل اَلِذيَن ِمْن بَ ْعِدِهم مِّ ُ َما اق ْ ِد َما ابن َمْرمَيَ البَ يَِّناِت وأَيَّْدنَاُه ِبُروِح الُقُدِس وَلْو َشاَء اَّللَّ
ُهم مَّن َكَفَر وَلْو َشاَء اَّللَُّ  ُهم مَّْن آَمَن وِمن ْ َما اقْ َتتَ ُلوا وَلِكنَّ  َجاَءتْ ُهُم البَ يَِّناُت وَلِكِن اْختَ َلُفوا َفِمن ْ

 (227اَّللََّ يَ ْفَعُل َما يُرِيُد )
 (1798إعراب مفردات اآلية)

)ِت( اسم إشارة مبيّن على السكون الظاهر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل رفع  
مبتدأ و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الّرسل( بدل من اسم اإلشارة تبعه يف الرفع أو 

نعت له أو خرب املبتدأ )فّضل( فعل ماض مبيّن على السكون و)نا( فاعل, )بعض( مفعول به 
و)اهلاء( ضمري مضاف إليه و)امليم( ْلمع الذكور )على بعض( جاّر وجمرور متعّلق  منصوب

ب )فضلنا(, )من( حرف جّر و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم 
, )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ مؤّخر )كّلم( فعل ماض .. والعائد «1799»

                                                           
  1/178الناشر : مؤسسة الرسالة)  -يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن  -1796

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1798

 (7/17دمشق) –
 جيوز أن يتعّلق ِبحذوف نعت ملبتدأ حمذوف أي: بعض منهم من كّلمه اَّلّل .. فاملوصول حينئذ هو اخلرب. - 1799
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فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )رفع( مثل كّلم والفاعل  حمذوف أي كّلمه )اَّلّل( لفظ اْلاللة
ضمري مسترت تقديره هو )بعض( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )درجات( 

, )الواو( عاطفة آتينا مثل فّضلنا )عيسى( مفعول به منصوب وعالمة «1377»حال منصوبة 
مرمي( مضاف إليه جمرور النصب الفتحة املقّدرة )بن( نعت لعيسى أو بدل منه منصوب مثله )

وعالمة اْلّر الفتحة عوضا من الكسرة المتناعه من الصرف للعلمّية والتأنيث )البّينات( 
مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الكسرة فهو مجع مؤّنث سامل )الواو( عاطفة )أيّدنا( 

دس( مضاف إليه مثل فّضلنا و)اهلاء( مفعول به )بروح( جاّر وجمرور متعّلق بفعل أيّدنا )الق
جمرور. )الواو( استئنافّية )لو( حرف شرط غري جازم )شاء( فعل ماض )اَّلّل لفظ اْلاللة فاعل 

اختالفهم )ما( نافية )اقتتل( فعل ماض  مرفوع, ومفعول شاء حمذوف أي لو شاء عدم
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة 

, «1371»وصول و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )من بعد( مثل األول متعّلق ب )اقتتل( امل
)ما( حرف مصدرّي )جاء( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث و)هم( ضمري مفعول به 

 )البّينات( فاعل مرفوع.
 واملصدر املؤّول )ما جاءهتم البّينات( يف حمّل جّر مضاف إليه.

راك ال عمل له )اختلفوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. )الواو( عاطفة )لكن( حرف استد
والواو فاعل )الفاء( تعليلّية )منهم من آمن( مثل منهم من كّلم, وكذلك )منهم من كفر(, 

)الواو( عاطفة )لو شاء اَّلّل ما اقتتلوا( مثل األوىل. )الواو( عاطفة )لكّن( حرف مشّبه بالفعل 
لكن )يفعل( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره  لالستدراك )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم

 هو )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )يريد( مثل يفعل.
 روائع البيان والتفسري

خيرب تعاىل ما خمتصره : -رمحه هللا-قال ابن كثري )تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض(-
َنا  أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال: } َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَ ْعَض النَِّبيِّنَي َعَلى بَ ْعٍض َوآتَ ي ْ

                                                           
أي ذوي درجات. أو هو مصدر يف موضع احلال, أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألن الدرجة ِبعىن الرفعة - 1377

ض هو على أو يف أو إىل. وعند أيب أي رفعنا بعضهم رفعات أي درجات. أو هو منصوب على نزع اخلافض واخلاف
 حّيان ُيتمل أن يكون بدل اشتمال أي ورفع درجات بعضهم على درجات بعض.

 أو هو بدل من )بعدهم( األول بإعادة العامل.- 1371
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ُهْم َمْن  22َداُوَد َزبُورًا { ]اإلسراء: ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ [ وقال هاهنا: } تِْلَك الرُُّسُل َفضَّ
ُ { يعين: موسى وحم  مدا صلى هللا عليه وسلم وكذلك آدم..َكلََّم اَّللَّ

 :-رمحه هللا-مث قال
فإن قيل: فما اْلمع بني هذه اآلية وبني احلديث الثابت يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: 
استب رجل من املسلمني ورجل من اليهود فقال اليهودي يف قسم يقسمه: ال والذي 

ا وجه اليهودي فقال: أي خبيث اصطفى موسى على العاملني. فرفع املسلم يده فلطم هب
وعلى حممد صلى هللا عليه وسلم! فجاء اليهودي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فاشتكى على املسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تفضلوين على األنبياء فإن 

رش فال أدري الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة الع
 أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 

 (1372الطور" فال تفضلوين على األنبياء" )
 (.1377ويف رواية: "ال تفضلوا بني األنبياء") 

 فاْلواب من وجوه:
 أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل ويف هذا نظر.

 الثاين: أن هذا قاله من باب اهلضم والتواضع.
يف مثل هذه احلال اليت ِتاكموا فيها عند التخاصم  الثالث: أن هذا هني عن التفضيل

 والتشاجر.
 الرابع: ال تفضلوا ِبجرد اآلراء والعصبية.

                                                           
" استب ولفظه-باب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم واليهود  - 2273أخرجه البخاري برقم/ - 1372

ني ورجل من اليهود قال املسلم والذي اصطفى حممدا على العاملني فقال اليهودي والذي رجالن رجل من املسلم
اصطفى موسى على العاملني فرفع املسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إىل النيب صلى هللا عليه 

م فسأله عن ذلك فأخربه فقال النيب وسلم فأخربه ِبا كان من أمره وأمر املسلم فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم املسل
صلى هللا عليه وسلم ال ختريوين على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا 

 موسى باطش جانب العرش فال أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثىن هللا "
 161طحاوية برقم/شرح العقيدة الصحح األلباين إسناده يف  - 1377
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اخلامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإمنا هو إىل هللا عز وجل وعليكم االنقياد والتسليم له 
 (1373).اه  واإلميان به.

ُهم مَّن َكلََّم اَّللَُّ )- ن ْ ومن فوائد  :-رمحه هللا -بياهنا فائدة جليلة قال ( ذكر ابن العثيمني يفمِّ
اآلية: إثبات الكالم هلل عّز وجّل؛ لقوله تعاىل: } منهم من كلم هللا {؛ وكالم هللا عّز وجّل 
عند أهل السنة, واْلماعة من صفاته الذاتية الفعلية؛ فباعتبار أصله من الصفات الذاتية؛ ألنه 

أنه يتكلم إذا  -الكمال أزاًل, وأبداً؛ أما باعتبار آحاده صفة كمال؛ وهللا عّز وجّل موصوف ب
فهو من الصفات الفعلية؛ ألنه يتعلق ِبشيئته. قال هللا تعاىل: }إمنا أمره إذا أراد شيئاً  -شاء 

[ , وقال تعاىل: }وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه{ 82أن يقول له كن فيكون{ ]يس: 
د جميئه مليقات هللا؛ وهلذا حصل بينهما مناجاة: }قال [ ؛ حصل الكالم بع137]األعراف: 

[ ؛ فقال تعاىل: }لن تراين{ بعد أن 137رب أرين انظر إليك قال لن تراين{ ]األعراف: 
قال موسى: }رب أرين انظر إليك{ ؛ هذا هو احلق يف هذه املسألة؛ وزعمت األشاعرة أن  

؛ وأما ما يسمعه املخاطب -القائم بنفسه أي املعىن  -كالم هللا عّز وجّل هو املعىن النفسي 
به فهو أصوات خملوقة خلقها هللا عّز وجّل لتعرب عما يف نفسه؛ وقد أبطل شيخ اإلسالم هذا 

 «.التسعينية»القول من تسعني وجهاً يف كتاب يسمى ب  
 :-رمحه هللا -مث قال

منهم من كلم هللا { على أن كالم هللا لإلنسان يعترب رفعة له؛ ألن هللا تعاىل ساق قوله: }  
 سبيل الثناء, واملدح.

ومنه يؤخذ علّو مقام املصلي؛ ألنه خياطب هللا عّز وجّل, ويناجيه كما أخرب بذلك النيب صلى 
؛ وإذا «محدين عبدي»هللا عليه وسلم: فإذا قال املصلي: }احلمد هلل رب العاملني{, قال هللا: 

(؛ فاهلل 1372إىل آخر احلديث)« أثىن علّي عبدي»قال املصلي: }الرمحن الرحيم{ قال هللا: 
 تعاىل يناجي املصلي, وإن كان املصلي ال يسمعه؛ لكن 

                                                           
 (  761-767/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1373
باب وجوب قراءة الفاِتة يف كل ركعة ومتام متنه" عن النيب صلى هللا عليه وسلم  -298أخرجه مسلم برقم/  - 1372

 متام فقيل أليب هريرة إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ هبا قال من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غري
يف نفسك فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني 

لرحيم { قال ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد} احلمد هلل رب العاملني { قال هللا تعاىل محدين عبدي وإذا قال} الرمحن ا
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 (1377) اه .-صلي هللا عليه وسلم–أخرب بذلك الصادق املصدوق 
َنا ِعيَسى ابن َمْرمَيَ البَ يِّنَاِت وأَيَّْدنَاُه بُِروِح الُقُدسِ -  () وَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت وآتَ ي ْ
وقوله: } ورفع بعضهم درجات { أي  يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا–قال ابن العثيمني -

يف اْلنة, وال تكون  على بعض؛ فمحمد صلى هللا عليه وسلم له الوسيلة؛ وهي أعلى درجة
(؛ ويف 1376«)وأرجو أن أكون أنا هو»إال لعبد من عباد هللا؛ قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

النيب صلى هللا عليه وسلم إبراهيم يف السماء السابعة؛ وموسى يف السادسة؛ املعراج وجد 
 وهارون يف اخلامسة؛ وإدريس يف الرابع؛ وهكذا؛ وهذا من رفع الدرجات.

قوله تعاىل: } وآتينا عيسى ابن مرمي البينات { أي اآليات البينات الدالة على رسالته, ويراد 
إحياء املوتى, وإخراجهم من قبورهم بإذن هللا, وحنو هبا اإلجنيل, وما جرى على يديه من 

 ذلك.
قوله تعاىل: } وأيدناه بروح القدس { أي قويناه؛ وقد اختلف املفسرون يف قوله تعاىل: } 

بروح القدس{ ما املراد هبا" فقيل: املراد هبا: ما معه من العلم املطهر اآلِت من عند هللا؛ 
قال تعاىل: }وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا{ والعلم, أو الوحي يسمى روحاً, كما 

جربيل, كما قال تعاىل: }قل نزله روح « روح القدس»[ ؛ وقيل: املراد ب  22]الشورى: 
هو جربيل؛ أيد هللا عيسى به, « روح القدس»[ ؛ ف  172القدس من ربك باحلق{ ]النحل: 

ية صاحلة لألمرين, فتفسر هبما  حيث كان يقويه يف مهام أموره عندما ُيتاج إىل تقوية؛ واآل
 (1378) اه غري مرة.كما قررناه 

                                                                                                                                                                      

هللا تعاىل أثىن علي عبدي وإذا قال} مالك يوم الدين { قال جمدين عبدي وقال مرة فوض إيل عبدي فإذا قال} إياك 
نعبد وإياك نستعني { قال هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال} اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين 

  { قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
 (188/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1377
باب استحباب القول مثل -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي -266أخرجه مسلم برقم/ - 1376

قول املؤذن ومتام متنه"مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من 
اْلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا عشرا مث سلوا هللا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف 

 وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة"
 

 ( 182/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1378
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ْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم البَ يَِّناُت وَلِكِن اْختَ َلُفوا - َتَتَل اَلِذيَن ِمْن بَ ْعِدِهم مِّ ) وَلْو َشاَء اَّللَُّ َما اق ْ
ن َكَفرَ  ُهم مَّ ُهم مَّْن آَمَن وِمن ْ بتصرف يسري:يعين  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-(َفِمن ْ

تعاىل ذكره بذلك: ولو أراد هللا" ما اقتتل الذين من بعدهم",  يعين من بعد الرسل الذين 
وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض, ورفع بعضهم درجات, وبعد عيسى ابن مرمي, وقد 

 جاءهم من اآليات ِبا فيه مزدجر ملن هداه هللا ووفقه.
نات", يعين: من بعد ما جاءهم من آيات هللا ما أبان ويعين بقوله:"من بعد ما جاءهتم البي

 هلم احلق, وأوضح هلم السبيل.
مث قال: ولكن اختلف هؤالء الذين من بعد الرسل, ملا مل يشأ هللا منهم تعاىل ذكره أن ال 

جاءهتم البينات من عند رهبم بتحرمي االقتتال واالختالف, وبعد  يقتتلوا, فاقتتلوا من بعد ما
ة عليهم بوحدانية هللا ورسالة رسله ووحي كتابه, فكفر باهلل وبآياته بعضهم, وآمن ثبوت احلج

بذلك بعضهم. فأخرب تعاىل ذكره: أهنم أتوا ما أتوا من الكفر واملعاصي, بعد علمهم بقيام 
 (1379)احلجة عليهم بأهنم على خطأ, تعمدا منهم للكفر باهلل وآياته.اه 

تَ - ُ َما اق ْ يف تفسريها ما  -رمحه هللا -البغويقال  -تَ ُلوا وَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما يُرِيُد() وَلْو َشاَء اَّللَّ
َتتَ ُلوا { أعاده تأكيدا } َوَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما يُرِيُد { يوفق من } خمتصره: ُ َما اق ْ َوَلْو َشاَء اَّللَّ

 (1317) يشاء فضال وخيذل من يشاء عدال. اه 
واإلرادة اليت  بيان قوله تعايل)وَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما يُرِيُد( ما نصه: وأضاف ابن العثيمني يف-

اتصف هللا هبا نوعان: كونية, وشرعية؛ والفرق بينهما من حيث املعىن؛ ومن حيث املتعلق؛ 
ِبعىن « اإلرادة الكونية»ِبعىن احملبة؛ و« اإلرادة الشرعية»ومن حيث األثر؛ من حيث املعىن: 

تتعلق فيما ُيبه هللا, وفيما ال ُيبه؛ فإذا قيل: « اإلرادة الكونية»ومن حيث املتعلق: املشيئة؛ 
« اإلرادة الكونية»هل أراد هللا الكفر" نقول: باإلرادة الكونية: نعم؛ وبالشرعية: ال؛ ألن 

ال تتعلق إال فيما ُيبه هللا؛ ومن حيث « اإلرادة الشرعية»تشمل ما ُيبه هللا, وما ال ُيبه؛ و
قد يقع املراد, وقد « اإلرادة الشرعية»ال بد فيها من وقوع املراد؛ و« اإلرادة الكونية»األثر: 

[ : اإلرادة هنا شرعية؛ لو كانت  26ال يقع؛ فمثاًل: }وهللا يريد أن يتوب عليكم{ ]النساء: 
                                                           

/  2سة الرسالة ) الناشر : مؤس -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1379
781   /2629 ) 

 ( 779/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -التنزيل للبغوي انظر معامل -1317
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كونية لكان هللا يتوب على كل الناس؛ لكن اإلرادة شرعية: ُيب أن يتوب علينا بأن نفعل 
 أسباب التوبة.

فإن قيل: ما تقولون يف إميان أيب بكر ؛ هل هو مراد باإلرادة الشرعية, أو باإلرادة الكونية" 
قلنا: مراد باإلرادتني كلتيهما؛ وما تقولون يف إميان أيب طالب" قلنا: مراد شرعاً؛ غري مراد  

 كوناً؛ ولذلك مل يقع؛ وما تقولون يف فسق الفاسق"
شرعاً؛ إذاً نقول: قد َتتمع اإلرادتان, كإميان أيب بكر ؛ وقد تنتفيان, مثل   قلنا: مراد كوناً ال

كفر املسلم؛ وقد توجد اإلرادة الكونية دون الشرعية, مثل كفر الكافر؛ وقد توجد الشرعية 
 (1311) دون الكونية, كإميان الكافر. اه 

َناُكْم مِّ  ن قَ ْبِل َأن يَْأِتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع ِفيِه وال ُخلٌَّة وال َشَفاَعٌة يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ممَّا َرَزق ْ
 (223واْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن )

 (1312إعراب مفردات اآلية)
)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( حرف تنبيه  

)الذين( اسم موصول بدل من أّي يف حمّل نصب )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. 
والواو فاعل )أنفقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )من( حرف جّر )ما( 

, )رزقنا( فعل ماض مبيّن على «1317»يف حمّل جّر متعّلق ب )أنفقوا(  اسم موصول مبينّ 
السكون .. )ونا( ضمري فاعل و)كم( ضمري مّتصل مفعول به )من قبل( جاّر وجمرور متعّلق 

 ب )أنفقوا( )أن( حرف مصدرّي ونصب )يأِت( مضارع منصوب )يوم( فاعل مرفوع.
 ليه.واملصدر املؤّول )أن يأِت( يف حمّل جّر مضاف إ

, )يف( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف «1312», )بيع( مبتدأ مرفوع «1313»)ال( نافية مهملة 
, )الواو( عاطفة )ال خّلة( مثل ال بيع, واخلرب «1317»حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ 

                                                           
 (191/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1311

( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان ه 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1312
 ( 7/27دمشق) –

 أو متعّلق ِبحذوف هو يف األصل نعت ملفعول أنفقوا املقّدر أي أنفقوا شيئا ممّا رزقناكم. - 1317
 أو هي تعمل عمل ليس.- 1313
 أو هو اسم ال مرفوع.- 1312
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حمذوف تقديره فيه )الواو( عاطفة )ال شفاعة( مثل ال بيع واخلرب حمذوف تقديره فيه. )الواو( 
, )الظاملون( «1316»ّية )الكافرون( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو )هم( ضمري فصل استئناف

 خرب املبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

ن قَ ْبِل َأن يَْأِتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع ِفيِه وال - َناُكْم مِّ ُخلٌَّة وال )يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ممَّا َرَزق ْ
يأمر تعاىل عباده باإلنفاق مما رزقهم يف سبيله  ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري-َشَفاَعٌة(

مليكهم وليبادروا إىل ذلك يف هذه احلياة الدنيا } سبيل اخلري ليدخروا ثواب ذلك عند رهبم و 
َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة { أي: ال يباع  ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَ يَ ْوٌم { يعين: يوم القيامة } ال بَ ْيٌع ِفيهِ 

أحد من نفسه وال يفادى ِبال لو بذله, ولو جاء ِبلء األرض ذهًبا وال تنفعه خلة أحد, 
نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َوال  وِر َفال أَْنَساَب بَ ي ْ يعين: صداقته بل وال نسابته كما قال: } فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّ

 (1318)[} َوال َشَفاَعٌة { أي: وال تنفعهم شفاعة الشافعني.اه 171ون:يَ َتَساَءُلوَن { ]املؤمن
يعين تعاىل ذكره بذلك: واْلاحدون هلل املكذبون به  -) واْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن(-

وبرسله"هم الظاملون", يقول: هم الواضعون جحودهم يف غري موضعه, والفاعلون غري ما هلم 
 (1319).اه -رمحه هللا-قاله أبو جعفر الطربي-م قوله.فعله, والقائلون ما ليس هل

َمَواِت وَما يف اأَلْرِض مَ  ُ ال إَلَه إالَّ ُهَو احَليُّ الَقيُّوُم ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة وال نَ ْوٌم لَُّه َما يف السَّ ن َذا اَّللَّ
ْن ِعْلِمِه إالَّ اَلِذي َيْشَفُع ِعنَدُه إالَّ بِإْذنِِه يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم وَما  يطُوَن ِبَشْيٍء مِّ َخْلَفُهْم وال ُيُِ

َمَواِت واأَلْرَض وال يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما وُهَو الَعِليُّ الَعِظيُم )  (222ِبَا َشاَء وِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 (1327إعراب مفردات اآلية)

                                                                                                                                                                      
 أو ِبحذوف خرب ال.- 1317
 مها لظاملون خرب املبتدأ )الكافرون(جيوز أن يكون مبتدأ ثانيا خربها لظاملون .. ومجلة: - 1316
 (  761/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1318
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )   -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1319

783  /2671 ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1327

 (7/22دمشق) –
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))اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية للجنس )إله( اسم ال مبيّن على الفتح يف حمّل  
نصب, وخرب ال حمذوف تقديره موجود )إاّل( أداة استثناء )هو( ضمري مبيّن يف حمّل رفع بدل 

, )القّيوم( خرب ثالث «1322», )احلّي( خرب ثان مرفوع «1321»من الضمري املستكّن يف اخلرب 
)ال( نافية )تأخذ( مضارع مرفوع و)اهلاء( ضمري مفعول به )سنة( فاعل مرفوع )الواو(  مرفوع

عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )نوم( معطوف على سنة مرفوع مثله )الالم( حرف جّر 
و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع 

لسموات( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما, )الواو( عاطفة )ما( مثل مبتدأ مؤّخر )يف ا
األول ومعطوف عليه )يف األرض( مثل يف السموات )من( اسم استفهام مبيّن يف حمّل رفع 

مبتدأ )ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع خرب )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع بدل من 
فع( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو , )يش«1327»اسم اإلشارة أو نعت 

 , )إاّل( أداة حصر )بإذن( جارّ «1323»)عند( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )يشفع( 
, «1322»وجمرور متعّلق ِبحذوف حال أي ال أحد يشفع إاّل مدفوعا بإذنه أو مأذونا له 

و)اهلاء( مضاف إليه )يعلم( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )ما( اسم 
موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )بني( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة ما 

)أيدي( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( 
ق ومعطوف عليه )خلف( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف صلة عاطفة )ما( مثل الساب

ما و)هم( مضاف إليه )الواو( استئنافّية أو حالّية )ال( نافية )ُييطون( مضارع مرفوع .. 
والواو فاعل )بشيء( جاّر وجمرور متعّلق ب )ُييطون(, )من علم( جاّر وجمرور متعّلق 

أداة استثناء )الباء( حرف جّر )ما( اسم ِبحذوف نعت لشيء و)اهلاء( مضاف إليه )إاّل( 

                                                           
 أو بدل من حمّل ال مع امسها وحمّله الرفع. - 1321
ومثل أو هو نعت, أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو, أو هو مبتدأ خربه مجلة ال تأخذه, أو هو بدل من هو .. - 1322

 ذلك القّيوم.
 أن يكون )منذا( يف حمّل رفع مبتدأ خربه املوصول ألن به يتّم املعىن. -بل األوىل عنده -جيوز عند أيب حّيان- 1327
 أو متعّلق ِبحذوف حال من ضمري يشفع.- 1323
 جيوز تعليقه ب )يشفع(.- 1322
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, «1327»ألنه بدل منه  -بشيء -موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبا تعّلق به اْلّر السابق
, )وسع( فعل ماض )كرسّي( «1326»)شاء( فعل ماض, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

ة نصبه فاعل مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )السموات( مفعول به منصوب وعالم
الكسرة )األرض( معطوف على السموات بالواو منصوب مثله )الواو( عاطفة أو حالّية )ال( 

نافية )يؤود( مضارع مرفوع و)اهلاء( مفعول به يف حمّل نصب )حفظ( فاعل مرفوع )مها( 
ضمري مّتصل مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع 

 لّي( خرب مرفوع )العظيم( خرب ثان مرفوع.مبتدأ )الع
 روائع البيان والتفسري

ُ ال إَلَه إالَّ ُهَو احَليُّ الَقيُّوُم( - هذه اآلية الكرمية أعظم آيات  رمحه هللا : -قال السعدي-)اَّللَّ
القرآن وأفضلها وأجلها, وذلك ملا اشتملت عليه من األمور العظيمة والصفات الكرمية, فلهذا  

حاديث يف الرتغيب يف قراءهتا وجعلها وردا لإلنسان يف أوقاته صباحا ومساء وعند كثرت األ
نومه وأدبار الصلوات املكتوبات, فأخرب تعاىل عن نفسه الكرمية بأن } ال إله إال هو { أي: 

ال معبود حبق سواه, فهو اإلله احلق الذي تتعني أن تكون مجيع أنواع العبادة والطاعة والتأله 
, لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه, ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه, له تعاىل

ممتثال أوامره جمتنبا نواهيه, وكل ما سوى هللا تعاىل باطل, فعبادة ما سواه باطلة, لكون ما 
سوى هللا خملوقا ناقصا مدبرا فقريا من مجيع الوجوه, فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة, 

القيوم { هذان االمسان الكرميان يدالن على سائر األمساء احلسىن داللة وقوله: } احلي 
مطابقة وتضمنا ولزوما, فاحلي من له احلياة الكاملة املستلزمة ْلميع صفات الذات, كالسمع 

والبصر والعلم والقدرة, وحنو ذلك, والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغريه, وذلك مستلزم 
صف هبا رب العاملني من فعله ما يشاء من االستواء والنزول والكالم ْلميع األفعال اليت ات

والقول واخللق والرزق واإلماتة واإلحياء, وسائر أنواع التدبري, كل ذلك داخل يف قيومية 

                                                           
 أو متعّلق ِبستثىن حمذوف تقديره: إاّل اإلحاطة ِبا شاء من معلومه.- 1327
 واألوىل أن يقّدر مفعول شاء: أن ُييطوا به لداللة قوله وال ُييطون على ذلك.- 1326
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الباري, وهلذا قال بعض احملققني: إهنما االسم األعظم الذي إذا دعي هللا به أجاب, وإذا 
 (1328) سئل به أعطى.اه  

قوله تعاىل: } احلي القيوم {فقال: هذان امسان من  يف بيان-رمحه هللا-ابن العثيمنيوزاد -
أمسائه تعاىل؛ ومها جامعان لكمال األوصاف, واألفعال؛ فكمال األوصاف يف } احلي {؛ 

وكمال األفعال يف } القيوم {؛ ألن معىن } احلي { ذو احلياة الكاملة؛ ويدل على ذلك 
ق؛ وكمال حياته تعاىل: من حيث الوجود, والعدم؛ ومن حيث املفيدة لالستغرا« أل»

مل يزل, وال يزال حياً؛  -الكمال, والنقص؛ فحياته من حيث الوجود, والعدم؛ أزلية أبدية 
فعلمه كامل؛ وقدرته   -ومن حيث الكمال, والنقص: كاملة من مجيع أوصاف الكمال 

« قيوم»م {: أصلها من القيام؛ ووزن كاملة؛ ومسعه, وبصره, وسائر صفاته كاملة؛ و} القيو 
فيعول؛ وهي صيغة مبالغة؛ فهو القائم على نفسه فال ُيتاج إىل أحد من خلقه؛ والقائم على 

 (1329) اه غريه فكل أحد حمتاج إليه.
َمَواِت وَما يف اأَلْرِض َمن َذا اَلِذي َيْشَفُع ِعن- َدُه إالَّ ) ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة وال نَ ْوٌم لَُّه َما يف السَّ

) ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة وال نَ ْوٌم لَُّه -يف بيان قوله تعايل : -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي- بِإْذنِِه(
َمَواِت وَما يف اأَلْرِض َمن َذا اَلِذي َيْشَفُع ِعنَدُه إالَّ بِإْذنِهِ  مالك مجيع ذلك  ( أنه َما يف السَّ

 ن كل آهلة ومعبود  .بغري شريك وال نديد, وخالق مجيعه دو 
وإمنا يعىن بذلك أنه ال تنبغي العبادة لشيء سواه, ألن اململوك إمنا هو طوع يد مالكه, وليس 

له خدمة غريه إال بأمره. يقول: فجميع ما يف السموات واألرض ملكي وخلقي, فال ينبغي 
الكه, وال يطيع أن يعبد أحد من خلقي غريي وأنا مالكه, ألنه ال ينبغي للعبد أن يعبد غري م

 سوى مواله.
وأما قوله:"من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه" يعين بذلك: من ذا الذي :-رمحه هللا -مث قال

يشفع ملماليكه إن أراد عقوبتهم, إال أن خيليه, ويأذن له بالشفاعة هلم. وإمنا قال ذلك تعاىل 
إىل هللا زلفى! فقال هللا تعاىل ذكره ذكره ألن املشركني قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إال ليقربونا 

هلم: يل ما يف السموات وما يف األرض مع السموات واألرض ملكا, فال ينبغي العبادة 
                                                           

/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1328
117) 

 ( 197/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1329
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لغريي, فال تعبدوا األوثان اليت تزعمون أهنا تقربكم مين زلفى, فإهنا ال تنفعكم عندي وال 
لشفاعة ملن يشفع له, من تغين عنكم شيئا, وال يشفع عندي أحد ألحد إال بتخلييت إياه وا

 (1377)رسلي وأوليائي وأهل طاعيت.اه 
ْن ِعْلِمِه إالَّ ِبَا َشاَء (- يطُوَن ِبَشْيٍء مِّ قال البغوي - ) يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم وَما َخْلَفُهْم وال ُيُِ
 رمحه هللا:–

} َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم { أمر  } يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم { قال جماهد وعطاء والسدي: 
الدنيا } َوَما َخْلَفُهْم { أمر اآلخرة, وقال الكليب: } َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم { يعين اآلخرة ألهنم 

لفوهنا وراء ظهورهم, وقال ابن جريج: ما بني يقدمون عليها } َوَما َخْلَفُهْم { الدنيا ألهنم خي
أيديهم ما مضى أمامهم وما خلفهم ما يكون بعدهم, وقال مقاتل: ما بني أيديهم, ما كان 

قبل خلق املالئكة وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم, وقيل: ما بني أيديهم أي ما قدموه 
يطُوَن  ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه { أي من علم هللا من خري أو شر وما خلفهم ما هم فاعلوه } َوال ُيُِ

} ِإال ِبَا َشاَء { أن يطلعهم عليه يعين ال ُييطون بشيء من علم الغيب إال ِبا شاء مما أخرب 
به الرسل كما قال هللا تعاىل: } فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول {) 

 (1371)  اْلن (.اه-77
َمَوا- قال ابن العثيمني - ِت واأَلْرَض وال يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما وُهَو الَعِليُّ الَعِظيُم()وِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

وأحاط,   قوله تعاىل: } وسع كرسيه السماوات واألرض {؛ أي مشل, يف تفسريه ما خمتصره:
هو موضع قدمي هللا « الكرسي»كما يقول القائل: وسعين املكان؛ أي مشلين, وأحاط يب؛ و 

ني يدي العرش كاملقدمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفاً, ومثل عز وجل؛ وهو ب
 :-رمحه هللا–هذا له حكم الرفع؛ ألنه ال جمال لالجتهاد فيه. مث قال 

فأهل السّنة واْلماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي هللا عز وجل؛ وهبذا جزم شيخ 
لم, وأئمة التحقيق؛ وقد قيل: إن اإلسالم ابن تيمية, وابن القيم, وغريمها من أهل الع

أعظم, وأوسع, وأبلغ إحاطة من « العرش»هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ فإن « الكرسي»
 الكرسي؛ 

                                                           
/   2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1377

793   /2687) 
 ( 712/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1371
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ما السموات »: وقد جاء احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: -رمحه هللا -مث قال
األرض وإن فضل العرش السبع واألرضون بالنسبة للكرسي إال كحلقة ألقيت يف فالة من 

(؛ وهذا يدل على سعة هذه املخلوقات 1372«)على الكرسي كفضل الفالة على تلك احللقة
العظيمة اليت هي بالنسبة لنا من عامل الغيب؛ وهلذا يقول هللا عز وجل: }أفلم ينظروا إىل 

العرش؛ [ ؛ ومل يقل: أفلم ينظروا إىل الكرسي؛ أو إىل 7السماء فوقهم كيف بنيناها{ ]ق: 
 (1377) ألن ذلك ليس مرئياً لنا؛ ولوال أن هللا أخربنا به ما علمنا به.اه 

َ الرُّْشُد ِمَن الَغيِّ َفَمن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت ويُ ْؤِمْن بِاَّللَِّ فَ َقِد اْسَتمْ  يِن َقد ت َّبَ نيَّ َسَك ال إْكرَاَه يف الدِّ
يٌع َعِليٌم ) بِاْلُعْرَوِة الُوثْ َقى ال انِفَصاَم هَلَا واَّللَُّ   (227مسَِ

 (1373إعراب مفردات اآلية)
)ال( نافية للجنس )إكراه( اسم ال مبيّن على الفتح يف حمّل نصب )يف الدين( جاّر وجمرور   

متعّلق ِبحذوف خرب ال )قد( حرف ِتقيق )تبنّي( فعل ماض )الرشد( فاعل مرفوع )من 
الغّي( جار وجمرور متعّلق ب )تبنّي( بتضمينه معىن متّيز )الفاء( عاطفة تفريعّية )من( اسم 

بيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يكفر( مضارع جمزوم فعل الشرط, والفاعل ضمري مسترت شرط جازم م
تقديره هو )بالطاغوت( جاّر وجمرور متعّلق ب )يكفر(, )الواو( عاطفة )يؤمن( مثل يكفر 

ومعطوف عليه )باَّلّل( جار وجمرور متعّلق ب )يؤمن(, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )قد( 
بنّي والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )بالعروة( جاّر وجمرور حرف ِتقيق )استمسك( مثل ت

متعّلق ب )استمسك( )الوثقى( نعت للعروة جمرور مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على 
األلف )ال( نافية للجنس )انفصام( مثل إكراه )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر 

نافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )مسيع( خرب مرفوع متعّلق ِبحذوف خرب ال, )الواو( استئ
 )عليم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 .     179السلسلة الصحيحة حديث رقم انظر- 1372
 (199/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -العثيمني تفسري العالمة حممد  -1377

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1373
 ( 7/27دمشق) –
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سبب نزول هذه اآلية  ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى جاء يف 
 -صره:خمت قال ما –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -رمحه هللا–الوادعى

" عن ابن عباس رضي 23ص/ -/7قال اإلمام أبو جعفر بن جرير رمحه هللا يف تفسريه "ج
هللا عنهما قال: كانت املرأة تكون مقالتا فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده, 

فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من ابناء األنصار, فقالوا ال تدع ابناءنا فأنزل هللا تعاىل 
{.اه ) ذكره  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن َقْد تَ بَ نيَّ  (1372}ال ِإْكرَاَه يف الدِّ

-) َ الرُّْشُد ِمَن الَغيِّ يِن َقد ت َّبَ نيَّ خيرب ما خمتصره: -رمحه هللا -قال السعدي-)ال إْكرَاَه يف الدِّ
إال على أمر  تعاىل أنه ال إكراه يف الدين لعدم احلاجة إىل اإلكراه عليه, ألن اإلكراه ال يكون

خفية أعالمه, غامضة أثاره, أو أمر يف غاية الكراهة للنفوس, وأما هذا الدين القومي والصراط 
املستقيم فقد تبينت أعالمه للعقول, وظهرت طرقه, وتبني أمره, وعرف الرشد من الغي, 

, خبيث فاملوفق إذا نظر أدىن نظر إليه آثره واختاره, وأما من كان سيئ القصد فاسد اإلرادة
النفس يرى احلق فيختار عليه الباطل, ويبصر احلسن فيميل إىل القبيح, فهذا ليس هلل حاجة 

يف إكراهه على الدين, لعدم النتيجة والفائدة فيه, واملكره ليس إميانه صحيحا, وال تدل اآلية 
ب الكرمية على ترك قتال الكفار احملاربني, وإمنا فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موج

لقبوله لكل منصف قصده اتباع احلق, وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له, وإمنا يؤخذ فرض 
القتال من نصوص أخر, ولكن يستدل يف اآلية الكرمية على قبول اْلزية من غري أهل 

 (1377) الكتاب, كما هو قول كثري من العلماء.اه 
: وتَ بَ نيُّ -رمحه هللا-تفسريه قالشافياً لطرق الرشد من الغي يف  وذكر ابن العثيمني بيانا  -

 الرشد من الغي بعدة طرق:

                                                           
 -رمحه هللا–وادعىمقبل بن هادى الالعالمة أيب عبد الرمحن الصحيح املسند من أسباب النزول للمحدث  - 1372

وعزاه السيوطي يف اللباب  11ص 7احلديث رجاله رجال الصحيح وأخرجه أبو داود ج ( قال:37ص) -بتحقيقه
 .326للنسائي أيضا وأخرجه ابن حبان يف صحيحه كما يف موارد الظمآن ص

 117/ 1سسة الرسالة)  الناشر : مؤ  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1377
) 
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أواًل: بالكتاب ؛ فإن هللا سبحانه وتعاىل فرَّق يف هذا الكتاب العظيم بني احلق, والباطل؛ 
والصالح, والفساد؛ والرشد, والغي, كما قال تعاىل: }ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 

 رق البيان.[ ؛ فهذا من أقوى ط89شيء{ ]النحل: 
ثانياً: بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم ؛ فإهنا بينت القرآن, ووضحته؛ ففسرت ألفاظه اليت 

تشكل, وال تعرف إال بنص؛ وكذلك وضحت جممالته, ومبهماته؛ وكذلك بينت ما فيه من 
تكميالت يكون القرآن أشار إليها, وتكملها السنة, كما قال تعاىل: }وأنزلنا إليك الذكر 

 [ 33ني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون{ ]النحل: لتب
الطريق الثالث: هدي النيب صلى هللا عليه وسلم , وسلوكه يف عبادته, ومعاملته, ودعوته؛ 

 فإنه هبذه الطريقة العظيمة تبني للكفار, وغري الكفار حسن اإلسالم؛ وتبني الرشد من الغّي.
ويف مقدمتهم اخللفاء األربعة: أبو بكر, وعمر,  الطريق الرابع: سلوك اخللفاء الراشدين؛

وعثمان, وعلّي؛ فإن بطريقتهم بان اإلسالم, واتضح؛ وكذلك من كان يف عصرهم من 
 الصحابة على سبيل اْلملة ال التفصيل؛ فإنه قد تبني بسلوكهم الرشد من الغي.

الوقت فقد دخل هذه الطرق األربع تبني فيها الرشد من الغي؛ فمن دخل يف الدين يف ذلك 
 (1376اه  )من هذا الباب؛ ومل يصب من قال: إن الدين انتشر بالسيف, والرمح.

ُ مسَِ - يٌع ) َفَمن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت ويُ ْؤِمْن بِاَّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة الُوثْ َقى ال انِفَصاَم هَلَا واَّللَّ
 اختلف أهل التأويل يف معىن"الطاغوت". :-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي -َعِليٌم(

 هذه األقوال فقال بتصرف : -رمحه هللا–مث ذكر 
 وذكر ممن قال بذلك كعمر بن اخلطاب وجماهد والشعيب–فقال بعضهم: هو الشيطان 

 والضحاك والسدي
-وذكر ممن قال بذلك كأيب العالية, مث قال-مث قال:وقال آخرون: الطاغوت: هو الساحر.

 رمحه هللا:
وذكر ممن قال بذلك كسعيد بن جبري وابن  -وقال آخرون: بل"الطاغوت" هو الكاهن.

 جريج.

                                                           
 ( 276/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1376
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: والصواب من القول عندي يف"الطاغوت", أنه كل ذي طغيان على هللا, -رمحه هللا–مث قال 
فعبد من دونه, إما بقهر منه ملن عبده, وإما بطاعة ممن عبده له, وإنسانا كان ذلك املعبود, 

 (1378أو وثنا, أو صنما, أو كائنا ما كان من شيء.اه ) أو شيطانا,
)فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة الُوثْ َقى ال :يف تفسري قوله تعايل -رمحه هللا–أضاف ابن كثري و -

يٌع َعِليٌم( ما خمتصره: ُ مسَِ فقد استمسك من الدين بأقوى سبب, وشبه ذلك  انِفَصاَم هَلَا واَّللَّ
ال تنفصم فهي يف نفسها حمكمة مربمة قوية وربطها قوي شديد وهلذا  بالعروة الوثقى اليت

يٌع َعِليٌم { . ُ مسَِ  قال: } فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ال اْنِفَصاَم هَلَا َواَّللَّ
الم قال جماهد: } فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى { يعين: اإلميان. وقال السدي: هو اإلس

وقال سعيد بن جبري والضحاك: يعين ال إله إال هللا. وعن أنس  بن مالك: } بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى 
 { : القرآن.

 .( قال: هو احلب يف هللا والبغض يف هللا1379وعن سامل بن أيب اْلعد) 
 وكل هذه األقوال صحيحة وال تنايف بينها. 

 
اْنِفَصاَم هَلَا { أي: ال انقطاع هلا دون دخول ( يف قوله: } ال 1337وقال معاذ بن جبل)

 (1331.اه )اْلنة

                                                           
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1378

319   /2832) 
 هم, الكويف, الفقيه, أحد الثقات.سامل بن أيب اْلعد رافع األشجعي الغطفاين موال-رمحه هللا -قال الذهيب - 1379

روى عن: ثوبان موىل رسول هللا, وجابر, وابن عباس, والنعمان بن بشري, وعبد هللا بن عمرو, وابن عمر, وأنس بن 
وايل, وعلمائهم. مات: سنة مائة. ويقال: قبل املائة. وقيل: مالك, وأبيه؛ أيب اْلعد رافع, ومجاعة. وكان من نبالء امل

 مات سنة إحدى ومائة. وحديثه خمرج يف الكتب الستة. قال ابن سعد: قالوا: تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز.
ني: فاثنان وقال أبو نعيم: بل مات يف خالفة سليمان, وكان ثقة, كثري احلديث. مث قال: وقالوا: كان أليب اْلعد ستة بن

سري اعالم النبالء بتصرف  انظر-شيعيان, واثنان مرجئان, واثنان خارجيان. فكان أبوهم يقول: قد خالف هللا بينكم. 
 (.179-2/178يسري )

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس االنصاري اخلزرجي, أبو عبد الرمحن كان أعلم األمة باحلالل واحلرام. وهو  - 1337
القرآن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم. أسلم وهو فىت, وأخى النيب صلى هللا عليه وسلم  أحد الستة الذين مجعوا

 بينه وبني جعفر بن أىب طالب.



715 

 

َن الظُُّلَماِت إىَل النُّوِر والَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت  ُ ويلُّ اَلِذيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهم مِّ اَّللَّ
َن النُّوِر إىَل الظُُّلَماِت أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّ   (226اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )خُيْرُِجونَ ُهم مِّ

 (1332إعراب مفردات اآلية)
)اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ويّل( خرب مرفوع )الذين( اسم موصول يف حمّل جرف  

مضاف إليه )آمنوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )خيرج( مضارع مرفوع و)هم( 
ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من الظلمات( 

ب )خيرج(, )إىل النور( جاّر وجمرور متعّلق ب )خيرج(, )الواو( عاطفة جاّر وجمرور متعّلق 
)الذين( مثل األول مبتدأ يف حمّل رفع )كفروا( مثل آمنوا )أولياء( مبتدأ مرفوع و)هم( ضمري 

مضاف إليه )الطاغوت( خرب مرفوع )خيرجون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون .. 
ل به )من النور( جاّر وجمرورمتعّلق ب )خيرج(, )إىل والواو فاعل و)هم( ضمري مفعو 

الظلمات( جاّر وجمرور متعّلق ب )خيرج(, )أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف حمّل رفع 
مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )أصحاب( خرب مرفوع )النار( مضاف إليه جمرور )هم( 

يف حمّل جّر متعّلق ب  ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )يف( حرف جّر و)ها( ضمري
 )خالدون( وهو خرب املبتدأ هم, مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
َن الظُُّلَماِت إىَل النُّورِ - ُ ويلُّ اَلِذيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهم مِّ : -رمحه هللا -قال أبا جعفر الطربي -()اَّللَّ

يعين تعاىل ذكره بقوله:"هللا ويل الذين آمنوا", نصريهم وظهريهم, يتوالهم بعونه وتوفيقه 
"خيرجهم من الظلمات" يعين بذلك: خيرجهم من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان. وإمنا عىن 

                                                                                                                                                                      

وشهد العقبة مع االنصار السبعني. وشهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعثه 
رشدا الهل اليمن, وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: )إين بعثت لكم خري أهلى( رسول هللا, بعد غزوة تبوك, قاضيا وم

فبقى يف اليمن إىل أن توىف النيب صلى هللا عليه وسلم وويل أبو بكر, فعاد إىل املدينة. مث كان مع أىب عبيدة بن اْلراح 
وكان  -عمر, فمات يف ذلك العام. يف غزو الشام. وملا أصيب أبو عبيدة )يف طاعون عمواس( استخلف معاذا. وأقره

-حديثا. توىف عقيما بناحية االردن, ودفن بالقصري املعيين . 126من أحسن الناس وجها ومن أمسحهم كفا. له 
 (6/228األعالم للزركلي)

 (  783/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1331
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767لقرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : اْلدول يف إعراب ا انظر-1332

 (7/28دمشق) –



716 

 

ر مثال ألن الظلمات ب"الظلمات" يف هذا املوضع, الكفر. وإمنا جعل"الظلمات" للكف
حاجبة لألبصار عن إدراك األشياء وإثباهتا, وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك 

حقائق اإلميان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخرب تعاىل ذكره عباده أنه ويل املؤمنني, 
نهم ومبصرهم حقيقة اإلميان وسبله وشرائعه وحججه, وهاديهم, فموفقهم ألدلته املزيلة ع

 (1337)الشكوك, بكشفه عنهم دواعي الكفر, وظلم سواتر عن  أبصار القلوب.اه 
: } خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر { أي من الكفر إىل -رمحه هللا -وأضاف البغوي -

: كل ما يف القرآن من الظلمات والنور فاملراد منه الكفر واإلميان (1444)اإلميان قال الواقدي
يت يف سورة األنعام, "وجعل الظلمات والنور" فاملراد منه الليل والنهار, مسي الكفر غري ال

 (1332) ظلمة اللتباس طريقه ومسي اإلسالم نورا لوضوح طريقه.اه 
َن النُّوِر إىَل الظُُّلَماِت أُْولَِئَك َأْصَحاُب ا- لنَّاِر )والَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجونَ ُهم مِّ

قال بعض العلماء بتصرف يسري ما خمتصره: -رمحه هللا -قال الشنقيطي -ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(
                                                           

/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1337
323    /2822) 

املديين, القاضي, صاحب التصانيف واملغازي, العالمة,  مد بن عمر بن واقد األسلمي موالهم الواقدي,حم - 1444
 اإلمام, أبو عبد هللا, أحد أوعية العلم على ضعفه, املتفق عليه.

ولد: بعد العشرين ومائة. وطلب العلم عام بضعة وأربعني ومسع من: صغار التابعني فمن بعدهم, باحلجاز, والشام, 
 وغري ذلك.

ج, وثور بن يزيد, ومعمر بن راشد, وأسامة بن زيد الليثي وخلق كثري, إىل حدث عن: حممد بن عجالن, وابن جري
الغاية من عوام املدنيني ومجع فأوعى, وخلط الغث بالسمني, واخلرز بالدر الثمني, فاطرحوه لذلك, ومع هذا, فال 

 يستغىن عنه يف املغازي, وأيام الصحابة, وأخبارهم.
موىل عبد هللا بن بريدة األسلمي, قدم بغداد يف دين حلقه سنة مثانني ومائة, وقال ابن سعد يف )الطبقات الكبري(: هو 

فلم يزل هبا, وخرج إىل الشام والرقة, مث رجع, فواله املأمون القضاء, إذ قدم من خراسان, واله القضاء بعسكر املهدي, 
 .فلم يزل قاضيا حىت مات ببغداد إلحدى عشرة خلت من ذي احلجة, سنة سبع ومائتني  

 وذكره البخاري, فقال: سكتوا عنه, تركه: أمحد, وابن منري  .
 وقال مسلم, وغريه: مرتوك احلديث. وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال اخلطيب: هو ممن طبق ذكره شرق األرض وغرهبا, وسارت بكتبه الركبان يف فنون العلم من املغازي, والسري, 
 ورا بالسخاء  .والطبقات, والفقه, وكان جوادا, كرميا, مشه

 (9/323نقال عن سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف يسري) -قال حممد بن سالم اْلمحي: الواقدي عامل دهره.
 

 (  1/712الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1332
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ْيطَاُن خُيَوُِّف َأْولَِياَءُه ) }: الطاغوت الشيطان ويدل هلذا قوله تعاىل :  َا َذِلُكُم الشَّ  (162ِإمنَّ
الَِّذيَن آَمُنوا يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ  }[ , أي خيوفكم من أوليائه . وقوله تعاىل : آل عمران]{

ْيطَاِن َكانَ  ْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ  َضِعيًفا َوالَِّذيَن َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَّاُغوِت فَ َقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّ
اآلية {( 27َء ِمْن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدوى )أَفَ َتتَِّخُذونَُه َوُذرِّي ََّتُه َأْولَِيا }, وقوله :  النساء{ (67)
 (1337[ إىل غري ذلك من اآليات .اه )الكهف]

وأضاف ابن كثري: خيرب تعاىل أنه يهدي من اتبع رضوانه ُسُبل السالم فيخرج عباده املؤمنني -
من ظلمات الكفر والشك والريب إىل نور احلق الواضح اْللي املبني السهل املنري, وأن 

فرين إمنا وليهم الشياطني تزين هلم ما هم فيه من اْلهاالت والضالالت, وخيرجوهنم الكا
 وُييدون هبم عن طريق احلق إىل الكفر واإلفك } أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن {

باطلة  وهلذا وحد تعاىل لفظ النور ومجع الظلمات؛ ألن احلق واحد والكفر أجناس كثرية وكلها 
ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه  كما قال: } َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُّ

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن { ]األنعام: [ وقال تعاىل: } َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّور { 127َذِلُكْم َوصَّ
َماِئِل { ]النحل: [ وقال1]األنعام: [ إىل غري ذلك من اآليات 38تعاىل: } َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ

 (1336)اليت يف لفظها إشعار بتفرد احلق, وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه.اه 
ْلَك إْذ قَاَل إبْ رَاِهيُم 

ُ
ُ امل َ اَلِذي ُُيِْيي ومُيِيُت َأملَْ تَ َر إىَل اَلِذي َحاجَّ إبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اَّللَّ َريبِّ

ْغِربِ 
َ

ْشرِِق َفْأِت هِبَا ِمَن امل
َ

ْمِس ِمَن امل  قَاَل أَنَا ُأْحِيي وأُِميُت قَاَل إبْ رَاِهيُم فَإنَّ اَّللََّ يَْأِت بِالشَّ
ُ ال يَ ْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمنَي )  (228فَ ُبِهَت اَلِذي َكَفَر واَّللَّ

 (1338إعراب مفردات اآلية)
مزة( لالستفهام التعجيّب )مل( حرف نفي وقلب وجزم )تر( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم )اهل

, )إىل( حرف جّر )الذي( «1339»ضمري مسترت تقديره أنت  حذف حرف العّلة, والفاعل

                                                           
 –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 1337

 (129/  1لبنان) 
 ( 782/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1336

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767توىف : اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )امل انظر-1338
 (7/77دمشق) –

 فعل )ترى( هنا ِبعىن ينتهي علمك إىل .. وهلذا تعّدى ب )إىل(. - 1339
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اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )ترى( ويف الكالم حذف مضاف أي قّصة الذي 
ضمري مسترت تقديره هو )إبراهيم( مفعول به منصوب حاّج .. )حاّج( فعل ماض وفاعله 

ومنع من التنوين للعلمية والعجمة )يف رّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )حاّج(, و)اهلاء( ضمري 
, )أن( حرف مصدرّي )آتى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقّدر على «1327»مضاف إليه 

 ثان و)اهلاء( مفعول به أول. األلف )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )امللك( مفعول به
( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف أي ألن آتاه اَّلّل .. فهو يف ...واملصدر املؤّول )أن آتاه اَّلّل 

معىن املفعول ألجله متعّلق ب )حاّج( .. )إذ( ظرف ملا مضى من الزمان يف حمّل نصب 
التنوين للعلمّية والعجمة متعّلق بفعل حاّج )قال( فعل ماض )إبراهيم( فاعل مرفوع ومنع من 

)رّب( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال احملّل 
باحلركة املناسبة و)الياء( ضمري مضاف إليه )الذي( مثل األول يف حمّل رفع خرب )ُييي( 

مسترت تقديره هو وهو مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء, والفاعل ضمري 
العائد )الواو( عاطفة )مييت( مضارع مرفوع والفاعل هو. )قال( مثل األول والفاعل يعود إىل 

احملاجج )أنا( ضمري منفصل مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )أحيي( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري 
ىل )الفاء( رابطة مسترت تقديره أنا )الواو( عاطفة )أميت( مثل أحيي )قال إبراهيم( مثل األو 

ْلواب شرط مقّدر أي إن زعمت أّنك قادر فإن اَّلّل. )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( 
لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )يأِت( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

 )بالشمس( جاّر وجمرور متعّلق ب )يأِت(, )من املشرق( جاّر وجمرور متعّلق ب )يأِت(
, )الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )ائت(, فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة «1321»

والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 
, )الفاء( عاطفة )هبت( فعل «1322»)ائت(, )من املغرب( جاّر وجمرور متعّلق ب )ائت( 

, )الذي( اسم موصول فاعل )كفر( فعل «1327»معناه معلوم ماض بصيغة اجملهول ولكّن 

                                                           
 الضمري يعود إىل إبراهيم أو إىل احملاجج. - 1327
 أو ِبحذوف حال من الشمس. - 1321
 أو ِبحذوف حال من الضمري يف )هبا(. - 1322
واملوصول نائب فاعل .. والفاعل احملذوف هو إبراهيم أو هو املصدر املفهوم من قال أي أو هو مبيّن للمجهول - 1327

 حرّيه قول إبراهيم وهبته ... وهذا اختيار أيب حيّان.
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ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ال( 
نافية )يهدي( مثل ُييي )القوم( مفعول به منصوب )الظاملني( نعت للقوم منصوب مثله 

 وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

َ اَلِذي ُيُْ - ْلَك إْذ قَاَل إبْ رَاِهيُم َريبِّ
ُ

ُ امل ِيي )َأملَْ تَ َر إىَل اَلِذي َحاجَّ إبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اَّللَّ
يقول تعاىل: } أمل تر إىل  قال السعدي يف بياهنا ما نصه:-ومُيِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي وأُِميُت ( 

الذي حاج إبراهيم يف ربه { أي: إىل جرائته وَتاهله وعناده وحماجته فيما ال يقبل 
التشكيك, وما محله على ذلك إال } أن آتاه هللا امللك { فطغى وبغى ورأى نفسه مرتئسا 

يفعل هللا, رعيته, فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم يف ربوبية هللا فزعم أنه يفعل كما  على
فقال إبراهيم } ريب الذي ُييي ومييت { أي: هو املنفرد بأنواع التصرف, وخص منه اإلحياء 

واإلماتة لكوهنما أعظم أنواع التدابري, وألن اإلحياء مبدأ احلياة الدنيا واإلماتة مبدأ ما يكون 
أميت, ألنه مل يف اآلخرة, فقال ذلك احملاج: } أنا أحيي وأميت { ومل يقل أنا الذي أحيي و 

يدع االستقالل بالتصرف, وإمنا زعم أنه يفعل كفعل هللا ويصنع صنعه, فزعم أنه يقتل 
 (1323) .اه أحياهشخصا فيكون قد أماته, ويستبقي شخصا فيكون قد 

ْغِرِب فَ ُبهِ -
َ

ْشرِِق َفْأِت هِبَا ِمَن امل
َ

ْمِس ِمَن امل ُ ) قَاَل إبْ رَاِهيُم فَإنَّ اَّللََّ يَْأِت بِالشَّ َت اَلِذي َكَفَر واَّللَّ
إذا كنت كما تدعي  أي:ما خمتصره -رمحه هللا-قال ابن كثري -ال يَ ْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمنَي ( 

ذي يتصرف يف الوجود يف خلق ِتيي ومتيت فالذي ُييي ومييت هو ال من أنك أنت الذي
إن كنت إهلًا كما ذواته وتسخري كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من املشرق, ف

ادعيت ِتيي ومتيت فأت هبا من املغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه, وأنه ال يقدر على 
املكابرة يف هذا املقام هبت أي: أخرس فال يتكلم, وقامت عليه احلجة. قال هللا تعاىل  } 

ُ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي { أي: ال يلهمهم حجة وال برهانًا بل حجتهم داحضة عند  َواَّللَّ
 (1322اه ) رهبم, وعليهم غضب وهلم عذاب شديد.

                                                           
 111/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1323

) 
 (  787/    1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -البن كثريظيم تفسري القرآن الع -1322
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ُ بَ ْعَد َمْوهِتَا َفأَ  ُ َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة وِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ ُُيِْيي َهِذِه اَّللَّ َماتَُه اَّللَّ
لَِبْثُت يَ ْوماً َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبل لَِّبْثَت ِماَئَة َعاٍم فَانظر ِماَئَة َعاٍم مُثَّ بَ َعثَُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل 

إىَل طََعاِمَك وَشرَاِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْه وانظر إىَل مِحَارَِك ولَِنْجَعَلَك آيًَة لِّلنَّاِس وانظر إىَل الِعظَاِم َكْيَف 
َ لَ  ا تَ بَ نيَّ  (229ُه قَاَل أَْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )نُنِشزَُها مُثَّ َنْكُسوَها حلَْماً فَ َلمَّ

 (1327إعراب مفردات اآلية)
يف حمّل جّر معطوفة على املوصول « 1326»)أو( حرف عطف )الكاف( هنا اسم ِبعىن مثل 

األول يف اآلية السابقة والتقدير: أمل تر إىل الذي حاّج إبراهيم أو مثل الذي مّر .. )الذي( 
صول مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه )مّر( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو اسم مو 

وهو العائد )على قرية( جاّر وجمرور متعّلق ب )مّر(, )الواو( حالّية )هي( ضمري منفصل يف 
, )ها( «1328»حمّل رفع مبتدأ )خاوية( خرب مرفوع )على عروش( جار وجمرور متعّلق خباوية 

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أىّن( ِبعىن كيف يف  ل( فعل ماضضمري مضاف إليه )قا
, )ُيىي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على «1329»حمّل نصب حال من هذه 

الياء )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة مبيّن يف حمّل نصب مفعول به مقّدم, )اَّلّل( فاعل 
مرفوع )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )ُييي(, )موت( مضاف إليه جمرور و)ها( 

ل ماض و)اهلاء( ضمري مفعول به )اَّلّل( ضمري مضاف إليه .. )الفاء( استئنافّية )أمات( فع
فاعل مرفوع )مائة( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )أمات( بتضمينه معىن ألبثه ميّتا مائة عام 

)عام( مضاف إليه جمرور )مثّ( حرف عطف )بعثه( مثل أماته والفاعل هو )قال( مثل األول 
رفية الزمانية متعّلق ب )لبثت( والفاعل اَّلّل )كم( اسم استفهام مبيّن يف حمّل نصب على الظ

وهو فعل ماض مبيّن على السكون .. و)التاء( فاعل )قال( مثل األول والفاعل يعود إىل 
الذي مر )لبثت( مثل األول )يوما( مفعول فيه منصوب متعّلق ب )لبثت(, )أو( حرف 

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1327

 (7/73دمشق) –
جيوز أن تكون يف حمّل نصب مفعوال به لفعل حمذوف تقديره أرأيت مثل الذي ... وأجاز الزخمشري زيادة  - 1326

 الكاف, واملوصول بعدها معطوف على املوصول األول يف اآلية السابقة.
 أو متعّلق بصفة لقرية أي قرية كائنة على عروشها أو ثابتة.- 1328
  رف زمان يف حمّل نصب متعّلق ب )ُييي(.أجاز العكربي أن تكون ِبعىن مىت فهي ظ -1329
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اين عطف )بعض( معطوف على )يوما( منصوب مثله )يوم( مضاف إليه جمرور )قال( مثل الث
)بل( لالبتداء واإلضراب )لبثت مائة عام( مثل لبثت بعض يوم )الفاء( رابطة ْلواب شرط 
مقّدر أي: إن مل تطمئّن فانظر .. )انظر( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )إىل 

الطعام( جاّر وجمرور متعّلق ب )انظر(, و)الكاف( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة 
لى طعامك جمرور مثله ومضاف إليه )مل( حرف نفي وقلب وجزم )شرابك( معطوف ع

, )الواو( عاطفة )انظر إىل «1377»)يتسّنه( مضارع جمزوم والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
)الواو( عاطفة )الالم( الم التعليل )جنعل( مضارع منصوب ب  محارك( مثل انظر إىل طعامك

ه, والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )أن( مضمرة بعد الالم و)الكاف( ضمري مفعول ب
 للتعظيم )آية( مفعول به ثان منصوب )للناس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت آلية.

واملصدر املؤّول )أن جنعلك( يف حمّل جّر بالالم متعّلق بفعل حمذوف تقديره فعلنا ذلك لتعلم 
 ولنجعلك آية للناس.

إىل طعامك )كيف( اسم استفهام مبيّن يف حمّل  )الواو( عاطفة )انظر إىل العظام( مثل انظر
نصب حال )ننشز( مضارع مرفوع و)ها( ضمري مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن 

للتعظيم )مث( حرف عطف )نكسوها( مثل ننشزها )حلما( مفعول به ثان منصوب. )الفاء( 
 الشرط )تبنّي( فعل ماض, استئنافّية )ملّا( ظرفّية حينّية متعّلقة ب )قال( متضّمنة معىن

, )الالم( حرف جّر «1371»والفاعل مقّدر دّل عليه الكالم املتقّدم أي تبنّي كيفية اإلحياء 
و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )تبنّي( )قال( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت 

شّبه بالفعل للتوكيد تقديره هو )أعلم( مضارع مرفوع والفاعل مسترت تقديره أنا )أّن( حرف م
)اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم أّن منصوب )على كّل( جاّر وجمرور متعّلق بقدير, )شيء( مضاف 

 إليه جمرور )قدير( خرب أّن مرفوع.
 واملصدر املؤّول )أّن اَّلّل .. قدير( سّد مسّد مفعويل أعلم.

 روائع البيان والتفسري
                                                           

وجاء مفردا ألنه عائد على شيئني كالشيء الواحد وهو مفهوم الغذاء, أو هو عائد إىل الشراب وحده وضمري  - 1377
 الطعام حمذوف لداللة الثاين عليه.

ي: فلّما تبنّي قدرة اَّلّل وعلى رأي الزخمشري: الفاعل هو ضمري يعود على املصدر املؤّول )أّن اَّلّل ... قدير(, أ - 1371
 له قال أعلم أّن اَّلّل ... فحذف األول لداللة الثاين عليه فجعله من باب التنازع,
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ُ بَ ْعَد َمْوهِتَا ()َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة - - وِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ ُُيِْيي َهِذِه اَّللَّ
رمحه -تعاىل: } أو كالذي مر على قرية { فقال املقصود بقوله -رمحه هللا-فسر ابن العثيمني

مأخوذة من الَقْري؛ وهي اْلمع؛ وتطلق على الناس اجملتمعني يف البلد؛ « القرية» :-هللا
 فمثالً يف قوله تعاىل: -حسب السياق  -تطلق على البلد نفسها و 

هنا املساكن؛ ألنه « القرية»[ املراد ب  71}قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية{ ]العنكبوت: 
تعاىل قال: }أهل هذه القرية{ ؛ وأما يف قوله تعاىل: }فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة{ 

ها؛ والدليل قوله تعاىل: }أهلكناها{ , وقوله تعاىل: }وهي ظاملة{ هنا أهل« القرية»فاملراد ب  
 : وهذا ال يوصف به البلد.

 -فتبني أن القرية يراد هبا أحياناً البلد اليت هي حمل جمتمع الناس؛ ويراد هبا القوم اجملتمعون 
ري اليت على حسب السياق؛ وكما قال أوالد يعقوب ألبيهم: }واسأل القرية اليت كنا فيها والع

هنا أهلها؛ والدليل قوله تعاىل: }واسأل « القرية»[ : فاملراد ب  82أقبلنا فيها{ ]يوسف: 
تطلق « القرية»القرية{ ؛ ألن السؤال ال ميكن أن يوجه إىل القرية اليت هي البناء؛ وإذا كانت 

رية؛ على أهل القرية بنص القرآن فال حاجة إىل أن نقول: هذا جماز أصله: واسأل أهل الق
 (1372) اه يراد هبا الساكنون.« القرية»القرآن الكرمي أن ألنا رأينا يف 

وهذا أيضا دليل آخر على توحد هللا باخللق فقال: يف بياهنا -رمحه هللا -وأضاف السعدي -
فقال: } أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها {  والتدبري واإلماتة واإلحياء,

أي: قد باد أهلها وفين سكاهنا وسقطت حيطاهنا على عروشها, فلم يبق هبا أنيس بل بقيت 
موحشة من أهلها مقفرة, فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا و } قال أىن ُييي هذه هللا بعد 

 (1377) .اه موهتا { استبعادا لذلك وجهال بقدرة هللا تعاىل
 
ُ ِماَئَة َعاٍم مُثَّ بَ َعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يَ ْوماً َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبل لَّ - ِبْثَت ِماَئَة )َفَأَماَتُه اَّللَّ

لِّلنَّاِس وانظر إىَل َعاٍم فَانظر إىَل طََعاِمَك وَشَراِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْه وانظر إىَل مِحَارَِك ولَِنْجَعَلَك آيًَة 
 يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال السعدي -الِعظَاِم َكْيَف نُنِشزَُها مُثَّ َنْكُسوَها حلَْماً(

                                                           
 (  2/266مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1372
  112/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1377

) 
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وشراب, } فأماته هللا مائة فلما أراد هللا به خريا أراه آية يف نفسه ويف محاره, وكان معه طعام 
يوم { استقصارا لتلك املدة اليت مات  عام مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض

فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته, فقيل له } بل لبثت مائة عام 
فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه { أي: مل يتغري بل بقي على حاله على تطاول السنني 

وحفظه عن التغري والفساد,  واختالف األوقات عليه, ففيه أكرب دليل على قدرته حيث أبقاه
مع أن الطعام والشراب من أسرع األشياء فسادا } وانظر إىل محارك { وكان قد مات ومتزق 

حلمه وجلده وانتثرت عظامه, وتفرقت أوصاله } ولنجعلك آية للناس { على قدرة هللا وبعثه 
لك صحة ما األموات من قبورهم, لتكون أمنوذجا حمسوسا مشاهدا باألبصار, فيعلموا بذ

أخربت به الرسل } وانظر إىل العظام كيف ننشزها { أي: ندخل بعضها يف بعض, ونركب 
بعضها ببعض } مث نكسوها حلما { فنظر إليها عيانا كما وصفها هللا تعاىل, } فلما تبني له 

{ ذلك وعلم قدرة هللا تعاىل } قال أعلم أن هللا على كل شيء قدير { والظاهر من سياق 
أن هذا رجل منكر للبعث أراد هللا به خريا, وأن جيعله آية ودليال للناس لثالثة أوجه اآلية 

أحدها قوله } أىن ُييي هذه هللا بعد موهتا { ولو كان نبيا أو عبدا صاحلا مل يقل ذلك, 
 والثاين: أن هللا أراه آية يف طعامه وشرابه ومحاره ونفسه لرياه بعينه فيقر ِبا أنكره, ومل يذكر يف

اآلية أن القرية املذكورة عمرت وعادت إىل حالتها, وال يف السياق ما يدل على ذلك, وال يف 
ذلك كثري فائدة, ما الفائدة الدالة على إحياء هللا للموتى يف قرية خربت مث رجع إليها أهلها 

حباله,  أو غريهم فعمروها"! وإمنا الدليل احلقيقي يف إحيائه وإحياء محاره وإبقاء طعامه وشرابه
والثالث يف قوله: } فلما تبني له { أي: تبني له أمر كان جيهله وخيفى عليه, فعلم بذلك 

 (1373.اه  )صحة ما ذكرناه, وهللا أعلم
أن كالم هللا عز وجل حبروف,  وزاد ابن العثيمني يف تفسريه عن فوائد اآلية ما نصه: -

} كم لبثت {, وقوله تعاىل: } بل لبثت مائة عام {؛ فإن  وأصوات مسموعة؛ لقوله تعاىل:
مقول القول حروف بصوت مسعه املخاَطب, وأجاب عليه بقوله: } لبثت يوماً أو بعض يوم 

{؛ ولكن الصوت املسموع من كالم هللا عز وجل ليس كصوت املخلوقني؛ احلروف هي 

                                                           
 112/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1373

) 
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صفة الرب عز وجل؛ وهللا احلروف اليت يعرب هبا الناس؛ لكن الصوت: ال؛ ألن الصوت 
 (1372) اه [ .11}ليس كمثله شيء وهو السميع البصري{ ]الشورى: سبحانه وتعاىل يقول: 

َ َلُه قَاَل أَْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(- ا تَ بَ نيَّ : } فلما -رمحه هللا-قال السعدي–) فَ َلمَّ
لم أن هللا على كل شيء قدير { والظاهر من تبني له { ذلك وعلم قدرة هللا تعاىل } قال أع

سياق اآلية أن هذا رجل منكر للبعث أراد هللا به خريا, وأن جيعله آية ودليال للناس لثالثة 
أوجه أحدها قوله } أىن ُييي هذه هللا بعد موهتا { ولو كان نبيا أو عبدا صاحلا مل يقل 

محاره ونفسه لرياه بعينه فيقر ِبا أنكره, ومل ذلك, والثاين: أن هللا أراه آية يف طعامه وشرابه و 
يذكر يف اآلية أن القرية املذكورة عمرت وعادت إىل حالتها, وال يف السياق ما يدل على 

ذلك, وال يف ذلك كثري فائدة, ما الفائدة الدالة على إحياء هللا للموتى يف قرية خربت مث 
احلقيقي يف إحيائه وإحياء محاره وإبقاء  رجع إليها أهلها أو غريهم فعمروها"! وإمنا الدليل

طعامه وشرابه حباله, والثالث يف قوله: } فلما تبني له { أي: تبني له أمر كان جيهله وخيفى 
 (1377فعلم بذلك صحة ما ذكرناه, وهللا أعلم. اه  )عليه, 

أنا عامل هبذا وقد رأيته  وأضاف ابن كثري: } قَاَل أَْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر { أي:-
 (1376) بذلك وقرأ آخرون: "قَاْل اْعَلْم" على أنه أمر له بالعلم. عيانًا فأنا أعلم أهل زماين

ْوَتى قَاَل َأومََلْ تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى وَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ قَ ْليب 
َ

 قَاَل وإْذ قَاَل إبْ رَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف ُِتِْيي امل
ُهنَّ ُجْزءاً مُثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َفُخْذ أَرْ  ن ْ َن الطَّرْيِ َفُصْرُهنَّ إلَْيَك مُثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ بَ َعًة مِّ

 (277َسْعياً واْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم )
 (1378إعراب مفردات اآلية)

)الواو( عاطفة )إذ( اسم ظريّف مبيّن على السكون يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف 
تقديره اذكر )قال( فعل ماض )إبراهيم( فاعل مرفوع ومنع من التنوين للعلمية والعجمة )رّب( 

                                                           
 ( 227/  2موقع العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب :-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1372
 112/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1377

) 
 (   788/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1376

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  اْلدول يف إعراب القرآن حملمود انظر-1378
 ( 7/79دمشق) –
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منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقّدرة على ما قبل الياء احملذوفة للتخفيف 
)أر( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة و)النون( للوقاية و)الياء( وهي مضاف إليه 

ضمري مفعول به, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )كيف( اسم استفهام مبيّن يف حمّل 
مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة, والفاعل ضمري مسترت تقديره  نصب حال )ِتيي( مضارع

مة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )قال( مثل أنت )املوتى( مفعول به منصوب وعال
األول والفاعل اَّلّل )اهلمزة( لالستفهام التقريرّي )الواو( عاطفة )مل( حرف نفي وقلب وجزم 

)تؤمن( مضارع جمزوم, والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )قال( مثل األول )بلى( حرف 
)الالم( الم التعليل )يطمئّن(  جواب إلجياب النفي )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك

مضارع منصوب ب )أن( مضمرة بعد الالم )قلب( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 
 على الباء ملناسبة الياء و)الياء( ضمري مضاف إليه.

واملصدر املؤّول )أن يطمئّن قليب( يف حمّل جّر بالالم متعّلق بفعل حمذوف تقديره أسأل, 
 لفعل بعده معطوف على مقّدر أي:واالستدراك وا

 بلى آمنت, وما سألت غري مؤمن ولكن سألت ليطمئّن قليب.
)قال( مثل األول والفاعل اَّلّل )الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )خذ( فعل أمر والفاعل 

)الفاء( « 1379»ضمري مسترت تقديره أنت )أربعة( مفعول به منصوب )من الطري( متييز العدد 
ل خذ و)هّن( ضمري مّتصل مفعول به )إىل( حرف جّر و)الكاف( ضمري عاطفة )صر( مث

يف حمّل جّر متعّلق ب )صرهّن(, )مثّ( حرف عطف )اجعل( مثل خذ )على كّل( جاّر وجمرور 
, )جبل( مضاف إليه جمرور )من( حرف جّر «1367»متعّلق بفعل اجعل بتضمينه معىن ألق 

,)جزءا( مفعول به منصوب )مثّ «1361»)اجعل( و)هّن( ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ب 
ادع( مثل مثّ اجعل و)هّن( ضمري مّتصل مفعول به )يأتني( مضارع مبيّن على السكون يف 

حمّل جزم جواب الطلب ... و)النون( فاعل و)الكاف( ضمري مفعول به )سعيا( مصدر يف 

                                                           
جاز يف التمييز اْلّر ِبن أو اْلّر باإلضافة كقوله تعاىل: تسعة  -كما جاء يف اآلية  -إذا كان املعدود اسم مجع - 1379

 رهط. وجيوز أن يكون اْلاّر واجملرور متعّلقا ب )خذ(, والتمييز حمذوف أي: خذ من الطري أربعة طيور.
 أو متعّلق ِبحذوف مفعول ثان إذا كان الفعل ِبعىن صرّي. - 1367
 أو متعّلق حبال من )جزءا(. - 1361



726 

 

 -زيز( مثل أّن اَّلّل قدير, )الواو( استئنافّية )اعلم( مثل اجعل )أّن اَّلّل ع«1362»موضع احلال 
 )حكيم( خرب ثان مرفوع. -يف اآلية السابقة

 واملصدر املؤّول )أّن اَّلّل عزيز( يف حمّل نصب سّد مسّد مفعويل اعلم.
 روائع البيان والتفسري

ْوَتى(-
َ

وهذا فيه أيضا  يف بياهنا:-قال السعدي-)وإْذ قَاَل إبْ رَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف ُِتِْيي امل
أعظم داللة حسية على قدرة هللا وإحيائه املوتى للبعث واْلزاء, فأخرب تعاىل عن خليله 

إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف ُييي املوتى, ألنه قد تيقن ذلك خبرب هللا تعاىل, ولكنه 
 (1367) أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عني اليقني.اه 

ْوتَ :} يف بيانه ملعين قوله تعايلوأضاف ابن العثيمني-
َ

( املقصود بعني {أَِرين َكْيَف ُِتِْيي امل
أقوى من خرب اليقني؛ لقوله تعاىل: } أرين كيف ِتيي املوتى  أن عني اليقنياليقني فقال: : 

{؛ ألن إبراهيم عليه السالم عنده خرب اليقني بأن هللا قادر؛ لكن يريد عني اليقني؛ وهلذا 
(؛ وقد ذكر العلماء أن اليقني ثالث درجات: 1363«)ليس اخلرب كاملعاينة»ديث: جاء يف احل

قوله تعاىل: }كال لو « علم اليقني»علم؛ وعني؛ وحق؛ كلها موجودة يف القرآن؛ مثال 
قوله تعاىل: }مث لرتوهنا عني « عني اليقني»[ ؛ ومثال 2تعلمون علم اليقني{ ]التكاثر: 

قوله تعاىل: }إن هذا هلو حق اليقني{ « حق اليقني»[ ؛ ومثال 6اليقني{ ]التكاثر: 
وأنا عندك ثقة؛  -[ ؛ نضرب مثاالً يوضح األمر: قلت: إن معي تفاحة حلوة 27]الواقعة: 

فهذا علم اليقني: فإنك علمت اآلن أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجُتها من جييب, وقلت: هذه 
ها وإذا هي حلوة؛ هذا حق اليقني.اه  عني اليقني؛ مث أعطيتك إياها, وأكلتَ التفاحة؛ فهذا 

(1362) 
َن الطَّرْيِ َفُصْرُهنَّ إلَْيكَ -  مُثَّ ) قَاَل َأوملَْ تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى وَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ قَ ْليب قَاَل َفُخْذ أَْربَ َعًة مِّ

ُهنَّ ُجْزءاً مُثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً  ن ْ  واْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم(اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ

                                                           
 أو مفعول مطلق ناب عن املصدر ألنه مرادفه.- 1362
 112/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1367

) 
 يف صحيح اْلامع . 2767حديث رقم :  انظر - 1363
 (279/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1362
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قوله تعاىل: } ولكن ليطمئن قليب { أي ليزداد طمأنينة؛ وإال :-رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
اركع »هي االستقرار, كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: « الطمأنينة»فقد كان مطمئناً؛ و

أي تستقر؛ فأراه هللا سبحانه  (,1476«)حىت تطمئن راكعاً... اسجد حىت تطمئن ساجداً 
وتعاىل اآلية: قال تعاىل: } فخذ أربعة من الطري فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منهن 

 جزءاً {.
قوله تعاىل: } فخذ أربعة من الطري {: مل يعينها هللا عز وجل؛ وهلذا تعترب حماولة تعيينهن ال 

ا, أم محاماً, أم غرباناً, أم أيَّ نوع من أنواع فائدة منها؛ ألنه ال يهمنا أكانت هذه الطيور إَوزًّ 
 الطيور؛ ألن هللا مل يبينها لنا؛ ولو كان يف تبيينها فائدة لبيَّنها هللا عز وجل.

قوله تعاىل: } فصرهن إليك { بكسر الصاد من صار يصري؛ وبضمها من صار يصور؛ أي 
ور»أملهن إليك؛ و مالت عينه إىل جانب من جفنه؛ اليت  -امليل؛ ومنه الرجل األصور « الصُّ

 ؛ فمعىن } صرهن { أي أملهن, واضممهن إليك.«األحول»ويسمى 
قوله تعاىل: } مث اجعل على كل جبل {, أي من اْلبال اليت حولك } منهن جزءاً { أي 

 من جمموعهن؛ وهللا أعلم باحلكمة من تعيني العدد, واْلبال.
ة والسالم فجمع األربعة, وذحبهن, وقطعهن قوله تعاىل: } مث ادعهن {؛ ففعل عليه الصال

 (1366) أجزاًء, وجعل على كل جبل جزءاً؛ مث دعاهن فأقبلن.اه 
يعين تعاىل ذكره بذلك:) واعلم ( يا إبراهيم, أن الذي أحيا  -)واْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم( -

عهن ورّد إليهن الروح, هذه األطيار بعد متزيقك إياهن, وتفريقك أجزاءهن على اْلبال, فجم
حىت أعادهن كهيئتهّن قبل تفريقَكُهّن ) عزيز (, يف بطشه إذا بطش ِبن بطش من اْلبابرة 

                                                           
باب وجوب قراءة الفاِتة  -772مسلم برقم/ -رض هللا عنه -أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة - 1367

أن رسول هللا صلى  ومتام متنه" باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها-216والبخاري برقم/ ,يف كل ركعة
هللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك مل 

تصل فرجع يصلي كما صلى مث جاء فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك مل تصل ثالثا فقال 
قال إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين ف

حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا وافعل ذلك يف 
 " واللفظ للبخاريصالتك كلها

 (277/ 2يمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة العث-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1366
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واملتكربة, الذين خالفوا أمَره, وعصوا ُرسله, وعبدوا غريه, ويف نقمته حىت ينتقم منهم =) 
 (1368)قاله أبو جعفر الطربي يف تفسريه.اه -حكيم ( يف أمره.

ائَ َمَثُل  ُة اَلِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسْنبُ َلٍة مِّ
ُ واِسٌع َعِليٌم ) ُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء واَّللَّ  (271َحبٍَّة واَّللَّ

 (1369إعراب مفردات اآلية)
ل مبيّن يف حمّل جّر مضاف إليه, وهو على حذف )مثل( مبتدأ مرفوع )الذين( اسم موصو 

مضاف أي مثل نفقة الذين .. أو إنفاق الذين )ينفقون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت 
النون .. والواو فاعل )أموال( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )يف 

اللة مضاف إليه جمرور , )اَّلّل( لفظ اْل«1387»سبيل( جاّر وجمرور متعّلق بفعل )ينفقون( 
)الكاف( حرف جّر )مثل( اسم جمرور بالكاف واْلاّر واجملرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ 

مثل )حبة( مضاف إليه جمرور )أنبت( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث, والفاعل ضمري مسترت 
فتحة فهو تقديره هي )سبع( مفعول به منصوب )سنابل( مضاف إليه جمرور وعالمة اْلّر ال

ممنوع من الصرف ألنه على صيغة منتهى اْلموع )يف كّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب 
مقّدم )سنبلة( مضاف إليه جمرور )مائة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )حّبة( مضاف إليه جمرور )الواو( 

يره عاطفة )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )يضاعف( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقد
هو )الالم( حرف جّر )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )يضاعف(, )يشاء( 

مضارع مرفوع والفاعل هو أي اَّلّل )الواو( عاطفة )اَّلّل( مبتدأ مرفوع )واسع( خرب مرفوع 
 )عليم( خرب ثان.

 روائع البيان والتفسري 
اَئُة )َمَثُل اَلِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسْنبُ لَ - ٍة مِّ

هذا مثل ضربه هللا تعاىل لتضعيف الثواب ملن أنفق  قال ابن كثري يف بياهنا ما خمتصره:–َحبٍَّة( 

                                                           
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1368

211    /7722) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1369

 ( 7/32دمشق) –
 جيوز تعليقه ِبحذوف حال من أمواهلم. - 1387



729 

 

ن احلسنة تضاعف بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف, فقال: } وأيف سبيله وابتغاء مرضاته, 
َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ { قال سعيد بن جبري: يف طاعة هللا. وقال 

(: يعين به: اإلنفاق يف اْلهاد, من رباط اخليل وإعداد السالح وغري ذلك, 1381مكحول)
كرمة, عن ابن عباس: اْلهاد واحلج, يضعف الدرهم (, عن ع1382وقال شبيب بن بشر)

فيهما إىل سبعمائة ضعف؛ وهلذا قال هللا تعاىل: } َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ 
 ُسْنبُ َلٍة ِماَئُة َحبٍَّة {

ل وهذا املثل أبلغ يف النفوس, من ذكر عدد السبعمائة, فإن هذا فيه إشارة إىل أن األعما
ألصحاهبا, كما ينمي الزرع ملن بذره يف األرض الطيبة, وقد الصاحلة ينميها هللا عز وجل, 

 (1383)( .اه 1387)وردت السنة بتضعيف احلسنة إىل سبعمائة ضعف

                                                           
 677 - 777ه  =  112 - 777هو مكحول بن أىب مسلم شهراب بن شاذل, أبو عبد هللا, اهلذىل بالوالء)  -1381

م( : فقيه الشام يف عصره, من حفاظ احلديث. أصله من فارس, ومولده بكابل.ترعرع هبا وسيب, وصار موىل المرأة 
. وأعتق وتفقه, ورحل يف طلب احلديث إىل العراق, فاملدينة, وطاف كثريا من البلدان, ِبصر, من هذيل, فنسب إليها

 واستقر يف دمشق. وتوىف هبا. قال الزهري: مل يكن يف زمنه أبصر منه بالفتيا.
وكان يف لسانه عجمة: جيعل القاف كافا, واحلاء هاء. ومن أخباره: قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد امللك إىل 

 6/287االعالم للزركلي -ول, يف أصحابه, فهممنا بالتوسعةمكح
: شبيب بن بشر , و يقال : ابن عبد هللا , البجلى , أبو بشر الكوىف . وقال أبو حامت : -رمحه هللا-قال املزي -1382

حديثه حديث الشيوخ . و ذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات " , و قال : خيطىء كثريا  روى له  لني احلديث ,
 (12/729هتذيب الكمال  ) انظر–الرتمذى , و ابن ماجة . اه  . 

 
 
 
 
 

يف سياق شرحه علي سبيل املثال حديث مسلم عن أيب كما هو ظاهر من األحاديث اليت قصدها املصنف   - 1387
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة عشر أمثاهلا إىل   عنه قال"رضي هللا –هريرة 

سبعمائة ضعف قال هللا عز وجل إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة 
 "عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه أطيب عند هللا من ريح املسك

 (  791/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1383
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وهذه اآلية كأهنا كالتفسري والبيان ملقدار  يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا  –وزاد ابن القيم -
للمقرض , ومثله سبحانه هبذا املثل إحضارا لصورة التضعيف يف  األضعاف اليت يضاعفها

األذهان هبذه احلبة اليت غيبت يف األرض فأنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة حىت  
كأن القلب ينظر إىل هذا التضعيف ببصريته كما تنظر العني إىل هذه السنابل اليت من احلبة 

لشاهد اإلمياين القرآين فيقوي إميان املنفق وتسخو نفسه الواحدة فيضاف الشاهد العياين إىل ا
باإلنفاق , وتأمل كيف مجع السنبلة يف هذه اآلية على سنابل وهي من مجوع الكثرة إذ املقام 

مقام تكثري وتضعيف ومجعها على سنبالت يف قوله تعاىل : َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر 
 (1382) اه  للتكثري.ة ألن السبعة قليلة وال مقتضى ياِبساٍت فجاء هبا على مجع القل

ُ واِسٌع َعِليٌم(- ُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء واَّللَّ وهللا واسع { } :-رمحه هللا -قال السعدي-) واَّللَّ
الفضل, واسع العطاء, ال ينقصه نائل وال ُيفيه سائل, فال يتوهم املنفق أن تلك املضاعفة 

اىل ال يتعاظمه شيء وال ينقصه العطاء على كثرته, ومع هذا فهو فيها نوع مبالغة, ألن هللا تع
} عليم { ِبن يستحق هذه املضاعفة ومن ال يستحقها, فيضع املضاعفة يف موضعها 

 (1387اه  )لكمال علمه وحكمته.
ُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّْم الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ مُثَّ ال يُ ْتِبُعوَن َما أَنَفُقوا َمّناً وال  أًَذى هلَّ

 (272وال َخْوٌف َعَلْيِهْم وال ُهْم َُيَْزنُوَن )
 (1386إعراب مفردات اآلية)

)الذين( اسم موصول يف حمّل رفع مبتدأ )ينفقون أمواهلم يف سبيل اَّلّل( مّر إعراهبا يف اآلية   
السابقة )مثّ( حرف عطف )ال( نافية )يتبعون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )ما( حرف 

 مصدرّي )أنفقوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل.
ضمري مّتصل يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم على األلف )الالم( حرف جّر و)هم( 

)أجر( مبتدأ مؤّخر مرفوع و)هم( مضاف إليه )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق ِبحذوف 

                                                           
 ( 126/  1)  -رمي   البن القيم (تفسري القرآن الك -1382
/   1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1387

112) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1386

 ( 7/33دمشق) –
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حال من أجرهم )رّب( مضاف اليه جمرور و)هم( مضاف إليه يف حمّل جّر )الواو( عاطفة 
ضمري يف حمّل جّر  )خوف( مبتدأ مرفوع )على حرف جّر و)هم(« 1388»)ال( نافية مهملة 

حبرف اْلّر و)هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب )الواو( عاطفة )ال( مثل األوىل 
 )هم( ضمري منفصل مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )ُيزنون( مضارع مرفوع

 واملصدر املؤّول )ما أنفقوا( يف حمّل نصب مفعول به أّول.
ال( زائدة لتأكيد النفي )أذى( معطوف على )منا( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )

 )مّنا( منصوب مثله وعالمة النصب الفتحة املقّدرة
 روائع البيان والتفسري

-قال السعدي -()الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ مُثَّ ال يُ ْتِبُعوَن َما أَنَفُقوا َمّناً وال أًَذى-
أي: الذين ينفقون أمواهلم يف طاعة هللا وسبيله, وال يتبعوهنا ِبا  خمتصره:يف بياهنا ما -رمحه هللا

ينقصها ويفسدها من املن هبا على املنفق عليه بالقلب أو باللسان, بأن يعدد عليه إحسانه 
ويطلب منه مقابلته, وال أذية له قولية أو فعلية, فهؤالء هلم أجرهم الالئق هبم وال خوف 

, فحصل هلم اخلري واندفع عنهم الشر ألهنم عملوا عمال خالصا هلل عليهم وال هم ُيزنون
 (1389) اه ساملا من املفسدات.

هذا بيان للقرض احلسن ما هو" وهو أن :  -رمحه هللا -وزاد ابن القيم يف بياهنا فقال -
سبيله أي يف مرضاته والطريق املوصلة إليه ومن أنفعها سبيل اْلهاد , وسبيل اَّلّل  يكون يف

 خاص وعام , واخلاص جزء من السبيل العام وأن ال يتبع صدقته ِبن وال أذى , فاملن نوعان.
أحدمها : مّن بقلبه من غري أن يصرح له بلسانه وهذا إن مل يبطل الصدقة فهو من نقصان 

عليه يف عطائه املال وحرمان غريه وتوفيقه للبذل ومنع غريه منه فلله املنة عليه شهود منة اَّلّل 
 من كل وجه. فكيف يشهد قلبه منة لغريه".

والنوع الثاين : أن مين عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه 
 وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة يف عنقه فيقول :

                                                           
 أو عاملة عمل ليس و)خوف( امسها و)عليهم( خربها.- 1388
 117/  1الرسالة) الناشر : مؤسسة  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1389

) 
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ا وكذا" ويعدد أياديه عنده , قال سفيان : يقول : أعطيتك فما شكرت. أما أعطيتك كذ
كان أيب يقول : إذا أعطيت رجالشيئا ورأيت أن « : 1397»وقال عبد الرمحن بن زياد 

اصطنعتم صنيعة فانسوها وإذا سالمك يثقل عليه فكّن سالمك عنه , وكانوا يقولون : إذا 
 أسدى إليكم صنيعة فال تنسوها.

فاملنة أن يشهد املعطي أنه هو رب الفضل , واإلنعام , وأنه ويل النعمة ,  -ه هللارمح–مث قال 
ومسديها , وليس ذلك يف احلقيقة إال َّلّل , وأيضا فاملاّن بعطائه يشهد نفسه مرتفعا على 

وحاجته إليه وفاقته وال ينبغي ذلك  اآلخذ مستعليا عليه غنيا عنه عزيزا , ويشهد ذل اآلخذ
ضا فإن املعطي قد توىل اَّلّل ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما للعبد , وأي

أعطى عند اَّلّل. فأي حق بقي له قبل اآلخذ" فإذا امنت عليه فقد ظلمه ظلما بينا , وادعى 
 أن حقه يف قبله.

ومن هنا واَّلّل أعلم بطلت صدقته باملن فإنه ملا كانت معاوضته ومعاملته مع اَّلّل وعوض تلك 
الصدقة عنده فلم يرض به , والحظ العوض من اآلخذ واملعاملة عنده فمن عليه ِبا أعطاه 

بطلت معاوضته مع اَّلّل ومعاملته له , فتأمل هذه النصائح من اَّلّل لعباده وداللته على ربوبيته 
, وإهليته وحده , وأنه يبطل عمل من نازعه يف شيء من ربوبيته , وإهليته ال إله غريه , وال 

 (1391) رب سواه.اه 
ُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّْم وال َخْوٌف َعَلْيِهْم وال ُهْم َُيَْزنُوَن(- قال أبو جعفر الطربي يف  -) هلَّ

قوله:) هلم أجرهم عند رهبم (, هلم ثواهبم وجزاؤهم على نفقتهم اليت ومعىن  تفسريها ما نصه:
 أذى. .أنفقوها يف سبيل هللا, مث مل يتبعوها منًّا وال 

                                                           
 هو عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلمام, القدوة, شيخ اإلسالم, أبو أيوب الشعباين, اإلفريقي, قاضي إفريقية, - 1397

وعاملها, وحمدثها, على سوء يف حفظه , روى عن: أبيه, وبكر بن سوادة, وأيب عبد الرمحن احلبلي, وعبد الرمحن بن 
رافع التنوخي صاحب لعبد هللا بن عمرو, وأيب عثمان املصري صاحب أليب هريرة, ومسلم بن يسار, وزياد بن نعيم, 

 وعدة من التابعني.
ر بن عون, ويعلى بن عبيد, وأبو عبد الرمحن املقرئ, وخلق كثري.وقيل: كان أول وعنه: ابن وهب, وأبو أسامة, وجعف

مولود ولد يف اإلسالم بإفريقية, ويف هذا نظر. قال ُيىي بن معني: هو ضعيف, وال يسقط حديثه. قلت: تويف سنة 
 7/311سري أعالم النبالء بتصرف يسري – ست ومخسني ومائة وكان الثوري يعظمه جدا.

 (129/   1)  - القرآن الكرمي   البن القيم (تفسري -1391
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وقوله:) وال خوف عليهم وال هم ُيزنون (, يقول: وهم مع ما هلم من اْلزاء والثواب على 
نفقتهم اليت أنفقوها على ما شرطنا ) ال خوف عليهم ( عند مقدمهم على هللا وفراقهم 

الدنيا, وال يف أهوال القيامة, وأن يناهلم من مكارهها أو يصيبهم فيها من عقاب هللا ) وال 
 (1392)زنون ( على ما خلفوا وراءهم يف الدنيا. اه هم ُي

ُ َغيِنٌ َحِليٌم ) ن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها أًَذى واَّللَّ ٌر مِّ  (277قُ ْوٌل مَّْعُروٌف وَمْغِفَرٌة َخي ْ
 (1397إعراب مفردات اآلية)

, )معروف( نعت لقول مرفوع مثله )الواو( عاطفة )مغفرة( «1393»)قول( مبتدأ مرفوع 
مرفوع مثله )خري( خرب مرفوع )من صدقة( جاّر وجمرور متعّلق ب )خري( معطوف على قول 

)يتبع( مضارع مرفوع و)ها( ضمري مفعول به )أذى( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 
على األلف )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )غيّن( خرب مرفوع )حليم( خرب 

 ثان مرفوع.
 لبيان والتفسريروائع ا

ن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها أًَذى ( - ٌر مِّ  :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-)قُ ْوٌل مَّْعُروٌف وَمْغِفَرٌة َخي ْ
يعين تعاىل ذكره بقوله:) قول معروف (, قوٌل مجيل, ودعاُء الرجل ألخيه املسلم  ومغفرة (, 

يعين: وسرٌت منه عليه ملا علم من َخلَّته وسوء حالته )خري ( عند هللا ) من صدقة ( يتصدقها 
 (1392عليه ) يتبعها أذى (, يعين يشتكيه عليها, ويؤذيه بسببها.اه )

} خري من صدقة يتبعها أذى {  يف بيان قوله تعايل::-رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني  - 
فقال: الصدقةبذل اإلحسان املايل؛ اإلنسان قد ينتفع باملال أكثر مما ينتفع بالكلمة؛ وقد 

ينتفع بالكلمة أكثر مما ينتفع باملال؛ لكن ال شك أن القول املعروف خري من الصدقة اليت 

                                                           
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1392

219    /7777 ) 
اإلميان  ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1397

 ( 7/37دمشق) –
 الذي سوّغ االبتداء بالنكرة كوهنا موصوفة. - 1393
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1392

227 /7777) 
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تعطي هذا الرجل ما تعطيه من املال صدقة هلل عز وإن نفعت؛ ألنك لو  -يتبعها أذى 
وإن كان هذا قد ينتفع  -وجل, مث تتبعها األذى؛ فإن هذا اإلحسان صار يف احلقيقة إساءة 

 (1397) لكن هو يف احلقيقة إساءة له.اه  -حاجاته  به يف
ُ َغيِنٌ َحِليٌم( -  -وفيه معنيان: نصه: قال ابن القيم يف بياهنا ما -)واَّللَّ

األوفر لكم يف الصدقة  ا : إن اَّلّل غين عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم وإمنا احلظأحدمه
فنفعها عائد عليكم ال إليه سبحانه وتعاىل فكيف مين بنفقته ويؤذي مع غين اَّلّل التام عنها 
وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حليم إذ مل يعاجل املان بالعقوبة. ويف ضمن هذا : الوعيد 

 والتحذير.
واملعىن الثاين : أنه سبحانه وتعاىل مع غناه التام من كل وجه فهو املوصوف باحللم والتجاوز 

, والصفح مع عطائه وصدقاته العميمة , فكيف يؤذي أحدكم ِبنه , وأذاه مع قلة ما يعطي 
 (1396) .اه وفقرهونزارته 

واأَلَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاِس وال يُ ْؤِمُن  يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ال تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ 
ُروَن َعَلى بِاَّللَِّ واْليَ ْوِم اآلِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْي ِه تُ رَاٌب َفَأَصابَُه واِبٌل فَ تَ رََكُه َصْلداً الَّ يَ ْقدِ 

ُ ال يَ ْهِدي الَقْومَ  َّا َكَسُبوا واَّللَّ  (273الَكاِفرِيَن ) َشْيٍء ممِّ
 (1398إعراب مفردات اآلية)

)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( حرف تنبيه 
)الذين( موصول مبيّن على الفتح يف حمّل نصب بدل من أّي )آمنوا( فعل ماض .. والواو 

ف النون .. والواو فاعل )صدقات( فاعل )ال( ناهية )تبطلوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذ
مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة و)كم( ضمري مضاف إليه )باملّن( جاّر وجمرور 

متعّلق ب )تبطلوا( والباء سببّية )الواو( عاطفة )األذى( معطوف على املّن جمرور مثله وعالمة 

                                                           
 ( 227/  2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1397
 ( 171/  1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1396

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1398
 ( 7/36دمشق) –
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  يف حمّل جّر متعّلق, )الذي( اسم موصول «1399»اْلّر الكسرة املقّدرة )الكاف( حرف جّر 
, )ينفق( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو «1277»ِبحذوف مفعول مطلق 

)مال( مفعول به منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )رئاء( مفعول ألجله منصوب 
, )الناس( مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( نافية )يؤمن( مضارع مرفوع والفاعل «1271»

)باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يؤمن(, )الواو( عاطفة )اليوم(  ضمري مسترت تقديره هو
معطوف على لفظ اْلاللة جمرور مثله )اآلخر( نعت لليوم جمرور مثله )الفاء( تعليلّية )مثل( 

مبتدأ مرفوع و)اهلاء( مضاف إليه )كمثل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب )صفوان( 
اء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم مضاف إليه جمرور )على( حرف جّر و)اهل

)تراب( مبتدأ مؤخر مرفوع )الفاء( عاطفة )أصاب( فعل ماض و)اهلاء( مفعول به )وابل( 
فاعل مرفوع )الفاء( عاطفة )تركه( مثل أصابه والفاعل هو الوابل )صلدا( مفعول به ثان 

)على شيء( جاّر وجمرور متعّلق  منصوب )ال( نافية )يقدرون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل
ب )يقدرون(, )من( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت 

لشيء )كسبوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ 
ة املقّدرة والفاعل اْلاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمّ 

ضمري مسترت تقديره هو )القوم( مفعول به منصوب )الكافرين( نعت للقوم منصوب مثله 
 وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
اِس وال )يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ال تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ واأَلَذى َكالَِّذي يُنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّ -

قال ابن كثري يف -يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ واْليَ ْوِم اآلِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْي ِه تُ رَاٌب َفَأَصابَُه واِبٌل(
بِاْلَمنِّ َواألَذى قال تعاىل: } يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم  تفسريها إمجاالً ما نصه:

                                                           
... أو يف حمّل أو اسم ِبعىن مثل يف حمّل نصب نعت ملصدر حمذوف تقديره إبطاال مثل إبطال الذي ينفق  - 1399

 نصب حال من الواو يف تبطلوا أي: ال تبطلوا صدقاتكم مشاهبني الذي ينفق ماله رئاء الناس.
 أو متعّلق ِبحذوف حال من الواو يف تبطلوا أي: ال تبطلوا صدقاتكم خاسرين كالذي ينفق ماله رئاء الناس . - 1277
عن املصدر فهو نوعه أي ينفق ماله إنفاق رئاء أو مصدر يف موضع احلال أي مرائيا, أو مفعول مطلق نائب - 1271

 الناس.
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الصدقة تبطل ِبا يتبعها من املن واألذى, فما يفي ثواب الصدقة خبطيئة املن { فأخرب أن 
 واألذى.

مث قال تعاىل: } َكالَِّذي يُ ْنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاِس { أي: ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى, كما 
اس له أو تبطل صدقة من راءى هبا الناس, فأظهر هلم أنه يريد وجه هللا وإمنا قصده مدح الن

شهرته بالصفات اْلميلة, ليشكر بني الناس, أو يقال: إنه كرمي وحنو ذلك من املقاصد 
الدنيوية, مع قطع نظره عن معاملة هللا تعاىل وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ وهلذا قال: } َوال 

 يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخر {
-ل الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى قا-مث ضرب تعاىل مثل ذلك املرائي بإنفاقه 

فقال: } َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن { وهو مجع َصْفوانة, ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل 
املطر مفردا أيضا, وهو الصفا, وهو الصخر األملس } َعَلْيِه تُ رَاٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل { وهو 

 (1272الشديد.اه )
ُ ال يَ ْهِدي الَقْوَم الَكاِفرِينَ  )فَ تَ رََكُه َصْلداً الَّ - َّا َكَسُبوا واَّللَّ قال -( يَ ْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ممِّ

:} فرتكه صلدا { أي: ليس عليه شيء من الرتاب, فكذلك حال هذا -رمحه هللا–السعدي 
املرائي, قلبه غليظ قاس ِبنزلة الصفوان, وصدقته وحنوها من أعماله ِبنزلة الرتاب الذي على 

صفوان, إذا رآه اْلاهل حباله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات, فإذا انكشفت حقيقة حاله ال
[ لنبات  113زال ذلك الرتاب وتبني أن عمله ِبنزلة السراب, وأن قلبه غري صاحل ] ص 

الزرع وزكائه عليه, بل الرياء الذي فيه واإلرادات اخلبيثة متنع من انتفاعه بشيء من عمله, 
يقدرون على شيء { من أعماهلم اليت اكتسبوها, ألهنم وضعوها يف غري فلهذا } ال 

موضعها وجعلوها ملخلوق مثلهم, ال ميلك هلم ضررا وال نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم 
اه  عبادته, فصرف هللا قلوهبم عن اهلداية, فلهذا قال: } وهللا ال يهدي القوم الكافرين { .

(1277) 
ْن أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربْ َوٍة َأَصابَ َها وَمَثُل اَلِذيَن يُن ِفُقوَن أَْمَواهَلُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ وتَ ْثِبيتاً مِّ

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ) َها واِبٌل َفَطلى واَّللَّ  (272واِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ َفإن ملَّْ ُيِصب ْ
                                                           

 (   793/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1272
  117/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1277

) 
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 (1273إعراب مفردات اآلية)
, )ابتغاء( مفعول ألجله «1272»)الواو( عاطفة )مثل الذين ينفقون أمواهلم( مّر إعراهبا   

, منصوب )مرضاة( مضاف إليه جمرور )اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( «1277»
عاطفة )تثبيتا( معطوف على )ابتغاء( منصوب مثله )من أنفس( جاّر وجمرور متعّلق 

و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه « 1276»كائنا من أنفسهم ِبحذوف نعت أي: تثبيتا  
)كمثل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ مثل )جنة( مضاف إليه جمرور )بربوة( جاّر 

 وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لربوة )أصاب( فعل
ماض و)ها( ضمري مفعول به )وابل( فاعل مرفوع )الفاء( عاطفة )آتت( مثل أصاب .. 

للتأنيث والفاعل هي )أكل( مفعول به منصوب )ها( ضمري مضاف إليه )ضعفني( و)التاء( 
حال منصوبة وعالمة النصب الياء, واملفعول الثاين حمذوف تقديره: صاحبها )الفاء( عاطفة 

, )يصب( مضارع جمزوم فعل الشرط و)ها( «1278»)إن( حرف شرط جازم )مل( حرف نفي 
اء( رابطة ْلواب الشرط )طّل( خرب ملبتدأ حمذوف ضمري مفعول به )وابل( فاعل مرفوع )الف

تقديره: مصيبها .. أو الذي يصيبها .. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع 
)الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب )بصري( العائد حمذوف 

 ( خرب املبتدأ مرفوع., )تعلمون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )بصري«1279»
 روائع البيان والتفسري

ْن أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِرب ْ - َوٍة َأَصابَ َها )وَمَثُل اَلِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ وتَ ْثِبيتاً مِّ
َها واِبٌل َفَطلى (  مثل  هذا:-رمحه هللا -قال السعدي-واِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ َفإن ملَّْ ُيِصب ْ

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1273

 ( 7/27دمشق) –
 ( من هذه السورة.271يف اآلية ) - 1272
 أو مصدر يف موضع احلال أي مبتغني. - 1277
بذل ماله لوجه اَّلّل فقد ثّبت بعض  جيوز تعليقه باملصدر تثبيت, ومن يف ذلك للتبعيض. قال أبو حيّان: إّن من- 1276

نفسه, ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبّتها كّلها. هذا وقد فّسر العلماء التثبيت ِبعان خمتلفة فهو ِبعىن التيّقن 
 واالحتساب والتصديق واإلقرار والعزم واإلمضاء .. إخل.

 )مل(.ُيسن أن يكون الفعل )يصبها( معموال ل )إّن( ال معموال ل  - 1278
 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا, واملصدر املؤّول يف حمّل جّر بالباء .. متعّلق ب )بصري(.- 1279
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أمواهلم على وجه تزكو عليه نفقاهتم وتقبل به صدقاهتم فقال تعاىل: } ومثل الذين  املنفقني
ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة هللا { أي: قصدهم بذلك رضى رهبم والفوز بقربه } وتثبيتا من 

أنفسهم { أي: صدر اإلنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به, ال على وجه الرتدد 
جها وذلك أن النفقة يعرض هلا آفتان إما أن يقصد اإلنسان هبا وضعف النفس يف إخرا

حممدة الناس ومدحهم وهو الرياء, أو خيرجها على خور وضعف عزمية وتردد, فهؤالء سلموا 
من هاتني اآلفتني فأنفقوا ابتغاء مرضات هللا ال لغري ذلك من املقاصد, وتثبيتا من أنفسهم, 

كثرية األشجار غزيرة الظالل, من االجتنان وهو   فمثل نفقة هؤالء } كمثل جنة { أي:
السرت, لسرت أشجارها ما فيها, وهذه اْلنة } بربوة { أي: حمل مرتفع ضاح للشمس يف أول 
النهار ووسطه وآخره, فثماره أكثر الثمار وأحسنها, ليست ِبحل نازل عن الرياح والشمس, 

هو املطر الغزير } فآتت أكلها ضعفني ف  } أصاهبا { أي: تلك اْلنة اليت بربوة } وابل { و 
{ أي: تضاعفت مثراهتا لطيب أرضها ووجود األسباب املوجبة لذلك, وحصول املاء الكثري 
الذي ينميها ويكملها } فإن مل يصبها وابل فطل { أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتها, 

, وكل ينمى له ما فهذه حالة املنفقني أهل النفقات الكثرية والقليلة كل على حسب حاله
أنفق أمت تنمية وأكملها واملنمي هلا هو الذي أرحم بك من نفسك, الذي يريد مصلحتك 

حيث ال تريدها, فياهلل لو قدر وجود بستان يف هذه الدار هبذه الصفة ألسرعت إليه اهلمم 
ا وتزاحم عليه كل أحد, وحلصل االقتتال عنده, مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاهت

وشدة نصبها وعنائها, وهذا الثواب الذي ذكره هللا كأن املؤمن ينظر إليه بعني بصرية اإلميان, 
دائم مستمر فيه أنواع املسرات والفرحات, ومع هذا َتد النفوس عنه راقدة, والعزائم عن طلبه 

 فلو خامدة, أترى ذلك زهدا يف اآلخرة ونعيمها, أم ضعف إميان بوعد هللا ورجاء ثوابه"! وإال
تيقن العبد ذلك حق اليقني وباشر اإلميان به بشاشة قلبه النبعثت من قلبه مزعجات الشوق 

 (1217) .اه إليه, وتوجهت مهم عزائمه إليه, وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء املثوبات
ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي(- رمحه -أي: ال خيفى عليه من أعمال عباده شيء.قاله ابن كثري -) واَّللَّ

 (1211).اه تفسريهيف  -هللا
                                                           

/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1217
113) 

 (  792/   1للنشر والتوزيع) الناشر : دار طيبة  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1211
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يٍل وأَْعَناٍب ََتْرِي ِمن َِتِْتَها األَنْ َهاُر لَُه ِفيَها ِمن ُكلِّ  ن خنَِّ  أَيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن لَُه َجنٌَّة مِّ
ُ الثََّمرَاِت وَأَصابَُه الِكبَ ُر ولَُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابَ َها إْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاحْ  ُ اَّللَّ تَ َرَقْت َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

ُروَن )  (277َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ
 (1212إعراب مفردات اآلية)

)اهلمزة( لالستفهام وفيه معىن اإلبعاد القريب من النفي )يوّد( مضارع مرفوع )أحد( فاعل 
مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )أن( حرف مصدرّي ونصب )تكون( مضارع ناقص 

منصوب )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب تكون مقّدما 
 )جّنة( اسم تكون مرفوع.

 واملصدر املؤّول )أن تكون( يف حمّل نصب مفعول به عامله يوّد.
)من خنيل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت ْلّنة )الواو( عاطفة )أعناب( معطوف على 

ري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقدرة على الياء )من ِتت( خنيل جمرور مثله )َت
جاّر وجمرور متعّلق ب )َتري( و)ها( ضمري مضاف إليه, وهو على حذف مضاف أي 

َتري من ِتت أشجارها )األهنار( فاعل مرفوع )له( مثل األول متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم 
, )من كّل( جاّر «1217»باخلرب احملذوف  )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق

من الثمرات )الثمرات( مضاف إليه  -أو رزق -وجمرور نعت ملبتدأ مقّدر أي: له فيها مثر
جمرور )الواو( حالية بتقدير قد )أصاب( فعل ماض و)اهلاء( مفعول به, )الكرب( فاعل مرفوع 

يّة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )ضعفاء( )الواو( حالّية )له( مثل األول متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )ذرّ 
نعت لذريّة مرفوع مثله )الفاء( عاطفة )أصاهبا( مثل أصابه )إعصار( فاعل مرفوع )فيه( مثل 

فيها متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )نار( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الفاء( عاطفة )احرتق( فعل ماض 
اسم  ف جّر وتشبيه )ذا(و)التاء( للتأنيث, والفاعل ضمري مسترت تقديره هي. )الكاف( حر 

اشارة مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق عامله يبنّي )الالم( للبعد و)الكاف( 
للخطاب )يبنّي( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )لكم( مثل له متعّلق ب 

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1212

 (7/27دمشق) –
 -صفة تقّدمت املوصوف -أو متعّلق ِبحذوف حال من املبتدأ املقّدر - 1217
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بالفعل )يبنّي(, )اآليات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )لعّل( حرف مشّبه 
 للرتّجي و)كم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل )تتفكرون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
يٍل وأَْعَناٍب ََتْرِي ِمن َِتِْتَها األَنْ َهاُر لَُه ِفيَها ِمن ُكلِّ - ن خنَِّ  )أَيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّ

ذكر ابن كثري  -ُه الِكبَ ُر ولَُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابَ َها إْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحتَ َرَقت(الثََّمرَاِت وَأَصابَ 
قال البخاري عند تفسري هذه اآلية: عن عبيد بن ُعَمري قال: قال يف تفسريها بتصرف يسري: 

عمر بن اخلطاب يوما ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم: فيمن ترون هذه اآلية نزلت: } 
يٍل َوأَْعَناٍب { " قالوا: هللا أعلم. فغضب عمر فقال:  أَيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن لَُه َجنٌَّة ِمْن خنَِ

أو ال نعلم  . فقال ابن عباس: يف نفسي منها شيء يا أمري املؤمنني. فقال  نعلم ْ قولوا: 
عمر: يا ابن أخي, قل وال ِتقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت مثال لعمل. قال عمر: أيُّ 

عمٍل" قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غين يعمل بطاعة هللا. مث بعث هللا له 
 .(1213ىت أغرق أعماله )الشيطان فعِمل باملعاصي ح

رمحه هللا: ويف هذا احلديث كفاية يف تفسري هذه اآلية, وتبيني ما فيها من  -مث قال ابن كثري
املثل بعمل من أحسن العمل أوال مث بعد ذلك انعكس سريه, فبدل احلسنات بالسيئات, 

اج إىل شيء فيما تقدم من الصاحل واحت عياًذا باهلل من ذلك, فأبطل بعمله الثاين ما أسلفه
من األول يف أضيق األحوال, فلم ُيصل له منه شيء, وخانه أحوَج ما كان إليه, وهلذا قال 

تعاىل: } َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء َفَأَصابَ َها ِإْعَصاٌر { وهو الريح الشديد  } ِفيِه نَاٌر فَاْحتَ َرَقْت { 
 (1212) أي: أحرق مثاَرها وأباد أشجارها, فأّي حال يكون حاله.اه

 بتصرف يسري: -رمحه هللا -وأضاف ابن القيم - 
قوله تعاىل : )أَيَ َودُّ َأَحدُُكْم ( بلفظ الواحد لتضمنه معىن اإلنكار العام , كما تقول أيفعل هذا 

أحد فيه خري" وهو أبلغ يف اإلنكار من أن يقول : أيودون. وقوله : أَيَ َودُّ أبلغ يف اإلنكار مما 
 حمبة هذا احلال املذكورة ومتنيها أقبح وأنكر من جمرد إرادهتا. لو قيل : أيريد , ألن

                                                           
باب قوله} أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب إىل قوله  -3163احلديث أخرجه البخاري برقم/  - 1213

 لعلكم تتفكرون {
 (  797/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1212
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يٍل َوأَْعناٍب (خص هذين النوعني  رمحه هللا: -مث قال وقوله تعاىل : )َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن خنَِ
من الثمار بالذكر ألهنما أشرف أنواع الثمار , وأكثرها نفعا فإن منهما القوت والغذاء. 

راب والفاكهة. واحللو واحلامض , ويؤكالن رطبا , ويابسا , ومنافعهما كثرية والدواء والش
 جدا.

واملقصود : أن هذين النوعني مها أفضل أنواع الثمار وأكرمها. فاْلنة املشتملة عليهما  مث قال:
 أفضل اْلنان , ومع هذا فاألهنار َتري ِتت هذه اْلنة.

فلم يعدم شيئا من أنواع الثمار املشتهاة , بل وذلك أكمل هلا وأعظم يف قدرها , ومع ذلك 
فيها من كل الثمرات , ولكن معظمها ومقصودها النخيل واألعناب. فال تنايف بني كوهنا من 

 خنيل وأعناب , وِفيها ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت.
َحِدمِها َجنَّتَ نْيِ }َواْضِرْب هَلُْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ َجَعْلنا أِلَ  77,  72:  18ونظري هذا قوله تعاىل : 

نَ ُهما َزْرعاً , ِكْلَتا اْْلَنَّتَ نْيِ آَتْت ُأُكَلها , ومََلْ َتظْ  ِلْم ِمْن أَْعناٍب , َوَحَفْفنامُها بَِنْخٍل , َوَجَعْلنا بَ ي ْ
ْرنا ِخالهَلُما نَ َهراً وَكاَن لَُه مَثٌَر{.اه   (1217) ِمْنُه َشْيئاً َوَفجَّ

- ُ ُ اَّللَّ ُروَن() َكَذِلَك يُ بَ نيِّ يريد كي ترجعوا إىل عظميت وربوبييت وال  -َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ
تتخذوا من دوين أولياء. وقال ابن عباس أيضا: تتفكرون يف زوال الدنيا وفنائها وإقبال اآلخرة 

 (1216).اه -رمحه هللا-وبقائها.قاله القرطيب
ُموا يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِمن طَ  َن اأَلْرِض وال تَ َيمَّ يَِّباِت َما َكَسْبُتْم وممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ

يٌد )  (276اخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن وَلْسُتم بِآِخِذيِه إالَّ َأن تُ ْغِمُضوا ِفيِه واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغيِنى محَِ
 (1218إعراب مفردات اآلية)

, )أنفقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو «1219» )يأيها الذين آمنوا( سبق إعراهبا
فاعل )من طّيبات( جاّر وجمرور متعّلق ب )أنفقوا(, )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر 

                                                           
 (177/   1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1217
 (  7/727القاهرة )  –تب املصرية الناشر : دار الك -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1216

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1218
 ( 7/27دمشق) –

 ( من هذه السورة.273يف اآلية ) - 1219
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, )كسب( فعل ماض مبيّن على السكون .. و)مت( ضمري يف حمّل رفع «1227»مضاف إليه 
 يف حمّل جّر متعّلق ب )الواو( عاطفة )من( حرف جّر )ما( اسم موصول مبينّ  فاعل

)أنفقوا(, ويف الكالم حذف مضاف أي: من طّيبات ما أخرجنا )أخرجنا( مثل كسبتم 
)الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )أخرجنا(, )من األرض( جاّر وجمرور 

اْلزم  متعّلق ب )أخرجنا(, )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تيّمموا( مضارع جمزوم وعالمة
 حذف النون ..

 والواو فاعل )اخلبيث( مفعول به منصوب.
وهو مضارع مرفوع « 1221»)من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )تنفقون( 

.. والواو فاعل )الواو( استئنافّية أو حالّية )ليس( فعل ماض ناقص جامد و)مت( ضمري يف 
)آخذي( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ليس, حمّل رفع اسم ليس )الباء( حرف جّر زائد 

وعالمة اْلّر الياء وحذفت النون لإلضافة و)اهلاء( مضاف إليه )إاّل( أداة حصر )أن( حرف 
مصدرّي ونصب )تغمضوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون والواو فاعل )فيه( 

 «.1222»مثل منه متعّلق ب )تغمضوا( بتضمينه معىن تتساهلوا 
( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف أي: إاّل بأن تغمضوا فيه ...املؤول )أن تغمضوا واملصدر 

 «.1227»واْلاّر واجملرور متعّلق بآخذيه 
)الواو( استئنافّية )اعلموا( مثل أنفقوا )أّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة 

 اسم أّن منصوب )غيّن( خرب مرفوع )محيد( خرب ثان مرفوع.
 ئع البيان والتفسريروا

سبب نزول هذه اآلية  ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى جاء يف 
 قال ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -رمحه هللا–الوادعى

                                                           
ؤّول يف حمّل جّر مضاف إليه جيوز أن تكون نكرة موصوفة يف حمّل جّر, أو هي حرف مصدرّي, واملصدر امل - 1227

 أي: طّيبات كسبكم.
 جيوز تعليقه ِبحذوف حال من اخلبيث, وحينئذ يقدر رابط يف اْلملة بعده أي تنفقونه. - 1221
 جيوز تعليقه ِبحذوف حال من الواو يف )تغمضوا(. - 1222
ال جييز سيبويه انتصاب املصدر املؤول على احلال, فقول من قال بأّن املصدر املؤّول منصوب على احلال  - 1227

 مردود.
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ُموا اخْلَِبيَث 66ص 3قال اإلمام الرتمذي رمحه هللا )ج  ( عن أيب مالك عن الرباء }َوال تَ َيمَّ
 ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن{.

قال نزلت فينا معشر األنصار كنا أصحاب خنل فكان الرجل يأِت من خنله على قدر كثرته  
لصفة ليس هلم طعام وقلته وكان الرجل يأِت بالقنو والقنوين فيعلقه يف املسجد وكان أهل ا

فكان أحدهم إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل وكان ناس ممن ال 
يرغب يف اخلري يأِت الرجل بالقنو فيه الشيص واحلشف والقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل هللا 

ا َكَسْبُتْم َوممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض تبارك وتعاىل }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت مَ 
ُموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه ِإالَّ َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه{.  َوال تَ َيمَّ

قال:  "لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى مل يأخذه إال على إغماض أو حياء". قال: 
رجل بصاحل ما عنده. هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو مالك هو فكنا بعد ذلك يأِت ال

 (1223الغفاري ويقال امسه غزوان. ا ه )
ُمو - َن اأَلْرِض وال تَ َيمَّ ا )يا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم وممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ

يٌد(اخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن وَلْسُتم بِ   آِخِذيِه إالَّ َأن تُ ْغِمُضوا ِفيِه واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغيِنى محَِ
يأمر تعاىل عباده املؤمنني بالنفقة من طيبات ما  قال السعدي يف بياهنا إمجاالً ما نصه: -

أخرج هلم من األرض فكما منَّ عليكم بتسهيل ِتصيله فأنفقوا  يسر هلم من املكاسب, ومما
منه شكرا هلل وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم, وتطهريا ألموالكم, واقصدوا يف تلك 

النفقة الطيب الذي ِتبونه ألنفسكم, وال تيمموا الرديء الذي ال ترغبونه وال تأخذونه إال 
 (1222) على وجه اإلغماض واملساحمة . اه 

                                                           
 -رمحه هللا–مقبل بن هادى الوادعىالعالمة أيب عبد الرمحن الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث  - 1223

وعزاه احلافظ ابن كثري  82ص 7بن جرير جوا 1822احلديث أخرجه ابن ماجه رقم  ( قال:31-37ص)  -بتحقيقه
وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهيب.  282ص 2البن أيب حامت وأخرجه احلاكم ج 727ص 1يف تفسريه ج

من حديث سهل بن حنيف وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  283ص 2وأخرج احلاكم ج
وقال صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه وكذا أخرجه الطرباين من حديث سهل  372ص 1وأقره الذهيب وأخرجه ج

 وعزاه ابن كثري البن أيب حامت. 171و 177ص 2, الدارقطين ج93و 97ص 7ج
 112/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1222

) 
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ُموا اخلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن وَلْسُتم :: يف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-زاد البغويو - } وال تَ َيمَّ
يٌد { فقال: ُموا اخْلَِبيَث { أي بِآِخِذيِه إالَّ َأن تُ ْغِمُضوا ِفيِه واْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغيِنى محَِ } َوال تَ َيمَّ

حاك: كانوا يتصدقون بشرار مثارهم ورذالة احلشف والرديء, وقال احلسن وجماهد والض
ُموا اخْلَِبيَث { الرديء }  أمواهلم ويعزلون اْليد ناحية ألنفسهم, فأنزل هللا تعاىل } َوال تَ َيمَّ

ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن { } َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه { يعين اخلبيث } ِإال َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه { اإلغماض غض 
تجوز واملساهلة, معناه لو كان ألحدكم على رجل حق فجاءه هبذا مل البصر, وأراد هاهنا ال

وقال احلسن وقتادة: لو وجدمتوه يباع  يأخذه إال وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه.
 يف السوق ما أخذمتوه بسعر اْليد.

قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذمتوه إال على استحياء من صاحبه  (1526)وروي عن الرباء
وغيظ, فكيف ترضون ما ال ترضون ألنفسكم" هذا إذا كان املال كله جيدا فليس له إعطاء 

الرديء, ألن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده, فإن كان كل ماله رديئا فال بأس بإعطاء 
َ َغيِنى  يد { حممود يف أفعاله.اه الرديء, } َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ  (1226)  { عن صدقاتكم } محَِ

ُ واِسٌع  ْنُه وَفْضالً واَّللَّ ُ يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّ ْيطَاُن يَِعدُُكُم الَفْقَر ويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاِء واَّللَّ َعِليٌم الشَّ
(278) 

 (1228إعراب مفردات اآلية)

                                                           
األنصاري احلارثي الفقيه الكبري, أبو عمارة األنصاري, احلارثي, املدين, نزيل الكوفة,  الرباء بن عازب بن احلارث - 1526

 من أعيان الصحابة.
واستصغر يوم بدر, وقال: كنت أنا وابن عمر  -صلى هللا عليه وسلم -روى حديثا كثريا, وشهد غزوات كثرية مع النيب 

 لدة  .
 بردة بن نيار.وروى أيضا عن: أيب بكر الصديق, وخاله؛ أيب 

حدث عنه: عبد هللا بن يزيد اخلطمي, وأبو جحيفة السوائي الصحابيان, وعدي بن ثابت, وسعد بن عبيدة, وأبو عمر 
 زاذان, وأبو إسحاق السبيعي, وطائفة سواهم.

 تويف: سنة اثنتني وسبعني. وقيل: تويف سنة إحدى وسبعني, عن بضع ومثانني سنة.
 (7/196)- أعالم النبالء للذهيبسري-وأبوه من قدماء األنصار.

 (  777/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -معامل التنزيل للبغوي  انظر-1226
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1228

 ( 7/29دمشق) –
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)الشيطان( مبتدأ مرفوع )يعد( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و)كم(  
ضمري مفعول به أول )الفقر( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )يأمركم( مثل يعدكم 
)بالفحشاء( جاّر وجمرور متعّلق ب )يأمر(, )الواو( عاطفة )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع 

ول )مغفرة( مفعول به ثان منصوب )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل )يعدكم( مثل األ
جّر متعّلق بنعت ملغفرة )الواو( عاطفة )فضال( معطوف على مغفرة منصوب مثله )الواو( 

 استئنافّية )اَّلّل( مثل األول )واسع( خرب مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

ْيطَاُن يَِعدُكُ - ُ واِسٌع َعِليٌم()الشَّ ْنُه وَفْضالً واَّللَّ ُ يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّ -ُم الَفْقَر ويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاِء واَّللَّ
: يعين بذلك تعاىل ذكره:"الشيطان يعدكم", أيها -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي قال

رو "ويأمركم بالفحشاء", بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم يف أموالكم أن تفتق -الناس
يعين: ويأمركم ِبعاصي هللا عز وجل, وترك طاعته "وهللا يعدكم مغفرة منه"  يعين أن هللا عز 
وجل يعدكم أيها املؤمنون, أن يسرت عليكم فحشاءكم, بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها, 

من  فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة اليت تتصدقون"وفضال" يعين: ويعدكم أن خيلف عليكم
 (1229)صدقتكم, فيتفضل عليكم من عطاياه ويسبغ عليكم يف أرزاقكم. اه 

هذه اآلية تتضمن احلض على اإلنفاق واحلث عليه  :خمتصرهزاد ابن القيم يف تفسريها ما و -
املعاين. فإهنا اشتملت على بيان الداعي إىل البخل , والداعي إىل  بأبلغ األلفاظ وأحسن

البذل واإلنفاق وبيان ما يدعو إليه داعي البخل , وما يدعو إليه داعي اإلنفاق , وبيان ما 
 يدعو به داعي األمرين.

فأخرب سبحانه أن الذي يدعوهم إىل البخل والشح هو الشيطان وأخرب أن دعوته هي ِبا 
وخيوفهم من الفقر إن أنفقوا أمواهلم. وهذا هو الداعي الغالب على اخللق. فإن يعدهم به 

أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد يف قلبه داعيا يقول له : مىت أخرجت هذا دعتك احلاجة 
إليه , وافتقرت إليه بعد إخراجه , وإمساكه خري لك , حىت ال تبقى مثل الفقري , فغناك خري 

ور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح لك من غناه. فإذا ص

                                                           
/  2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن  -1229

261   /7176 ) 
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الفواحش. وهذا إمجاع من املفسرين : أن الفحشاء , هنا البخل. فهذا وعده وهذا أمره. وهو 
الكاذب يف وعده , الغار الفاجر يف أمره. فاملستجيب لدعوته مغرور خمدوع مغبون. فإنه 

 .وارد يديل من يدعوه بغروره. مث يورده شر امل
 :-رمحه هللا-مث قال 

وأما اَّلّل سبحانه إنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه , وفضال بأن خيلف عليه أكثر مما أنفق 
 وأضعافه أما يف الدنيا أو يف الدنيا واآلخرة.

فهذا وعد , اَّلّل وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل واملنفق أّي الوعدين هو أوثق" وإىل 
 وتسكن نفسه" واَّلّل يوفق من يشاء وخيذل من يشاء. وهو الواسع العليم.أيهما يطمئن قلبه 

ُ واِسٌع َعِليٌم فإنه واسع العطاء عليم ِبن  وتأمل كيف ختم هذه اآلية هبذين األمسني َواَّللَّ
يستحق فضله ومن يستحق عدله , فيعطي هذا بفضله , ومينع هذا بعدله. وهو بكل شيء 

 عليم.
تستطل بسط الكالم فيها فإن هلا شأنا ال يعقله إال من عقل عن اَّلّل  فتأمل هذه اآليات وال

 اه  37: ( 29خطابه وفهم مراده )َوتِْلَك اأْلَْمثاُل َنْضرهُِبا لِلنَّاِس َوما يَ ْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُموَن(. )
(1277) 

ُر إالَّ أُْوُلوا األَْلَباِب يُ ْؤِت احِلْكَمَة َمن َيَشاُء وَمن يُ ْؤَت احِلْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ  َخرْياً َكِثرياً وَما َيذَّكَّ
(279) 

 (1271إعراب مفردات اآلية)
)يؤِت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء, والفاعل ضمري مسترت تقديره  

هو أي اَّلّل )احلكمة( مفعول به منصوب )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به 
)يشاء( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اَّلّل )الواو( استئنافّية )من( ثان 

اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يؤت( مضارع مبيّن للمجهول جمزوم وعالمة اْلزم 
حذف حرف العّلة ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على من )احلكمة( مفعول 

رابطة ْلواب الشرط )قد( حرف ِتقيق )أوِت( فعل ماض مبيّن  به منصوب )الفاء(
                                                           

 ( 161/  1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1277
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1271

 ( 7/77دمشق) –
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للمجهول, ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )خريا( مفعول به منصوب )كثريا( نعت 
ل )خريا( منصوب مثله )الواو( استئنافّية )ما( نافية )يذّكر( مضارع مرفوع )إاّل( أداة حصر 

هو ملحق جبمع املذّكر السامل )األلباب( مضاف إليه )أولو( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو ف
 جمرور.

 روائع البيان والتفسري
قوله تعاىل: )يُ ْؤِت :بتصرف يسري -رمحه هللا –قال البغوي  -)يُ ْؤِت احِلْكَمَة َمن َيَشاُء (-

احلِْْكَمَة َمْن َيشاُء( أي يعطيها ملن يشاء من عباده. وأختلف العلماء يف احلكمة هنا, فقال 
السدى: هي النبوة. ابن عباس: هي املعرفة بالقرآن فقهه ونسخه وحمكمه ومتشاهبه وغريبه 

جماهد: اإلصابة يف  ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة وجماهد: احلكمة هي الفقه يف القرآن. وقال
القول والفعل. وقال ابن زيد: احلكمة العقل يف الدين. وقال مالك بن أنس: احلكمة املعرفة 

 بدين هللا والفقه فيه واالتباع له. 
وهذه األقوال كلها ما عدا قول السدى قريب بعضها من  :-رمحه هللا -مث قال بعد كالم

قان يف قول أو فعل, فكل ما ذكر فهو نوع بعض, الن احلكمة مصدر من األحكام وهو اإلت
من احلكمة اليت هي اْلنس, فكتاب هللا حكمة, وسنة نبيه حكمة, وكل ما ذكر من 

التفضيل فهو حكمة. واصل احلكمة ما ميتنع به من السفه, فقيل للعلم حكمة, ألنه ميتنع 
والفهم. وىف  به, وبه يعلم االمتناع من السفه وهو كل فعل قبيح, وكذا القرآن والعقل

البخاري:" من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين" وقال هنا:" َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ َخرْياً  
 (1272)) َكِثرياً" وكرر ذكر احلكمة ومل يضمرها اعتناء هبا, وتنبيها على شرفها وفضلها.اه 

ُر إالَّ أُْوُلوا األَْلَباِب()وَمن يُ ْؤَت احِلْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ َخرْياً  - رمحه -قال السعديَكِثرياً وَما َيذَّكَّ
يف بياهنا بتصرف يسري: وإن من آتاه هللا احلكمة فقد آتاه خريا كثريا وأي خري أعظم  -هللا

من خري فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوهتما! وفيه التخصيص هبذا الفضل وكونه من 
بد متوقف على احلكمة, إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية ورثة األنبياء, فكمال الع

فتكميل قوته العلمية ِبعرفة احلق ومعرفة املقصود به, وتكميل قوته العملية بالعمل باخلري وترك 
الشر, وبذلك يتمكن من اإلصابة بالقول والعمل وتنزيل األمور منازهلا يف نفسه ويف غريه, 

                                                           
 ( 777/  7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1272
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وملا كان هللا تعاىل قد فطر عباده على عبادته وحمبة اخلري والقصد  وبدون ذلك ال ميكنه ذلك,
للحق, فبعث هللا الرسل مذكرين هلم ِبا ركز يف فطرهم وعقوهلم, ومفصلني هلم ما مل يعرفوه, 

انقسم الناس قسمني قسم أجابوا دعوهتم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه, وما يضرهم فرتكوه, 
ملة, والعقول التامة, وقسم مل يستجيبوا لدعوهتم, بل أجابوا ما وهؤالء هم أولو األلباب الكا

عرض لفطرهم من الفساد, وتركوا طاعة رب العباد, فهؤالء ليسوا من أويل األلباب, فلهذا 
 (1277اه  )قال تعاىل: } وما يذكر إال أولو األلباب { .
ن نَّْذٍر فَإنَّ  ن ن ََّفَقٍة َأْو َنَذْرمُت مِّ َ يَ ْعَلُمُه وَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر ) وَما أَنَفْقُتم مِّ  (267اَّللَّ

 (1273إعراب مفردات اآلية)
)الواو( عاطفة )ما( اسم شرط جازم يف حمّل نصب مفعول به )أنفقتم( فعل ماض مبيّن على 

, ومن هنا بيانّية )أو( «1272»السكون .. ومت ضمري فاعل )من نفقة( جاّر وجمرور متييز ما 
من نذر( مثل أنفقتم من نفقة .. وما مقّدرة فيها )الفاء( رابطة ْلواب الشرط عاطفة )نذرمت 

والفاعل  )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )اَّلّل( اسم إّن منصوب )يعلم( مضارع مرفوع
ضمري مسترت تقديره هو و)اهلاء( ضمري مفعول به )الواو( استئنافّية )ما( نافية مهملة 

تعّلق ِبحذوف خرب مقّدم, )من( حرف جّر زائد )أنصار( جمرور )للظاملني( جاّر وجمرور م
 لفظا مرفوع حمال مبتدأ مؤّخر.

 روائع البيان والتفسري
َ يَ ْعَلُمُه َوا لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر(- ن نَّْذٍر فَإنَّ اَّللَّ ن ن ََّفَقٍة َأْو َنَذْرمُت مِّ قال -)وَما أَنَفْقُتم مِّ

وكانت النذور من سرية العرب تكثر منها, فذكر هللا تعاىل  خمتصره:ما  -رمحه هللا-القرطيب
النوعني, ما يفعله املرء متربعا, وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. وىف اآلية معىن الوعد والوعيد, 
أي من كان خالص النية فهو مثاب, ومن أنفق رياء أو ملعىن آخر مما يكسبه املن واألذى 

                                                           
 112/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1277

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1273

 (7/71دمشق) –
 (: وما تفعلوا من خري يعلمه اَّلّل.212( واآلية )196اعراب اآلية ) انظرأو ِبحذوف حال, و  - 1272
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فعله باطال وال جيد له ناصرا فيه. ومعىن" يَ ْعَلُمُه" ُيصيه, قاله وحنو ذلك فهو ظامل, يذهب 
 (1277)اه جماهد.

 -رمحه هللا-:} َوَما لِلظَّاِلِمنَي من أنصار { فقالوأضاف البغوي يف بيان معين قوله تعايل-
:الواضعني الصدقة يف غري موضعها بالرياء أو يتصدقون من احلرام } ِمْن أَْنَصاٍر { أعوان 

 (1276) وأشراف.اه  عذاب هللا عنهم, وهي مجع نصري, مثل: شريف يدفعون
ن  ُر َعنُكم مِّ ٌر لَُّكْم وُيَكفِّ ا ِهَي وإن خُتُْفوَها وتُ ْؤُتوَها الُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ إن تُ ْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّ

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي )  (261َسيَِّئاِتُكْم واَّللَّ
 (1278إعراب مفردات اآلية)

)إن( حرف شرط جازم )تبدوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اْلزم حذف النون .. 
والواو فاعل )الصدقات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )الفاء( رابطة ْلواب 

فاعل  الشرط )نعم( فعل ماض جامد النشاء املدح )ما( اسم معرفة ِبعىن الشيء يف حمّل رفع
يف حمّل رفع مبتدأ مؤخر خربه مجلة نعّما, وهذا الضمري على  , )هي( ضمري منفصل«1279»

حذف مضاف واألصل ابداؤها )الواو( عاطفة )ان ختفوها( مثل إن تبدوا الصدقات )الواو( 
عاطفة )تؤتوا( مضارع جمزوم معطوف على )ختفوا( وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل 

ثان منصوب )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )هو(  و)ها( ضمري مفعول به )الفقراء( مفعول به
ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )خري( خرب مرفوع )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل 

جّر متعّلق ب )خري( أو ِبحذوف نعت خلري )الواو( استئنافّية )يكّفر( مضارع مرفوع والفاعل 
ّل جّر متعّلق ب )يكّفر(, )من ضمري مسترت تقديره هو )عن( حرف جّر و)كم( ضمري يف حم

سّيئات( جاّر وجمرور متعّلق ب )يكّفر(, ومن تبعيضّية و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( 
استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل 

                                                           
 ( 771/ 7القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1277
 ( 772/ 1دار طيبة للنشر والتوزيع ) الناشر :  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1276

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1278
 ( 7/72دمشق) –

للضمري هذا اإلعراب أقرب اإلعرابات إىل املعىن وأبعدها عن التأويل, وجيوز أن تكون )ما( نكرة تامة متييز  - 1279
 املسترت فاعل نعم أي: نعم )هو( شيئا ابداؤها, وهو املخصوص باملدح على حذف مضاف.
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, )تعملون( مضارع مرفوع ... و)الواو( فاعل )خبري( خرب «1237»جّر متعّلق ب )خبري( 
 املبتدأ مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ٌر لَُّكْم (- ا ِهَي وإن خُتُْفوَها وتُ ْؤُتوَها الُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ قال أبو  -)إن تُ ْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّ

, إن {إن تبدوا الصدقات}ؤه:جعفر الطربي يف تفسريها بتصرف يسري:يعين بقوله جل ثنا
وإن }, يقول: فنعم الشيء هي{فنعما هي}تعلنوا الصدقات فتعطوها من تصدقتم هبا عليه

, يعين: وتعطوها الفقراء يف {وتؤتوها الفقراء}, يقول: وإن تسرتوها فلم تعلنوها {ختفوها
صدقة , يقول: فإخفاؤكم إياها خري لكم من إعالهنا. وذلك يف {فهو خري لكم}السر 

 التطوع.
شيئا دون   {إن تبدوا الصدقات فنعما هي}رمحه هللا: ومل خيصص هللا من قوله: -مث قال

شيء, فذلك على العموم إال ما كان من زكاة واجبة,  فإن الواجب من الفرائض قد أمجع 
اْلميع على أن الفضل يف إعالنه وإظهاره سوى الزكاة اليت ذكرنا اختالف املختلفني فيها مع 

مجاع مجيعهم على أهنا واجبة, فحكمها يف أن الفضل يف أدائها عالنية, حكم سائر إ
 (1231)الفرائض غريها.اه 

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي(- ن َسيَِّئاِتُكْم واَّللَّ ُر َعنُكم مِّ } ويكفر عنكم من سيئاتكم { قوله-)وُيَكفِّ
ليل وكثري واملقصود من ذلك ففيه دفع العقاب } وهللا ِبا تعملون خبري { من خري وشر, ق

 (1232يف تفسريه.اه  ) -رمحه هللا -قاله السعدي-اجملازاة 
 لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم وَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْهِدي َمن َيَشاُء وَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفألَنُفِسُكْم وَما تُنِفُقوَن إالَّ 

 (262يُ َوفَّ إلَْيُكْم وأَنُتْم ال ُتْظَلُموَن ) اْبِتَغاَء وْجِه اَّللَِّ وَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ 
 (1237إعراب مفردات اآلية)

                                                           
 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا, واملصدر املؤّول يف حمّل جّر بالباء متعّلق خببري. - 1237
/  2لرسالة ) الناشر : مؤسسة ا -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1231

283    /7277) 
  117/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1232

) 
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)ليس( فعل ماض ناقص جامد )على( حرف جّر و)الكاف( ضمري يف حمّل جّر متعّلق   
ِبحذوف خرب مقّدم )هدى( اسم ليس مؤّخر مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف 

واو( عاطفة )لكّن( حرف استدراك ونصب )اَّلّل( لفظ و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )ال
اْلاللة اسم لكّن منصوب )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء 

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )يشاء( 
)الواو( استئنافّية )ما تنفقوا من خري( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اَّلّل 

, )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ألنفس( جاّر وجمرور متعّلق خبرب «1233»مّر إعراب نظريها 
حمذوف ملبتدأ مقّدر أي هو )الواو( اعرتاضّية )ما( نافية )تنفقون( مضارع مرفوع .. والواو 

)وجه( مضاف إليه جمرور , «1232»فاعل )إاّل( أداة حصر )ابتغاء( مفعول ألجله منصوب 
)اَّلّل( لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ما تنفقوا من خري( مر إعراب نظريها 

, )يوّف( مضارع جمزوم جواب الشرط وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة وهو مبيّن «1237»
للمجهول, ونائب الفاعل مفهوم من سياق اآلية أي جزاؤه )إىل( حرف جّر و)كم( ضمري 

يف حمّل جّر متعّلق ب )يوّف(, )الواو( حالّية )أنتم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )ال( 
 نافية )تظلمون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع .. والواو نائب فاعل..

 روائع البيان والتفسري
سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى جاء يف 

ماخمتصره: قال:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -رمحه هللا–الوادعى
عن ابن عباس قال كانوا ال (  93ص/ 7ج)قال اإلمام أبو جعفر بن جرير رمحه هللا 

                                                                                                                                                                      
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1237

 (7/72دمشق) –
 ( من هذه السورة.267يف اآلية ) - 1233
 أو مصدر يف موضع احلال أي مبتغني. - 1232
 أو مصدر يف موضع احلال أي مبتغني. - 1237
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 فنزلت }لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء {.يرضخون لقراباهتم من املشركني 
 (1236ه)

يعين :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي -لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم وَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْهِدي َمن َيَشاُء()-
التطوع, تعاىل ذكره بذلك: ليس عليك يا حممد هدى املشركني إىل اإلسالم, فتمنعهم صدقة 

وال تعطيهم منها ليدخلوا يف اإلسالم حاجة منهم إليها, ولكن هللا هو يهدي من يشاء من 
 (1238خلقه إىل اإلسالم فيوفقهم له, فال متنعهم الصدقة.اه )

-هللارمحه -( قال ابن كثري) وَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفألَنُفِسُكْم وَما تُنِفُقوَن إالَّ اْبِتَغاَء وْجِه اَّللَِّ -  
 ماخمتصره:

وقوله: } َوَما تُ ْنِفُقوَن ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه اَّللَِّ { قال احلسن البصري: نفقة املؤمن لنفسه, وال 
 إال ابتغاء وجه هللا.-إذا أنفق -ينفق املؤمن 

وقال عطاء اخلراساين: يعين إذا أعطيت لوجه هللا, فال عليك ما كان عمُله وهذا معىن 
حسن, وحاصله أن املتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه هللا فقد وقع أجرُه على هللا, وال عليه يف 
نفس األمر ملن أصاب: ألِبَ ّر أو فاجر أو مستحق أو غريه, هو مثاب على قصده, ومستَ َنُد 

ية: } َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يُ َوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُموَن { واحلديث املخرج يف هذا متام اآل
الصحيحني, عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "قال رجل: ألتصدقن 

على  الليلة بصدقة , فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية, فأصبح الناس يتحدثون: ُتُصدقَ 
زانية! فقال: اللهم لك احلمد على زانية, ألتصدقن الليلة بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها يف 
يد غين, فأصبحوا يتحدثون: ُتُصدق الليلة على َغين! فقال: اللهم لك احلمد على غين, 
ألتصدقن الليلة بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق, فأصبحوا يتحدثون: ُتصدق 

                                                           
 -رمحه هللا–مقبل بن هادى الوادعىالعالمة أيب عبد الرمحن الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث  - 1236

 727ص 1اإلمام ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه جاحلديث رجاله رجال الصحيح وقد ساقه  ( قال:32ص) -بتحقيقه
بسنده من النسائي وأخرجه احلاكم وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ورمز احلافظ الذهيب له يف التلخيص 

: رواه الطرباين عن شيخه عبد هللا بن حممد بن 723ص 7بأنه على شرط الشيخني وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ج
 أيب مرمي وهو ضعيف ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات.سعيد بن 

/ 2الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1238
286   /7277 ) 
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ارق! فقال: اللهم لك احلمد على زانية, وعلى غين, وعلى سارق, فأِت فقيل الليلة على س
له: أما صدقتك فقد قبلت؛ وأما الزانية فلعلها أن تستعف هبا عن زناها, ولعل الغين يعترب 

 (1227)( .اه 1239فينفق مما أعطاه هللا, ولعل السارق أن يستعف هبا عن سرقته")
يف فوائد اآلية من تفسريه فقال ما  "بوجه هللا"ملقصود وذكر  ابن العثيمني فائدة جليلة يف ا-

ثابت بالكتاب, والسنة, وإمجاع السلف؛ لقوله  -أعين النظر إىل وجه هللا  -خمتصره: وهذا 
[ , وقوله تعاىل: }للذين 27, 22تعاىل: }وجوه يومئذ ناضرة * إىل رهبا ناظرة{ ]القيامة: 

بأهنا « الزيادة»فسر النيب صلى هللا عليه وسلم  [ ؛ فقد27أحسنوا احلسىن وزيادة{ ]يونس: 
صلي هللا –النظر إىل وجه هللا إىل آيات أخرى؛ وأما السنة فقد تواترت بذلك؛ ومنها قوله 

(؛ 1221«)إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته: »-عليه وسلم
 (1222) اه وأما إمجاع السلف فقد نقله غري واحد من أهل العلم.

}  يف بياهنا:-رمحه هللا -قال البغوي -) وَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يُ َوفَّ إلَْيُكْم وأَنُتْم ال ُتْظَلُموَن( -
َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ { شرط كاألول ولذلك حذف النون منهما } يُ َوفَّ إِلَْيُكْم { أي يوفر 

فيه إال } َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُموَن { ال تنقصون لكم جزاؤه, ومعناه: يؤدي إليكم, ولذلك دخل 
من ثواب أعمالكم شيئا, وهذا يف صدقة التطوع, أباح هللا تعاىل أن توضع يف أهل اإلسالم 

وأهل الذمة, فأما الصدقة املفروضة فال جيوز وضعها إال يف املسلمني وهم أهل السهمان 
 (1227) املذكورون يف سورة التوبة.اه 

اَلِذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ ال َيْسَتِطيُعوَن َضْرباً يف اأَلْرِض َُيَْسبُ ُهُم اْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن لِْلُفَقراِء 
ِف تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهْم ال َيْسأَُلوَن النَّاَس إحْلَافاً وَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ   الت ََّعفُّ

(267) 

                                                           
باب ثبوت  -1798ومسلم برقم/ -باب إذا تصدق على غين وهو ال يعلم -1772 أخرجه البخاري برقم/ -1239
 املتصدق وإن وقعت الصدقة يف يد غري أهلهاأجر 
 (  673/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1227
 لأللباين 2223وصحيح الرتمذي  برقم/ - 168صحيح  ابن ماجة برقم/  انظر -1221
 (  2/289) مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1222
 ( 776/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1227
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 (1223ب مفردات اآلية)إعرا
, «1222»)للفقراء( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب, واملبتدأ مقّدر تقديره الصدقات 

للفقراء )أحصروا( فعل ماض مبيّن للمجهول  )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر نعت
 مبيّن على الضّم .. والواو نائب فاعل )يف سبيل( جار وجمرور متعّلق ب )أحصروا(, )اَّلّل(

 لفظ اْلاللة مضاف إليه جمرور )ال( نافية )يستطيعون( مضارع مرفوع.
 «والواو فاعل )ضربا( مفعول به منصوب )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق بنعت ل )ضربا(

, )ُيسب( مضارع مرفوع و)هم( ضمري مّتصل مفعول به أّول )اْلاهل( فاعل مرفوع 
ين ألنه ملحق باألمساء املمدودة املؤنّثة على )أغنياء( مفعول به ثان منصوب ومنع من التنو 

, )تعرف( «1227»وزن أفعالء )من التعّفف( جاّر وجمرور متعّلق ب )ُيسبهم(, ومن سببّية 
مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت و)هم( مفعول به )بسيما( جاّر وجمرور 

و)هم( مضاف إليه )ال( نافية  متعّلق ب )تعرفهم(, وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف
)يسألون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )الناس( مفعول به أّول منصوب, واملفعول الثاين 

, )الواو( استئنافّية )ما «1226»مقّدر أي أمواال أو صدقة )إحلافا( مصدر يف موضع احلال 
مشّبه بالفعل  , )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )إّن( حرف«1228»تنفقوا من خري( مّر إعراهبا 

للتوكيد )اَّلّل( لفظ اْلاللة اسم إّن منصوب )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر 
 متعّلق ب )عليم( خرب أّن مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
َُيَْسبُ ُهُم اْلَاِهُل أَْغِنَياَء )لِْلُفَقراِء اَلِذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ ال َيْسَتِطيُعوَن َضْرباً يف اأَلْرِض -

ِف تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهْم ال َيْسأَُلوَن النَّاَس إحْلَافاً وَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَإنَّ اَّللََّ ِبِه عَ   -ِليٌم(ِمَن الت ََّعفُّ
مث ذكر مصرف النفقات الذين هم أوىل  :ما نصه يف بياهنا إمجاالً  -رمحه هللا-قال السعدي

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1223

 ( 7/77دمشق) –
 أو متعّلق بفعل حمذوف تقديره اعجبوا )العكربي(. - 1222
 اْلاّر واجملرور يف موضع املفعول ألجله, ومل يأت املفعول منصوبا الختالف الفاعل يف الفعل واملصدر. - 1227
 أو مفعول مطلق ناب عن املصدر فهو مرادفه أي ال يلّحون بالسؤال إحلافا, أو هو مفعول ألجله. - 1226
 (.267( أو يف نظريها )262يف اآلية ) - 1228
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هبا فوصفهم بست صفات أحدها الفقر, والثاين قوله: } أحصروا يف سبيل هللا { أي:  الناس
قصروها على طاعة هللا من جهاد وغريه, فهم مستعدون لذلك حمبوسون له, الثالث عجزهم 

عن األسفار لطلب الرزق فقال: } ال يستطيعون ضربا يف األرض { أي: سفرا للتكسب, 
ل أغنياء من التعفف { وهذا بيان لصدق صربهم وحسن الرابع قوله: } ُيسبهم اْلاه

تعففهم. اخلامس: أنه قال: } تعرفهم بسيماهم { أي: بالعالمة اليت ذكرها هللا يف وصفهم, 
وهذا ال ينايف قوله: } ُيسبهم اْلاهل أغنياء { فإن اْلاهل حباهلم ليس له فطنة يتفرس هبا 

يعرفهم بعالمتهم, السادس قوله: } ال  راهمما هم عليه, وأما الفطن املتفرس فمجرد ما ي
يسألون الناس إحلافا { أي: ال يسألوهنم سؤال إحلاف, أي: إحلاح, بل إن صدر منهم سؤال 

إذا احتاجوا لذلك مل يلحوا على من سألوا, فهؤالء أوىل الناس وأحقهم بالصدقات ملا 
كان, فهي خري   وصفهم به من مجيل الصفات, وأما النفقة من حيث هي على أي شخص

وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر, فلهذا قال: } وما تنفقوا من خري فإن هللا به عليم 
 (1229) { .اه 

 :قوله تعاىل: } ال يسألون الناس إحلافاً { ما خمتصرهوزاد ابن العثيمني يف بيان  -
للقيد؛ أي أهنم ال هل النفي للقيد؛ أو للقيد واملقيد" إن نظرنا إىل ظاهر اللفظ فإن النفي 

يلحون يف املسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إىل مقتضى السياق ترجح أهنم ال يسألون 
وهو السؤال؛ واملعىن أهنم  -وهو اإلحلاف, واملقيد  -الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفياً للقيد 

ء بسبب ال يسألون مطلقاً؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم اْلاهل أغنياء؛ بل لظنهم فقرا
 -وهو اإلحلاح؛ وهلذا َتد اإلنسان إذا أحل  -سؤاهلم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال املذموم 

يثقل عليك, ومتل مسألته؛ حىت رِبا تأخذك العزة باإلمث وال تعطيه؛ فتحرمه,  -وإن كان فقرياً 
له,  أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وَتد اإلنسان الذي يظهر ِبظهر الغين املتعفف ترق

 (1277) وتعطيه أكثر مما تعطي السائل.اه 
قوله تعاىل: } ال يسألون الناس إحلافاً { بتصرف يف بيان  -رمحه هللا–وأضاف ابن كثري -

يُلْحون يف املسألة ويكلفون الناس ما ال ُيتاجون إليه, فإن من سأل  يسري ما خمتصره: أي ال
                                                           

 117/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -سري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تف -1229
) 

 (  2/292مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1277
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علي قوله حبديث –رمحه هللا -مث دل-وله ما يغنيه عن السؤال, فقد أحلف يف املسألة؛ 
 للبخاري عن أيب هريرة قال:

: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليس املسكنُي الذي ترده التمرة والتمرتان, وال اللقمة 
ُف؛ اقرؤوا إن شئتم  : } ال َيْسأَلُوَن النَّاَس -يعين قوله-واللقمتان, إمنا املسكني الذي يتعفَّ

 (1272)( .اه 1271ِإحْلَافًا { )
َهاِر ِسراً وَعالنَِيًة فَ َلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّْم وال َخْوٌف َعلَ  ْيِهْم وال اَلِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُم بِالَّلْيِل والن َّ

 (263ُهْم َُيَْزنُوَن )
 (1277إعراب مفردات اآلية)

متعّلق ب )ينفقون(, , )بالليل( جاّر وجمرور «1273»)الذين ينفقون أمواهلم( مّر إعراهبا   
)الواو( عاطفة )النهار( معطوفة على الليل جمرور مثله )سرّا( مصدر يف موضع احلال 

, )الواو( عاطفة )عالنية( معطوف على )سرّا( منصوب مثله )الفاء( زائدة ملشاهبة «1272»
املوصول بالشرط )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل جّر بالالم متعّلق ِبحذوف 

رب مقّدم )أجر( مبتدأ مؤّخر و)هم( مضاف إليه )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق خ
ِبحذوف حال من أجرهم )رّب( مضاف إليه جمرور و)هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال 

 «.1277»خوف عليهم وال هم ُيزنون( مّر إعراهبا 
 روائع البيان والتفسري

َهاِر ِسراً وَعالنَِيًة فَ َلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّْم وال َخْوٌف َعَلْيِهْم  )اَلِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُم بِالَّلْيلِ - والن َّ
ذكر حالة  يف تفسريها إمجاالً ما خمتصره: -رمحه هللا–قال السعدي  -وال ُهْم َُيَْزنُوَن(

املتصدقني يف مجيع األوقات على مجيع األحوال فقال: } الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا 
                                                           

باب املسكني  -1627 ومسلم برقم/ -باب} ال يسألون الناس إحلافا { -3162 أخرجه البخاري برقم/ -1271
 د غىن وال يفطن له فيتصدق عليهالذي ال جي

 (  672/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1272
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1277

 ( 7/79دمشق) –
 السورة. ( من هذه272يف اآلية ) - 1273
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته. - 1272
 ( من هذه السورة.272يف اآلية ) - 1277
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وشهوات أنفسهم } بالليل { أي: طاعته وطريق مرضاته, ال يف احملرمات واملكروهات 
والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم { أي: أجر عظيم من خري عند الرب الرحيم } 

ف عليهم { إذا خاف املقصرون } وال هم ُيزنون { إذا حزن املفرطون, ففازوا وال خو 
 (1276  )حبصول املقصود املطلوب, وجنوا من الشرور واملرهوب.اه

سِّ َذِلَك بِأَن َّ 
َ

ْيطَاُن ِمَن امل ُهْم اَلِذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ال يَ ُقوُموَن إالَّ َكَما يَ ُقوُم اَلِذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ
ن رَّبِِّه فَ  ُ البَ ْيَع وَحرََّم الرِّبَا َفَمن َجاَءُه َمْوِعظٌَة مِّ َا البَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا وَأَحلَّ اَّللَّ انتَ َهى فَ َلُه َما قَاُلوا إمنَّ
 (262َسَلَف وأَْمرُُه إىَل اَّللَِّ وَمْن َعاَد َفُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )

 (1278ردات اآلية)إعراب مف
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )يأكلون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )الربا( 

مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )ال( نافية )يقومون( مضارع 
, )ما( حرف مصدرّي )يقوم( «1279»مثل يأكلون )إاّل( أداة حصر )الكاف( حرف جّر 

مرفوع )الذي( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )يتخّبط( مثل يقوم و)اهلاء(  مضارع
مفعول به )الشيطان( فاعل مرفوع )من املّس( جاّر وجمرور متعّلق ب )يتخّبطه( أو ب 

 )يقوم(, ومن هنا سببّية.
أو  -واملصدر املؤّول )ما يقوم( يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبصدر حمذوف مفعول مطلق

)ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع  -أو قائمني كقيام الذي -أي: قياما كقيام الذي -الحب
مبتدأ و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الباء( حرف جّر للسببّية )أّن( حرف مشّبه 

بالفعل و)هم( ضمري مّتصل يف حمّل نصب اسم أّن )قالوا( فعل ماض مبيّن على الضّم .. 
ر املؤول )أهّنم قالوا( يف حمّل جّر بالباء متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ والواو فاعل واملصد

 )ذلك(.

                                                           
 117/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1276

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767:  اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف انظر-1278

 (27/61دمشق) –
أو اسم ِبعىن مثل يف حمّل نصب نعت ملصدر حمذوف تقديره قياما مثل قيام الذي يتخّبطه الشيطان, أو يف  - 1279

 حمّل نصب حال
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)إمّنا( كاّفة ومكفوفة ال عمل هلا )البيع( مبتدأ مرفوع )مثل( خرب مرفوع )الربا( مضاف إليه 
جمرور وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو( استئنافّية )أحّل( فعل ماض )اَّلّل( لفظ 

اللة فاعل مرفوع )البيع( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )حّرم الربا( مثل أحّل البيع اْل
فعل ماض يف حمّل  )الفاء( استئنافّية )من( اسم شرط جازم مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )جاء(

جزم و)اهلاء( ضمري مفعول به )موعظة( فاعل مرفوع )من رّب( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف 
و)اهلاء( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )انتهى( فعل ماض مبيّن على الفتح املقدر نعت ملوعظة 

على األلف, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )الالم( حرف جّر 
و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع 

ثل أحّل والفاعل هو وهو العائد )الواو( عاطفة )أمر( مبتدأ مرفوع مبتدأ مؤّخر )سلف( م
و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )إىل اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب املبتدأ )الواو( عاطفة 
)من عاد( مثل من جاء )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )أوالء( اسم إشارة مبيّن على الكسر يف 

حرف خطاب )أصحاب( خرب مرفوع )النار( مضاف إليه جمرور  حمّل رفع مبتدأ و)الكاف(
)هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

 )خالدون( وهو خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

سِّ ( )اَلِذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ال يَ ُقوُموَن إالَّ َكَما ي َ -
َ

ْيطَاُن ِمَن امل قال ابن  -ُقوُم اَلِذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ
أي: ال يقومون من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم املصروع  ما خمتصره: -رمحه هللا -كثري

؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرًا. وقال ابن عباس: آكل الربا حال صرعه وختبط الشيطان له
 (1267)خُيَْنق..اه يبعث يوم القيامة جمنونا 

: أي: يصرعه الشيطان باْلنون, فيقومون من قبورهم -رمحه هللا-وزاد السعدي بياناً فقال-
حيارى سكارى مضطربني, متوقعني لعظيم النكال وعسر الوبال, فكما تقلبت عقوهلم و } 

قالوا إمنا البيع مثل الربا { وهذا ال يكون إال من جاهل عظيم جهله, أو متجاهل عظيم 
ناده, جازاهم هللا من جنس أحواهلم فصارت أحواهلم أحوال اجملانني, وُيتمل أن يكون ع

قوله: } ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس { أنه ملا انسلبت عقوهلم 

                                                           
 ( 678/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1267
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يف طلب املكاسب الربوية خفت أحالمهم وضعفت آراؤهم, وصاروا يف هيئتهم وحركاهتم 
 (1261) دم انتظامها وانسالخ العقل األديب عنهم,.اه يشبهون اجملانني يف ع

ُ البَ ْيَع وَحرََّم الرِّبَا( (-  َا البَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا وَأَحلَّ اَّللَّ رمحه -قال البغوي- )َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا إمنَّ
َا اْلبَ ْيُع ِمْثلُ  ما خمتصره: -هللا الرِّبَا { أي ذلك الذي نزل  قوله تعاىل: } َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ

هبم لقوهلم هذا واستحالهلم إياه, وذلك أن أهل اْلاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على 
غرميه فطالبه به فيقول الغرمي لصاحب احلق: زدين يف األجل حىت أزيدك يف املال, فيفعالن 

ألجل التأخري فكذهبم هللا ذلك, ويقولون سواء علينا الزيادة يف أول البيع بالربح أو عند احملل 
ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا { واعلم أن الربا يف اللغة الزيادة قال هللا تعاىل:  تعاىل وقال: } َوَأَحلَّ اَّللَّ

 الروم-79) {فال يربو عند هللا}أي ليكثر {وما آتيتم من الربا لريبو يف أموال الناس}
( وطلب الزيادة بطريق التجارة غري حرام يف اْلملة, إمنا احملرم زيادة على صفة خمصوصة يف 

 (1262صلى هللا عليه وسلم.اه  )مال خمصوص بينه رسول هللا 
قال هللا تعاىل رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة  يف بياهنا: -رمحه هللا -وأضاف السعدي -

عموم املصلحة وشدة احلاجة وحصول الضرر بتحرميه,  } وأحل هللا البيع { أي: ملا فيه من
وهذا أصل يف حل مجيع أنواع التصرفات الكسبية حىت يرد ما يدل على املنع } وحرم الربا { 

ملا فيه من الظلم وسوء العاقبة, والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا ِبا يشاركه يف العلة نسيئة, 
, وربا فضل, وهو بيع ما جيري فيه الربا جبنسه ومنه جعل ما يف الذمة رأس مال, سلم

متفاضال وكالمها حمرم بالكتاب والسنة, واإلمجاع على ربا النسيئة, وشذ من أباح ربا الفضل 
 (1267) .اه وخالف النصوص املستفيضة, بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاهتا

ن رَّبِِّه فَانتَ َهى فَ َلُه مَ - ا َسَلَف وأَْمرُُه إىَل اَّللَِّ وَمْن َعاَد َفُأْولَِئَك َأْصَحاُب ) َفَمن َجاَءُه َمْوِعظٌَة مِّ
:معىن هذه اآلية الكرمية أن من جاءه -رمحه هللا -قال الشنقيطي-(النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

موعظة من ربه يزجره هبا عن أكل الربا فانتهى أي : ترك املعاملة بالربا ؛ خوفا من هللا تعاىل 

                                                           
 117/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري -1261

) 
 (  1/737الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1262
 116/ 1مؤسسة الرسالة)  الناشر :  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1267

) 
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 ألمره فله ما سلف أي : ما مضى قبل نزول التحرمي من أموال الربا , ويؤخذ من هذه وامتثاال
اآلية الكرمية أن هللا ال يؤاخذ اإلنسان بفعل أمر إال بعد أن ُيرمه عليه , وقد أوضح هذا 
املعىن يف آيات كثرية , فقد قال يف الذين كانوا يشربون اخلمر , ويأكلون مال امليسر قبل 

احِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا ) }رمي : نزول التح اآلية { (97لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 (1263[ .اه )املائدة]

: } فمن جاءه موعظة من ربه { أي: وعظ وتذكري وترهيب عن -رمحه هللا -وزاد السعدي-
تعاطي الربا على يد من قيضه هللا ملوعظته رمحة من هللا باملوعوظ, وإقامة للحجة عليه } 

فانتهى { عن فعله وانزجر عن تعاطيه } فله ما سلف { أي: ما تقدم من املعامالت اليت 
ه املوعظة جزاء لقبوله للنصيحة, دل مفهوم اآلية أن من مل ينته جوزي فعلها قبل أن تبلغ

باألول واآلخر } وأمره إىل هللا { يف جمازاته وفيما يستقبل من أموره } ومن عاد { إىل 
تعاطي الربا ومل تنفعه املوعظة, بل أصر على ذلك } فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

يف نصوص الوعيد اليت ظاهرها ختليد أهل الكبائر من الذنوب { اختلف العلماء رمحهم هللا 
اليت دون الشرك باهلل, واألحسن فيها أن يقال هذه األمور اليت رتب هللا عليها اخللود يف النار 

موجبات ومقتضيات لذلك, ولكن املوجب إن مل يوجد ما مينعه ترتب عليه مقتضاه, وقد 
أن التوحيد واإلميان مانع من اخللود يف النار, فلوال  علم بالكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة

 (1262) اه النظر عن كفره.ما مع اإلنسان من التوحيد لصار عمله صاحلا للخلود فيها بقطع 
اٍر أَثِيٍم ) بُّ ُكلَّ ُكفَّ ُ ال ُيُِ َدَقاِت واَّللَّ ُ الرِّبَا ويُ ْريب الصَّ  (267مَيَْحُق اَّللَّ

 (1267إعراب مفردات اآلية)
)ميحق( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )الربا( مفعول به منصوب وعالمة  

النصب الفتحة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )يريب( مثل ميحق وعالمة الرفع الضمة 

                                                           
 –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 1263

 (129/  1لبنان) 
 116/  1مؤسسة الرسالة) الناشر : -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -1262

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1267

 ( 7/63دمشق) –
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املقّدرة على الياء والفاعل هو )الصدقات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة 
( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية )ُيّب( مثل ميحق والفاعل هو )الواو( عاطفة )اَّللّ 

 )كّل( مفعول به منصوب )كّفار( مضاف إليهمجرور )أثيم( نعت لكّفار جمرور مثله.
 روائع البيان والتفسري

اٍر أَثِيٍم(- بُّ ُكلَّ ُكفَّ ُ ال ُيُِ َدقَاِت واَّللَّ ُ الرِّبَا ويُ ْريب الصَّ قال البغوي يف بياهنا إمجاالً  -)مَيَْحُق اَّللَّ
أي ينقصه ويهلكه ويذهب بربكته, وقال الضحاك عن ابن عباس رضي هللا عنهما } مَيَْحُق  :

ُ الرِّبَا { يعين ال يقبل منه صدقة وال جهادا وال حجة وال صلة } َويُ ْريب الصََّدقَاِت { أي  اَّللَّ
بُّ ُكلَّ  يثمرها ويبارك فيها يف الدنيا, ويضاعف هبا األجر  ُ ال ُيُِ والثواب يف العقىب } َواَّللَّ

اٍر { بتحرمي الربا } أَثِيم { فاجر بأكله.اه   (1266) َكفَّ
يف بيان قوله تعايل } َويُ ْريب الصََّدقَاِت {: أي: كثّره ومناه ينميه.   -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

" بالضم والتشديد, من الرتبية, كما قال الب خاري: , عن أيب هريرة قال: قال وقرئ: "ويُ َريبِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من تصدق بعدل مترة من كسب طيب, وال يقبل هللا إال 

الطيب, وإن هللا ليقبلها بيمينه, مث يربيها لصاحبه كما يريب أحدكم فَ ُلوَّه, حىت يكون مثل 
 (1268اْلبل".)

بُّ ُكلَّ :-رمحه هللا-مث قال ُ ال ُيُِ اٍر أَثِيٍم { أي: ال ُيب كفور القلب أثيم   وقوله} َواَّللَّ َكفَّ
القول والفعل, وال بد من مناسبة يف ختم هذه اآلية هبذه الصفة, وهي أن املرايب ال يرضى ِبا 

قسم هللا له من احلالل, وال يكتفي ِبا شرع له من التكسب املباح, فهو يسعى يف أكل 
 (1269).اه أموال الناس بالباطل, بأنواع املكاسب

الَة وآتَ ُوا الزََّكاَة هَلُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّْم وال خَ  احِلَاِت وأَقَاُموا الصَّ ْوٌف إنَّ اَلِذيَن آَمُنوا وَعِمُلوا الصَّ
 (266َعَلْيِهْم وال ُهْم َُيَْزنُوَن )

 (1287إعراب مفردات اآلية)

                                                           
 (733/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1266
 باب الصدقة من كسب طيب -1721 أخرجه البخاري برقم/ -1268
 ( 613/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -البن كثريعظيم تفسري القرآن ال -1269

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1287
 ( 7/62دمشق) –
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)إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب اسم إّن )آمنوا(  
 فعل ماض مبيّن على الضّم ..

والواو فاعل )الواو( عاطفة )عملوا مثل آمنوا )الصاحلات( مفعول به منصوب عالمة النصب 
حلات )هلم أجرهم عند آتوا الزكاة( مثل عملوا الصا -الكسرة )الواو( عاطفة )أقاموا الصالة

 (.1281رهّبم وال خوف عليهم وال هم ُيزنون( مّر إعراهبا )
 روائع البيان والتفسري

الَة وآتَ ُوا الزََّكاَة هَلُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرهبِِّْم( - احِلَاِت وأَقَاُموا الصَّ قال  -)إنَّ اَلِذيَن آَمُنوا وَعِمُلوا الصَّ
} إن الذين آمنوا { أي آمنوا بقلوهبم ِبا جيب قوله تعاىل:  : -رمحه هللا-العالمة ابن العثيمني

اإلميان به؛ } وعملوا الصاحلات { أي عملوا األعمال الصاحلات؛ وهي املبنية على 
؛ } وأقاموا الصالة { أي أتوا هبا -صلي هللا عليه وسلم–اإلخالص هلل, واملتابعة لرسول هللا 

ومكمالهتا؛ وعْطفها على العمل الصاحل من باب عطف قومية بشروطها, وأركاهنا, وواجباهتا, 
اخلاص على العام؛ ألن إقامة الصالة من األعمال الصاحلة, وُنص عليها ألمهيتها؛ } وآتوا 

الزكاة { أي أعطوا الزكاة مستحقها؛ وعلى هذا فتكون } الزكاة { مفعوالً أوالً ب } آتوا {؛ 
هي النصيب الذي أوجبه هللا « الزكاة»ستحقها؛ و أي آتوا الزكاة م -واملفعول الثاين حمذوف 

 عز وجل يف األموال الزكوية؛ وهو معروف يف كتب الفقه.
قوله تعاىل: } هلم أجرهم عند رهبم { أي هلم ثواهبم عند هللا؛ واْلملة هذه خرب } إن { يف 

 (1282قوله تعاىل: } إن الذين آمنوا... {..اه  )
من عقابه على ما كان سلف منهم يف جاهليتهم  -َُيَْزنُوَن( ) وال َخْوٌف َعَلْيِهْم وال ُهمْ -

وكفرهم قبل جميئهم موعظة من رهبم, من أكل ما كانوا أكلوا من الربا, ِبا كان من إنابتهم, 
وتوبتهم إىل هللا عز وجل من ذلك عند جميئهم املوعظة من رهبم, وتصديقهم بوعد هللا 

كانوا تركوا يف الدنيا من أكل الربا والعمل به, إذا ووعيده "وال هم ُيزنون" على تركهم ما  
عاينوا جزيل ثواب هللا تبارك وتعاىل, وهم على تركهم ما ترَكوا من ذلك يف الدنيا ابتغاَء 

                                                           
 ( من هذه السورة.272يف اآلية ) -1281
 ( 771/  2موقع العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب :-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1282
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قاله أبو جعفر الطربي يف رضوانه يف اآلخرة, فوصلوا إىل ما ُوعدوا على تركه.
 (1287تفسريه.اه )

ْؤِمِننَي )يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ات َّقُ   (268وا اَّللََّ وَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا إن ُكنُتم مُّ
 (1283إعراب مفردات اآلية)

)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبيّن على الضّم يف حمّل نصب و)ها( أداة تنبيه  
)الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب بدل من أّي, أو عطف بيان, أو نعت )آمنوا( فعل 

 ماض مبيّن على الضّم والواو فاعل )اتّقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون ..
لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ذروا( مثل اتّقوا )ما( اسم  والواو فاعل )اَّلّل(

موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )بقي( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
وهو العائد )من الربا( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من فاعل بقي )إن( حرف شرط 

السكون يف حمّل جزم .. و)مت( اسم كان )مؤمنني(  جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على
 خرب منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
ْؤِمِننَي(-  –قال ابن كثري  -)يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا إن ُكنُتم مُّ

آمرًا عباده املؤمنني بتقواه, ناهًيا هلم عما يقرهبم إىل سخطه يقول تعاىل يف بياهنا: -رمحه هللا 
اَّللََّ { أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون رضاه, فقال: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا  ويبعدهم عن

ال, } َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا { أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس األمو 
بعد هذا اإلنذار } ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي { أي: ِبا شرع هللا لكم من ِتليل البيع, وِترمي الربا 

 (1282وغري ذلك.اه )
فصدر اآلية باألمر بتقواه املضادة للربا , وأمر برتك  :-رمحه هللا -وزاد ابن القيم بياناً فقال -

بضوه به قبل التحرمي , ولوال ذلك لردوا ما ما بقي من الربا بعد نزول اآلية , وعفا هلم عما ق

                                                           
/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1287

22   /7226  ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1283

 (7/66دمشق) –
 ( 617/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1282
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قبضوه به قبل التحرمي , وعلق هذا االمتثال على وجود اإلميان منهم. واملعلق على شرط 
 (1287) اه منتف عند انتفائه.

َن اَّللَِّ وَرُسولِِه وإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكمْ  ال َتْظِلُموَن وال  فَإن ملَّْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا حِبَْرٍب مِّ
 (269ُتْظَلُموَن )

 (1286إعراب مفردات اآلية)
)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )مل( حرف نفي )تفعلوا( مضارع جمزوم فعل الشرط 

 وعالمة اْلزم حذف النون ..« 1288»
والواو فاعل )الفاء( رابطة للجواب )ائذنوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل 

)حبرب( جاّر وجمرور متعّلق ب )ائذنوا(, )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق بنعت حلرب )الواو( 
عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اْلاللة جمرور مثله و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة 
)إن( مثل األول )تبتم( فعل ماض مبيّن على السكون يف حمّل جزم .. و)مت( فاعل )الفاء( 

اب )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم رابطة للجو 
)رؤوس( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أموال( مضاف إليه جمرور و)كم( ضمري مضاف إليه )ال( نافية 

 )تظلمون( مضارع مرفوع .
 روائع البيان والتفسري

َن اَّللَِّ -  -قال البغوي -وَرُسولِِه وإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم()فَإن ملَّْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا حِبَْرٍب مِّ
}فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا { أي إذا مل تذروا ما بقي من الربا }  رمحه هللا بتصرف يسري ما خمتصره:

( برواية أيب بكر فآذنوا باملد على 1297(وعاصم)1289َفْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه { قرأ محزة )
                                                           

 ( 162/  1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1287
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1286

 ( 7/68دمشق) –
اخرتنا يف اإلعراب أن يكون الفعل معموال ل )إن(, )أّما( )مل( فعملها النفي ليس عري خالفا لرأي اْلمهور  - 1288

 وذلك ليبقى للشرط طبيعة االستقبال
هو أبو عمار محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الكويف املعروف بالزيات, موىل آل عكرمة بن ربعي   -1289

راء السبعة, وعنه أخذ أبو احلسن الكسائي القراءة, وأخذ هو عن األعمش, وإمنا قيل له " الزيات التيمي؛ كان أحد الق
 " ألنه كان جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان وجيلب من حلوان اْلنب واْلوز إىل الكوفة, فعرف به.

 (217/ 2األعيان )وفيات  -وتويف سنة ست ومخسني ومائة حبلوان وله ست وسبعون سنة, رمحه هللا تعاىل.
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من األذن أي أوقعوا يف اآلذان, وزن آمنوا, أي فأعلموا غريكم أنكم حرب هلل ورسوله, وأصله 
وقرأ اآلخرون فأذنوا مقصورا بفتح الذال أي فاعلموا أنتم وأيقنوا حبرب من هللا ورسوله, وقال 

ل الربا يوم القيامة خذ سالحك سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما: يقال آلك
 (1291)  للحرب, قال أهل املعاين: حرب هللا: النار وحرب رسول هللا: السيف.اه 

بأخذكم رؤوس أموالكم اليت   {ال َتظلمون}يعين بقوله: -) ال َتْظِلُموَن وال ُتْظَلُموَن (-
على من أخذمت كانت لكم قبل اإلرباء على ُغرمائكم منهم, دون أرباحها اليت زدمتوها ربًا 

وال }ذلك منه من غرمائكم, فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخُذه, أو مل يكن لكم قبلُ 
أجل , يقول: وال الغرمي الذي يعطيكم ذلك دون الرّبا الذي كنتم ألزمتموه من {ُتظلمون

ا لكم عليه فيمنعكموه, ألن ما زاد على رؤوس أموالكم مل  الزيادة يف األجل, يبخُسكم حقًّ
 -قاله أبو جعفر الطربي يف تفسريها لكم عليه, فيكون ِبنعه إياكم ذلك ظاملا لكم.يكن حقًّ 

 (1292)رمحه هللا.اه 
ففي ضمن هذا الوعيد : أن املرايب حمارب َّلّل  وقال ابن القيم يف بياهنا إمجاالً ما نصه::-

ورسوله , قد آذنه اَّلّل حبربه. ومل جييء هذا الوعيد يف كبرية سوى الربا , وقطع الطريق , 
والسعي يف األرض بالفساد , ألن كل واحد منهما مفسد يف األرض قاطع الطريق على 

تفريح كرباهتم إال بتحميلهم  الناس : هذا بقهره هلم وتسلطه عليهم. وهذا بامتناعه من 
أشد منها. فأخرب عن قطاع الطريق بأهنم ُياربون اَّلّل ورسوله. وأذن هؤالء إن مل  كربات

 يرتكوا الربا حبربه وحرب رسوله.
مث قال : َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُؤُس أَْمواِلُكْم يعين إن تركتم الربا وتبتم إىل اَّلّل منه , وقد عاقدمت 

منا لكم رؤوس أموالكم ال تزدادون عليها فتظلمون اآلخذ. وال تنقصون منها عليه , فإ
فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا القابض معسرا فالواجب إنظاره إىل ميسرة. وإن تصدقتم 

                                                                                                                                                                      
ه   126 - 777هو عاصم بن أيب النجود هبدلة الكويف االسدي بالوالء, أبو بكر: أحد القراء السبعة. تابعي)  -1297

 عالم للزركلياأل-م( , من أهل الكوفة, ووفاته فيها. كان ثقة يف القراآت, صدوقا يف احلديث.  632 - 777= 
 (7/238) 

 (  732/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -التنزيل للبغوي انظر معامل -1291
  28/ 7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1292

 /7267 ) 
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عليه وأبرأمتوه فهوأفضل لكم وخري لكم. فإن أبت نفوسكم وشّحت بالعدل الواجب أو 
ن فيه إىل اَّلّل وتلقون ربكم , فيوفيكم جزاء أعمالكم الفضل املندوب فذكروها يوما ترجعو 

 أحوج ما أنتم إليه.
 (1297اه  )فذكر سبحانه احملسن وهو املتصدق مث عقبه بالظامل وهو املرايب.

ٌر لَُّكْم إن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ) ُقوا َخي ْ  (287وإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة إىَل َمْيَسَرٍة وَأن َتَصدَّ
 (1293ردات اآلية)إعراب مف

مبيّن على الفتح يف « 1292»)الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )كان( فعل ماض تام 
حمّل جزم فعل الشرط )ذو( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو فهو من األمساء اخلمسة )عسرة( 

مضاف إليه جمرور )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )نظرة( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره الواجب 
أي إىل وقت ميسرة  )إىل ميسرة( جاّر وجمرور متعّلق بنظرة على حذف مضاف, «1297»

)الواو( استئنافّية )أن( حرف مصدرّي ونصب )تصّدقوا( مضارع منصوب وعالمة النصب 
حذف النون .. والواو فاعل, وقد حذف من الفعل إحدى التاءين )خري( خرب املبتدأ 

و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )خري( أو  املنسبك من املصدر املؤّول )الالم( حرف جرّ 
 بنعت له.

 واملصدر املؤّول )أن تصّدقوا( يف حمّل رفع مبتدأ أي: تصّدقكم خري لكم.
 , )تعلمون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل.«1296»)إن كنتم( مّر إعراهبا 

 روائع البيان والتفسري
أمر تعاىل  رمحه هللا ما خمتصره:–قال ابن كثري -َمْيَسَرٍة ()وإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة إىَل -

بالصرب على املعسر الذي ال جيد وفاء, فقال: } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإىَل َمْيَسَرة { أي: 

                                                           
 (  167/ 1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -1297

ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767يم صايف )املتوىف : اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرح انظر-1293
 ( 7/69دمشق) –

 أو هو ناقص خربه حمذوف تقديره غرميا أو لكم عليه حّق. - 1292
 أو هو مبتدأ خربه حمذوف مقّدم أي فعليكم نظرة إىل ميسرة. - 1297
 ( من هذه السورة.268يف اآلية ) - 1296
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ال كما كان أهل اْلاهلية يقول أحدهم ملدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن 
 (1298تريب.اه )

ٌر لَُّكْم إن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن()- ُقوا َخي ْ بتصرف يسري -رمحه هللا -أبو جعفر الطربي قال-وَأن َتَصدَّ
برؤوس أموالكم على الغين {وأن تصدقوا}ما خمتصره:أن بعض أهل التأويل قالوا: معىن ذلك:

 وذكر ممن قال بذلك كقتادة وإبراهيم. {,خري لكم}والفقري منهم 
حنو ما قلنا يف  -آخرون: معىن ذلك: وأن تصدقوا به على املعسر, خري لكم مث قال: وقال 

 ذلك,وذكر ممن قال بذلك كالسدي والضحاك
أحدي القولني فقال: وأوىل التأويلني بالصواب تأويل من قال: معناه:"وأن -رمحه هللا –ورجح 

نيني. وإحلاقه تصدقوا على املعسر برءوس أموالكم خري لكم" ألنه يلي ذكر حكمه يف املع
 (1299)بالذي يليه, أحب إيل من إحلاقه بالذي بعد منه.اه 

ا َكَسَبْت وُهْم ال يُْظَلُموَن )  (281وات َُّقوا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيِه إىَل اَّللَِّ مُثَّ تُ َوىفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس مَّ
 (1777إعراب مفردات اآلية)

والواو فاعل )يوما(  -)اتّقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون -أو عاطفة -)الواو( استئنافّية 
مفعول به منصوب )ترجعون( مضارع مبيّن للمجهول مرفوع .. والواو نائب فاعل )يف( 

حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )ترجعون(, )إىل اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب 
(, )مثّ( حرف عطف )توىّف( مضارع مرفوع مبيّن للمجهول وعالمة الرفع الضّمة )ترجعون

املقّدرة على األلف و)كّل( نائب فاعل مرفوع )نفس( مضاف إليه جمرور )ما( اسم موصول 
مبيّن يف حمّل نصب مفعول به )كسب( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث, والفاعل ضمري 

أي كسبته )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع  مسترت تقديره هي, والعائد حمذوف
 مبتدأ )ال( نافية )يظلمون( مثل ترجعون.

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 (  616/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1298
/  7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1299

76    /7776) 
اإلميان ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1777

 (7/81دمشق) –
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ا َكَسَبْت وُهْم ال يُْظَلُموَن(- قال أبو -)وات َُّقوا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيِه إىَل اَّللَِّ مُثَّ تُ َوىفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس مَّ
يعين بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس  يوما ترجعون فيه إىل :-رمحه هللا–جعفر الطربي 

هللا" فتلقونه فيه, أن تردوا عليه بسيئات هتلككم, أو ِبخزيات ختزيكم, أو بفاضحات 
تفضحكم, فتهتك أستاركم,  أو ِبوبقات توبقكم, فتوجب لكم من عقاب هللا ما ال قبل 

وم استعتاب, وال يوم استقالة وتوبة وإنابة, ولكنه يوم لكم به, وإنه يوم جمازاة باألعمال, ال ي
جزاء وثواب وحماسبة, توىف فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيئ وصاحل, 

ال تغادر فيه صغرية وال كبرية من خري وشر إال أحضرت, فوفيت جزاءها بالعدل من رهبا, 
وباحلسنة عشر أمثاهلا"!  كال بل  وهم ال يظلمون. وكيف يظلم من جوزي باإلساءة مثلها,

عدل عليك أيها املسيء, وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها احملسن, فاتقى امرؤ ربه, وأخذ 
منه حذره,  وراقبه أن يهجم عليه يومه, وهو من األوزار ظهره ثقيل, ومن صاحلات األعمال 

 (1771)خفيف, فإنه عز وجل حذر فأعذر, ووعظ فأبلغ.اه 
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل يَا أَي َُّها  ى فَاْكتُُبوُه وْلَيْكُتب ب َّي ْ اَلِذيَن آَمُنوا إَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن إىَل َأَجٍل مَُّسمًّ

ُ فَ ْلَيْكُتْب وْلُيْمِلِل اَلِذي َعَلْيِه احَلقُّ وْلَيتَِّق اَّللََّ رَ   بَُّه والوال يَْأَب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اَّللَّ
ْمِلْل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً فَإن َكاَن اَلِذي َعَلْيِه احَلقُّ َسِفيهاً أَْو َضِعيفاً َأْو ال َيْسَتِطيُع َأن ميُِلَّ ُهَو فَ ْليُ 

ْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل واْمرَأَتَاِن ممَّ  ن تَ ْرَضْوَن ولِيُُّه بِاْلَعْدِل واْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن ّرَِجاِلُكْم فَإن ملَّ
َهَداُء إَذا َما ُدُعوا وال  َهَداِء َأن َتِضلَّ إْحَدامُهَا فَ ُتذَكَِّر إْحَدامُهَا اأُلْخَرى وال يَْأَب الشُّ ِمَن الشُّ

َهاَدِة وأَ  َوُم لِلشَّ ْدىَن َأالَّ َتْسَأُموا َأن َتْكتُُبوُه َصِغرياً َأْو كِبرياً إىَل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد اَّللَِّ وأَق ْ
َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أالَّ َتْكتُُبوَها وأَ  ْشِهُدوا تَ ْرتَابُوا إالَّ َأن َتُكوَن َِتَارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ

ُ إَذا تَ َبايَ ْعُتْم وال ُيَضارَّ َكاِتٌب وال َشِهيٌد وإن تَ ْفَعُلوا فَإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم وات َُّقوا اَّللََّ  ويُ َعلُِّمُكُم اَّللَّ
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم )  (282واَّللَّ
 (1772إعراب مفردات اآلية)

                                                           
   32/ 7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1771

 /7717 ) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1772

 ( 7/87دمشق) –
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, )إذا( ظرف للزمن املستقبل يتضّمن معىن «1777»)يأيّها الذين آمنوا( سبق اعراهبا من قريب 
الشرط يف حمّل نصب متعّلق ِبضمون معىن اْلواب )تداينتم( فعل ماض مبيّن على السكون 

فاعل )بدين( جاّر وجمرور متعّلق ب )تداينتم(, )إىل أجل( جاّر وجمرور متعّلق ب .. و)مت( 
)تداينتم(, )مسمى( نعت ألجل جمرور مثله وعالمة اْلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الفاء( 
رابطة ْلواب الشرط )اكتبوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل و)اهلاء( ضمري 

واو( عاطفة )الالم( الم األمر )يكتب( مضارع جمزوم بالم األمر )بني( ظرف مفعول به )ال
مكان منصوب متعّلق ب )يكتب(, و)كم( ضمري مضاف إليه )كاتب( فاعل مرفوع 

 «.1773»)بالعدل( جاّر وجمرور متعّلق بكاتب 
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )يأب( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف حرف العّلة 

)كاتب( فاعل مرفوع )أن( حرف مصدرّي ونصب )يكتب( مضارع منصوب, والفاعل 
 ضمري مسترت تقديره هو.

واملصدر املؤّول )أن يكتب( يف حمّل نصب مفعول به عامله يأب. )الكاف( حرف جّر 
, «1776»يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ب )يكتب( « 1777», )ما( اسم موصول «1772»

مفعول به أّول, واملفعول الثاين حمذوف وهو العائد أي )عّلم( فعل ماض و)اهلاء( ضمري 
عّلمه إيّاه )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع. )الفاء( رابطة ْلواب شرط مقّدر )ليكتب( مثل 
األول )الواو( عاطفة )ليملل(, مثل ليكتب, وحّرك بالكسر اللتقاء الساكنني )الذي( اسم 

جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق  موصول مبيّن يف حمّل رفع فاعل )على( حرف
ِبحذوف خرب مقّدم )احلّق( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الواو( عاطفة )ليّتق( مثل ليكتب وعالمة 

اْلزم حذف حرف العّلة )اَّلّل( لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )رّب( نعت للفظ اْلاللة 
ال يأب وعالمة اْلزم  منصوب مثله و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال يبخس( مثل

السكون, والفاعل يعود إىل الذي عليه احلق )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر 

                                                           
 ( من هذه السورة.268يف اآلية ) - 1777
 أو متعّلق بفعل يكتب .. أي يكتب باحلّق والعدل. - 1773
 أو اسم ِبعىن مثل يف حمّل نصب نعت ملصدر حمذوف, والتقدير: أن يكتب كتابة مثل ما عّلمه اَّلّل. - 1772
 و نكرة موصوفة يف حمّل جرّ أو حرف مصدرّي, واملصدر املؤّول يف حمّل جّر متعّلق ِبا تعّلق به املوصول, أو ه - 1777
 أو متعّلق ب )ال يأب(, وتكون الكاف للتعليل أي ُيرم عليه اإلباء من الكتابة. - 1776
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, )شيئا( مفعول به. )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم «1778»متعّلق ب )يبخس( 
)كان( فعل ماض ناقص مبيّن على الفتح يف حمّل جزم فعل الشرط )الذي( اسم موصول يف 

اسم كان )عليه احلّق( مثل األوىل السابقة )سفيها( خرب كان منصوب )أو( حرف حمّل رفع 
عطف )ضعيفا( معطوف على )سفيها( منصوب مثله )أو( عاطفة )ال( نافية )يستطيع( 

مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على اسم املوصول )أن ميّل( مثل أن 
ول )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع توكيد لفاعل ميّل يكتب والفاعل مسترت يعود إىل املوص

)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )ليملل( مثل األول )ويّل( فاعل مرفوع و)اهلاء( مضاف إليه 
 )بالعدل( مثل األول متعّلق ب )ميلل(.

 واملصدر املؤّول )أن ميّل( يف حمّل نصب مفعول به عامله ال يستطيع.
ا( مثل اكتبوا )شهيدين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء )الواو( استئنافّية )استشهدو 

)من رجال( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف نعت لشهيدين و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( 
وعالمة اْلزم « 1779»عاطفة )إن( حرف شرط )مل( نافية )يكونا( مضارع جمزوم فعل الشرط 

 حذف النون ..
ون منصوب وعالمة النصب الياء )الفاء( رابطة و)األلف( اسم يكون )رجلني( خرب يك

, )الواو( عاطفة )امرأتان( «1717»ْلواب الشرط )رجل( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره الشهود 
معطوف على رجل مرفوع مثله وعالمة الرفع األلف )من( حرف جّر )من( اسم موصول 

 مرفوع.مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف نعت لرجل وامرأتان )ترضون( مضارع 
والواو فاعل )من الشهداء( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف حال من الضمري املفعول احملذوف 

أي ترضونه من الشهداء )أن تضّل( مثل أن يكتب, إحدى )فاعل مرفوع وعالمة الرفع 
 الضّمة املقّدرة على األلف و)مها( ضمري مّتصل مضاف إليه.

                                                           
 نعت تقّدم على املنعوت -أو متعّلق ِبحذوف حال من )شيئا( - 1778
 (.1( فإن مل تفعلوا ... واحلاشية رقم )269إعراب اآلية ) انظر - 1779
حمذوف أي: فرجل وامرأتان يشهدون, وصّح جعله مبتدأ ألنه وصف هو واملرأتان جيوز أن يكون مبتدأ خربه  - 1717

 «ممن ترضون»بقوله 
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فعول ألجله على حذف مضاف أي خشية أن واملصدر املؤّول )أن تضّل( يف حمّل نصب م
 «.1711»تضّل إحدامها 

)الفاء( عاطفة )تذّكر( مضارع منصوب معطوف على )تضّل(, )إحدامها( مثل األول 
)األخرى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة, )الواو( عاطفة )ال يأب 

وا( فعل ماض مبيّن للمجهول الشهداء( مثل ال يأب كاتب )إذا( مثل األول )ما( زائدة )دع
 مبيّن على الضّم املقّدر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني .. والواو نائب فاعل.

)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تسأموا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو 
النون فاعل )أن( حرف مصدرّي ونصب )تكتبوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف 

.. والواو فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به )صغريا( حال منصوب من ضمري الغائب )أو( 
حرف عطف )كبريا( معطوف على )صغريا( منصوب مثله )إىل أجل( جاّر وجمرور متعّلق 

 مضاف إليه. , و)اهلاء(«1712»ِبحذوف حال من الضمري الغائب يف )تكتبوه( 
 «.1717»نصب مفعول به عامله تسأموا  واملصدر املؤّول )أن تكتبوه( يف حملّ 

)ذا( اسم إشارة مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ )الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب و)امليم( ْلمع 
الذكور )أقسط( خرب مرفوع )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق بأقسط )اَّلّل( لفظ اْلاللة 

)للشهادة( جاّر مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )أقوم( معطوف على أقسط مرفوع مثله 
وجمرور متعّلق بأقوم )الواو( عاطفة )أدىن( معطوف على أقسط مرفوع مثله )أن( حرف 

 مصدرّي ونصب )ال( نافية )ترتابوا( مثل تكتبوا.
 واملصدر املؤّول )أال ترتابوا( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف أي:

 أدىن إىل عدم ريبتكم, واْلاّر واجملرور متعّلق بأدىن.

                                                           
أو هو يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف أي ألن تضّل إحدامها على تنزيل السبب وهو اإلضالل منزلة املسّبب  - 1711

حّيان تأويل )خشية أن تضّل( ألّن )تذّكر( عنه وهو التذكري أي ألن تذّكر إحدامها األخرى إن ضّلت .. وقد رفض أبو 
 عطف على )تضّل( فال يستقيم املعىن .. ولكن يصّح يف الثواين ما ال يصح يف األوائل.

 أو متعّلق بفعل تكتبوه. - 1712
 أو يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف والتقدير: من أن تكتبوه واْلاّر واجملرور متعّلق ب )تسأموا(. - 1717
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أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )تكون( مضارع ناقص منصوب, وامسه )إاّل( 
ضمري مسترت تقديره هي أي املبايعة أو املعاملة )َتارة( خرب منصوب )حاضرة( نعت لتجارة 

 منصوب مثله.
 «.1713»واملصدر املؤّول )أن تكون َتارة( يف حمّل نصب على االستثناء املنقطع 

واو فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به )بني( ظرف مكان )تديرون( مضارع مرفوع .. وال
منصوب متعّلق ب )تديرون(, و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( استئنافّية )ليس( فعل ماض 

 ناقص جامد )على( حرف جّر و)كم(
ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف خرب ليس مقّدم )جناح( اسم ليس مؤّخر مرفوع )أاّل 

 وا, و)ها( ضمري مّتصل يف حمّل نصب مفعول به.تكتبوا( مثل أاّل ترتاب
واملصدر املؤّول )أاّل تكتبوا( يف حمّل جّر حبرف جّر حمذوف, واْلاّر واجملرور متعّلق باخلرب 

 احملذوف أي: ليس عليكم جناح يف عدم كتابتها.
عّلق ب )الواو( استئنافّية )أشهدوا( مثل اكتبوا )إذا( ظرف للزمن املستقبل جمّرد من الشرط مت

 «)أشهدوا(
, )تبايعتم( فعل ماض مبيّن على السكون .. و)مت( ضمري فاعل )الواو( عاطفة )ال( ناهية 

جازمة )يضاّر( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم السكون املقّدر بسبب التضعيف وهو مبيّن 
 , )الواو(«1712»)كاتب( نائب فاعل مرفوع  -أو مبيّن للمعلوم -للمجهول

 -لتأكيد النفي, )شهيد( معطوف على كاتب مرفوع مثله. )الواو( عاطفةعاطفة )ال( زائدة ل
)إن( حرف شرط )تفعلوا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو  -أو استئنافّية

فاعل )الفاء( رابطة للجواب )إّن( حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و)اهلاء( ضمري يف حمّل نصب 
باء( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف اسم إّن )فسوق( خرب مرفوع )ال

نعت لفسوق )الواو( استئنافّية )اتّقوا( فعل أمر مبيّن على حذف النون .. والواو فاعل )اَّلّل( 
لفظ اْلاللة مفعول به منصوب )الواو( استئنافّية )يعّلم( مضارع مرفوع و)كم( ضمري مفعول 

                                                           
 بايعة بالتجارة غري معاملة الدين, فال ضرورة للكتابة فيها.ألن معاملة امل - 1713
والفاعل املفهوم من السياق هو صاحب احلّق .. وقد يكون )كاتب( فاعال للفعل معلوما, أي: ال يضاّر   - 1712

 كاتب وال شهيد صاحب احلّق.
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)الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )بكّل( به )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع 
 جاّر وجمرور متعّلق بعليم )شيء( مضاف إليه جمرور و)عليم( خرب مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ى فَاْكتُُبوُه( - رمحه –قال الشنقيطي -)يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا إَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن إىَل َأَجٍل مَُّسمًّ

ألن األمر من هللا يدل على  :ظاهر هذه اآلية الكرمية أن كتابة الدين واجبة  ما خمتصره: -هللا
ُدوا   }الوجوب ولكنه أشار إىل أنه أمر إرشاد ال إجياب بقوله :  َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر وملَْ َتَِ

 { )البقرة(. (287َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة )
جيب إمجاعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها يف اآلية فلو كانت الكتابة واجبة  ألن الرهن ال

لكان بدهلا واجبا وصرح بعدم الوجوب بقوله : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن 
أمانته اآلية , فالتحقيق أن األمر يف قوله : فاكتبوه للندب واإلرشاد ألن لرب الدين أن يهبه 

 فالندب إىل الكتابة فيه إمنا هو على جهة احليطة للناس .ويرتكه إمجاعا , 
: ومتسك مجاعة بظاهر األمر يف قوله : فاكتبوه , فقالوا : إن كتب الدين -رمحه هللا -مث قال

واجب فرض هبذه اآلية بيعا كان أو قرضا لئال يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن 
 (1717)اه « . تفسريه»جرير الطربي يف 

ُ فَ ْلَيْكُتْب وْلُيْمِللِ - َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل وال يَْأَب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اَّللَّ  ) وْلَيْكُتب ب َّي ْ
مث بني كيفية :-رمحه هللا -قال البغوي –اَلِذي َعَلْيِه احَلقُّ وْلَيتَِّق اَّللََّ رَبَُّه وال يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً( 

َنُكْم { أي ليكتب كتاب الدين بني الطالب واملطلوب الكتابة فقا ل جل ذكره } َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ
} َكاِتٌب بِاْلَعْدِل { أي باحلق من غري زيادة وال نقصان وال تقدمي أجل وال تأخري } َوال يَْأَب 

 { أي ال ميتنع } َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب { 
{ أي كما شرعه هللا وأمره } فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي  رمحه هللا: } َكَما َعلََّمُه اَّللَُّ  -مث قال

َعَلْيِه احلَْقُّ { يعين: املطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه, واإلمالل واإلمالء لغتان 
فصيحتان معنامها واحد, جاء هبما القرآن, فاإلمالل هاهنا, واإلمالء قوله تعاىل: "فهي متلى 

                                                           
 –و النشر و التوزيع بريوت  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة - 1717

 (183/  1لبنان) 
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الفرقان ( } َوْلَيتَِّق اَّللََّ رَبَُّه { يعين اململ } َوال يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا { -2ال") عليه بكرة وأصي
 (1716) أي وال ينقص منه, أي من احلق الذي عليه شيئا. .اه 

ولِيُُّه بِاْلَعْدِل  ) فَإن َكاَن اَلِذي َعَلْيِه احَلقُّ َسِفيهاً َأْو َضِعيفاً َأْو ال َيْسَتِطيُع َأن ميُِلَّ ُهَو فَ ْلُيْمِللْ -
واْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن ّرَِجاِلُكْم فَإن ملَّْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل واْمرَأَتَاِن ممَّن تَ ْرَضْوَن ِمَن 

َهَداِء َأن َتِضلَّ إْحَدامُهَا فَ ُتذَكَِّر إْحَدامُهَا اأُلْخَرى( فقال ما  -رمحه هللا–فسرها ابن كثري  -الشُّ
} فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها { حمجورًا عليه بتبذير وحنوه, } أَْو َضِعيًفا {  :هخمتصر 

أي: صغريًا أو جمنونًا } أَْو ال َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهَو { إما لعي أو جهل ِبوضع صواب ذلك 
 من خطئه. } فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل {

ْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكم { أْمٌر باإلشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة, } فَِإْن وقوله } َواْستَ 
ملَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَاِن { وهذا إمنا يكون يف األموال وما يقصد به املال, وإمنا 

يحه: عن أيب هريرة, أقيمت املرأتان مقام الرجل لنقصان عقل املرأة, كما قال مسلم يف صح
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "يا معشر النساء, تصدقن وأكثرن االستغفار, فإين 

أكثر أهل النار  -يا رسول هللا -رأيتُكن أكثر أهل النار" , فقالت امرأة منهن َجْزلة: وما لنا 
ل ودين أغلب لذي ُلب " قال: "ُتْكثْرَن اللعن, وتكُفْرَن العشري, ما رأيُت من ناقصات عق

منكن". قالت: يا رسول هللا, ما نقصان العقل والدين" قال: "أما نقصان عقلها فشهادة 
امرأتني تَ ْعدل شهادة رجل, فهذا نقصان العقل, ومتكث الليايل ال تصلي, وتفطر يف رمضان, 

 ( 1718فهذا نقصان الدين" )
َهَداِء {  ْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ فيه داللة على اشرتاط العدالة يف الشهود, وهذا وقوله: } ممِمَّ

مقيَّد, َحَكم به الشافعي على كل مطلق يف القرآن, من األمر باإلشهاد من غري اشرتاط. وقد 
 استدل من رد املستور هبذه اآلية الدالة على أن يكون الشاهد عدال مرضًيا.

نسيت الشهادة } فَ ُتذَكَِّر ِإْحَدامُهَا األْخَرى { وقوله: } َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا { يعين: املرأتني إذا 
 أي: ُيصل هلا ذكرى ِبا وقع به اإلشهاد, وهلذا قرأ آخرون: "فَ ُتذكر" بالتشديد من التذكار.

 (1719)اه 
                                                           

 ( 779/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -التنزيل للبغوي انظر معامل -1716
 باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات -113 أخرجه مسلك برقم/ -1718
 (  623/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1719
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َهَداُء إَذا َما ُدُعوا وال َتْسَأُموا َأن َتْكتُُبوُه َصِغرياً َأْو كِبرياً إىَل َأَجِلِه ذَ - ِلُكْم أَْقَسُط ) وال يَْأَب الشُّ
َنكُ  َهاَدِة وأَْدىَن َأالَّ تَ ْرتَابُوا إالَّ َأن َتُكوَن َِتَاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ َوُم لِلشَّ ْم فَ َلْيَس ِعنَد اَّللَِّ وأَق ْ

قال ابن كثري  - َعَلْيُكْم ُجَناٌح أالَّ َتْكتُُبوَها وَأْشِهُدوا إَذا تَ َبايَ ْعُتْم وال ُيَضارَّ َكاِتٌب وال َشِهيٌد(
 ما خمتصره : -رمحه هللا–

َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا { قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم اإلجابة, وهو  قوله } َوال يَْأَب الشُّ
ُ فَ ْلَيْكُتْب  قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: } َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اَّللَّ

 هاهنا استفيد أن َِتَّمل الشهادة فرض كفاية.{ ومن 
َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا { لألداء, -وهو مذهب اْلمهور -وقيل  : املراد بقوله: } َوال يَْأَب الشُّ

ل, فإذا دعي ألدائها  فعليه اإلجابة  َهَداء { والشاهد حقيقة فيمن  ِتمَّ حلقيقة قوله: } الشُّ
 وهللا أعلم.إذا تعينت وإال فهو فرض كفاية, 

(, وغري واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت باخليار, وإذا شهدت 1727وقال جماهد وأبو جِمَْلز)
 (1721)فدعيت  فأجب.اه 

يف تفسريها بتصرف يسري  ما خمتصره: وَ}ال َتْسَأُموا { أي   -رمحه هللا -وأضاف البغوي-
{ كان احلق } أَْو َكِبريًا { قليال كان وال متلوا } َأْن َتْكتُُبوُه { واهلاء راجعة إىل احلق } َصِغريًا 

أو كثريا } ِإىَل َأَجِلِه { إىل حمل احلق } َذِلُكم { أي الكتاب } أَْقَسط { أعدل } ِعْنِد اَّللَِّ 
َهاَدِة { ألن الكتابة تذكر الشهود }  َوُم لِلشَّ { ألنه أمر به, واتباع أمره أعدل من تركه } َوأَق ْ

 ىل } َأال تَ ْرتَابُوا { تشكوا يف الشهادة َوأَْدىَن { وأحرى وأقرب إ
بعد كالم يف تفسري قوله تعايل : } ِإال َأْن َتُكوَن َِتَاَرًة َحاِضَرًة {..ما -رمحه هللا -مث قال 

 نصه:

                                                           
وامسه الحق بن محيد السدوسي, وكان ثقة وله أحاديث, تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز قبل وفاة احلسن  -1727

 (6/217الطبقات الكربي البن سعد )-البصري. 

 
 

 (  622/  1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)  -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1721
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ومعىن اآلية إال أن تكون َتارة حاضرة يدا بيد تديروهنا بينكم ليس فيها أجل } فَ َلْيَس 
بوها { يعين التجارة } َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم { قال الضحاك: هو َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأال ال تكت

عزم من هللا تعاىل, واإلشهاد واجب يف صغري احلق وكبريه نقدا أو نسيئا, وقال أبو سعيد 
اخلدري رضي هللا عنه: األمر فيه إىل األمانة لقوله تعاىل "فإن أمن بعضكم بعضا" اآلية, 

 ندب. وقال اآلخرون هو أمر
قوله تعاىل: } َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيٌد { هذا هني للغائب, وأصله يضارر, فأدغمت 

إحدى الرائني يف األخرى ونصبت حلق التضعيف الجتماع الساكنني, واختلفوا فيه فمنهم 
من قال: أصله يضارر بكسر الراء األوىل, وجعل الفعل للكاتب والشهيد, معناه ال يضار 

فيأىب أن يكتب وال الشهيد فيأىب أن يشهد, وال يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو  الكاتب
ُيرف ما أملي عليه وال الشهيد فيشهد ِبا مل يستشهد عليه, وهذا قول طاووس واحلسن 

وقتادة, وقال قوم: أصله يضارر بفتح الراء على الفعل اجملهول وجعلوا الكاتب والشهيد 
رجل الكاتب أو الشاهد ومها على شغل مهم, فيقوالن: حنن على مفعولني ومعناه أن يدعو ال

شغل مهم فاطلب غرينا فيقول الداعي إن هللا أمركما أن َتيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن 
حاجتهما فنهي عن ذلك وأمر بطلب غريمها } َوِإْن تَ ْفَعُلوا { ما هنيتكم عنه من الضرر } 

 (1722) وخروج عن األمر.اه  فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم { أي معصية
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم( ُ واَّللَّ : يعين بقوله _) وإن تَ ْفَعُلوا فَإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم وات َُّقوا اَّللََّ ويُ َعلُِّمُكُم اَّللَّ

, وخافوا هللا, أيها املتداينون يف الكتاب والشهود, أن تضاروهم, ويف {واتقوا هللا}جل ثناؤه:
, ويبني لكم الواجب لكم {ويُعلَّمكم هللا}هللا أن ُتِضيعوه. ويعين بقوله:غري ذلك من حدود 

من أعمالكم وغريها,   "بكل شيء", يعين: {وهللا بكل شيء عليم}وعليكم, فاعملوا به
 (1727)رمحه هللا يف تفسريه.اه -ُيصيها عليكم, ليجازيكم هبا. قاله أبو جعفر الطربي

ُدوا َكاتِباً َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضٌة فَإْن أَِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعضاً فَ ْليُ َؤدِّ اَلِذي اْؤمتَُِن وإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر وملَْ َتَِ 
ُ ِبَا ت َ  َهاَدَة وَمن َيْكُتْمَها فَإنَُّه آمِثٌ قَ ْلُبُه واَّللَّ ْعَمُلوَن َعِليٌم أََمانَ َتُه وْلَيتَِّق اَّللََّ رَبَُّه وال َتْكُتُموا الشَّ

(287) 
                                                           

 ( 722/  1اشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )الن -التنزيل للبغوي انظر معامل -1722
/   7الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر -1727

97  /7377 ) 
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 (1723مفردات اآلية)إعراب 
)إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبيّن على  -أو عاطفة -)الواو( استئنافّية

السكون يف حمّل جزم فعل الشرط .. )ومت( ضمري اسم كان يف حمّل رفع )على سفر( جاّر 
, )مل( حرف نفي وقلب وجزم «1722»وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب كان )الواو( عاطفة 

جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون و)الواو( فاعل )كاتبا( مفعول به منصوب  )َتدوا( مضارع
)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )رهان( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: الوثيقة )مقبوضة( نعت 

لرهان مرفوع مثله )الفاء( عاطفة )إن( مثل األول )أمن( فعل ماض مبيّن على الفتح يف حمّل 
رفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )بعضا( مفعول به منصوب جزم فعل الشرط )بعض( فاعل م

)الفاء( رابطة ْلواب الشرط )الالم( الم األمر )يؤّد( مضارع جمزوم بالم األمر وعالمة اْلزم 
حذف حرف العّلة )الذي( اسم موصول يف حمّل رفع فاعل )اومتن( فعل ماضّي مبيّن 

عائد )أمانة( مفعول به منصوب للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو ال
, )الواو( «1727»و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ليّتق اَّلّل ربّه( سبق إعراهبا 

عاطفة )ال( ناهية جازمة )تكتموا( مضارع جمزوم وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل 
يّن على السكون يف )الشهادة( مفعول به منصوب )الواو( استئنافّية )من( اسم شرط جازم مب

حمّل رفع مبتدأ )يكتم( مضارع جمزوم فعل الشرط و)ها( ضمري مفعول به, والفاعل ضمري 
مسترت تقديره هو يعود على اسم الشرط )الفاء( رابطة ْلواب الشرط )إّن( حرف مشّبه 

, «1728», )آمث( خرب إّن مرفوع «1726»بالفعل و)اهلاء( ضمري اسم إّن يف حمّل نصب 
سم الفاعل آمث مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ )قلب( فاعل ا

                                                           
ان ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلمي1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1723

 ( 7/97دمشق) –
 جيوز أن تكون الواو حالّية. - 1722
 (.282يف اآلية السابقة )- 1727
 جيوز أن يكون الضمري للشأن وهو اسم إّن, واخلرب اْلملة االمسّية: آمث قلبه.- 1726
 أو هو خرب مقّدم وقلبه مبتدأ مؤّخر, واْلملة االمسّية خرب إنّ  - 1728
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اْلاللة مبتدأ مرفوع )الباء( حرف جّر و)ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق بعليم 
 )تعملون( مضارع مرفوع .. والواو فاعل )عليم( خرب املبتدأ اَّلّل.« 1729»

 روائع البيان والتفسري
ُدوا َكاتِباً َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضٌة فَإْن أَِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعضاً فَ ْليُ َؤدِّ اَلِذي - )وإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر ومَلْ َتَِ

َهاَدَة وَمن َيْكُتْمَها فَإنَُّه آمِثٌ قَ ْلُبُه واَّللَُّ  تَ ْعَمُلوَن   ِبَااْؤمتَُِن أََمانَ َتُه وْلَيتَِّق اَّللََّ رَبَُّه وال َتْكُتُموا الشَّ
 يف تفسريها إمجااًل: -رمحه هللا-قال السعدي–َعِليٌم( 

أي: إن كنتم مسافرين } ومل َتدوا كاتبا { يكتب بينكم وُيصل به التوثق } فرهان مقبوضة 
, ودل هذا على أن الرهن { أي: يقبضها صاحب احلق وتكون وثيقة عنده حىت يأتيه حقه

ودل أيضا على أن الراهن واملرهتن لو اختلفا يف قدر ما  غري املقبوضة ال ُيصل منها التوثق,
رهنت به, كان القول قول املرهتن, ووجه ذلك أن هللا جعل الرهن عوضا عن الكتابة يف توثق 

صاحب احلق, فلوال أن قول املرهتن مقبول يف قدر الذي رهنت به مل ُيصل املعىن املقصود, 
ا وسفرا, وإمنا نص هللا على السفر, ألنه يف مظنة وملا كان املقصود بالرهن التوثق جاز حضر 

احلاجة إليه لعدم الكاتب فيه, هذا كله إذا كان صاحب احلق ُيب أن يتوثق حلقه, فما كان 
صاحب احلق آمنا من غرميه وأحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه احلق أن يؤدي 

ه { يف أداء احلق وجيازي من أحسن إليه كامال غري ظامل له وال باخس حقه } وليتق هللا رب
به الظن باإلحسان } وال تكتموا الشهادة { ألن احلق مبين عليها ال يثبت بدوهنا, فكتمها 

من أعظم الذنوب, ألنه يرتك ما وجب عليه من اخلرب الصدق وخيرب بضده وهو الكذب, 
إنه آمث قلبه ويرتتب على ذلك فوات حق من له احلق, وهلذا قال تعاىل: } ومن يكتمها ف

وهللا ِبا تعملون عليم { وقد اشتملت هذه األحكام احلسنة اليت أرشد هللا عباده إليها على 
حكم عظيمة ومصاحل عميمة دلت على أن اخللق لو اهتدوا بإرشاد هللا لصلحت دنياهم مع 

صالح دينهم, الشتماهلا على العدل واملصلحة, وحفظ احلقوق وقطع املشاجرات 

                                                           
 حمّل جّر بالباء متعّلق بعليم أي: أو هو حرف مصدرّي, واملصدر املؤّول يف - 1729

 اَّلّل بعملكم عليم.
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وانتظام أمر املعاش, فلله احلمد كما ينبغي ْلالل وجهه وعظيم سلطانه ال  واملنازعات,
 (1777اه  )حنصي ثناء عليه.

ُ فَ ي َ  َمَواِت وَما يف اأَلْرِض وإن تُ ْبُدوا َما يف أَنُفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكم بِِه اَّللَّ ْغِفُر َّلِلَِّ َما يف السَّ
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )ِلَمن َيَشاُء ويُ َعذُِّب َمن   (283َيَشاُء واَّللَّ

 (1771إعراب مفردات اآلية)
)َّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ مؤخر 

)يف السموات( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ما يف األرض( مثل ما 
وتعطف عليها )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )تبدوا( مضارع جمزوم يف السموات, 

فعل الشرط وعالمة اْلزم حذف النون .. والواو فاعل )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب 
مفعول به )يف أنفس( جاّر وجمرور متعّلق ِبحذوف صلة ما, و)كم( ضمري مضاف إليه )أو( 

ف على فعل تبدوا ويعرب مثله و)اهلاء( ضمري حرف عطف )ختفوا( مضارع جمزوم معطو 
مفعول به )ُياسب( مضارع جمزوم جواب الشرط و)كم( ضمري مفعول به )الباء( حرف جّر 

و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )ُياسب(, )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )الفاء( 
قديره هو أي اَّلّل )الالم( , )يغفر( مضارع مرفوع, والفاعل ضمري مسترت ت«1772»استئنافّية 

حرف جّر )من( اسم موصول يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )يغفر(, )يشاء( مضارع مرفوع 
والفاعل هو )الواو( عاطفة )يعّذب من يشاء( مثل يغفر ملن يشاء )الواو( استئنافّية )اَّلّل( 

ضاف إليه وجمرور لفظ اْلاللة مبتدأ مرفوع )على كّل( جاّر وجمرور متعّلق بقدير )شيء( م
 مرفوع. -اَّللّ  -)قدير( خرب املبتدأ

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 119/  1مؤسسة الرسالة) الناشر : -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -1777

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1771

 ( 7/97دمشق) –
 -عند ابن هشام -وهي عاطفة يف قراءة الفعل باْلزم ألنه معطوف على اْلواب )ُياسبكم(, وهي فاء السببّية- 1772

 ملؤّول معطوف على مصدر متصّيد سابق.فالفعل بعدها منصوب ب )أن( مضمرة, واملصدر ا
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-)ُ َمَواِت وَما يف اأَلْرِض وإن تُ ْبُدوا َما يف أَنُفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكم ِبِه اَّللَّ  -)َّلِلَِّ َما يف السَّ
خيرب تعاىل أن له ملك السموات واألرض وما فيهن وما بينهن, :-رمحه هللا –قال ابن كثري 

ما فيهن, ال ختفى عليه الظواهر وال السرائر والضمائر, وإن دقت وخفيت, وأنه املطلع على 
وأخرب أنه َسُيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه يف صدورهم كما قال: } ُقْل ِإْن خُتُْفوا 

ُ َعَلى ُكلِّ َما يف ُصُدورُِكْم َأْو تُ بْ  َماَواِت َوَما يف األْرِض َواَّللَّ ُ َويَ ْعَلُم َما يف السَّ ُدوُه يَ ْعَلْمُه اَّللَّ
رَّ َوَأْخَفى { ]طه : 29َشْيٍء َقِديٌر { ]آل عمران :  [ , واآليات يف 6[, وقال: } يَ ْعَلُم السِّ

ة على ذلك, وهلذا ملا ( كثرية جدا, وقد أخرب يف هذه ِبزيد على العلم, وهو: احملاسب7ذلك )
نزلت هذه اآلية اشتد ذلك على الصحابة, رضي هللا عنهم, وخافوا منها, ومن حماسبة هللا 

 (1777)اه  .هلم على جليل األعمال وحقريها, وهذا من شدة إمياهنم وإيقاهنم
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر - رمحه -قال السعدي( ) فَ يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاُء ويُ َعذُِّب َمن َيَشاُء واَّللَّ

} فيغفر ملن يشاء { وهو ملن أتى بأسباب املغفرة, ويعذب من يشاء بذنبه الذي مل هللا:
ُيصل له ما يكفره } وهللا على كل شيء قدير { ال يعجزه شيء, بل كل اخللق طوع قهره 

 (1773ومشيئته وتقديره وجزائه.اه  )
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  {} وزاد أبو جعفر الطربي يف بيان قوله تعايل- رمحه  -فقال :َواَّللَّ

 :-هللا
يعين بذلك جل ثناؤه: وهللا عز وجل  على العفو عما أخفته نفس هذا املؤمن من اهلمة 

باخلطيئة, وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من الشك يف توحيد هللا عز وجل 
كل ما كان منه, وعلى غري ذلك من األمور ونبوة أنبيائه, وجمازاة كل واحد منهما على  

 (1772قادر.اه  )
 نُ َفّرُِق بَ نْيَ آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل إلَْيِه ِمن رَّبِِّه واْلُمْؤِمُنوَن ُكلى آَمَن بِاَّللَِّ وَمالِئَكِتِه وُكتُِبِه وُرُسِلِه ال

ْعَنا وَأطَْعَنا ُغْفرَانَ  ن رُُّسِلِه وقَاُلوا مسَِ ِصرُي )َأَحٍد مِّ
َ

 (282َك َرب ََّنا وإلَْيَك امل

                                                           
 ( 628/   1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)   -البن كثريتفسري القرآن العظيم  -1777
  127/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -1773

) 
/   7الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جعفر الطربي ,ِتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب -1772

127    /7398) 
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 (1777إعراب مفردات اآلية)
)آمن( فعل ماض )الرسول( فاعل مرفوع )الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول يف حمّل جّر 

بالباء متعّلق ب )آمن(, )أنزل( فعل ماض مبيّن للمجهول, ونائب الفاعل ضمري مسترت 
ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )أنزل(, )من تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف جّر )اهلاء( 

رّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )أنزل( و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة حمّل جّر متعّلق 
وعالمة الرفع الواو « 1776»ِبحذوف خرب مقّدم )املؤمنون( معطوف على الرسول مرفوع مثله 

مثل األول والفاعل هو  )كّل( مبتدأ مرفوع, والتنوين هو تنوين العوض أي كّلهم )آمن(
)باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )آمن(, )الواو( يف املواضع الثالثة عاطفة )مالئكته, كتبه, 

رسله( ألفاظ معطوفة على لفظ اْلاللة مرفوعة مثله ومضافة إىل ضمريه )ال( نافية )نفّرق( 
ه منصوب مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )بني( ظرف مكان مفعول في

 متعّلق ب )نفّرق(, )أحد( مضاف إليه جمرور )من رسل( جاّر وجمرور
متعّلق ِبحذوف نعت ألحد و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( استئنافّية )قالوا( فعل ماض 

مبيّن على الضّم .. والواو فاعل )مسعنا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة حمّل جّر متعّلق 
نا( مثل مسعنا )غفران( مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب ِبحذوف خرب مقّدم )أطع

, و)الكاف( ضمري مضاف إليه )رّب( منادى مضاف حمذوف منه أداة النداء وهو «1778»
منصوب و)نا( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )إىل( حرف جّر و)الكاف( ضمري يف حمّل 

 جّر متعّلق ِبحذوف خرب مقّدم )املصري( مبتدأ مؤّخر مرفوع.
 وائع البيان والتفسرير 

سبب نزول هذه اآلية  ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى جاء يف 
 قال ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -رمحه هللا–الوادعى

                                                           
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1777

 (7/96دمشق) –
 أو هو مبتدأ خربه مجلة: كّل آمن باَّلّل. - 1776
الفعل إما اغفر فاْلملة طلبية أو نستغفر فاْلملة خربية .. وقد يكون املصدر نائبا عن فعله الطليب .. ويقّدر  - 1778

 هذا وجيوز أن يكون املصدر مفعوال به لفعل حمذوف تقديره نطلب.
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عن أيب هريرة قال ملا نزلت على رسول هللا  (132ص /2ج )-قال اإلمام مسلم رمحه هللا
َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوِإْن تُ ْبُدوا َما يف  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم }َّلِلَِّ َما يف السَّ

ُ فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذُِّب َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ   َعَلى ُكلِّ َشْيٍء أَنْ ُفِسُكْم َأو خُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكْم ِبِه اَّللَّ
َقِديٌر{. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأتوا 

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مث بركوا على الركب فقالوا أي رسول هللا كلفنا من 
ية وال نطيقها األعمال ما نطيق الصالة والصيام واْلهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه اآل

قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من 
قبلكم مسعنا وعصينا" بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري". قالوا مسعنا وأطعنا 

 يف أثرها }آَمَن غفرانك ربنا وإليك املصري؛ فلما اقرتأها القوم ذلت هبا ألسنتهم فأنزل هللا
 نُ َفّرُِق بَ نْيَ َأَحٍد الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلى آَمَن بِاَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ال

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإِلَْيَك اْلَمصِ  رُي{ فلما فعلوا ذلك نسخها هللا تعاىل ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ
َها َما اْكَتَسَبْت َرب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ ِإْن  فأنزل: }ال ُيَكلُِّف اَّللَّ

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَلْ  َتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا{ قال َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا{ قال نعم }َرب ََّنا َوال َِتِْمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما ال طَاَقَة لََنا ِبِه{ قال نعم }َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْوال نَا نعم }َرب ََّنا َوال ُِتَمِّ

 (1779فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{ قال نعم. اه  )
أُنزَِل إلَْيِه ِمن رَّبِِّه واْلُمْؤِمُنوَن ُكلى آَمَن بِاَّللَِّ وَمالِئَكِتِه وُكتُِبِه وُرُسِلِه ال نُ َفّرُِق  )آَمَن الرَُّسوُل ِبَا-

ِصرُي(
َ

ْعَنا وَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا وإلَْيَك امل ن رُُّسِلِه وقَاُلوا مسَِ قال السعدي يف بياهنا  -بَ نْيَ َأَحٍد مِّ
 تعاىل عن إميان الرسول واملؤمنني معه, وانقيادهم وطاعتهم وسؤاهلم مع خيرب إمجاالً ما نصه:

ورسله, وهذا يتضمن اإلميان جبميع ما  ذلك املغفرة, فأخرب أهنم آمنوا باهلل ومالئكته وكتبه
أخرب هللا به عن نفسه, وأخربت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جالله على وجه 

ن التمثيل والتعطيل وعن مجيع صفات النقص, ويتضمن اإلميان اإلمجال والتفصيل, وتنزيهه ع

                                                           
 -رمحه هللا–مقبل بن هادى الوادعىالعالمة أيب عبد الرمحن الصحيح املسند من أسباب النزول احملدث  انظر - 1779

 137ص 7وابن جرير ج 312ص 2احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج -  ( قال:37-32ص) -بتحقيقه
 .221ص 1والبيهقي يف شعب اإلميان ج

وقال صحيح اإلسناد من حديث ابن  287ص 2واحلاكم ج 277ص 1واإلمام أمحد ج 122ص 2وأخرج مسلم ج 
 عباس حنوه.
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باملالئكة الذين نصت عليهم الشرائع مجلة وتفصيال وعلى اإلميان جبميع الرسل والكتب, 
أي: بكل ما أخربت به الرسل وتضمنته الكتب من األخبار واألوامر والنواهي, وأهنم ال 

ألهنم وسائط بني هللا وبني عباده, فالكفر  يفرقون بني أحد من رسله, بل يؤمنون جبميعهم,
ببعضهم كفر جبميعهم بل كفر باهلل } وقالوا مسعنا { ما أمرتنا به وهنيتنا } وأطعنا { لك يف 

ذلك, ومل يكونوا ممن قالوا مسعنا وعصينا, وملا كان العبد ال بد أن ُيصل منه تقصري يف 
م, قالوا } غفرانك { أي: نسألك مغفرة ملا حقوق هللا تعاىل وهو حمتاج إىل مغفرته على الدوا

وإليك املصري { أي: صدر منا من التقصري والذنوب, وحمو ما اتصفنا به من العيوب } 
 (1737املرجع ْلميع اخلالئق فتجزيهم ِبا عملوا من خري وشر.اه  )

ُ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعها هَلا ما َكَسَبْت َوَعَلْيها َما  اْكَتَسَبْت َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن َنِسينا أَْو ال ُيَكلُِّف اَّللَّ
ْلنا ما ال  طاَقَة لَنا َأْخطَْأنا َربَّنا َوال َِتِْمْل َعَلْينا ِإْصراً َكما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلنا َربَّنا َوال ُِتَمِّ

 (287اْنُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرِيَن )ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنا َواْرمَحْنا أَْنَت َمْوالنا فَ 
 (1731إعراب مفردات اآلية)

)ال( نافية )يكّلف( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اْلاللة فاعل مرفوع )نفسا( مفعول به  
منصوب )إال( أداة حصر )وسع( مفعول به ثان منصوب و)ها( ضمري مضاف إليه )الالم( 

 حرف جّر و)ها( ضمري يف تقديره يقولون أو قولوا .. 
( فعل ماض و)التاء( تاء )كسب« 1732»)ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل رفع مبتدأ مؤّخر 

التأنيث, والفاعل ضمري مسترت تقديره هي أي النفس )الواو( عاطفة )عليها ما اكتسبت( 
مثل هلا ما كسبت )رّب( منادى مضاف منصوب حمذوف منه أداة النداء و)نا( ضمري 

 مضاف إليه )ال( ناهية دعائية جازمة )تؤاخذ( مضارع جمزوم و)نا( ضمري مفعول به, والفاعل
ضمري مسترت تقديره أنت )إن( حرف شرط جازم )نسينا( فعل ماض مبيّن على السكون يف 

و)نا( فاعل أو حرف عطف )أخطأنا( مثل نسينا )ربّنا( مثل األول  ...حمّل جزم فعل الشرط 

                                                           
 127/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -ملنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ا -1737

) 
ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1767اْلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر-1731

 ( 7/171دمشق) –
 أ أي هلا كسبها.جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا, واملصدر املؤّول يف حمّل رفع مبتد - 1732
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)الواو( عاطفة )ال ِتمل( مثل ال تؤاخذ )على( حرف جّر و)نا( ضمري يف حمّل جّر متعّلق 
مفعول به منصوب )الكاف( حرف جّر )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل  ب )ِتمل(, )إصرا(

)محل( فعل «. 1737»جّر متعّلق ِبحذوف مفعول مطلق أي محال كالذي محلته على الذين 
ماض مبيّن على السكون و)التاء( ضمري فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به )على( حرف جّر 

)محلته(, )من قبل( جاّر وجمرور متعّلق  )الذين( اسم موصول مبيّن يف حمّل جّر متعّلق ب
ِبحذوف الصلة و)نا( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه )ربّنا( مثل األول )الواو( عاطفة )ال 

ِتّمل( مثل ال ِتمل )نا( مفعول به )ما( اسم موصول مبيّن يف حمّل نصب مفعول به ثان 
ّل نصب )لنا( مثل هلا , )ال( نافية للجنس )طاقة( اسم ال مبيّن على الفتح يف حم«1733»

متعّلق ِبحذوف خرب ال )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ِبحذوف حال 
من الضمري نا, أي: ال ِتّملنا أمرا ال نطيقه معّذبني به )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة 

رت تقديره )اعف( فعل أمر مبيّن على حذف حرف العّلة وهو للدعاء, والفاعل ضمري مست
أنت )عن( حرف جّر و)نا( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )اعف(, )اغفر( مثل اعف مبيّن 

على السكون )لنا( مثل عنا ومتعّلق ب )اغفر(, )ارحم( مثل اعف مبيّن على السكون و)نا( 
ضمري مفعول به )أنت( ضمري بارز منفصل مبيّن على الفتح يف حمّل رفع مبتدأ )موىل( خرب 

عالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف و)نا( مضاف إليه )الفاء( للسببّية احملضة مرفوع و 
)انصرنا( مثل ارمحنا )على القوم( جاّر وجمرور متعّلق ب )انصر( )الكافرين( نعت « 1732»

 للقوم جمرور مثله وعالمة اْلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

َها َما اْكَتَسَبْت َرب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا إن نَِّسينَ )- ُ نَ ْفساً إالَّ وْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت وَعَلي ْ ا ال ُيَكلُِّف اَّللَّ
ملا نزل قوله تعاىل } وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو  :-رمحه هللا-قال السعدي -َأْو َأْخطَْأنَا( 

سلمني ملا تومهوا أن ما يقع يف القلب من األمور ذلك على امل ختفوه ُياسبكم به هللا { شق
الالزمة والعارضة املستقرة وغريها مؤاخذون به, فأخربهم هبذه اآلية أنه ال يكلف نفسا إال 

وسعها أي: أمرا تسعه طاقتها, وال يكلفها ويشق عليها, كما قال تعاىل } ما جعل عليكم 
                                                           

 أو هو حرف مصدري, واملصدر املؤّول يف حمّل جّر بالكاف متعّلق ِبصدر حمذوف ..- 1737
 جيوز أن يكون نكرة موصوفة يف حمّل نصب مفعول به, واْلملة بعده يف حمّل نصب صفة. - 1733
 وهي عاطفة للسبّية عند من جييز عطف اإلنشاء على اخلرب أو اخلرب على اإلنشاء.- 1732
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من األمور اليت تشق على النفوس, بل يف الدين من حرج { فأصل األوامر والنواهي ليست 
هي غذاء لألرواح ودواء لألبدان, ومحية عن الضرر, فاهلل تعاىل أمر العباد ِبا أمرهم به رمحة 

وإحسانا, ومع هذا إذا حصل بعض األعذار اليت هي مظنة املشقة حصل التخفيف 
املريض واملسافر والتسهيل, إما بإسقاطه عن املكلف, أو إسقاط بعضه كما يف التخفيف عن 

وغريهم, مث أخرب تعاىل أن لكل نفس ما كسبت من اخلري, وعليها ما اكتسبت من الشر, فال 
تزر وازرة وزر أخرى وال تذهب حسنات العبد لغريه, ويف اإلتيان ب  "كسب "يف اخلري الدال 

ب على أن عمل اخلري ُيصل لإلنسان بأدىن سعي منه بل ِبجرد نية القلب وأتى ب  "اكتس
"يف عمل الشر للداللة على أن عمل الشر ال يكتب على اإلنسان حىت يعمله وُيصل 

سعيه, وملا أخرب تعاىل عن إميان الرسول واملؤمنني معه وأن كل عامل سيجازى بعمله, وكان 
 اإلنسان عرضة للتقصري واخلطأ والنسيان.

:وأخرب أنه ال يكلفنا إال ما نطيق وتسعه قوتنا, أخرب عن دعاء املؤمنني -رمحه هللا -مث قال 
بذلك, وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن هللا قال: قد فعلت. إجابة هلذا الدعاء, فقال 

} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول القلب عن ما 
أمر به فيرتكه نسيانا, واخلطأ: أن يقصد شيئا جيوز له قصده مث يقع فعله على ما ال جيوز له 

فعله: فهذان قد عفا هللا عن هذه األمة ما يقع هبما رمحة هبم وإحسانا, فعلى هذا من صلى 
يف ثوب مغصوب, أو جنس, أو قد نسي جناسة على بدنه, أو تكلم يف الصالة ناسيا, أو 

اسيا, أو فعل حمظورا من حمظورات اإلحرام اليت ليس فيها إتالف ناسيا, فإنه فعل مفطرا ن
معفو عنه, وكذلك ال ُينث من فعل احمللوف عليه ناسيا, وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو 

ماال فليس عليه إمث, وإمنا الضمان مرتب على جمرد اإلتالف, وكذلك املواضع اليت َتب فيها 
 (1737) سان ناسيا مل يضر.اه التسمية إذا تركها اإلن

ْلَنا َما ال طَاقَ - َنا إْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى اَلِذيَن ِمن قَ ْبِلَنا َرب ََّنا وال ُِتَمِّ َة لََنا بِِه ) َرب ََّنا وال َِتِْمْل َعَلي ْ
 -قال ابن العثيمني-رِيَن(واْعُف َعنَّا واْغِفْر لََنا واْرمَحَْنا أَنَت َمْوالنَا فَانُصْرنَا َعَلى الَقْوِم الَكافِ 

قوله تعاىل: } ربنا وال ِتمل علينا إصراً {: أتى بالواو ليفيد أن هذه  يف بياهنا : -رمحه هللا

                                                           
 121/  1مؤسسة الرسالة) الناشر : -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -1737

) 
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اْلملة معطوفة على اليت قبلها؛ وكرر النداء تربكاً هبذا االسم الكرمي, وتعطفاً على هللا سبحانه 
هو الشيء الثقيل الذي يثقل على « اإلصر»وتعاىل؛ ألن هذا من أسباب إجابة الدعاء؛ و 

 اإلنسان من التكاليف, أو العقوبات.
 قوله تعاىل: } كما محلته على الذين من قبلنا { أي اليهود, والنصارى, وغريهم.

قوله تعاىل: } ربنا وال ِتملنا ما ال طاقة لنا به { أي ال قدرة لنا على ِتمله من األمور 
 الشرعية, والكونية.

واعف عنا { أي َتاوز عما قصرنا فيه من الواجبات؛ } واغفر لنا { أي قوله تعاىل: } 
َتاوز عما اقرتفناه من السيئات؛ } وارمحنا { أي تفضل علينا بالرمحة حىت ال نقع يف فعل 

 حمظور, أو يف هتاون يف مأمور.
وقد قوله تعاىل: } أنت موالنا {: اْلملة هنا خربية مكونة من مبتدأ, وخرب كالمها معرفة؛ 

قال علماء البالغة: إن اْلملة املكونة من مبتدأ, وخرب كالمها معرفة تفيد احلصر؛ واملراد: 
 متويل أمورنا.

قوله تعاىل: } فانصرنا على القوم الكافرين { الفاء هنا للتفريع؛ يعين فبواليتك اخلاصة انصرنا 
 (1736) فر.اه أي اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام يف كل كا -على القوم الكافرين 

 
أنتهي حبمد هللا تفسري سورة البقرة كاملة ويليها بعد بيان فوائدها وأحكامها سورة 

 آل عمران وهللا املستعان
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( 727/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1736
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 فوائد وأحكام سورة البقرة
إن هذه  :-رمحه هللا –( 1738ِتتوي سورة البقرة علي فوائد وأحكام مجة حيت قال ابن عريب)

السورة من أعظم سور القرآن ؛ مسعت بعض أشياخي يقول : فيها ألف أمر , وألف هني , 
 (1739.اه  )وألف حكم , وألف خرب

قلت:وهذا حق فهي أعظم سور القرآن واطوهلم وفيها فوائد وأحكام عظيمة وكثرية جداً  يف 
 مجيع فروع العلم من فقه وسرية وعقيدة ..اخل 

اهنا مجيعا من أجل ذلك وتيسرياً علي املسلمني قمت بتقسيمها ومن الصعب حصرها وبي
وهتذيبها ايل أبواب وبينت فوائد اآليات وأحكامها أن وجدت وأجتهدت قدر األمكان عدم 

 اليت ذكرها أهل العلمالتطويل واالقتصار علي أهم الفوائد واألحكام املستخلصة من اآليات 
ليحيط وكل مافيها هام مع الشرح والبيان  خلفاً الثقات من أهل السنة واْلماعة سلفاً و 

األحكام علماً وفقهاً وقد أكرر بعض الفوائد اليت ذكرهتا يف سياق  وأالقاريء املسلم بالفوائد 
التفسري سلفاً ألمهيتها هنا من جهة وللتذكري هبا من جهة أخري وهللا املستعان وعليه 

 التكالن.
 وعداوة الشيطان جهو باب ماجاء يف خلق آدم وز 

ِإْذ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأىَب َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن }   
(73) } 

 :-رمحه هللا -قال  ابن عريب- 

                                                           
 سبق الرتمجة له يف تفسري الفاِتة  - 1738
 (    1/12)  - أبو بكر بن العريبأحكام القرآن حملمد بن عبد هللا انظر- 1739
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ما اتفقت األمة على أن السجود آلدم مل يكن سجود عبادة , وإمنا كان على أحد وجهني : إ
سالم األعاجم بالتكفي واالحنناء والتعظيم , وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت املقدس 

 , وهو األقوى ؛ لقوله يف اآلية األخرى : } فقعوا له ساجدين { .
ومل يكن على معىن التعظيم ؛ وإمنا صدر على وجه اإللزام للعبادة , واختاذه قبلة , وقد نسخ 

  (1727) اه هذه امللة . هللا تعاىل مجيع ذلك يف
 

 ({77}َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة )
 ذكر ابن العثيمني من فوائد هذه الىية ما خمتصره:-

إثبات القول هلل عّز وجّل, وأنه حبرف, وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصاحل من * 
من بعدهم؛ يؤخذ كونه حبرف من قوله تعاىل: } إين الصحابة, والتابعني, وأئمة اهلدى 

جاعل يف األرض خليفة {؛ ألن هذه حروف؛ ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب املالئكة 
ِبا يسمعونه؛ وإثبات القول هلل على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعاىل؛ بل هو من أعظم 

شرعاً؛ مىت شاء؛ وكيف شاء؛ صفات الكمال: أن يكون عّز وجّل متكلماً ِبا شاء كوناً, و 
فكل ما ُيدث يف الكون فهو كائن بكلمة } كن {؛ لقوله تعاىل: }إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن 

[ ؛ وكل الكون مراد له قدراً؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه 82يقول له كن فيكون{ ]يس: 
 الذي أوحاه إىل رسله, وأنبيائه..

يوجه هللا تعاىل وجه إليهم اخلطاب, وأجابوا؛ وال ميكن أن أن املالئكة ذو عقول؛ وجهه أن  *
ْهنا  اخلطاب إال إىل من يعقله؛ وال ميكن أن جييبه إال من يعقل الكالَم, واْلواَب عليه؛ وإمنا نب َّ

 (1721اه  )على ذلك؛ ألن بعض أهل الزيغ قالوا: إن املالئكة ليسوا عقالء..
إين جاعل يف األرض خليفة { يعم آدم وبنيه ؛ وقوله : }  :-رمحه هللا–وقال ابن تيمية  -

لكن االسم متناول آلدم عينا , كقوله : } لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي { وقوله : } 
 :-رمحه هللا -خلق اإلنسان من صلصال كالفخار , وخلق اْلان من مارج من نار { مث قال

                                                           
 (    29/ 1) -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1727
 (  97/ 7مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1721
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ة , } كان النيب صلى هللا عليه وسلم " واخلليفة " هو من كان خلفا عن غريه فعيلة ِبعىن فاعل
 إذا سافر يقول :

اللهم أنت الصاحب يف السفر , واخلليفة يف األهل { وقال صلى هللا عليه وسلم : } من 
 جهز غازيا فقد غزا , ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا { 

 -رمحه هللا -وأضاف
فرح املخلفون ِبقعدهم  ويف القرآن : } سيقول لك املخلفون من األعراب { وقوله : }

 خالف رسول هللا { .
 واملراد " باخلليفة " أنه خلف من كان قبله من اخللق .

واخللف فيه مناسبة , كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؛ ألنه 
عمرة أو خلفه على أمته بعد موته , وكما كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سافر حلج أو 

غزوة يستخلف على املدينة من يكون خليفة له مدة معينة , فيستخلف تارة ابن أم 
  (1727) ( , وتارة غريه , واستخلف علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك .اه 1722مكتوم)

اِء َهُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم }َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوين بَِأمسَْ 
 ({71َصاِدِقنَي )

 ذكر ابن العثيمني من فوائد هذه الىية يف تفسريه ما خمتصره:-
بيان أن هللا تعاىل قد ميّن على بعض عباده بعلم ال يعلمه اآلخرون؛ وجهه: أن هللا علم  *

 آدم أمساء مسميات كانت حاضرة, واملالئكة َتهل ذلك..
أن اللغات توقيفية . وليست َتريبية؛ "توقيفية" ِبعىن أن هللا هو الذي علم الناس إياها؛  *

ولوال تعليم هللا الناَس إياها ما فهموها؛ وقيل: إهنا "َتريبية" ِبعىن أن الناس كوَّنوا هذه 

                                                           
االصم: صحايب, شجاع.   م( عمرو بن قيس بن زائدة بن 737 - 777ه  =  27 - 777ابن أم مكتوم ) - 1722

كان ضرير البصر. أسلم ِبكة, وهاجر إىل املدينة بعد وقعة بدر. وكان يؤذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة, 
مع بالل. وكان النيب يستخلفه على املدينة, يصلي بالناس, يف عامة غزواته. وحضر حرب القادسية ومعه راية سوادء 

االعالم -ورجع بعدها إىل املدينة, فتويف فيها, قبيل وفاة عمر بن اخلطاب. -وهو أعمى  -تل وعليه درع سابغة, فقا
 2/87للزركلي 

 (    72/37) -جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية انظر-- 1727
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احلروف واألصوات من التجارب, فصار اإلنسان أوالً أبكم ال يدري ماذا يتكلم, لكن 
وت الرعد, يسمع حفيف األشجار, يسمع صوت املاء وهو يسيح على األرض, يسمع ص

وما أشبه ذلك؛ فاختذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده؛ ولكن هذا غري صحيح؛ والصواب 
أن اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثري منها كسيب َترييب يعرفه الناس من جمريات األحداث؛ 

اء من قبل, مث ُيدث الناس هلا أمساء؛ إما من ولذلك َتد أن أشياء ِتدث ليس هلا أمس
 (1723)التجارب, أو غري ذلك من األشياء..اه 

يدل على أنه علم األمساء كلها آلدم , أعين األجناس  :-رمحه هللا–(1722)وقال اْلصاص -
ِبعانيها لعموم اللفظ يف ذكر األمساء وقوله : } مث عرضهم على املالئكة { فيه داللة على 

أنه أراد أمساء ذريته على ما روي عن الربيع بن أنس , إال أنه قد روي عن ابن عباس وجماهد 
 فظ يوجب ذلك .أنه علمه أمساء مجيع األشياء وظاهر الل

فإن قيل : ملا قال } عرضهم { دل على أنه أمساء من يعقل ؛ ألن " هم " إمنا يطلق فيما 
 يعقل دون ما ال يعقل .

قيل له : ملا أراد ما يعقل وما ال يعقل جاز تغليب اسم ما يعقل , كقوله تعاىل : } خلق كل 
جلني ومنهم من ميشي على دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي على ر 

 أربع { ملا دخل يف اْلملة من يعقل أجرى اْلميع جمرى واحدا .
وهذه اآلية تدل على أن أصول اللغات كلها توقيف من هللا تعاىل آلدم عليه السالم عليها 

 على اختالفها , وأنه علمه إياها ِبعانيها إذ ال فضيلة يف معرفة األمساء دون املعاين .
على شرف العلم وفضيلته ؛ ألنه تعاىل ملا أراد إعالم املالئكة فضيلة آدم علمه وهي داللة 

األمساء ِبعانيها حىت أخرب املالئكة هبا ومل تكن املالئكة علمت منها ما علمه آدم فاعرتفت له 
 (1727)بالفضل يف ذلك.اه 

                                                           
 (  7/69مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1723
م( أمحد بن علي الرازي, أبو بكر اْلصاص: فاضل من أهل  987 - 916=  ه  767 - 772اْلصاص) - 1722

 الري, سكن بغداد ومات فيها.
ط( وكتابا يف )أصول  -انتهت إليه رئاسة احلنفية. وخوطب يف أن يلي القضاء فامتنع. وألف كتاب )أحكام القرآن 

 (1/161االعالم للزركلي)-خ( مصور, يف معهد املخطوطات بالقاهرة.  -الفقه 
 (    1/76) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1727
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َها َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما َوال تَ ْقَربَا َهِذِه } َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة وَُكال  ِمن ْ
َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمنَي( )البقرة:  ( { .72الشَّ

فائدة جليلة قال ما نصه: أن النكاح سنة قدمية منذ خلق هللا -رمحه هللا–ذكر ابن العثيمني -
وله تعاىل: }ولقد أرسلنا رسالً آدم, وبقيت يف بنيه من الرسل, واألنبياء, ومن دوهنم, كما ق

 (78من قبلك وجعلنا هلم أزواجاً وذرية{ )الرعد: 
 فإن قال قائل: زوجته بنت من"..
 فاْلواب: أهنا خلقت من ضلعه..

 فإن قال: إذاً تكون بنتاً له, فكيف يتزوج ابنته"..
ين آدم فاْلواب: أن هلل تعاىل أن ُيكم ِبا شاء؛ فكما أباح أن يتزوج األخ أخته من ب

 (1726)اه األولني؛ فكذلك أباح أن يتزوج آدم من خلقها هللا من ضلعه..
أن هذه القصة العظيمة ذكرها هللا يف كتابه يف  :-رمحه هللا -وللسعدي فائدة أخري قال -

مواضع كثرية صرُية ال ريب فيها وال شك , وهي من أعظم القصص اليت اتفقت عليها 
ية , واعتقدها مجيع أتباع األنبياء من األولني واآلخرين , الرسل , ونزلت هبا الكتب السماو 

حىت نبغت يف هذه األزمان املتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا مجيع ما جاءت به الرسل , 
وأنكروا وجود الباري , ومل يثبتوا من العلوم إال العلوم الطبيعية اليت وصلت إليها معارفهم 

الذي هو أبعد املذاهب عن احلقيقة شرعا وعقال أنكروا القاصرة . فبناء على هذا املذهب 
آدم وحواء , وما ذكره هللا ورسوله عنهما , وزعموا أن هذا اإلنسان كان حيوانا قردا , أو 

شبيها بالقرد , حىت ارتقى إىل هذه احلال املوجودة , وهؤالء اغرتوا بنظرياهتم اخلاطئة املبنية 
تركوا ألجلها مجيع العلوم الصحيحة , خصوصا ما على ظنون عقول من أصلها فاسدة , و 

 جاءهتم به الرسل , وصدق عليهم قوله تعاىل :
ا َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ يَِّناِت َفرُِحوا ِبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا بِِه يَ  ْستَ ْهزُِئوَن } فَ َلمَّ

[ . وهؤالء أمرهم ظاهر ْلميع املسلمني , وْلميع املثبتني وجود الباري , 87{ ]غافر : 
على بعض املسلمني من هذا املذهب الدهري يعلمون أهنم أضل الطوائف , ولكن تسرب 

بعض اآلثار والفروع املبنية على هذا القول , إذ فسر طائفة من العصريني سجود املالئكة 

                                                           
 (  7/87مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1726
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آلدم أن معناه تسخري هذا العامل لآلدميني , وأن املواد األرضية واملعدنية وحنوها قد سخرها 
يسرتيب مؤمن باهلل واليوم اآلخر أن  هللا لآلدمي , وأن هذا هو معىن سجود املالئكة , وال

هذا مستمد من ذلك الرأي األفن , وأنه ِتريف لكتاب هللا , ال فرق بينه وبني ِتريف 
الباطنية والقرامطة , وأنه إذا أولت هذه القصة إىل هذا التأويل توجه نظري هذا التحريف 

 -شيء وهدى ورمحة بعدما كان تبيانا لكل  -لغريها من قصص القرآن , وانقلب القرآن 
رموزا ميكن كل عدو لإلسالم أن يفعل هبا هذا الفعل , فيبطل بذلك القرآن , وتعود هدايته 

 (1728 )اهإضالال , ورمحته نقمة , سبحانك , هذا هبتان عظيم .
من أحكام هذه اآلية ما خمتصره: ومل يكن أكلهما للشجرة  -رمحه هللا-وذكر اْلصاص -

ة من وجهني : أحدمها : أهنما نسيا الوعيد وظنا أنه هني معصية كبرية بل كانت صغري 
 استحباب ال إجياب , وهلذا قال : } فنسي ومل جند له عزما { .

 (1729)اه والثاين : أنه أشري هلما إىل شجرة بعينها وظنا املراد العني وكان املراد اْلنس.
َها فََأْخَرَجُهَما ممَّا   } ْيطَاُن َعن ْ َُما الشَّ َكانَا ِفيِه َوقُ ْلَنا اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوى َوَلُكْم يف َفَأَزهلَّ

 ( {77اأْلَْرِض ُمْستَ َقرى َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي )
 ذكر ابن العثيمني من فوائد اآلية مايلي:-

إضافة الفعل إىل املتسبب له؛ لقوله تعاىل: } فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه  *
وقد ذكر الفقهاء . رمحهم هللا . أن املتسبب كاملباشر يف الضمان, لكن إذا اجتمع {؛ 

متسبب ومباشر متكن إحالة الضمان عليه فالضمان على املباشر؛ وإن مل متكن فالضمان 
على املتسبب؛ مثال األول؛ أن ُيفر بئراً, فيأِت شخص, فيدفع فيها إنساناً, فيهلك: 

الثاين: أن يلقي شخصاً بني يدي أسد, فيأكله: فالضمان على  فالضمان على الدافع؛ ومثال
 امللقي . ال على األسد..

أن قول هللا تعاىل يكون شرعياً, ويكون قدرياً؛ فقوله تعاىل: } يا آدم اسكن أنت وزوجك  *
اْلنة وكال منها {: هذا شرعي؛ وقوله تعاىل: } وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو {: 

                                                           
 (   727)ص/ -تيسرياللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي انظر - 1728
 (    7/772) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1729
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ألنه سبحانه وتعاىل يعلم أنه لو عاد األمر إليهما ملا هبطا؛ وُيتمل أن الظاهر أنه كوين؛ 
 يكون قوالً شرعياً؛ لكن األقرب عندي أنه قول كوين . وهللا أعلم..

 أن اْلنة يف مكان عاٍل؛ لقوله تعاىل: } اهبطوا {؛ واهلبوط يكون من أعلى إىل أسفل.. *
أنه ال ميكن العيش إال يف األرض لبين آدم؛ لقوله تعاىل: } ولكم يف األرض مستقر ومتاع  *

إىل حني {؛ ويؤيد هذا قوله تعاىل: }فيها ِتيون وفيها متوتون ومنها خترجون{ ]األعراف: 
[ ؛ وبناًء على ذلك نعلم أن حماولة الكفار أن يعيشوا يف غري األرض إما يف بعض 22

بعض املراكب حماولة يائسة؛ ألنه البد أن يكون مستقرهم  الكواكب, أو يف
 (1777)األرض.اه 

فقد أخرب أنه سبحانه أمرهم باهلبوط وأن بعضهم عدو  :-رمحه هللا-وأضاف ابن تيمية -
لبعض مث قال : } ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني { . وهذا يبني أهنم مل يكونوا يف 

فإهنم لو كانوا يف األرض وانتقلوا إىل أرض أخرى كانتقال  األرض وإمنا أهبطوا إىل األرض ؛
قوم موسى من أرض إىل أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إىل حني يف األرض قبل اهلبوط 

 (1771) اه .وبعده 
َها فََأْخَرَجُهَما ممَّا َكانَا ِفيِه ) } ْيطَاُن َعن ْ َُما الشَّ  ( {77َفَأَزهلَّ

 فوائد اآلية:من -رمحه هللا–قال ابن العثيمني -
إضافة الفعل إىل املتسبب له؛ لقوله تعاىل: } فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 

{؛ وقد ذكر الفقهاء . رمحهم هللا . أن املتسبب كاملباشر يف الضمان, لكن إذا اجتمع 
متسبب ومباشر متكن إحالة الضمان عليه فالضمان على املباشر؛ وإن مل متكن فالضمان 

لى املتسبب؛ مثال األول؛ أن ُيفر بئراً, فيأِت شخص, فيدفع فيها إنساناً, فيهلك: ع
فالضمان على الدافع؛ ومثال الثاين: أن يلقي شخصاً بني يدي أسد, فيأكله: فالضمان على 

 (1772)امللقي . ال على األسد..اه 
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوى } يَا أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيِّبً  ا َواَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ

 { (178ُمِبنٌي )
                                                           

 (  7/89مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -مد العثيمني تفسري العالمة حم -1777
 (    3/738) -جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1771
 (    7/89) -اصول التفسري حملمد بن العثيمني انظر- 1772
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 :قال-رمحه هللا-ابن العثيمني من  فوائد هذه اآلية ماذكره -
ِترمي اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعاىل: } وال تتبعوا خطوات الشيطان {؛ واملعىن: أن ال 

يف آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء, واملنكر؛ وما   نتبع الشيطان يف سريه؛ ألن هللا بني
كان كذلك فإنه ال ميكن لعاقل أن يتبعه؛ فال يرضى أحد أن يتبع الفحشاء واملنكر؛ وأيضاً 

[ , مث قال تعاىل: } 7الشيطان لنا عدو, كما قال تعاىل: }إن الشيطان لكم عدو{ ]فاطر: 
عدوه؛ إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر,  فاختذوه عدواً {؛ وال أحد من العقالء يتبع

أن يتابعه اإلنسان يف  -فضالً عن مقتضى اإلميان  -وكان عدواً لنا, فليس من العقل 
وهي عظائم  -« الفحشاء»؛ وخطوات الشيطان بيَّنها هللا عّز وجّل: يأمر ب  -خطواته 

ة فهي من خطوات وهو ما دوهنا من املعاصي؛ فكل معصي -« املنكر»الذنوب؛ و 
الشيطان؛ سواء كانت تلك املعصية من فعل احملظور, أو من ترك املأمور, فإهنا من خطوات 

الشيطان؛ لكن هناك أشياء بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أهنا من فعل الشيطان, ونص 
عليها بعينها, مثل: األكل بالشمال, والشرب بالشمال, واألخذ بالشمال, واإلعطاء 

(؛ 1777ل؛ وكذلك االلتفات يف الصالة اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد)بالشما
فهذه املنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغري املنصوص عليها يقال فيها: كل معصية فهي من 

 (1773)خطوات الشيطان.اه 
ُ يَِعدُُكْم مَ  ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواَّللَّ ُ َواِسٌع }الشَّ ْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواَّللَّ

 ٌ({ 278َعِليم)
 من فوائد اآلية ما ذكره ابن العثيمني منها: - 

وعلى هذا  -إذا بُعد « شطن»} الشيطان { اسم من أمساء إبليس؛ قيل: إنه مشتق من *
إذا تغيظ, وغضب؛ ألن صفته هو التغيظ, « شاط»فالنون أصلية؛ وقيل: إنه مشتق من 

إذا بعد؛ بدليل أنه « شطن»والغضب, واحلمق, واْلهل؛ ولكن األول أقرب: أنه من 
 فيه للجنس؛ فليس خاصاً بشيطان واحد.« أل»مصروف؛ و 

                                                           
باب االلتفات يف  -( 679الذي أخرجه البخاري) برقم/-رضي هللا عنها -يشري املصنف حلديث عائشة - 1777

ومتام متنه" سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االلتفات يف الصالة فقال هو اختالس خيتلسه الشيطان  -الصالة
 من صالة العبد "

 (  197/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1773
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أن للشيطان تأثرياً على بين آدم إقداماً, أو إحجاماً؛ أما اإلقدام: فيأمره بالزىن مثاًل, ويزين * 
بالبخل, ويعده الفقر لو أنفق؛ وحينئٍذ ُيجم عن  له حىت يُ ْقدم عليه؛ وأما اإلحجام: فيأمره

 اإلنفاق.
البشرى ملن أنفق باملغفرة, والزيادة؛ لقوله تعاىل: } وهللا يعدكم مغفرة منه وفضاًل { ؛ * 

شتان ما بني الوعدين: } الشيطان يعدكم الفقر {؛ } وهللا يعدكم مغفرة منه وفضاًل {؛ 
 ؛ املغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة املال يف بركته, ومنائه.فاهلل يعدنا بشيئني: املغفرة, والفضل

فإن قال قائل: كيف يزيد هللا تعاىل املنِفق فضالً وحنن نشاهد أن اإلنفاق ينقص املال حساً؛ 
 فإذا أنفق اإلنسان من العشرة درمهاً صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة"

ظاهر؛ فإن احلسنة بعشر أمثاهلا إىل  فاْلواب: أما بالنسبة لزيادة األجر يف اآلخرة فاألمر
وال يقبل هللا إال  -سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية؛ ومن تصدق ِبا يعادل مترة من طيب 

فإن هللا يربيها له حىت تكون مثل اْلبل؛ وأما بالنسبة للزيادة احلسية يف الدنيا فمن  -الطيب 
 عدة أوجه:

 زق مل خيطر له على بال؛ فيزداد ماله.الوجه األول: أن هللا قد يفتح لإلنسان باب ر 
الوجه الثاين: أن هذا املال رِبا يقيه هللا سبحانه وتعاىل آفات لوال الصدقة لوقعت فيه؛ وهذا 

 مشاهد؛ فاإلنفاق يقي املال اآلفات.
الوجه الثالث: الربكة يف اإلنفاق حبيث ينفق القليل, وتكون مثرته أكثر من الكثري؛ وإذا نُزعت 

ن اإلنفاق فقد ينفق اإلنسان شيئاً كثرياً يف أمور ال تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا شيء الربكة م
 (1772اه )مشاهد.

 باب ما جاء يف الذكر والدعاء 
ًة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا )  ({ 128} َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمَّ

 ذكره ابن العثيمني:من فوائد اآلية ما  -
أن اإلنسان مفتقر إىل تثبيت هللا؛ وإال هلك؛ لقوله تعاىل: } واجعلنا مسلمني {؛ فإهنما  *

مسلمان بال شك: فهما نبيَّان؛ ولكن ال يدوم هذا اإلسالم إال بتوفيق هللا؛ قال هللا سبحانه 

                                                           
 (  2/262لكتاب : موقع العالمة العثيمني ) مصدر ا-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1772
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إليهم شيئاً قلياًل  : }ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن-صلي هللا عليه وسلم–وتعاىل للرسول 
 [ .62, 63* إذاً ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات{ ]اإلسراء: 

أنه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته يف الدعاء؛ ألن الذرية الصاحلة من آثار اإلنسان  *
يف آية  -عليه السالم–الصاحلة؛ لقوله تعاىل: } ومن ذريتنا أمة مسلمة لك {؛ وقال إبراهيم 

بين وبيّن أن نعبد األصنام {؛ فالذرية صالحها هلا شأن كبري بالنسبة أخرى: } واجن
 (1777)لإلنسان.اه 

 ( {122}فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم )
 : -رمحه هللا -قال اْلصاص-

 قد تضمن األمر بذكر هللا تعاىل , وذكرنا إياه على وجوه .
أذكركم برمحيت " , وقيل فيه : وقد روي فيه أقاويل عن السلف , قيل فيه : اذكروين بطاعيت 

" اذكروين بالثناء بالنعمة أذكركم بالثناء بالطاعة " وقيل : اذكروين بالشكر أذكركم بالثواب " 
 وقيل فيه : " اذكروين بالدعاء أذكركم باإلجابة " .

 واللفظ حمتمل هلذه املعاين , ومجيعها مراد هللا تعاىل لشمول اللفظ واحتماله إياه .
: ال جيوز أن يكون اْلميع مراد هللا تعاىل بلفظ واحد ؛ ألنه لفظ مشرتك ملعان فإن قيل 

 خمتلفة قيل له : ليس كذلك ؛ ألن مجيع وجوه الذكر على اختالفها راجعة إىل معىن واحد .
فهو كاسم اإلنسان يتناول األنثى والذكر , واألخوة تتناول اإلخوة املتفرقني , وكذلك الشركة 

 وقع على معان خمتلفة فإن الوجه الذي مسي به اْلميع معىن واحد .وحنوها , وإن 
وكذلك ذكر هللا تعاىل ملا كان املعىن فيه طاعته , والطاعة تارة بالذكر باللسان , وتارة بالعمل 

باْلوارح , وتارة باعتقاد القلب , وتارة بالفكر يف دالئله وحججه , وتارة يف عظمته , وتارة 
ا مجيع بدعائه ومسألته , جاز إرادة اْلميع بلفظ واحد , كلفظ الطاعة نفسها جاز أن يراد هب

الطاعات على اختالفها إذا ورد األمر هبا مطلقا حنو قوله تعاىل : } أطيعوا هللا وأطيعوا 
 (1776)اه  الرسول { وكاملعصية جيوز أن يتناول مجيعها لفظ النهي .

 ( {187}َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب  )

                                                           
 (  3/21مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1777
 (    1/228) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1776
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 ايلي:من فوائد اآلية م -رمحه هللا-ذكر ابن العثيمني-
تشريفاً, رأفة هللا عز وجل؛ لقوله تعاىل: } وإذا سألك عبادي {, حيث أضافهم إىل نفسه * 

 وتعطفاً عليهم.
إثبات قرب هللا سبحانه وتعاىل؛ واملراد قرب نفسه؛ ألن الضمائر يف هذه اآلية كلها ترجع  *

إىل هللا؛ وعليه فال يصح أن ُيمل القرب فيها على قرب رمحته, أو مالئكته؛ ألنه خالف 
ظاهر اللفظ, ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل؛ مث قرب هللا عز وجل هل هو خاص ِبن 

؛ أو هو عام" على قولني؛ والراجح أنه خاص ِبن يعبده, أو يدعوه؛ ألنه مل يعبده, أو يدعوه
 اه يَرد وصف هللا به على وجه مطلق؛ وليس كاملعية اليت تنقسم إىل عامة, وخاصة.

: فأهل السموات يسألونه وأهل األرض يسألونه, -رمحه هللا -(1778وأضاف ابن تيمية) -
ع كالم هذا, وال يغلطه اختالف أصواهتم وهو سبحانه ال يشغله مسع كالم هذا عن مس

ولغاهتم, بل يسمع ضجيج األصوات, باختالف اللغات, على تفنن احلاجات, وال يربمه 
إحلاح امللحني, بل ُيبُّ اإلحلاح يف الدعاء. وقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم إذا سألوا 

 عليه وسلم بإجابتهم كما النيب صلى هللا عليه وسلم عن األحكام أمر رسول هللا صلى هللا
{, )189: 2قال تعاىل ) (: 219: 2( }َيْسأَُلوَنَك َعْن اأْلِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ

ْهِر احلََْراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل 216: 2}َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو{, ) ( }َيْسأَُلوَنَك َعْن الشَّ
 ٌل ِفيِه َكِبرٌي{ إىل غري ذلك من مسائلهم.ِقَتا

(: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب 187: 2فلما سألوه عنه سبحانه وتعاىل قال: )
اِعي ِإَذا َدَعاِن{ فلم يقل سبحانه: "فقل", بل قال تعاىل: }فَِإيّنِ َقرِيٌب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 (1779)اِع{ فهو قريب من عباده.اه ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ 
 ({277}فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اَّللََّ )

 عن فوائدها وأحكامها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال ابن تيمية -
فأمر سبحانَه الناَس إذا أفاضوا من عرفات أن يذكروه عند املشعر احلرام, وهو مزدلفة كلها 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -بالسنة واتفاق العلماء, كما قال النيب  يف عرفة: "هذا املوقف,  -َصلَّى اَّللَّ

                                                           
 سبق الرتمجة له يف تفسري الفاِتة - 1778
 (  269-3/268العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1779
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دلفة كلها وعرفة كلها موقف, وارفعوا عن بطن ُعَرنَة". وقال يف مزدلفة: "هذا املوقف, ومز 
ر". وقال: "مىن كلها َمْنحر, وفجاُج مكة كلها منحر".. وأمر  موقف, وارفعوا عن بطن حُمَسَّ

الناس بقضاء مناسكهم أي إمتامها وإكماهلا. وأمرهم أن يذكروه يف أيام معدودات, وهّن أيام 
 كّل مَجرتَ نْي. التشريق, وفيها يُرَمى اْلماُر الثالث, ويُذكَر هللاُ عند رمي اْلمار بدعاٍء بنيَ 

ومزدلفُة املبيُت هبا والوقوُف هبا وَرْمُي اْلمار ِبىًن واجب عند العلماء قاطبة, ومنهم من جعَل 
 الوقوَف ِبزدلفَة ركًنا.

فهذا الذي وقَف بعرفَة إن مل يفعل ما أمره هللا من هذه األعمال فقد عصى هللا ورسوَله, 
ا, فهو أيًضا عاٍص هلل وَترَك ما أوجَبه هللا. وإن فَ َعَل ذلك  بغري إحرام, وقال: كنُت حاجًّ

ورسوله, فإن هذه هي أفعال احلج, وليس لإلنسان أن يأِت بالعبادة بال َقْصِد التعبد, فإّن 
هذا استهزاٌء بآيات هللا. وهو ِبنزلة من يقوُم ويَركُع ويقرأ ويسجد, ويقول: لسُت ُمصلًِّيا, فال 

 (1767) اه أحتاُج إىل وضوء.
 باب ما جاء يف الصرب والشكر والبالء 

اِبرِيَن ) } اَلِة ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّ  {( 127اْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّ
 : عقب قوله }فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم{.-رمحه هللا-(1761قال الكيا اهلراسى)-

 على وحدانيته.يدل على أن الصرب وفعل الصالة معونه يف التمسك بأدلة العقول الدالة 
ْنكر{ أخرب أن فعل الصالة لطف يف ترك 

ُ
َهى َعِن الَفْحَشاِء وامل وهو مثل قوله: }إنَّ الصَّالَة تَ ن ْ

 الفحشاء واملنكر, مث عقبه بقوله: }َوَلذِْكُر هللِا َأْكبَ ُر{.
يعين أن ذكر هللا تعاىل بالقلب يف دالئله أكرب من فعل الصالة, وأن فعل الصالة معونة يف 

 (1762)لتمسك هبذا الذكر ولطف يف إدامته.اه ا
 :-رمحه هللا-وأضاف ابن العثيمني-

فضيلة الصرب؛ ألنه يعني على األمور؛ والصرب ثقيل جداً على النفس؛ ألن اإلنسان إذا أصابه 
صلي هللا عليه –ضيق, أو بالء ثقل عليه ِتمله, فاحتاج إىل الصرب؛ وهلذا قال هللا تعاىل للنيب 

ك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا : } تل-وسلم
                                                           

 (    1/278) -جامع املسائل البن تيمية انظر-- 1767
 سبق الرتمجة له يف تفسري اْلزء الثاين- 1761
 (    1/16أحكام القرآن للكيا اهلراس)  انظر- 1762
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[ ؛ فقال تعاىل: } فاصرب { إشارة إىل أن هذا 39فاصرب إن العاقبة للمتقني { ]هود: 
الوحي الذي نزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم ُيتاج إىل صرب, وِتمل؛ ألنه سيجد من 

: } إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيالً * فاصرب حلكم ربك ينازع, ويضاد؛ ونظريه قوله تعاىل
[ ؛ إذاً الصرب شاق على النفوس؛ لكن 23, 27وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً { ]اإلنسان: 

جيب على اإلنسان أن يصرب؛ وهلذا من مل يوفق للصرب فاته خري كثري؛ والذي يصرب أيضاً 
ص, وحسن نية؛ وانتظار الفرج عبادة, وباب غالباً ينتظر الفرج ال سيما إذا صرب بإخال

واعلم أن النصر مع الصرب؛ وأن الفرج مع الكرب؛ »للفرج؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
(؛ ألنه إذا كان منتظراً للفرج هان عليه الصرب؛ ألنه يؤمل أن 1767«)وأن مع العسر يسراً 

ل األجر يف اآلخرة, ويؤمل الفرج يف األمور ستزول, وأن دوام احلال من احملال؛ فإذا كان يؤم
الدنيا هان عليه الصرب كثرياً؛ وهذه ال شك من اخلصال احلميدة اليت جاء هبا اإلسالم, ودليل 

على أن األمور تسهل بالصرب؛ مهما بلغتك األمور اصرب, فتهون؛ وهلذا جعل هللا الصرب 
 (1763)اه عوناً.

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن   ({122اخْلَْوِف َواْلُْوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنْ ُفِس َوالثََّمرَاِت )}َولََنب ْ
 ذكر ابن العثيمني من فوائد وأحكام اآلية  ما خمتصره:-

ابتالء العباد ِبا ذكر هللا من اخلوف, واْلوع, ونقص األموال, واألنفس, والثمرات, وهو * 
ء باالعتبار, واخلوف أن يقع هبم مثل ما وقع بالذين ملن وقع به ظاهر؛ ولغريهم يكون االبتال

 ابتلوا.
أن الناس ينقسمون عند املصائب إىل قسمني: صابر, وساخط؛ وقد جاء يف احلديث:  *

(؛ فالصرب على املصائب واجب؛ وقد 1762«)من رضي فله الرضا؛ ومن سخط فله السخط»
 ذكر العلماء أن لإلنسان عند املصيبة أربعة مقامات:

 املقام األول: الصرب      وهو واجب.

                                                           
 يف صحيح اْلامع . 2971حديث رقم :  انظر - 1767
 (  3/137العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1763
الصحيحة )  انظر( ,و  1277املشكاة ) وحسنه األلباين يف -رضي هللا عنه -أخرجه ابن ماجة  عن أنس - 1762

( ومتام متنه" عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال عظم اْلزاء مع عظم البالء وإن هللا إذا أحب قوما  137
 السخط . "ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله 
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املقام الثاين: الرضا      وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه, والصرب, أن الصابر يتجرع 
مرارة الصرب, ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه ُيبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن املصيبة 

 حاالً من الصابر. باردة على قلبه مل يتجرع مرارة الصرب عليه؛ فهو أكمل
 املقام الثالث: الشكر: بأن يشكر هللا على املصيبة.

 فإن قيل: كيف يشكره على املصيبة"
 فاْلواب: أن ذلك من وجوه:

منها: أن ينسبها إىل ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا إىل مصيبة الدين؛ فتكون 
 أهون؛ فيشكر هللا أن مل جيعل املصيبة يف األشد.

احتساب األجر على املصيبة بأنه كلما عظم املصاب كثر الثواب؛ وهلذا ذكروا عن ومنها: 
بعض العابدات أهنا أصيبت ِبصيبة, ومل يظهر عليها أثر اْلزع؛ فقيل هلا يف ذلك, فقالت: 

 إن حالوة أجرها أنستين مرارة صربها.
 صلى هللا عليه بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النيب -وهو حمرم  -املقام الرابع: السخط 

ليس منا من ضرب اخلدود, وشق اْليوب, ودعا بدعوى »وسلم: 
 (1766اه )(.1767«)اْلاهلية

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا َّلِلَِّ َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن )  ({127}الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
 : -رمحه هللا -قال اْلصاص-

وامللك له وأن له أن يبتليهم ِبا يشاء تعريضا منه لثواب يعين إقرارهم يف تلك احلال بالعبودية 
الصرب واستصالحا هلم ملا هو أعلم به , إذ هو تعاىل غري متهم يف فعل اخلري والصالح ؛ إذ  

 كانت أفعاله كلها حكمة .
ففي إقرارهم بالعبودية تفويض األمر إليه ورضى بقضائه فيما يبتليهم به ؛ إذ ال يقضي إال 

 قال تعاىل : } وهللا يقضي باحلق والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء { .باحلق كما 

                                                           
 باب ليس منا من ضرب اخلدود  -1213 برقم/-رضي هللا عنه -أخرجه البخاري عن عبد هللا  - 1767
 (  36) ص/ -شرح حديث جربيل للعالمة حممد العثيمني  انظر -1766
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وقال عبد هللا بن مسعود : " ألن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول لشيء قضاه هللا 
تعاىل ليته مل يكن " وقوله تعاىل : } إنا هلل وإنا إليه راجعون { إقرار بالبعث والنشور 

 (1768)واعرتاف.اه 
 ({126}أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِِّْم ورمحة )

 قال:-فائدة جليلة مبيناً معين الصالة والرمحة يف اآلية  -رمحه هللا -ذكر ابن العثيمني-
واألصل يف العطف املغايرة؛ وألن العلماء جممعون على أنه جيوز لإلنسان أن يدعو بالرمحة ملن 

لهم ارحم فالناً, وخمتلفون يف جواز الصالة على غري األنبياء, ولو  شاء من املؤمنني فيقول: ال
 كانت الصالة هي الرمحة مل خيتلف العلماء يف جوازها.

إذاً فالصالة أخص من الرمحة, فإذا صلى اإلنسان على النيب صّلى هللا عليه وسّلم مرة واحدة 
هللا عليه وسّلم حىت يكثر صلى هللا عليه هبا عشراً, فلنكثر من الصالة على نبينا صّلى 

 (1769  )ثوابنا.اه
ُهُم اْلَبْأسَ  ت ْ ا يَْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َمسَّ اُء َوالضَّرَّاءُ }أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ

 ({213َنْصُر اَّللَِّ َأاَل ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ َقرِيٌب )َوزُْلزُِلوا َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت 
 من فوائد اآلية ما نصه: -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

حكمة هللا عّز وجّل, حيث يبتلي املؤمنني ِبثل هذه املصائب العظيمة امتحاناً حىت يتبني 
كم والصابرين ونبلو الصادق من غريه, كما قال تعاىل: } ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين من

[ ؛ فال يُعرف زيف الذهب إال إذا أذبناه بالنار؛ وال يُعرف طيب 71أخباركم{ ]حممد: 
العود إال إذا أحرقناه بالنار؛ أيضاً ال يعرف املؤمن إال باالبتالء واالمتحان؛ فعليك يا أخي 

لكن اصرب, بالصرب؛ قد تؤذى على دينك؛ قد يستهزأ بك؛ ورِبا تالَحظ؛ ورِبا تراَقب؛ و 
واصدق, وانظر إىل ما حصل من أويل العزم من الرسل؛ فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان 

؛ فيأِت طغاة البشر بفرث -وهو املسجد احلرام  -ساجداً هلل يف آمن بقعة على األرض 
الناقة, ودمها, وسالها, يضعوهنا عليه وهو ساجد؛ هذا أمر عظيم ال يصرب عليه إال أولو 

تزيله عن  -أي صغرية  -الرسل؛ ويبقى ساجداً حىت تأِت ابنته فاطمة وهي جويرية  العزم من

                                                           
 (    1/277)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1768
 باب واليتخطي رقاب الناس  -(    2/93) -الشرح املمتع علي زاد ىاملستنقع حملمد بن العثيمني انظر- 1769
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ظهره فيبقى القوم يضحكون, ويقهقهون؛ فاصرب, واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان األمر من 
اإليذاء فإن غاية ذلك املوت؛ وإذا مت على الصرب هلل عّز وجّل انتقلت من دار إىل خري 

 (1787اه )منها.
َها َما اْكَتَسَبْت )} - ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ  {( 287اَل ُيَكلُِّف اَّللَّ

 :-رمحه هللا -قال ابن العريب-
هذا أصل عظيم يف الدين , وركن من أركان شريعة املسلمني شرفنا هللا سبحانه على األمم هبا 

, وقد كان من سلف من بين إسرائيل إذا أصاب  , فلم ُيملنا إصرا وال كلفنا يف مشقة أمرا
البول ثوب أحدهم قرضه باملقراض , فخفف هللا تعاىل ذلك إىل وظائف على األمم محلوها , 

ورفعها هللا تعاىل عن هذه األمة , وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم : } إذا أمرتكم بأمر 
 (1781)اه ه { .فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبو 

 فائدة جليلة من فوائد اآلية وهي:–رمحه هللا  -وذكر ابن العثيمني-
؛ إثبات القاعدة املشهورة عند أهل العلم؛ وهي: ال واجب مع العجز؛ وال حمرم مع الضرورة  

لكن إن كان الواجب املعجوز عنه له بدل وجب االنتقال إىل بدله؛ فإن مل يكن له بدل 
بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز عن الطهارة باملاء سقط عنه وجوب سقط؛ وإن عجز عن 

مثال ذلك: شخص  -التطهر باملاء؛ لكن ينتقل إىل التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضاً 
حمبوس مكبل ال يستطيع أن يتوضأ, وال أن يتيمم: فإنه يصلي بال وضوء, وال تيمم؛ مثال 

ن يعتق رقبة؛ فإن مل جيد فعليه أن يصوم شهرين آخر: رجل قتل نفساً معصومة خطًأ: فعليه أ
متتابعني؛ فإن مل يستطع سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته يف هنار رمضان: 

فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن مل جيد فعليه صيام شهرين؛ فإن مل يستطع فعليه إطعام ستني 
 مسكيناً؛ فإن مل جيد فال شيء عليه.

الضرورة: رجل اضطر إىل أكل امليتة حبيث ال جيد ما يسد رمقه  ومثال سقوط التحرمي مع
 سوى هذه امليتة: فإنه ُيل له أكلها؛ وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تْبقى به حياته"

                                                           
 (  2/72مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1787
 اآلية املوفية تسعني-(    2/39)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1781
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واْلواب: إن كان يرجو أن جيد حالالً عن قرب فيجب أن يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن  
خشية أن ال جيد  -وأن ُيمل معه منها  -منها  كان ال يرجو ذلك فله أن يشبع, وأن يتزود

 (1782)اه حالالً عن قرب.
 والصدقات باب ما جاء املال واألنفاق

بُّ اْلُمحْ  ْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ ِسِننَي }َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّ
(192})  

 يف بيان فوائد اآلية:  العثيمنيقال ابن -
ِترمي اإللقاء باليد إىل التهلكة؛ لقوله تعاىل: } وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة {؛ واإللقاء  *

باليد إىل التهلكة يشمل التفريط يف الواجب, وفعل احملرم؛ أو بعبارة أعم: يتناول كل ما فيه 
 هالك اإلنسان, وخطر يف دينه, أو دنياه.

كان سبباً للضرر فإنه منهي عنه؛ ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حرام؛ أن ما   *
 -صلي هللا عليه وسلم–ألنه يضر باتفاق األطباء, كما أن فيه ضياعاً للمال أيضاً؛ وقد هنى 

 (.1787عن إضاعة املال)
 األمر باإلحسان؛ لقوله تعاىل: } وأحسنوا {؛ وهل األمر للوجوب, أو لالستحباب" *

واب: أما اإلحسان الذي به متام الواجب فاألمر فيه للوجوب؛ وأّما اإلحسان الذي به  اْل
 (1783)كمال العمل فاألمر فيه لالستحباب.اه 

 ( {232}َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة)
مالحظة اإلخالص بأن  :يف تفسريه قال-رمحه هللا-ابن العثيمني ذكره من فوائد اآلية ما -

يكون اإلنسان منفقاً ماله هلل عّز وجّل على سبيل اإلخالص, وطيب النفس, واملال احلالل, 

                                                           
 (  2/727العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1782
 يشري املصنف حلديث املغرية بن شعبة قال - 1787

"قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هللا حرم عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة 
 -7276حنوه برقم/ ومسلم -باب ما ينهى عن إضاعة املال -2271أخرجه البخاري برقم/-السؤال وإضاعة املال"

 باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة..
 (  3/713مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1783
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وال يتبع إنفاقه منًّا, وال أًذى؛ لقوله تعاىل: } قرضاً حسناً {؛ فالقرض احلسن هو ما وافق 
 الشرع بأن يكون:

كان رياًء ومسعة, فليس قرضاً حسناً؛ لقوله تعاىل يف احلديث القدسي: أواًل: خالصاً هلل؛ فإن  
 (.1782«)من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه»

ثانياً: من مال حالل؛ فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن؛ ألن هللا طيب ال يقبل إال 
 طيباً.

م وضريبة, كما يظن بعض الناس أن الزكاة ثالثاً: نفسه طيبة به؛ ال متكرهاً, وال معتقداً أنه ُغرْ 
 والعياذ باهلل. -حىت إن بعض الُكّتاب يعربون بقوهلم: ضريبة الزكاة  -ضريبة 

رابعاً: أن يكون يف حمله؛ بأن يتصدق على فقري, أو مسكني, أو يف مصاحل عامة؛ أما لو 
 أنفقها فيما يغضب هللا فإن ذلك ليس قرضاً حسناً.

ما أنفق منًّا وال أًذى؛ فإن أتبعه بذلك بطل ثوابه, لقوله تعاىل: }يا أيها  خامساً: أن ال يتبع
 (1787)اه  [ .273الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى{ ]البقرة: 

 ما خمتصره:  -رمحه هللا -وأضاف اْلصاص -
ومساه قرضا إمنا هو استدعاء إىل أعمال الرب واإلنفاق يف سبيل اخلري بألطف الكالم وأبلغه ؛ 

 تأكيدا الستحقاق الثواب به ؛ إذ ال يكون قرضا إال والعوض مستحق به .
وجهلت اليهود ذلك أو َتاهلت ملا نزلت هذه اآلية فقالوا : إن هللا يستقرض منا , فنحن 

أغنياء وهو فقري إلينا فأنزل هللا تعاىل : } لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقري وحنن 
 (1786) وعرف املسلمون معناه ووثقوا بثواب هللا ووعده وبادروا إىل الصدقات.اه  . أغنياء {

َلٍة ِماَئُة }َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسْنب ُ -
ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ  ُ َواِسٌع ) َحبٍَّة َواَّللَّ  ({ 271َواَّللَّ

 :-رمحه هللا-قال ابن القيم-
سواء كان املراد به اْلهاد أو مجيع سبل اخلري , من  -شبه اَّلّل سبحانه نفقة املنفق يف سبيله

ِبن بذر بذرا فأنبتت كل حبة سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مائة حبة. واَّلّل  -كل
                                                           

 باب من أشرك يف عمله غري هللا -2777أخرجه مسلم برقم/  - 1782
 (  182/ 2مني )مصدر الكتاب : موقع العالمة العثي-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1787
 (    177/ 7)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1786
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نفق وإميانه وإخالصه وإحسانه , ونفع نفقته يضاعف ملن يشاء فوق ذلك , حبسب حال امل
 وقدرها ووقوعها موقعها.

فإن ثواب اإلنفاق يتفاوت حبسب ما يقوم بالقلب من اإلميان واإلخالص , والتثبيت عند 
النفقة , وهو إخراج املال بقلب ثابت , قد انشرح صدره بإخراجه , ومسحت به نفسه , 

ثابت القلب عند إخراجه , غري جزع وال هلع ,  وخرج من قلبه قبل خروجه من يده , فهو
 وال متبعه نفسه , ترجف يده وفؤاده.

ويتفاوت حبسب نفع اإلنفاق حبسب مصادفته ملوقعه , وحبسب طيب املنفق 
 (1788)اه وزكائه.

ٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنكُ  } ا ِهَي َوِإْن خُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ ْم ِإْن تُ ْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّ
ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي )  { (261ِمْن َسيَِّئاِتُكْم َواَّللَّ

 :-رمحه هللا-قال ابن القيم-
للمنفق من إظهارها وإعالهنا .. وتأمل تقييده تعاىل  فأخرب أن إعطاءها للفقري يف خفية خري

اإلخفاء بإيتاء الفقراء خاصة , ومل يقل : وإن ختفوها فهو خري لكم , فإن من الصدقة ما مل 
يكن إخفاؤه كتجهيز جيش , وبناء قنطرة , وإجراء هنر أو غري ذلك , وأما إيتاؤها الفقراء 

وعدم ختجيله بني الناس , وإقامته مقام الفضيحة , ففي إخفائها من الفوائد : السرت عليه , 
وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى , وأنه ال شيء له فيزهدون يف معاملته ومعاوضته. 

وهذا قدر زائد عن اإلحسان إليه ِبجرد الصدقة , مع تضمنه اإلخالص , وعدم املراءاة 
من إظهارها بني الناس , ومن هذا وطلب احملمدة من الناس , وكان إخفاؤها للفقري خريا 

مدح النيب صّلى اَّلّل عليه وسّلم صدقة السر وأثىن على فاعلها , وأخرب أنه أحد السبعة الذين 
هم يف ظل عرش الرمحن يوم القيامة. وهلذا جعله سبحانه خريا للمنفق , وأخرب أنه يكفر عنه 

وال نياتكم. فإنه ِبا تعملون بذلك اإلنفاق من سيئاته. وال خيفي عليه سبحانه أعمالكم 
 (1789)خبري.اه 

 :-رمحه هللا -وقال اْلصاص-

                                                           
 ( 122/ 1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم  -1788
 (  167/ 1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم  -1789
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وذلك عموم يف مجيع الصدقات ألنه اسم للجنس لدخول األلف والالم عليه , فاقتضت 
اآلية دفع مجيع الصدقات إىل صنف واحد من املذكورين , وهم الفقراء , فدل على أن مراد 

يان أسباب الفقر ال قسمتها على مثانية , ويدل عليه هللا تعاىل يف ذكر األصناف إمنا هو ب
 أيضا قوله تعاىل : } يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم { وذلك يقتضي جواز

إعطاء الصدقة هذين دون غريمها , وذلك ينفي وجوب قسمتها على مثانية , وأيضا فإن قوله 
ت , وما ُيصل منها يف كل زمان تعاىل : } إمنا الصدقات للفقراء { عموم يف سائر الصدقا

, وقوله تعاىل : } للفقراء { إىل آخره عموم أيضا يف سائر املذكورين من املوجودين ومن 
 ُيدث منهم .

ومعلوم أنه مل يرد قسمة كل ما ُيصل من الصدقة يف املوجودين , ومن ُيدث منهم 
ة عام واحد لصنف الستحالة إمكان ذلك إىل أن تقوم الساعة فوجب أن جيزي إعطاء صدق

واحد , وإعطاء صدقة عام ثان لصنف آخر مث كذلك صدقة كل عام لصنف من األصناف 
على ما يرى اإلمام قسمته , فثبت بذلك أن صدقة عام واحد أو رجل واحد غري مقسومة 

 على مثانية .
وأيضا ال خالف أن الفقراء ال يستحقوهنا بالشركة , وأنه جائز أن ُيرم البعض منهم , 

ويعطى البعض فثبت أن املقصد صرفها يف بعض املذكورين فوجب أن جيوز إعطاؤها بعض 
األصناف كما جاز إعطاؤها بعض الفقراء ؛ ألن ذلك لو كان حقا هلم مجيعا ملا جاز حرمان 

 (1797) البعض وإعطاء البعض .اه .
ٌر ِمْن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها أًَذى وَ  ُ َغيِنى َحِليٌم )}قَ ْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ  ({277اَّللَّ

 رمحه هللا: -قال اْلصاص
يعين وهللا أعلم : ردا مجيال ومغفرة قيل فيها سرت اخللة على السائل , وقيل العفو عمن  

ظلمه خري من صدقة يتبعها أذى ؛ ألنه يستحق املأمث باملن واألذى ورد السائل بقول مجيل 
فيه السالمة من املعصية ؛ فأخرب هللا تعاىل أن ترك الصدقة برد مجيل خري من صدقة يتبعها 

                                                           
 (    6/177)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1797
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تنان , وهو نظري قوله تعاىل : } وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها فقل أذى وام
 (1791)هلم قوال ميسورا { وهللا تعاىل املوفق .اه 

ِنَياَء }لِْلُفَقرَاِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا يف اأْلَْرِض َُيَْسبُ ُهُم اْْلَاِهُل أَغْ 
ِف تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإحْلَافًا َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ بِ مِ  ِه َعِليٌم َن الت ََّعفُّ

(267}) 
 :-رمحه هللا -قال ابن تيمية -

 : ولفظ الفقر يف الشرع يراد به الفقر من املال ويراد به فقر املخلوق إىل خالقه كا قال تعاىل
} إمنا الصدقات للفقراء واملساكني { وقال تعاىل : } يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل هللا { 

 وقد مدح هللا تعاىل يف القرآن صنفني من الفقراء : أهل الصدقات وأهل الفيء
فقال يف الصنف األول : } للفقراء الذين أحصروا يف سبيل هللا ال يستطيعون ضربا يف 

 اهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافا {األرض ُيسبهم اْل
وقال يف الصنف الثاين وهم أفضل الصنفني : } للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 

 (1792).اه وأمواهلم يبتغون فضال من هللا ورضوانا وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون {
 :-هللارمحه –اهلراسىوأضاف الكيا -

ِف{ يدل على أن اسم الفقري جيوز أن يطلق  قوله تعاىل: }َُيَْسبُ ُهْم اْْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن التّ َعفُّ
 وال مينع ذلك من إعطائه الزكاة. , على من له كسوة ذات قيمة

وقد أمر هللا تعاىل بإعطاء هؤالء القوم, وكانوا من املهاجرين الذين يقاتلون مع رسول هللا 
 غري مرضى وال عميان. هللا عليه وسلمصلى 

وملا قال تعاىل: }تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم{ دل على أن للسيما أثراً يف اعتبار حال من تظهر عليه, 
ال يدفن يف مقابر املسلمني,  حىت لو رأينا ميتاً يف دار اإلسالم ميتاً وعليه زنار غري جمبوب

 لعلماء.ويقدم ذلك على حكم الدار على قول أكثر ا

                                                           
 (    7/136) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1791
 (   71) ص/-أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية انظر-- 1792
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ومثله قوله: }َولَتَ ْعرِفَ نّ ُهْم يف حلَِْن اْلَقوِل{, فدلت اآلية على جواز صرف الصدقة إىل من له 
ثياب وكسوة وزي املتجمل واتفق العلماء على ذلك وإن اختلفوا بعده يف مقدار ما ُيرم أخذ 

 (1797)الصدقة. .اه 
 باب ما جاء يف الرب والتقوي 

 ({2َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي)} َذِلَك اْلِكَتاُب اَل 
 من فوائد اآلية: -ر محه هللا-قال ابن العثيمني-

بيان علّو القرآن؛ لقوله تعاىل: } ذلك {؛ فاإلشارة بالبعد تفيد علّو مرتبته؛ وإذا كان * 
 القرآن عايل املكانة واملنزلة, فال بد أن يعود ذلك على املتمسك به بالعلّو والرفعة؛ ألن هللا

[ ؛ وكذلك ما ُوِصف به 77سبحانه وتعاىل يقول: }ليظهره على الدين كله{ ]التوبة: 
 القرآن من الكرم, واملدح, والعظمة فهو وصف أيضاً ملن متسك به..

أن املهتدي هبذا القرآن هم املتقون؛ فكل من كان أتقى هلل كان أقوى اهتداًء بالقرآن * 
حلكم إذا ُعلق بوصف كانت قوة احلكم حبسب ذلك الكرمي؛ ألنه ُعلِّق اهلدى بوصف؛ وا

 (1793)الوصف املعلَّق عليه؛ ألن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت العلة قوي املعلول..اه 
 ما خمتصره: -رمحه هللا-وقال ابن القيم-

 وهذا يتضمن أمرين :
أحدمها:انه يهدي به من اتقى ما خطه قبل نزول الكتاب فان الناس على اختالف مللهم 

وحنلهم قد استقر عندهم أن هللا سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد يف األرض وميقت 
فاعل ذلك وُيب العدل واإلحسان واْلود والصدق واإلصالح يف األرض وُيب فاعل ذلك 

انه أهل الرب بأن وفقهم لإلميان به جزاء هلم على برهم وطاعتهم فلما نزل الكتاب أثاب سبح
 وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبني االهتداء به .

واألمر الثاين :أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به جممال وقبل أوامره وصدق بأخباره كان 
داية ال هناية هلا ولو بلغ العبد فيها ما ذلك سببا هلداية أخرى ِتصل له على التفصيل فان اهل

بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك اهلداية هداية أخرى إىل غري غاية فكلما اتقى 

                                                           
 (    167/ 1أحكام القرآن للكيا اهلراس) انظر- 1797
 (  7/6مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1793
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العبد ربه ارتقى إىل هداية أخرى فهو يف مزيد هداية ما دام يف مزيد من التقوى وكلما فوت 
هداه وكلما اهتدى زادت تقواه  خطا من التقوى فاته حظ من اهلداية حبسبه فكلما اتقى زاد

 (1792).اه 
ِم اآْلِخِر }لَْيَس اْلربَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ وْ 

اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن  َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي
ائِِلنَي َويف الرَِّقاب ) ِبيِل َوالسَّ  ({166السَّ

رمحه هللا: إنه يريد به اليهود والنصارى حني أنكرت نسخ القبلة , فأعلم – قال اْلصاص -
املشرق واملغرب ؛ إذ  هللا تعاىل أن الرب إمنا هو يف طاعة هللا تعاىل واتباع أمره ال يف التوجه إىل

 مل يكن فيه اتباع أمره .
 مث قال:

وقوله تعاىل } ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخر { قيل إن فيه حذفا , ومعناه : " إن الرب 
بر من آمن باهلل " وقيل : إنه أراد به أن البار من آمن باهلل , كقول اخلنساء : ترتع ما رتعت 

 بال وإدبار يعين مقبلة ومدبرة .حىت إذا ادكرت فإمنا هي إق
 وقوله تعاىل : } وآتى املال على حبه { يعين أن البار من آتى املال على حبه .

قيل فيه : إنه يعين حب املال , كقوله تعاىل : } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما ِتبون { وقيل 
 : إنه يعين حب اإليتاء , وأن ال يكون متسخطا عند اإلعطاء .

ل أن يكون أراد على حب هللا تعاىل كقوله تعاىل : } قل إن كنتم ِتبون هللا فاتبعوين { وُيتم
 وجائز أن يكون مراده مجيع هذه الوجوه .

وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك ما يدل على أنه أراد حب املال , وهو ما 
, عن أيب هريرة قال } : جاء  رواه جرير بن عبد احلميد عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة

 رجل إىل النيب : صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا أي الصدقة أفضل " فقال :
أن تصدق وأنت صحيح ختشى الفقر وتأمل الغىن , وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت : 

 (1796اه )( .1797لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن {)
                                                           

 (177)ص / -الفوائد البن القيم انظر-- 1792
 -باب الصدقة عند املوت -2237 البخاري برقم/ - عنهرضي هللا -أخرجاه يف الصحيحني عن أيب هريرة- 1797

 باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح -1613 ومسلم برقم/
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 مايلي: من فوائد اآلية -رمحه هللا-العثيمنيوأضاف ابن -
أن إعطاء ذوي القرىب أوىل من إعطاء اليتامى, واملساكني؛ ألن هللا بدأ هبم, فقال تعاىل:  -

املال على حبه ذوي القرىب {؛ فلو سأل سائل: هل األفضل أن أعطي القرابة, أو } وآتى 
ناك ضرورة يف اليتامى ترجح إعطاءهم؛ اليتامى" لقلنا: أعِط القرابة؛ اللهم إال إن يكون ه

وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم تقدمي صلة الرحم على العتق؛ واعلم أن احلكم إذا 
علق بوصف ختتلف أفراده فيه قوة وضعفاً, فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف؛ فإذا كان معلقاً 

أحقهم بالرب: أمك, وأبوك.اه  بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أوىل؛ وأقرب الناس إليك, و 
(1798) 

مثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد ) }  { (277َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاإْلِ
 :-رمحه هللا -ابن العثيمنيقال -

من فوائد اآلية: أن هذا الرجل املوصوف هبذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى هللا؛ لقوله 
تعاىل: } أخذته العزة باإلمث { فهو يأنف, كأنه يقول يف نفسه: أنا أرفع من أن تأمرين بتقوى 

 اتق هللاهللا عّز وجّل؛ وكأن هذا اْلاهل تعامى عن قول هللا تعاىل ألتقى البشر: }يا أيها النيب 
[ ؛ وقال تعاىل يف قصة زينب: }واتق هللا وختفي 1وال تطع الكافرين واملنافقني{ ]األحزاب: 

 (1799).اه [ 76يف نفسك ما هللا مبديه وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه{ ]األحزاب: 
 باب ما جاء عن أهل الكتاب

النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت 
ُلوَن اْلِكَتاَب  )  ({117يَ ت ْ

  رمحه هللا من فوائد اآلية:-قال ابن العثيمني-
ر بعضها بعضاً؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولياء بعضهم  * أن األمم الكافرة يكفِّ

؛ وبالنسبة ملا بينهم بعضهم لبعض لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ويلّ 
عدو؛ فاإلسالم عدو مشرتك لليهودية, والنصرانية, وسائر الكفار؛ فيجب أن يتوىل بعضنا 

 بعضاً..
                                                                                                                                                                      

 (    727/ 1)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1796
 (  3/277مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1798
 (  3/729مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -العثيمني تفسري العالمة حممد  -1799
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من شدة قبح قول من خالف احلق وهو يعلمه؛ لقوله تعاىل: } وهم يتلون الكتاب {؛ * 
تلون الكتاب, ويعرفون فهذه اْلملة تفيد زيادة القبح فيما قالوه, حيث قالوا ذلك وهم ي

احلق؛ فالنصارى تتلو التوراة, وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة . وهم على دين صحيح قبل 
بعثة عيسى .؛ واليهود أيضاً يتلون اإلجنيل, ويعرفون أن عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ 

ع اْلهل به؛ وال ريب أن الذي ينكر احلق مع العلم به أعظم قبحاً من الذي ينكر احلق م
ألن هذا معاند مكابر خبالف اْلاهل, فاْلاهل ينكر احلق للجهل به؛ مث إذا تبني له احلق 

 (1677)اتبعه إذا كان املانع له من اتباعه اْلهل؛ لكن العامل ال عذر له.اه 
ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلَُدى َولَِئِن } َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ 

 ({127ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويلٍّ َواَل َنِصرٍي )
 :-رمحه هللا -قال ابن تيمية-

فانظر كيف قال يف اخلرب : ) ِملَّتَ ُهْم ( , وقال يف النهي  : ) أَْهَواَءُهْم ( , ألن القوم ال  
يرضون إال باتباع امللة مطلقا , والزجر وقع عن اتباع أهوائهم يف قليل أو كثري , ومن املعلوم 

أو مظنة  أن متابعتهم يف بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة هلم يف بعض ما يهوونه , 
 (1671.اه )ملتابعتهم فيما يهوونه

  من فوائد اآلية مايلي  : -رمحه هللا-وذكر ابن العثيمني-
أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعاىل: } ملتهم {؛ وهو باعتبار مضادة اإلسالم ملة واحدة؛  *

أما باعتبار أنواعه فإنه ملل: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية امللل؛ 
ولكن كل هذه امللل باعتبار مضادة اإلسالم تعترب ملة واحدة؛ ألنه يصدق عليها اسم 

 فتكون جنساً, وامللل أنواعاً. الكفر؛
أن ما عليه اليهود والنصارى ليس ديناً؛ بل هو هوى؛ لقوله تعاىل: } أهواءهم {؛ ومل يقل * 

ملتهم كما يف األول؛ ففي األول قال تعاىل: } ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت 
تعاىل أن هذا ليس بدين,  تتبع ملتهم{؛ ألهنم يعتقدون أهنم على ملة, ودين؛ ولكن بنيَّ هللا

وال ملة؛ بل هوى؛ وليسوا على هًدى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا 

                                                           
 (  181/ 7مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1677
 (  177)ص/ -اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم البن تيمية  انظر - 1671
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باملسيح عيسى بن مرمي؛ ولوجب عليهم مجيعاً أن يؤمنوا ِبحمد صلى هللا عليه وسلم؛ لكن 
هم دينهم هوى, وليس هًدى؛ وهكذا كل إنسان يتبع غري ما جاءت به الرسل      علي

 (1672)اه الصلوات والسالم     , ويتعصب له؛ فإن ملته هوى, وليست هًدى.
 عن أهل الكتاب وكفرهمباب ما جاء 

َا حَنْنُ   ُمْستَ ْهزُِئوَن }َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإمنَّ
(13}) 

قوله تعاىل يف شأن املنافقني وإخباره عنهم بإظهار اإلميان  :-رمحه هللا -اْلصاصقال -
للمسلمني من غري عقيدة وإظهار الكفر إلخواهنم من الشياطني يف قوله : } ومن الناس من 

يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم ِبؤمنني { وقوله : } خيادعون هللا والذين آمنوا وما 
قوله : } وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا  خيدعون { إىل

منه على إسرار الكفر معكم إمنا حنن مستهزئون { ُيتج به يف استتابة الزنديق الذي اطلع 
مىت أظهر اإلميان ؛ ألن هللا تعاىل أخرب عنهم بذلك , ومل يأمر بقتلهم , وأمر النيب عليه 

 ظاهرهم دون ما علمه هو تعاىل من حاهلم وفساد اعتقادهم وضمائرهم .السالم بقبول 
ومعلوم أن نزول هذه اآليات بعد فرض القتال ؛ ألهنا نزلت باملدينة , وقد كان هللا تعاىل 

فرض قتال املشركني بعد اهلجرة وهلذه اآلية نظائر يف سورة براءة وسورة حممد عليه السالم 
وقبول ظاهرهم دون محلهم على أحكام سائر املشركني الذين أمرنا وغريمها يف ذكر املنافقني 

بقتاهلم وإذا انتهينا إىل مواضعها ذكرنا أحكامها واختالف الناس يف الزنديق واحتجاج من 
ُيتج هبا يف ذلك , وهو يظهر من قوله عليه السالم : } أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال 

( 1677موا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها , وحساهبم على هللا {)إله إال هللا , فإذا قالوها عص
وأنكر على أسامة بن زيد حني قتل يف بعض السرايا رجال قال : ال إله إال هللا , حني محل 

                                                           
 (  3/23: موقع العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1672
 باب -32أخرجه البخاري من طريق ابن عمر برقم/ - 1677

باب  -29برقم/-رضي هللا عنه -ومسلم من طريق أيب هريرة -} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم {
 األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا
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عليه ليطعنه , فقال : } هال شققت عن قلبه { يعين أنه حممول على حكم الظاهر دون 
 (1673)اه .عقد الضمري , وال سبيل لنا إىل العلم به 

وُذ بِاَّللَِّ َأْن }َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اَّللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرًة قَاُلوا أَتَ تَِّخُذنَا ُهُزًوا قَاَل أَعُ 
 ({76َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلنَي )

الوا أتتخذنا هزوا قوله تعاىل : } إن هللا يأمركم أن تذحبوا بقرة ق :-رمحه هللا-قال اْلصاص -
{ إىل قوله : } وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها وهللا خمرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها 

{ إىل آخر اآلية , يف هذه اآليات وما اشتملت عليه من قصة املقتول وذبح البقرة ضروب 
وإذ قتلتم نفسا {  من األحكام والدالئل على املعاين الشريفة : فأوهلا : أن قوله تعاىل : }

وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف املعىن على مجيع ما ابتدأ به من شأن البقرة ؛ ألن 
األمر بذبح البقرة إمنا كان سببه قتل النفس وقد قيل فيه وجهان : أحدمها : أن ذكر القتل 

ا على حسب وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف النزول , واآلخر : أن ترتيب نزوهل
ترتيب تالوهتا ونظامها وإن كان مقدما يف املعىن ألن الواو ال توجب الرتتيب , كقول القائل 

: " اذكر ؛ إذ أعطيت ألف درهم زيدا ؛ إذ بىن داري " والبناء مقدم على العطية والدليل 
 على أن ذكر البقرة مقدم يف النزول قوله تعاىل : } فقلنا اضربوه ببعضها { .

ى أن البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك أضمرت ونظري ذلك قوله تعاىل يف قصة نوح فدل عل
عليه السالم بعد ذكر الطوفان وانقضائه : } قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال 

 من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إال قليل { .
وتأخريه إذا كان بعضه معطوفا على ومعلوم أن ذلك كان قبل هالكهم ؛ ألن تقدمي الكالم 

 (1672)اه بعض بالواو غري موجب ترتيب املعىن على ترتيب اللفظ .
 مبينا بعض فوائد اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا-وقال ابن العثيمني-

أن مجيع اخللق حمتاجون إىل هللا تعاىل, وإىل االعتصام به عّز وجّل؛ فإن موسى صلى هللا  *
يل العزم من الرسل؛ ومع ذلك فهو حمتاج إىل ربه تبارك وتعاىل؛ لقوله عليه وسلم كان من أو 

تعاىل: } قال أعوذ باهلل أن أكون من اْلاهلني {؛ واالستعاذة ال تكون إال باهلل عّز وجّل؛ 

                                                           
 (    83/ 1)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1673
 (    66/ 1)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1672
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وقد تكون باملخلوق فيما يقدر عليه, مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: "فمن وجد معاذاً فليعذ 
 ( ..1677به")

بين إسرائيل, حيث قالوا ملوسى . عليه الصالة والسالم: } ادع لنا ربك {؛ استكبار  *
فأمروه أمراً, مث أضافوا ربوبية هللا عّز وجّل إىل موسى, كأهنم متربئون من ذلك؛ فلم يقولوا: 

"ادع ربنا", أو "ادع هللا"؛ ومما يدل على استكبارهم كوهنم طلبوا من موسى . عليه الصالة 
بني هلم ما هذه البقرة مع أن البقرة معروفة؛ وهي عند اإلطالق تشمل أّي والسالم . أن ي

 (1676)واحدة..اه 
ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّللَِّ مُثَّ ُُيَرُِّفونَُه ِمْن ب َ  ْعِد َما }أَفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

 ({62َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُموَن )
قوله تعاىل : } أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .. { يدل على أن  :-رمحه هللا -اْلصاص قال-

العامل باحلق املعاند فيه أبعد من الرشد وأقرب إىل اليأس من الصالح من اْلاهل , ألن قوله 
تعاىل } أفتطمعون أن يؤمنوا لكم { يفيد زوال الطمع يف رشدهم ملكابرهتم احلق بعد العلم 

 (1678اه )به .
فإن هللا ذم الذين ُيرفون الكلم عن مواضعه وهو متناول  فقال: -رمحه هللا–وزاد ابن تيمية -

ملن محل الكتاب والسنة علي ما أصله هو من البدع الباطلة وذم الذين ال يعلمون الكتاب إال 
با أماين وهو متناول ملن ترك تدبر القرآن ومل يعلم إال جمرد تالوة حروفه ومتناول ملن كتب كتا

بيده خمالفا لكتاب هللا لينال به دينا وقال : إنه من عند هللا مثل أن يقول : هذا هو الشرع 
والدين وهذا معين الكتاب والسنة وهذا قول السلف واألئمة وهذا هو أصول الدين الذي 

جيب اعتقاده علي األعيان أو الكفاية ومتناول ملن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئال ُيتج 

                                                           
باب تكون فتنة القاعد فيها خري  -7222برقم / -رضي هللا عنه  -أيب هريرةاحلديث أخرجه البخاري  عن  - 1677

من القائم ومتامه" قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم والقائم خري من 
 -"املاشي واملاشي فيها خري من الساعي من تشرف هلا تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به

 (  162/ 7مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1676
 (    1/91) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1678
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خمالفه يف احلق الذي يقوله وهذه األمور كثرية جدا يف أهل األهواء مجلة كالرافضة واْلهمية  به
 (1679) وحنوهم من أهل األهواء والكالم.اه 

َتاَمى اْليَ }َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل اَل تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ اَّللََّ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرىَب وَ 
 ({87َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا )

ويف القرآن من العهود واملواثيق على ما وجب بأمر هللا شيء   :-رمحه هللا -قال ابن تيمية-
كثري فمن ذلك قوله تعاىل } وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور { اآلية وقوله : } وإذ 

أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال هللا وبالوالدين إحسانا { إىل آخر الكالم وقوله : } 
وقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا قالوا مسعنا وعصينا { وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ف

وقوله : } ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال 
يؤده إليك { اآلية إىل قوله : } بلى من أوىف بعهده واتقى فإن هللا ُيب املتقني { } إن 

م مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة { فإن قوله : } الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهن
بلى من أوىف بعهده { بعد ذكره لإلميان يقتضي أنه الوفاء ِبوجب العقود يف املعامالت 

وحنوها كما قال يف آية البيع : } فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته { فأداء 
عامالت من القبض والتسليم ؛ فإن ذلك واجب بعقده األمانة هو الوفاء ِبوجب العقود يف امل

فقط مث قال بعده : } إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم { فعهد هللا ما عهده إليهم 
 (1617)اه -وأمياهنم ما عقدوه من األميان .

 وذكر ابن العثيمني من فوائد اآلية مايلي: -
الدين إحساناً {؛ وإمنا أوجب ذلك؛ وجوب اإلحسان إىل الوالدين؛ لقوله تعاىل: } وبالو * 

ألن نعمة الوالدين على ولدمها هي اليت تلي نعمة هللا عّز وجّل؛ ولذلك قال هللا سبحانه 
[ ؛ فهما سبب وجودك, 13وتعاىل يف سورة لقمان: }أن اشكر يل ولوالديك{ ]لقمان: 

شيئاً؛ واإلحسان وإمدادك, وإعدادك . وإن كان أصل ذلك من هللا؛ فلوال الوالدان ما كنت 
إىل الوالدين شامل لإلحسان بالقول, والفعل, واملال, واْلاه, وغري ذلك من أنواع اإلحسان؛ 

                                                           
 (     38/ 1)-درء تعارض العقل والنقل البن تيمية  انظر-- 1679
 (    27/126)-جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1617
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وضده أمران؛ أحدمها أن يسيء إليهما؛ والثاين: أن ال ُيسن, وال يسيء؛ وكالمها تقصري يف 
 حق الوالدين مناف لربمها؛ ويف اإلساءة زيادة االعتداء..

؛ لقوله تعاىل: } وقولوا للناس حسناً {؛ وضد القول احلسن قوالن؛ وجوب القول احلسن *
قول سوء؛ وقول ليس بسوء, وال حسن؛ أما قول السوء فإنه منهي عنه؛ وأما القول الذي 
ليس بسوء, وال حسن فليس مأموراً به, وال منهياً عنه؛ لكن تركه أفضل؛ وهلذا وصف هللا 

[ ؛ وقال 62وإذا مروا باللغو مرُّوا كرامًا{ ]الفرقان:  عباد الرمحن بأهنم: }ال يشهدون الزور
الرسول صلى هللا عليه وسلم "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً؛ أو 

 (1612)( ..اه 1611ليصمت")
َياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ  ُلو الشَّ َياِطنَي َكَفُروا }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ الشَّ

ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلَِّماِن ِمْن َأحَ  ٍد يُ َعلُِّموَن النَّاَس السِّ
َنٌة َفاَل َتْكُفْر ) َا حَنُْن ِفت ْ  ({172َحىتَّ يَ ُقواَل ِإمنَّ

: واتبع اليهود ما تلته  صره وبتصرف يسريمن أحكامها ما خمت-رمحه هللا-قال ابن عريب -
الشياطني من السحر على ملك سليمان , أي نسبته إليه وأخربت به عنه , كقوله تعاىل } 

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته { أي إذا تال 
 على السامعني به حسبما بيناه . ألقى الشيطان يف تالوته ما مل يلقه النيب , ُياكيه ويلبس

وما كفر سليمان قط وال سحر , ولكن الشياطني كفروا بسحرهم , وأهنم يعلمونه الناس ؛ 
ومعتقد الكفر كافر , وقائله كافر , ومعلمه كافر , ويعلمون الناس ما أنزل على امللكني ببابل 

منا حنن فتنة فال تكفر هاروت وماروت , وما كان امللكان يعلمان أحدا حىت يقوال : } إ
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن هللا 

 ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم {
فإن قيل كيف أنزل هللا تعاىل الباطل والكفر " قلنا : كل خري أو شر أو  -ر محه هللا -مث قال

من عند هللا تعاىل ؛ قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف  طاعة أو معصية أو إميان أو كفر منزل
الصحيح : } ماذا فتح الليلة من اخلزائن " ماذا أنزل هللا تعاىل من الفنت " أيقظوا صواحب 

                                                           
 باب كيف يستحلف -3822برقم/  -رضي هللا عنه -أخرجه البخاري من حديث عبد هللا بن عمر - 1611
 (  198/ 7مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1612
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( فأخرب عليه السالم عن نزول الفنت 1617احلجر , رب كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة {)
 (1613)اه على اخللق .

السحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل هبا  :-رمحه هللا -العثيمنيوأضاف ابن -
الساحر إىل اإلضرار باملسحور فمنه ما يقتل ومنه ما ميرض ومنه ما يذهب العقل ومنه ما 

يوجب العقد يعين تعلق اإلنسان بغريه تعلقا شديدا ومنه ما يوجب الصرف يعين انصرافه عن 
نواع والعياذ باهلل لكن كله حمرم وقد تربأ النيب صلى هللا عليه وسلم غريه انصرافا كامال فهو أ

ممن سحر وسحر له ومنه ما يوصل إىل الكفر فإذا كان الساحر يتوصل إىل سحره باألرواح 
الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد هلا حىت تطيعه فهذا كفر ال شك فيه وأما إذا مل يكن كذلك 

ذنوب وجيب على ويل األمر أن يقتل الساحر قتال بدون توبة فإنه أذية وحمرم ومن كبائر ال
ِبعىن أن يقتله قتال وإن تاب ألنه إن تاب فأمره إىل هللا عز وجل وإن مل فأمره إىل هللا لكننا 

نقتله درءا ملضرته ومفسدته وأما إذا مل يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفرا ألن 
فساد يف األرض ومن أعظم الشرور ألنه يأِت اإلنسان من السحر والعياذ باهلل من أعظم ال

غري أن ُيرتز منه ولكن هناك شيء ُيميك منه بإذن هللا عز وجل وهي قراءة األوراد الشرعية 
مثل آية الكرسي قل هو هللا أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وما أشبه ذلك مما 

 عليه وسلم فإن هذا أكرب واق يقي اإلنسان جاء يف اآليات واألحاديث عن النيب صلى هللا
 (1612) من السحر.اه 

ْم }َما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواَل اْلُمْشرِِكنَي َأْن يُ نَ زََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربِّكُ 
(172}) 

خري هللا ال جيلبه وّد واّد, وال أن  من فوائد هذه اآلية ما نصه : -رمحه هللا -ذكر ابن الثيمني-
يرده كراهة كاره؛ لقوله تعاىل: } وهللا خيتص برمحته من يشاء {؛ فال ميكن هلؤالء اليهود, 

والنصارى, واملشركني أن مينعوا فضل هللا علينا؛ وعلى هذا جاء احلديث الصحيح: "واعلم أن 

                                                           
استيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم من الليل وهو ولكن بلفظ" -رضي هللا عنها–أخرجه البخاري عن أم سلمة  - 1617

من اخلزائن من يوقظ صواحب احلجرات كم من كاسية يف الدنيا  يقول ال إله إال هللا ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل
 يتجوز من اللباس-صلى هللا عليه وسلم -باب ما كان النيب -2797برقم/-" عارية يوم القيامة

 (    1/39)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1613
 (   1/2122)  -شرح رياض الصاحلني حملمد بن العثيمني انظر - 1612
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قد كتبه هللا لك؛ ولو اجتمعوا األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء 
 (1616)(" ..اه 1617على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك)

َنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  َواأْلَْسَباِط }ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن  َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّْم اَل نُ َفّرُِق بَ نْيَ َأَحٍد ِمن ْ

(177}) 
األنبياء صلوات هللا عليهم  مبيماً أحكامها وفوائدها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن تيمية-

قتدي هبم وهبداهم. قال هللا تعاىل )قولوا آمنا أوتوه وأن ن وسالمه أمجعني قد أمرنا أن نؤمن ِبا
باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوِت 

موسى وعيسى وما أوِت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون( وقال 
لى هللا عليه وسلم خامت النبيني ال نيب تعاىل )أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده( وحممد ص

بعده, وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غريه, فلم يبق طريق إىل هللا إال اتباع حممد صلى 
هللا عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر إجياب أو استحباب فهو مشروع وما رغب فيه 

 (1618)وذكر ثوابه وفضله.اه 
فأمرنا أن نقول : آمنا هبذا كله وحنن له  " ما نصه: ةالتدمري يف "-رمحه هللا -وأضاف -

مسلمون فمن بلغته رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم فلم يقر ِبا جاء به مل يكن مسلما وال 
مؤمنا  بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن . كما ذكروا أنه ملا أنزل هللا تعاىل : } 

نه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين { قالت اليهود ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل م
والنصارى : فنحن مسلمون : فأنزل هللا : } وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه 

سبيال { فقالوا : ال حنج فقال تعاىل : } ومن كفر فإن هللا غين عن العاملني { فإن 
البيت ؛ كما قال صلى هللا عليه  االستسالم هلل ال يتم إال باإلقرار ِبا له على عباده من حج

وسلم : " } بين اإلسالم على مخس : شهادة أن ال إله إال هللا , وأن حممدا رسول هللا , 

                                                           
 ( 718 - 717( , وظالل اْلنة )  2772, وصحيح املشكاة )    2217صحيح الرتمذي برقم/   انظر - 1617

 -رمحه هللا -لأللباين
 (  7/227مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1616
 رسالة العبادات الشرعية   -( 92/ 2)-البن تيمية جمموعة الرسائل واملسائل  انظر-- 1618
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( وهلذا ملا وقف النيب 1619وإقام الصالة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت {)
دينكم وأمتمت عليكم صلى هللا عليه وسلم بعرفة أنزل هللا تعاىل : } اليوم أكملت لكم 

نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا { وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل 
هم مسلمون أم ال " " وهو نزاع لفظي " فإن اإلسالم اخلاص الذي بعث هللا به حممدا صلى 

م هللا عليه وسلم املتضمن لشريعة القرآن : ليس عليه إال أمة حممد صلى هللا عليه وسل
واإلسالم اليوم عند اإلطالق يتناول هذا وأما اإلسالم العام املتناول لكل شريعة بعث هللا هبا 

 (1627)اه نبيا فإنه يتناول إسالم كل أمة متبعة لنيب من األنبياء .
ُبْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم اَل  }َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق ِبَا اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمى 

 ({161يَ ْعِقُلوَن )
  :-رمحه هللا -من فوائد هذه اآلية ماذكره ابن العثيمني-

أن هلؤالء أمثاالً يدعون بدعوى اْلاهلية, كأولئك الذين يدعون إىل القومية: فإن مثلهم كمثل 
ا فيما يرتتب الذي ينعق ِبا ال يسمع إال دعاًء, ونداًء؛ وهذه الدعوى ال يفكر الدعاة هل

عليها من تفريق املسلمني, ومتزيق وحدهتم, وكوهنم جيعلون الرابطة هي اللغة, أو القومية, 
فيدخل فيها غري املسلم ممن تشملهم القومية, وخيرج هبا مسلمون كثريون ممن ال تشملهم 

خوة{ القومية؛ لكن الرابطة الدينية اليت قال هللا سبحانه وتعاىل فيها: }إمنا املؤمنون إ
[ ؛ هذه تدخل مجيع املؤمنني      ولو من غري العرب     ؛ وخترج من ليس ِبؤمن 17]احلجرات: 

     ولو كان عربياً     ؛ فهذا إبراهيم عليه السالم قال هللا عز وجل عنه: }وما كان استغفار 
براهيم ألواه إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه إن إ

[ ؛ وقد حثنا هللا عز وجل على التأسي بإبراهيم عليه السالم, حيث 113حليم{ ]التوبة: 
قال سبحانه وتعاىل: }قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 

أبداً حىت برآء منكم ومما تعبدون من دون هللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
[ , وملا قال نوح عليه السالم: }رب إن ابين من أهلي وإن 3تؤمنوا باهلل وحده{ ]املمتحنة: 

[ قال هللا عز وجل له: }إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل{ 32وعدك احلق{ ]هود: 
                                                           

باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه  -27مسلم برقم/  -رضي هللا عنهما  -أخرجاه يف الصحيحني عن ابن عمر- 1619
 باب قول النيب صلى هللا عليه وسلم بين اإلسالم على مخس -6, والبخاري برقم/ العظام

 (   97/ 1) -العقيدة التدمرية البن تيمية  انظر-- 1627
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 [ ؛ فكون الناس اجنرفوا يف هذه الدعوى الباطلة      دعوى القومية      هو داخل يف32]هود: 
 (1621)هذه اآلية: أهنم كمثل الذي ينعق ِبا ال يسمع إال دعاًء ونداًء.اه 

 يف } اَل يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اَّللَِّ 
ُهْم تُ َقاًة..)  ( {28َشْيٍء ِإالَّ َأْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

وليا يف نصره على هذا عموم يف أن املؤمن ال يتخذ الكافر  :-رمحه هللا–قال ابن عريب   -
 عدوه وال يف أمانة وال بطانة .

من دونكم : يعين من غريكم وسواكم , كما قال تعاىل : } أال تتخذوا من دوين وكيال { 
وأمره بعزله , وقد هنى عمر بن اخلطاب أبا موسى األشعري عن ذمي كان استكتبه باليمن 

وقد قال مجاعة من العلماء : يقاتل املشرك يف معسكر املسلمني معهم لعدوهم , واختلف يف 
 ذلك علماؤنا املالكية .

 والصحيح منعه لقوله عليه السالم : } إنا ال نستعني ِبشرك { .
 (1622)اه وأقول : إن كانت يف ذلك فائدة حمققة فال بأس به .

 : قوله تعاىل : } إال أن تتقوا منهم تقاة { -رمحه هللا -وأضاف اْلصاص-
يعين أن ختافوا تلف النفس وبعض األعضاء فتتقوهم بإظهار املواالة من غري اعتقاد هلا وهذا 

 هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ وعليه اْلمهور من أهل العلم .
بينهم وبينه قرابة فيصله ال أن تكون مث قال: قوله تعاىل : } إال أن تتقوا منهم تقاة {  إ

لذلك ؛ فجعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت اآلية جواز إظهار الكفر عند التقية , 
وهو نظري قوله تعاىل : } من كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان { 

وليس بواجب , بل ترك التقية أفضل وإعطاء التقية يف مثل ذلك إمنا هو رخصة من هللا تعاىل 
 , قال أصحابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حىت قتل : إنه أفضل ممن أظهر .

وقد أخذ املشركون خبيب بن عدي , فلم يعط التقية حىت قتل , فكان عند املسلمني أفضل 
سلم عن من عمار بن ياسر حني أعطى التقية , وأظهر الكفر فسأل النيب صلى هللا عليه و 

                                                           
 (  3/271مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1621
 (    2/22)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1622
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ذلك فقال : } كيف وجدت قلبك " قال : مطمئنا باإلميان , فقال صلى هللا عليه وسلم : 
 (1627)وإن عادوا فعد { وكان ذلك على وجه الرتخيص .اه 

 باب ما جاء يف املبيحات واحملرمات-
َناُكْم َواْشُكُروا   ({162َّلِلَِّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن )}يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزق ْ

فأمر بأكل الطيبات ,  يف فوائد وأحكام هذه اآلية ما نصه:-رمحه هللا -ذكر ابن تيمية-
والشكر هلل , فمن حرم الطيبات كان معتديا , ومن مل يشكر كان مفرطا مضيعا حلق هللا , 

قال : } إن هللا لريضى عن العبد أن  ويف صحيح مسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
 يأكل األكلة فيحمده عليها , ويشرب الشربة فيحمده عليها { .

ويف الرتمذي وغريه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : } الطاعم الشاكر ِبنزلة الصائم 
 الصابر { .

 رق وأقومها .فهذه الطريق اليت كان عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي أعدل الط
واالحنراف عنها إىل وجهني : قوم يسرفون يف تناول الشهوات , مع إعراضهم عن القيام 

بالواجبات وقد قال تعاىل : } وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال ُيب املسرفني { وقال تعاىل : 
 } فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا { .

 يشرعها هللا تعاىل , وال رهبانية يف اإلسالم . مون الطيبات , ويبتدعون رهبانية , ملوقوم ُير 
وقد قال تعاىل : } ال ِترموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال ُيب املعتدين { 

 وقال تعاىل : } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين ِبا تعملون عليم { .
لصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : } إن هللا أمر املؤمنني ِبا أمر به ويف ا

 املرسلني , فقال تعاىل : } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا { .
وقال تعاىل : } يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم { مث ذكر الرجل يطيل السفر 

إىل السماء يا رب , يا رب , ومطعمه حرام , ومشربه حرام , وملبسه  أشعث أغرب ميد يديه
( وكل حالل طيب , وكل طيب 1623حرام , وغذي باحلرام , فأىن يستجاب لذلك {)

                                                           
 (    797/ 7)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1627
 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها -1787 برقم/-رضي هللا عنه -أخرجه مسلم عن أيب هريرة- 1623
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حالل , فإن هللا أحل لنا الطيبات , وحرم علينا اخلبائث , لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا 
. 

كل ما ينفعنا خبالف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم :   وهللا حرم علينا كل ما يضرنا , وأباح لنا
حرم عليهم طيبات أحلت هلم , فحرم عليهم طيبات عقوبة هلم , وحممد صلى هللا عليه 

وسلم مل ُيرم علينا شيئا من الطيبات , والناس تتنوع أحواهلم يف الطعام واللباس واْلوع 
مال ما كان هلل أطوع , ولصاحبه والشبع , والشخص الواحد يتنوع حاله , ولكن خري األع

أنفع , وقد يكون ذلك أيسر العملني , وقد يكون أشدمها , فليس كل شديد فاضال , وال  
 (1622) اه كل يسري مفضوال .

َم َوحلََْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اَّللَِّ ..) َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ  ( {167} ِإمنَّ
 :-رمحه هللا-اْلصاص قال-

امليتة يف الشرع اسم للحيوان امليت غري املذكى , وقد يكون ميتة بأن ميوت حتف أنفه من 
غري سبب آلدمي فيه , وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي إذا مل يكن فعله فيه على وجه 

 الذكاة املبيحة له .
 -رمحه هللا-مث قال

والدم { وقال : } حرمت عليكم امليتة والدم { فلو  قال هللا تعاىل : } إمنا حرم عليكم امليتة
مل يرد يف ِترميه غري هاتني اآليتني القتضى ذلك ِترمي سائر الدماء قليلها وكثريها , فلما قال 

يف آية أخرى : } قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو 
 الدم هو املسفوح دون غريه .دما مسفوحا { دل ذلك على أن احملرم من 

فإن قال قائل : قوله : } أو دما مسفوحا { خاص فيما كان منه على هذه الصفة , وقوله 
يف اآليتني األخريني عام يف سائر الدماء , فوجب إجراؤه على عمومه ؛ إذ ليس يف اآلية ما 

 خيصه .
قيل له : قوله : } أو دما مسفوحا { جاء فيه نفي لتحرمي سائر الدماء إال ما كان منه هبذا 

الوصف ؛ ألنه قال : } قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم { إىل قوله : } أو دما 

                                                           
 (    717/ 22)-جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1622
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مسفوحا { وإذ كان ذلك على ما وصفنا مل خيل من أن يكون قوله : } إمنا حرم عليكم 
 { متأخرا عن قوله : } أو دما مسفوحا { أو أن يكونا نزال معا .امليتة والدم 

فلما عدمنا تاريخ نزول اآليتني وجب احلكم بنزوهلما معا , فال يثبت حينئذ ِترمي الدم إال 
 (1627) معقودا هبذه الصفة وهو أن يكون مسفوحا .

 :-رمحه هللا-وأضاف  ابن عريب-
 مة على أن  حلم  اخلنزير حرام جبميع أجزائه .قوله تعاىل : } وحلم اخلنزير { اتفقت األ

والفائدة يف ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إىل حلمه , وقد شغفت املبتدعة بأن تقول : 
فما بال شحمه , بأي شيء حرم " وهم أعاجم ال يعلمون أنه من قال حلما فقد قال 

كل حلم شحما من شحما , ومن قال شحما فلم يقل حلما ؛ إذ كل شحم حلم , وليس  
جهة اختصاص اللفظ ؛ وهو حلم من جهة حقيقة اللحمية , كما أن كل محد شكر , وليس 

 (1626اه )كل شكر محدا من جهة ذكر النعم , وهو محد من جهة ذكر فضائل املنعم .
َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم   ({167)} َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

  :-رمحه هللا-قال اْلصاص-
والضرورة هي خوف الضرر برتك األكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه , فمىت  

أكل ِبقدار ما يزول عنه اخلوف من الضرر يف احلال فقد زالت الضرورة , وال اعتبار يف ذلك 
 (1628) بسد اْلوعة ألن اْلوع يف االبتداء ال يبيح أكل امليتة إذا مل خيف ضررا برتكه .

 قوله تعاىل : } غري باغ وال عاد { . ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن عريب  -
فيها أقوال كثرية خنبتها اثنان : األول : أن الباغي يف اللغة , وهو الطالب خلري كان أو لشر , 

 إال أنه خص هاهنا بطالب الشر , ومن طالب الشر اخلارج على اإلمام املفارق للجماعة .
 فإن بغت إحدامها على األخرى { .وهو املراد بقوله تعاىل : } 

والعادي , وهو : اجملاوز ما جيوز إىل ما ال جيوز , وخص هاهنا بقاطع السبيل , وقد قاله 
جماهد , وابن جبري الثاين : أن الباغي آكل امليتة فوق احلاجة , والعادي آكلها مع وجود 

 غريها قاله مجاعة : منهم قتادة , واحلسن , وعكرمة .
                                                           

 (    277/ 1) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1627
 (    1/97)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1626
 (    727/ 1) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1628
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قول يف ذلك أن العادي باغ , فلما أفرد هللا تعاىل كل واحد منهما بالذكر تعني له وِتقيق ال
 معىن غري معىن اآلخر , لئال يكون تكرارا خيرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن .

واألصح , واحلالة هذه أن معناه غري طالب شرا , وال متجاوز حدا , فأما قوله : " غري 
 رج على اإلمام , وقاطع للطريق , وما يف معناه .طالب شرا " فيدخل ِتته كل خا

 وأما " غري متجاوز حدا " فمعناه غري متجاوز حد الضرورة إىل حد االختيار .
 (1629اه   ).

نَ ْفِعِهَما }َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن 
(219} ) 

  :-رمحه هللا -من فوائد اآلية ما ذكره ابن العثيمني-
التدرج يف التشريع حىت يصل إىل درجة الكمال , كما يف آيات اخلمر الذي نشأ الناس -

عليه , ألفوه , وكان من الصعب عليهم أن جياهبوا باملنع منه منعا باتا , فنزل يف شأنه أوال 
لوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن قوله تعاىل : )َيْسأَ 

( فكان يف هذه اآلية هتيئة للنفوس لقبول ِترميه حيث إن 219نَ ْفِعِهَما()البقرة: من اآلية 
 (1677)العقل يقتضي أن ال ميارس شيئا إمثه أكرب من نفعه .اه 

 قال:-رمحه هللا-ومن أحكامها ما ذكره ابن عريب -
قوله تعاىل } وإمثهما أكرب من نفعهما { : ويف تأويل ذلك قوالن : أحدمها : أن اإلمث بعد 

 التحرمي أكرب من املنفعة قبل التحرمي ؛ قاله ابن عباس .
فعة اللذة الثاين : أن اإلمث فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من من

والربح ؛ قاله سعيد بن جبري , وزاد بأن ذلك ملا نزل تورع عنها قوم من املسلمني وشرهبا 
آخرون للمنفعة يعين ألجل املنفعة املذكورة فيها ال ملنفعة البدن كما قدمنا , حىت نزلت : } 

ما إمث  ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { فإن قيل : كيف شربت بعد قول هللا تعاىل : } فيه
كبري { وبعد قوله : } وإمثهما أكرب من نفعهما { وكيف تعاطى مسلم ما فيه مأمث " 

                                                           
 (    1/172)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1629
 (    17) ص/-اصول التفسري حملمد بن العثيمني انظر- 1677
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فاْلواب من وجهني : أحدمها : أن هللا تعاىل إمنا أراد باإلمث يف هذه اآلية ما يؤول إليه شرهبا 
 ال نفس شرهبا .

رب , وإن مل فمن فعل حينئذ ذلك الذي يؤول إليه فقد أمث ِبا فعل من ذلك ال بنفس الش
يفعل ذلك الذي يؤول إليه ملا كان عليه حينئذ إمث ؛ فكان هذا مقصد القول على وجه الورع 

ال على وجه التحرمي ؛ فقبله قوم فتورعوا , وأقدم آخرون على الشرب حىت حقق هللا تعاىل 
قال : التحرمي , فامتنع الكل , ولو أراد ربك التحرمي لقال لعمر أوال ما قال له آخرا حىت 

 انتهينا .
الثاين : أن هللا سبحانه ملا ذكر ما فيها من اإلمث املوجب لالمتناع وقرنه ِبا فيها من املنفعة 

املقتضية لإلقدام فهم قوم من ذلك التخيري بني احلالني , ولو تدبروا قوله تعاىل : } وإمثهما 
حىت نزلت آية التحرمي  أكرب من نفعهما { لغلب الورع ؛ فأقدم من أقدم , وتورع من تورع ,

الباحثة الكاشفة لتحقيقه , ففهمها الناس , وقال عمر رضي هللا عنه : انتهينا , } وأمر النيب 
 (1671 ) صلى هللا عليه وسلم مناديه فنادى بتحرمي اخلمر { ..اه 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا )  ({262} َوَأَحلَّ اَّللَّ
ُ اْلبَ ْيَع {ماخمتصره:يف بيان  -رمحه هللا -قال السعدي   أحكام البيع يف قوله تعايل } َوَأَحلَّ اَّللَّ

أن األصل يف البيوع واملعامالت والتجارات كلها احلل واإلطالق , كما هو صريح هذه 
اآليات , ال فرق بني َتارة اإلدارة اليت يديرها التجار بينهم , هذا يأخذ العوض , وهذا 

ة يف الديون احلال مثنها , املؤجل مثمنها كالسلم , وبيع السلع يعطي املعوض , وال بني التجار 
بأمثان مؤجلة لعموم قوله : } ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن { , وال بني َتارة الرتبص واالنتظار , بأن 
يشرتي السلع يف أوقات رخصها , وينتظر هبا الفرص من مواسم وغريها , وال بني التجارة 

من حمل إىل آخر , وال بني التجارة والتكسب أفرادا ومشرتكني , فكل هذه بالتصدير والتوريد 
األنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده ؛ رمحة هبم , وقياما ملصاحلهم , ودفعا 

لألضرار عنهم , وكلها جائزة ِبا يقرتن هبا ويتبعها من شروط ووثائق وحنوها إذا سلمت من 
ليت نبه هللا عليها ورسوله , يدخل يف هذا العموم مجيع أجناس املبيعات احملاذير الشرعية ا

وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغريها , 

                                                           
 (    1/772)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1671
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وكلها ال بد أن تقرتن هبذا الشرط الذي ذكره هللا , وهو الرتاضي بني املتعاوضني , الرضا 
 ما السفيه واجملنون ومن ال يعترب كالمه فوليه يقوم مقامه يف معامالته .الصادر عن معرفة , وأ

 (1672.اه  ) وأعظم احملاذير املانعة من صحة املعامالت : الربا والغرر والظلم .
 :-رمحه هللا-وزاد اْلصاص يف بيان أحكام الربا فقال-

ري إىل أجل بزيادة على والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان فرض الدراهم والدنان
مقدار ما استقرض على ما يرتاضون به , ومل يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذا كان متفاضال 

 من جنس واحد .
هذا كان املتعارف املشهور بينهم , ولذلك قال هللا تعاىل : } وما آتيتم من ربا لريبو يف 

املشروطة إمنا كانت ربا يف املال العني  أموال الناس فال يربو عند هللا { فأخرب أن تلك الزيادة
 ؛ ألنه ال عوض هلا من جهة املقرض .

وقال تعاىل : } ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة { إخبارا عن احلال اليت خرج عليها الكالم 
من شرط الزيادة أضعافا مضاعفة ؛ فأبطل هللا تعاىل الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل 

البياعات ومساها ربا , فانتظم قوله تعاىل : } وحرم الربا { ِترمي مجيعها ضروبا أخر من 
لشمول االسم عليها من طريق الشرع , ومل يكن تعاملهم بالربا إال على الوجه الذي ذكرنا 

 (1677اه )من قرض دراهم أو دنانري إىل أجل مع شرط الزيادة .
َدقَاتِ  ُ الرِّبَا َويُ ْريب الصَّ اٍر أَثِيٍم ) } مَيَْحُق اَّللَّ بُّ ُكلَّ َكفَّ ُ اَل ُيُِ  ({267َواَّللَّ

 ذكر ابن العثيمني من فوائد هذه اآلية مايلي :-
أي يزيدها؛ والزيادة إما أن تكون حسية؛ وإما أن تكون معنوية؛  -أن هللا يْريب الصدقات  -

عنوية فأن فإن كانت حسية فبالكمية, مثل أن ينفق عشرة, فيخلف هللا عليه عشرين؛ وأما امل
 يُ ْنزل هللا الربكة يف ماله.

مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا مُيَحق, ويزال؛ فالصدقة تزيد املال, وتنميه؛ ألن الربا  -
 (1673)ظلم, والصدقة إحسان.اه 

                                                           
 (    217)ص/-تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي انظر - 1672
 (    7/161) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1677
 (  777/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1673
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ُموَن َواَل فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْظلِ -
 ( 269ُتْظَلُموَن )

 ي:ذكر ابن العثيمني من فوائد هذه اآلية مايل-
ه تعاىل: } فأذنوا حبرب من هللا أن املِصّر على الربا معلن احلرب على هللا ورسوله؛ لقول* 

 ورسوله {.
ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلناً احلرب على هللا, ورسوله فهو معلن احلرب على 

وهم املؤمنون؛ وذلك بداللة االلتزام؛ ألن كل مؤمن جيب أن ينتصر هلل,  -أولياء هللا, ورسوله 
 .ورسوله؛ فاملؤمنون هم حزب هللا عز وجل ورسوله

عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإمنا كان هبذه املثابة ردعاً ملتعاطيه عن االستمرار فيه؛ قال شيخ  * 
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: إنه جاء يف الوعيد على الربا ما مل يأت على ذنب دون الشرك؛ 

أن يأِت إن الربا ثالثة وسبعون باباً أيسرها مثل »وهلذا جاء يف احلديث الذي طرقه متعددة: 
(؛ وهذا كلى يستبشعه؛ فالربا ليس باألمر اهلني؛ واملؤمن ترتعد فرائصه إذا 1672«)الرجل أمه

 (1677)مسع مثل هذه اآلية.اه 
قوله تعاىل : } فأذنوا حبرب من هللا ورسوله { إخبار منه بعظم  :-رمحه هللا-وقال اْلصاص-

معصيته وأنه يستحق هبا احملاربة عليها وإن مل يكن كافرا وكان ممتنعا على اإلمام , فإن مل 
يكن ممتنعا عاقبه اإلمام ِبقدار ما يستحقه من التعزير والردع , وكذلك ينبغي أن يكون حكم 

 عليها العقاب إذا أصر اإلنسان عليها وجاهر هبا , وإن كان سائر املعاصي اليت أوعد هللا
ممتنعا حورب عليها هو ومتبعوه وقوتلوا حىت ينتهوا , وإن كانوا غري ممتنعني عاقبهم اإلمام 

 ِبقدار ما يرى من العقوبة .
وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من املتسلطني الظلمة وآخذي الضرائب واجب على  

قتاهلم وقتلهم إذا كانوا ممتنعني , وهؤالء أعظم جرما من آكلي الربا النتهاكهم كل املسلمني 
 حرمة النهي وحرمة املسلمني مجيعا .

                                                           
  1821,وصحح األلباين إسناده يف الرتهيب والرتغيب برقم/ -رضي هللا عنه–أخرجه احلاكم عن ابن مسعود  - 1672
 (  2/777الكتاب : موقع العالمة العثيمني )  مصدر-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1677
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وآكل الربا إمنا انتهك حرمة هللا تعاىل يف أخذ الربا ومل ينتهك ملن يعطيه ذلك حرمة ؛ ألنه 
 أعطاه بطيبة نفسه .

ني حلرمة هني هللا تعاىل وحرمة املسلمني ؛ إذ  وآخذو الضرائب يف معىن قطاع الطريق املنتهك
كانوا يأخذونه جربا وقهرا ال على تأويل وال شبهة , فجائز ملن علم من املسلمني إصرار 

هؤالء على ما هم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم 
 (1676)األموال .اه  , وكذلك أتباعهم وأعواهنم الذين هبم يقومون على أخذ

 باب ما جاء يف الصيام واالعتكاف-
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقو - َن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر )أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر   ( {187َفِعدَّ
 وهذا التشبيه فيه فائدتان: :-رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

الفائدة األوىل: التسلية هلذه األمة حىت ال يقال: كلفنا هبذا العمل الشاق دون غرينا؛ لقوله 
ين لن [ يع79تعاىل: }ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشرتكون{ ]الزخرف: 

كما هي احلال يف الدنيا: فإن اإلنسان إذا شاركه غريه   -خيفف عنكم العذاَب اشرتاُككم فيه 
يف أمر شاق هان عليه؛ وهلذا قالت اخلنساء ترثي أخاها صخراً: ولوال كثرة الباكني حويل 

 على إخواهنم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي.
نية: استكمال هذه األمة للفضائل اليت سبقت إليها األمم السابقة؛ وال ريب أن الفائدة الثا 

الصيام من أعظم الفضائل؛ فاإلنسان يصرب عن طعامه, وشرابه, وشهوته هلل عز وجل؛ ومن 
كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة عشر أمثاهلا »أجل هذا اختصه هللا لنفسه, فقال تعاىل: 

فإنه يل وأنا أجزي به, يدع شهوته وطعامه من  إىل سبعمائة ضعف إال الصوم
 (1679 )اه(.1678«)أجلي

                                                           
 (    7/191) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1676
باب فضل الصيام,ومتام متنه"  قال رسول هللا  -1932برقم/–رضي هللا عنه  –أخرجه مسلم عن أيب هريرة - 1678

قال هللا عز وجل إال الصوم صلى هللا عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف 
فإنه يل وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه 

 أطيب عند هللا من ريح املسك "
 (  226/ 3مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1679
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قال: قال هللا جل ثناؤه : } كتب -رمحه هللا -(1740)ومن أحكام اآلية ماذكره الشافعي-
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات { , مث أبان أن 

} شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن { ؛ إىل هذه األيام : شهر رمضان ؛ بقوله تعاىل : 
 قوله تعاىل : } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { .

وكان بينا يف كتاب هللا عز وجل : أنه  ال جيب صوم إال صوم رمضان وكان علم شهر 
 رمضان عند من خوطب باللسان أنه الذي بني شعبان وشوال.

ن , فرض الصوم عليهم : شهر رمضان وكانت : فلما أعلم هللا الناس أ -رمحه هللا-مث قال 
األعاجم : تعد الشهور باأليام , ال باألهلة وتذهب إىل أن احلساب إذا عدت الشهور 

 باألهلة خيتلف .
فأبان هللا تعاىل أن األهلة هي : املواقيت للناس واحلج , وذكر الشهور , فقال : } إن عدة 

 { فدل على أن الشهور لألهلة إذ جعلها الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا يف كتاب هللا
                                                           

اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هو  - 1740
هاشم بن املطلب بن عبد مناف, القرشي املطليب الشافعي, جيتمع مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عبد مناف 

ناقب جم املفاخر منقطع القرين, اجتمعت فيه من املذكور, وباقي النسب إىل عدنان معروف, وكان الشافعي كثري امل
العلوم بكتاب هللا وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم, وكالم الصحابة رضي هللا عنهم وآثارهم, واختالف أقاويل 

العلماء وغري ذلك من معرفة كالم العرب واللغة والعربية والشعر والشافعي أول من تكلم يف أصول الفقه وهو الذي 
ه, وقال أبو ثور: من زعم انه رأى مثل حممد بن إدريس يف علمه وفصاحته ومعرفته وثباته ومتكنه فقد كذب,  استنبط

كان منقطع القرين يف حياته, فلما مضى لسبيله مل يعتض منه. وقال أمحد بن حنبل: ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال 
 وللشافعي يف رقبته منة. 

قيل إنه ولد يف اليوم الذي تويف فيه اإلمام أبو حنيفة , وكانت والدته ِبدينة غزة, وقيل  ه سنة مخسني ومائة, وقددومول
بعسقالن, وقيل باليمن, واألول أصح, ومحل من غزة إىل مكة وهو ابن سنتني فنشأ هبا وقرأ القرآن الكرمي, , وقدم 

إىل بغداد سنة مثان وتسعني ومائة فأقام هبا بغداد سنة مخس وتسعني ومائة فأقام هبا سنتني, مث خرج إىل مكة, مث عاد 
شهرا, مث خرج إىل مصر, وكان وصوله إليها يف سنة تسع وتسعني ومائة, وقيل سنة إحدى ومائتني. ومل يزل هبا إىل أن 

تويف يوم اْلمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتني, ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى, وقربه يزار هبا 
 (3/177 بتصرف يسري) وفيات األعيان -رب من املقطم, رضي هللا عنه.بالق
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املواقيت ال ما ذهبت إليه األعاجم من العدد بغري األهلة مث بني رسول هللا ) صلى هللا عليه 
وسلم ( ذلك , على ما أنزل هللا ) عز وجل ( وبني أن الشهر : تسع وعشرون يعين أن 

 الشهر قد يكون تسعا وعشرين .
أن الشهر يكون ثالثني , فأعلمهم أنه قد يكون تسعا  وذلك أهنم قد يكونون يعلمون

 (1631)وعشرين وأعلمهم أن ذلك لألهلة .اه 
  :-رمحه هللا -وأضاف اْلصاص -

فعدة من أيام أخر { فأوجب العدة قال هللا تعاىل : } فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
وقت يشاء " وال ُيفظ يف أيام غري معينة يف اآلية , فقال أصحابنا جائز له أن يصوم أي 

 عنهم رواية يف جواز تأخريه إىل انقضاء السنة .
والذي عندي أنه ال جيوز تأخريه إىل أن يدخل رمضان آخر , وهو عندي على مذهبهم 

 وذلك ألن األمر عندهم إذا كان غري موقت فهو على الفور , وقد بينا ذلك يف أصول الفقه 
موقتا بالسنة ملا جاز له التأخري عن ثاين يوم  وإذا كان كذلك فلو مل يكن قضاء رمضان

الفطر , إذ غري جائز أن يلحقه التفريط بالتأخري من غري علم منه بآخر وقت وجوب الفرض 
الذي ال جيوز له تأخريه عنه , كما ال جيوز ورود العبارة بفرض جمهول عند املأمور مث يلحقه 

 ا .التعنيف واللوم برتكه قبل البيان ال فرق بينهم
وإذا كان كذلك , وقد علمنا أن مذهبهم جواز تأخري قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان 

قضائه , ثبت أن تأخريه موقت ِبضي السنة , فكان ذلك ِبنزلة وقت الظهر ملا كان أوله 
وآخره معلومني جاز ورود العبادة بفعلها من أوله إىل آخره وجاز تأخريها إىل الوقت الذي 

 كها ؛ ألن آخر وقتها الذي يكون مفرطا بتأخريها معلوم .خياف فوهتا برت 
وقد روي جواز تأخريه يف السنة عن مجاعة من السلف ؛ وروى ُيىي بن سعيد عن أيب سلمة 

بن عبد الرمحن قال : قالت عائشة : " إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما 
 (1632) استطيع أن أقضيه حىت يأِت شعبان " .اه 

 ماخمتصره:-رمحه هللا -ابن عريب وقال -

                                                           
 (      1/87)  -أحكام القرآن حملمد بن أدريس الشافعي انظر- 1631
 (    27/ 2) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1632
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قوله تعاىل : } فمن كان منكم مريضا أو على سفر { : للمريض ثالثة أحوال : أحدها : 
 أال يطيق الصوم حبال , فعليه الفطر واجبا .

 الثاين أنه يقدر على الصوم بضرر ومشقة ؛ فهذا يستحب له الفطر , وال يصوم إال جاهل .
 :-رمحه هللا-مث قال

ث : املسافر : والسفر يف اللغة مأخوذ من االنكشاف واخلروج من حال إىل حال ؛ وهو الثال
يف عرف اللغة عبارة عن خروج يتكلف فيه مؤنة , ويفصل فيه بعد يف املسافة , ومل يرد فيه 

من الشارع نص , ولكن ورد فيه تنبيه , وهو قوله عليه السالم يف الصحيح : } ال ُيل 
( 1637واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال ومعها ذو حمرم منها {)المرأة تؤمن باهلل 

 (1633).اه 
ٌر لَُه َوَأْن َتُصوُموا َخي ْ  رًا فَ ُهَو َخي ْ ٌر } َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخي ْ

  ({183َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن )
فسرها ابن عباس   رضي هللا  يف بيان أحكامها ما خمتصره:-رمحه هللا -العثيمنيقال ابن  -

 عنهما   بالشيخ والشيخة إذا كانا ال يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً , واحلقيقة
أنه بالنظر إىل ظاهر اآلية ليس فيها داللة على ما فسره ابن عباس   رضي هللا عنهما  ؛ ألن 

ين يطيقون الصوم }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا اآلية يف الذ
[ وهذا واضح أهنم قادرون على الصوم, 183فهو خري له وأن تصوموا خري لكم{ ]البقرة: 

وهم خمريون بني الصوم والفدية, وهذا أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس خمريين إن شاؤوا 
وا, وهذا ما ثبت يف الصحيحني عن سلمة بن صاموا, وإن شاؤوا أفطروا وأطعم

                                                           
باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه,  -2788أخرجاه يف الصحيحني من حديث ايب هريرة ,مسلم برقم/ - 1637

 باب يف كم يقصر الصالة -1277والبخاري برقم/
 (    132/ 1) -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1633
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ملا نزلت هذه اآلية: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام »(   رضي هللا عنه   قال: 1632األكوع)
 (  .1637«)مسكني{ كان من أراد أن يفطر ويفتدي, حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها

هللا عنه  ؛ ألن وجه  لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه   رضي
الداللة من اآلية أن هللا تعاىل جعل الفدية عديال للصوم ملن قدر على الصوم, إن شاء صام 

وإن شاء أطعم, مث نسخ التخيري إىل وجوب الصوم عينا, فإذا مل يقدر عليه بقي عديله وهو 
 كينا.الفدية, فصار العاجز عجزا ال يرجى زواله, جيب عليه اإلطعام عن كل يوم مس

 أما كيفية اإلطعام, فله كيفيتان:
اليت عليه, كما كان أنس بن  األوىل: أن يصنع طعاما فيدعو إليه املساكني حبسب األيام

 مالك   رضي هللا عنه   يفعله ملا كرب.
الثانية: أن يطعمهم طعاما غري مطبوخ, قالوا: يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غريه, أي: 

هو ربع الصاع النبوي, فالصاع النبوي أربعة أمداد, والصاع النبوي  من غري الرب, ومد الرب
أربعة أمخاس صاعنا, وعلى هذا يكون صاعنا مخسة أمداد, فيجزئ من الرب عن مخسة أيام 

مخسة مساكني, لكن ينبغي يف هذه احلال أن جيعل معه ما يؤدمه من حلم أو حنوه, حىت يتم 
 ية طعام مسكني{.قوله تعاىل: }وعلى الذين يطيقونه فد

وأما وقت اإلطعام فهو باخليار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه, وإن شاء أخر إىل آخر يوم 
 (1636)أنس رضي هللا عنه.اه لفعل 

َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ ...) َلَة الصِّ  ( {186} ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
 :-رمحه هللا -فوائد اآلية ماذكره ابن العثيمني يف تفسريه لآلية قالمن  -

جواز استمتاع الرجل بزوجته من حني العقد؛ لقوله تعاىل: } إىل نسائكم { ما مل خيالف 
شرطاً بني الزوجني؛ وقد ظن بعض الناس أنه ال جيوز أن يستمتع بشيء من زوجته حىت يعلن 

                                                           
سلمة بن االكوع وهو مسلة بن عمرو بن االكوع وقد قيل ان االكوع لقب كنيته أبو عامر كان من أشد الناس - 1632

بأسا وأشجعهم قلبا وأقواهم راجال أعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة ذات قرد سهم الراجل والفارس معا 
 (1/32مشاهري علماء األمصار البن حبان) -ومات باملدينة سنة أربع وسبعني.

باب} فمن شهد منكم الشهر فليصمه {, ومسلم  -3136أخرجاه يف الصحيحني البخاري برقم/- 1637
 باب بيان نسخ قوله تعاىل} وعلى الذين يطيقونه فدية {. -1971برقم/

 (     727/ 7)-الشرح املمتع علي زاد ىاملستنقع حملمد بن العثيمني انظر- 1636
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شيء خيشى منه؛ وهو اْلماع؛ فإنه رِبا ُيصل محل؛ وإذا  النكاح      وليس بصحيح لكن هنا
حصل محل مع تأخر الدخول رِبا ُيصل يف ذلك ريبة؛ فإذا خشي اإلنسان هذا األمر 

 (1638اه )فليمنع نفسه لئال ُيصل ريبة عند العامة.
 :-رمحه هللا-وأضاف اْلصاص-

} ِبعىن هن كاللباس لكم يف إباحة املباشرة ومالبسة كل  } ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ
 واحد منهما لصاحبه ؛مث قال:

وُيتمل أن يريد باللباس السرت ؛ ألن اللباس هو ما يسرت , وقد مسى هللا تعاىل الليل لباسا ؛  
ألنه يسرت كل شيء يشتمل عليه بظالمه , فإن كان املعىن ذلك , فاملراد كل واحد منهما 

عن التخطي إىل ما يهتكه من الفواحش , ويكون كل واحد منهما متعففا  سرت صاحبه
 (1639)باآلخر مسترتا به .اه 

ُ أَنَُّكْم ُكْنُتْم خَتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ وَ  ابْ تَ ُغوا }.. َعِلَم اَّللَّ
ُ َلُكْم  َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر َما َكَتَب اَّللَّ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

َياَم ِإىَل اللَّْيِل ..)  ( {186مُثَّ أمتُّوا الصِّ
 ما خمتصره:وأحكامها  من فوائدها -رمحه هللا-ذكر ابن العثيمني-

حلكم األول إىل التخفيف, حيث كانوا قبل ذلك إذا ناموا, رمحة هللا تعاىل بعباده؛ لنسخ ا *
أو صّلوا العشاء يف ليايل رمضان حرمت عليهم النساء, والطعام, والشراب إىل غروب 

 الشمس من اليوم التايل؛ مث خفف عنهم بإباحة ذلك إىل الفجر
حور, وتأخريه؛ وهذا االستنباط له غور؛ ألنه  * أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السُّ

يقول: إمنا أبيح األكل والشرب ليلة الصيام رفقاً باملكلف؛ وكلما تأخر إىل قرب طلوع الفجر  
كان أرفق به؛ فما دام نسخ التحرمي من أجل الرفق باملكلف فإنه يقتضي أن يكون عند 

مثل  -فضل منه قبل ذلك؛ ألنه أرفق؛ وهذا استنباط جيد تعضده األحاديث طلوع الفجر أ
حور بركة»قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:  ( ؛ ففيه بركة لكونه 1627«)تسحروا فإن يف السَّ

معيناً على طاعة هللا؛ وفيه بركة ألنه امتثال ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيه بركة ألنه 
                                                           

 (  3/283مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1638
 (    2/77) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1639
 باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر -1689 -أخرجه مسلم برقم/   - 1627
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 صلى هللا عليه وسلم ؛ وفيه بركة ألنه يغين عن عدة أكالت, وشرابات يف اقتداء برسول هللا
 النهار؛ وفيه بركة ألنه فصل بني صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه مخسة أوجه من بركته.

جواز أن يصبح الصائم جنباً, ألن هللا أباح اْلماع حىت يتبني الفجر, والزم هذا أنه إذا  *
ال بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه  أخر اْلماع مل يغتسل إ

 (.1621كان يصبح جنباً من مجاع أهله, مث يصوم)
جواز األكل, والشرب, واْلماع مع الشك يف طلوع الفجر؛ لقوله تعاىل: } حىت يتبني {؛  *

 (1622)فإن تبني أن أكله, وشربه, ومجاعه, كان بعد طلوع الفجر فال شيء عليه..اه  
قال: كيف جيوز أن يكون املراد بقوله تعاىل -رمحه هللا  -ومن أحكامها ماذكره  ابن عريب -

: } اخليط األبيض { الفجر ويتأخر البيان مع احلاجة إليه " وتأخري البيان عن وقت احلاجة 
 إليه مع بقاء التكليف حىت يقع اخلطأ عن املقصود ال جيوز .

يه , لكن على وجه ال يدركه مجيع الناس ؛ وإمنا كان على فاْلواب : أن البيان كان موجودا ف
وجه خيتص به بعضهم أو أكثرهم , وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا يف درجة يطلع عليها  
كل أحد ؛ أال ترى أنه مل يقع فيه إال عدي وحده , وأيضا فإن النيب صلى هللا عليه وسلم مل 

 (1627)يه جليا .اه يعنف عديا , وأنزل هللا تعاىل البيان ف
 {(186َواَل تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد )} 

: فحرم هللا تعاىل املباشرة يف املسجد , وذلك ُيرم خارج -رمحه هللا -قال ابن عريب -
املسجد ؛ ألن معىن اآلية : وال تباشروهن وأنتم ملتزمون االعتكاف يف املسجد معتقدون له 

إذا خرج حلاجة اإلنسان , وهو ملتزم لالعتكاف يف املسجد معتقد له رخص له يف , فهو 
 حاجة اإلنسان للضرورة الداعية إليه , وبقي سائر أفعال االعتكاف كلها على أصل املنع .

} يف املساجد { : مذهب مالك الصريح الذي  يف حكم قوله تعايل:-رمحه هللا -وأضاق-
كاف يف كل مسجد ؛ ألنه تعاىل قال : } وأنتم عاكفون يف ال مذهب له سواه جواز االعت

                                                           
باب صحة صوم  -1879الذي أخرجه مسلم برقم/ -رضي هللا عنه –يشري املصنف حلديث سليمان بن يسار - 1621

جنبا أيصوم قالت كان من طلع عليه الفجر وهو جنب ولفظه" أنه سأل أم سلمة رضي هللا عنها عن الرجل يصبح 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم "

 (  3/287مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1622
 (    1/168)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1627
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املساجد { فعم املساجد كلها ؛ لكنه إذا اعتكف يف مسجد ال مجعة فيه للجمعة , فمن 
 علمائنا من قال : يبطل اعتكافه , وال نقول به ؛ بل يشرف االعتكاف ويعظم .

حلاجة اإلنسان إمجاعا ,  ولو خرج من االعتكاف من مسجد إىل مسجد ْلاز له ؛ ألنه خيرج
 (1623) اه  فأي فرق بني أن يرجع إىل ذلك املسجد أو إىل سواه " .

  فقال ما خمتصره:-رمحه هللا –وزاد بياناً ملا سبق عن أحكام االعتكاف اْلصاص -
عن عائشة قالت : } كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله 

(فهذا احلديث يقتضي حظر اخلروج إال 1622البيت إال حلاجة اإلنسان { ), وكان ال يدخل 
حلاجة اإلنسان , مما وصفنا من أن فعل النيب صلى هللا عليه وسلم لالعتكاف وارد مورد 

البيان , وفعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب , فأوجب ما ذكرنا من فعله حظر 
 ن .اخلروج على املعتكف إال حلاجة اإلنسا

وإمنا يعىن به البول والغائط , وملا كان من شرط االعتكاف اللبث يف املسجد , وبذلك قرنه 
هللا تعاىل عند ذكره يف قوله : } وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد { وجب أن ال 

خيرج إال ملا ال بد منه من حاجة اإلنسان وقضاء فرض اْلمعة ؛ وألنه معلوم أنه مل يعقد 
فسه اعتكافا هو متنفل بإجيابه , وهو يريد ترك شهود اْلمعة وهي فرض عليه , فصار على ن

 (1627)حضورها مستثىن من اعتكافه .اه  
 باب ما جاء يف احلج والعمرة

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى )  ( {122} َواختَِّ
 :-رمحه هللا-قال اْلصاص-
تعاىل } مقام إبراهيم { فقال ابن عباس : " احلج كله وقد اختلف السلف يف املراد بقوله  -

 مقام إبراهيم " .
 وقال " عطاء : مقام إبراهيم عرفة واملزدلفة واْلمار " .

 وقال جماهد : " احلرم كله مقام إبراهيم " .

                                                           
 (    1/187)  -رآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريبأحكام الق انظر- 1623
 باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيل - 332أخرجه مسلم برقم/ - 1622
 (    121/ 2) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1627
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وقال السدي : مقام إبراهيم هو احلجر الذي كانت زوجة إمساعيل وضعته ِتت قدم إبراهيم 
, فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه مث رفعته من ِتته  حني غسلت رأسه

وقد غابت رجله يف احلجر , فوضعته ِتت الشق اآلخر فغسلته فغابت رجله أيضا فيه , 
فجعله هللا من شعائره فقال : } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { وروي حنوه عن احلسن 

ن هو املراد ؛ ألن احلرم يسمى على اإلطالق مقام وقتادة والربيع بن أنس , واألظهر أن يكو 
إبراهيم , وكذلك سائر املواضع اليت تأوله غريهم عليها مما ذكرناه , ويدل على أنه هو املراد 

ما روى محيد عن أنس قال } : قال عمر : قلت يا رسول هللا : لو اختذت من مقام إبراهيم 
(  مث صلى فدل على أن 1626إبراهيم مصلى {) مصلى فأنزل هللا تعاىل : } واختذوا من مقام

 مراد هللا تعاىل بذكر املقام هو احلجر .
ويدل عليه أمره تعاىل إيانا بفعل الصالة , وليس للصالة تعلق باحلرم وال سائر املواضع الذي 

تأوله عليها من ذكرنا قوله , وهذا املقام داللة على توحيد هللا ونبوة إبراهيم ؛ ألنه جعل 
رطوبة الطني حىت دخلت قدمه فيه , وذلك ال يقدر عليه إال هللا ؛ وهو مع ذلك للحجر 

 (1628)معجزة إلبراهيم عليه السالم فدل على نبوته .اه 
فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم طوافه مشى إىل   -رمحه هللا -وأضاف ابن عريب  -

مصلى { وصلى فيه ركعتني  , وبني املقام املعروف اليوم , وقرأ : } واختذوا من مقام إبراهيم 
 بذلك أربعة أمور : األول : أن ذلك املوضع هو املقام املراد يف اآلية .

 الثاين : أنه بني الصالة وأهنا املتضمنة للركوع والسجود ال مطلق الدعاء 
الثالث : أنه عرف وقت الصالة فيه , وهو عقب الطواف , وغريه من األوقات مأخوذ من 

 دليل آخر .
 (1629)الرابع : أنه أوضح أن ركعيت الطواف واجبتان , فمن تركهما فعليه دم .اه 

وََّف هِبَِما } ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّ 
(129} ) 

                                                           
 -رمحه هللا-لأللباين 2977,وصحيح الرتمذي برقم /1779صحيح سنن ابن ماجة برقم/ - 1626
 (    1/187) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1628
 (    1/62)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1629
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 َِ (عى بينهما , فإن ظاهر قوله : )َفال ُجَناَح َعَلْيهأي يس :-رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
( أن غاية أمر السعي بينهما , أن يكون من قسم املباح , ويف  128)البقرة: من اآلية 

صحيح البخاري "  عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنس بن مالك رضي هللا عنه عن 
, فلما كان اإلسالم أمسكنا عنهما , الصفا واملروة , قال : كنا نرى أهنما من أمر اْلاهلية 

( إىل قوله : )َأْن َيطَّوََّف هِبَِما( وهبذا  فأنزل هللا تعاىل : ) ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ
عرف أن نفي اْلناح ليس املراد به بيان أصل السعي , وإمنا املراد نفي ِترجهم بإمساكهم 

ما من أمر اْلاهلية , أما أصل حكم السعي فقد تبني بقوله:)ِمْن عنه , حيث كانوا يرون أهن
 (1677)َشَعائِِر اَّللَِّ (.اه 

عن } عروة قلت لعائشة رضي هللا عنها : أرأيت قول  :-رمحه هللا -وأضاف ابن عريب  -
هللا تبارك وتعاىل : } إن الصفا واملروة من شعائر هللا { اآلية فوهللا ما على أحد جناح أال 

يطوف هبما قالت عائشة رضي هللا عنها : بئس ما قلت يا ابن أخيت , إهنا لو كانت على ما 
ما , إمنا كان هذا احلي من األنصار قبل أن تأولتها لكان فال جناح عليه أال يطوف هب

يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدون عند املشلل , فكان من أهل ملناة يتحرج أن 
يطوف بالصفا واملروة , فلما أسلموا سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك , فقالوا 

واملروة , فأنزل هللا تعاىل : } الصفا واملروة  : يا رسول هللا , إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا
{ مث سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطواف بينهما  , فليس ينبغي ألحد أن يدع 

 (1671)الطواف بينهما .اه 
 ( {189} َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ )

ا خمتصره وبتصرف يسري: ما فائدة ختصيص احلج آخرا مع م -رمحه هللا-قال ابن عريب -
دخوله يف عموم اللفظ األول " وهي أن العرب كانت ِتج بالعدد وتبدل الشهور ؛ فأبطل 

 هللا تعاىل فعلهم وقوهلم , وجعله مقرونا بالرؤية .
 :-رمحه هللا -وأضاف

                                                           
 (   12)ص / -اصول التفسري حملمد بن العثيمني انظر- 1677
 (    1/83)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1671



838 

 

صوموا لرؤيته وأفطروا  إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعول ؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم } : 
( , فإن مل ير فلريجع إىل العدد املرتب عليه , وإن جهل أول الشهر عول على 1672لرؤيته {)

عدد اهلالل قبله , وإن علم أوله بالرؤية بين آخره على العدد املرتب على رؤيته , لقوله صلى 
 هللا عليه وسلم : } فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني {.

وقال الشافعي : ال جيوز اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج  يف موضع آخر: -رمحه هللا-قالمث 
وتعلق بعض علمائنا بقوله تعاىل } يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج { 

فجعل مجيعها ميقاتا للحج , وذلك ال جيوز ؛ ألن هذه اآلية أفادت بيان حكمة األهلة يف 
الفوائد باألهلة وتعيينها فإمنا تؤخذ من دليل آخر ؛ أال ترى أنه ال  اْلملة , فأما ختصيص

 يصام ْلميعها , فكذلك ال ُيج ْلميعها .
وقد بني هللا تعاىل ذلك يف آية أخرى , فقال : } احلج أشهر معلومات { فبني أن أهلته 

 (1677)معلومة خمصوصة من بني مجيع األهلة .اه 
 ( {197َرَة َّلِلَِّ فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي )} َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعمْ 

 -يف فوائد وأحكام هذه اآلية مايلي: -رمحه هللا –ذكر ابن العثيمني-
وجوب إمتام احلج, والعمرة؛ وظاهر اآلية أنه ال فرق بني الواجب منهما, وغري الواجب؛  *

تعاىل: } وأمتوا احلج والعمرة {؛ فيكون شامالً للفريضة, ووجه هذا الظاهر: العموم يف قوله 
والنافلة؛ ويؤيده أن هذه اآلية نزلت قبل فرض احلج؛ ألن احلج إمنا فرض يف السنة التاسعة يف 

[ ؛ السنة 96قوله تعاىل: }وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبياًل{ ]آل عمران: 
 اليت يسميها العلماء سنة الوفود.

 أن العمرة, واحلج سواء يف وجوب إمتامهما؛ لقوله تعاىل: } احلج والعمرة {. *
احلذر مما يفعله بعض الناس اآلن من التساهل يف رمي اْلمرات, حيث إهنم يوكلون من  *

يرمي عنهم بدون عذر خمالفة لقوله تعاىل: } وأمتوا احلج والعمرة هلل {؛ وعليه فال يصح رمي 
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو »ه )صلى هللا عليه وسلم(: الوكيل حينئذ؛ لقول

                                                           
باب قول النيب صلى هللا عليه وسلم إذا  -1667برقم/-رضي هللا عنه -من حديث أيب هريرةأخرجه البخاري  - 1672

 رأيتم اهلالل فصوموا
 (    1/191)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1677
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( أي مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كاملريض, واخلائف على نفسه من شدة الزحام 1673«)رد
إذا مل يكن وقت آخر للرمي خيف فيه الزحام فال بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ ولوال ورود 

مي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات, ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الر 
حيث تسقط بالعجز؛ ويدل لعدم التهاون بالتوكيل يف الرمي أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل 

يأذن لسودة بنت زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن خترج من مزدلفة, وترمي قبل حطمة الناس؛ 
 عليه وسلم يبقيها معه حىت تدرك ولو كان التوكيل جائزاً ملشقة الزحام لكان الرسول صلى هللا

بقية ليلة املزدلفة, وتدرك صالة الفجر فيها, وتدرك القيام للدعاء بعد الصالة؛ وال ُِتَْرم من 
هذه األفعال؛ فلما أذن هلا يف أن تدفع بليل ُعلم بأن االستنابة يف الرمي يف هذا األمر ال 

 ا, ومل يأذن هلم بأن يرموا يوماً, ويدعوا يوماً. جيوز؛ وكذلك لو كان جائزاً ألذن للرعاة أن يوكلو 
أن احلج, والعمرة خيالفان غريمها يف وجوب إمتام نفلهما؛ لقوله تعاىل: } وأمتوا {؛ واألمر  *

للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعاىل: } فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي {, 
عبادات فإن النفل ال جيب إمتامه؛ ألن حيث أوجب اهلدي عند اإلحصار؛ أما غريمها من ال

هل عندكم شيء" قالوا: نعم, »النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: 
(؛ لكن يكره قطع النفل إال لغرض 1672«)حيس؛ قال: أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل

 (1677)اه كحاجة إىل قطعه, أو انتقال ملا هو أفضل منه.  -صحيح 
لَُّه )} َواَل  ُلَغ اهْلَْدُي حمَِ  ( {197َِتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّ يَ ب ْ

ويف هذا أن احملرم ُيرم عليه إزالة شيء من شعر بدنه تعظيما  :-رمحه هللا –قال السعدي -
هلذا النسك , وقاس عليه أهل العلم إزالة األظفار جبامع الرتفه , ويستمر املنع من ذلك حىت 

و وقت ذحبه يوم النحر , واألفضل أن يكون احللق بعد النحر , وجيوز يبلغ اهلدي حمله , وه
أن يقدم احللق على النحر كما رخص يف ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم حني سئل عمن 

                                                           
 باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور -7237 أخرجه مسلم برقم/ - 1673
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل  -1921برقم/ -رضي هللا عنه–مسلم من حديث عائشة أخرجه  - 1672

 الزوال
 (  3/727مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1677
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افعل وال حرج » قدم احللق أو الرمي أو الذبح أو الطواف بعضها على بعض , فقال : 
 (1678(.اه )1676)«

َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احلَْجِّ } احلَْجُّ َأْشُهٌر 
(196} ) 

 من فوائد هذه اآلية: –رمحه هللا  –قال ابن العثيمني 
تعظيم شأن احلج, حيث جعل هللا له أشهراً مع أنه أيام      ستة أيام     ؛ وقد جعل هللا له أشهراً 

ة حىت يأمن الناس, ويتأهبوا هلذا احلج؛ وهلذا ما بعد احلج أقصر مما قبله؛ الذي قبله: ثالث
شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر يوماً فقط؛ ألنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطُلب 

 (1679)اه منه العودة؛ خبالف ما إذا كان قبله.
ويف ذلك أربعة  فقال ما خمتصره: يف ِتديدها -رمحه هللا -ومن أحكامها ماذكره  ابن عريب -

أقوال : أحدها : شوال , وذو القعدة , وذو احلجة كله ؛ قاله ابن عمر , وقتادة , وطاوس , 
 ومالك 

 الثاين : وعشرة أيام من ذي احلجة ؛ قاله مالك أيضا , وأبو حنيفة .
 الثالث : وعشر ليال من ذي احلجة , قاله ابن عباس , والشافعي .

 ىل آخر أيام التشريق ؛ قاله مالك أيضا .الرابع : إ
 فمن قال : إنه ذو احلجة كله أخذ بظاهر اآلية والتعديد للثالثة .

 ومن قال : إنه عشرة أيام قال : إن الطواف والرمي يف العقبة ركنان يفعالن يف اليوم العاشر .
وقوف بعرفة ومن قال : عشر ليال قال : إن احلج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة ال

 وهو احلج كله .

                                                           
ن رسول هللا يشري املصنف حلديث عبد هللا بن عمرو بن العاص الذي أخرجاه يف الصحيحني ومتام متنه" أ - 1676

صلى هللا عليه وسلم وقف يف حجة الوداع ِبىن للناس يسألونه فجاءه رجل فقال مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال 
اذبح وال حرج فجاء آخر فقال مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج فما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن 

باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها,  -81أخرجه البخاري برقم/ -شيء قدم وال أخر إال قال افعل وال حرج"
 باب من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي -2771ومسلم برقم/

 (   162)ص/ -تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي انظر - 1678
 (  3/777 ) مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1679
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ومن قال : آخر أيام التشريق رأى أن الرمي من أفعال احلج وشعائره , وبعض الشهر يسمى 
 شهرا لغة .

رمحه هللا: فائدة من جعله ذا احلجة كله أنه إذا أخر طواف اإلفاضة إىل آخره مل  -مث قال
  يكن عليه دم ؛ ألنه جاء به يف أيام احلج .

: ال خالف يف أن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة على -رمحه هللا -وأضاف
 التفصيل املتقدم .

والفائدة يف ذكر هللا تعاىل هلا وتنصيصه عليها أمران : أحدمها : أن هللا تعاىل وضعها كذلك 
يف ملة إبراهيم عليه السالم واستمرت عليه احلال إىل أيام اْلاهلية , فبقيت كذلك حىت  

ترى أن العمرة فيها من أفجر الفجور , ولكنها كانت تغريها فتنسئها وتقدمها كانت العرب 
 حىت عادت يوم حجة الوداع إىل حدها .

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املأثور املنتقى } : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
 ( احلديث .1667خلق هللا السموات واألرض , السنة اثنا عشر شهرا {)

اين : أن هللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر التمتع , وهو ضم العمرة إىل احلج يف أشهر احلج بني الث
أن أشهر احلج ليست مجيع الشهور يف العام , وإمنا هي املعلومات من لدن إبراهيم عليه 

 السالم وبني قوله تعاىل : } يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج { .
ج تفصيال هلذه اْلملة ختصيصا لبعضها بذلك , وهي شوال وذو القعدة أن مجيعها ليس احل

ومجيع ذي احلجة , وهو اختيار عمر رضي هللا عنه , وصحيح قول علمائنا ؛ فال يكون 
متمتعا من أحرم بالعمرة يف أشهر العام , وإمنا يكون متمتعا من أتى بالعمرة يف هذه األشهر 

 (1661)اه املخصوصة .
ْن َعَرفَاٍت َفاذُْكُروا اَّللََّ ِعنَد } لَْيَس  ن رَّبُِّكْم فَإَذا أََفْضُتْم مِّ َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوا َفْضالً مِّ

ْشَعِر احَلرَاِم )
َ

 ({198امل

                                                           
باب قوله} إن عدة الشهور عند هللا اثنا  -3293 -برقم -رضي هللا عنه  -أخرجه البخاري  عن أيب بكرة - 1667

عشر شهرا يف كتاب ومتام متنه" عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات 
حرم ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني  واألرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة

 مجادى وشعبان "
 (    1/228)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1661
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 :  -رمحه هللا -قال ابن عريب  -
ن رَّبُِّكمْ  قوله تعايل:} - {يف هذا دليل على جواز  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوا َفْضالً مِّ

التجارة يف احلج للحاج مع أداء العبادة , وأن القصد إىل ذلك ال يكون شركا , وال خيرج به 
املكلف عن رسم اإلخالص املفرتض عليه , خالفا للفقراء أن احلج دون َتارة أفضل 

 (1662.اه )أجرا
أعلم ( أن تتجروا يف احلج  يريد ) وهللا ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد الشافعي بيانا فقال  -

 ال أن حتما أن تتجروا .
وكما كان قوله : ) ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ( ال : أن 

 حتما عليهم أن يأكلوا من بيوهتم وال بيوت غريهم .
وكما كان قوله : } والقواعد من النساء الالِت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن 

 (1667اه  )ن ثياهبن غري متربجات بزينة { فلو لبسن ثياهبن ومل يضعنها ما أمثن .يضع
  وأضاف ابن العثيمني يف فوائد وأحكام اآلية فيما خيص عرفه مايلي:-

مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعاىل: } فإذا أفضتم من عرفات {؛ وهو ركن من أركان * 
(؛ لو قال قائل: إن قوله تعاىل: 1663«)احلج عرفة»احلج؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 } فإذا أفضتم من عرفات { ليس أمراً بالوقوف هبا.
فاْلواب: أنه مل يكن أمراً هبا؛ ألهنا قضية مسلمة؛ وهلذا قال تعاىل: } فإذا أفضتم من 

 عرفات {
ه تعاىل: : أنه يشرتط للوقوف ِبزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة؛ لقول-رمحه هللا  -وقال-

} فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام {؛ فلو أن أحداً مر ِبزدلفة يف الليل, 

                                                           
 (    1/276)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1662
 (      1/63)  -أحكام القرآن حملمد بن أدريس الشافعي انظر- 1667
أخرجه النسائي عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي و متام لفظه" قال شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة وأتاه - 1663

م مىن ناس من جند فأمروا رجال فسأله عن احلج فقال احلج عرفة من جاء ليلة مجع قبل صالة الصبح فقد أدرك حجه أيا
 -ثالثة أيام من تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه مث أردف رجال فجعل ينادي هبا يف الناس "

 يف صحيح اْلامع . 7162حديث رقم /  انظر,و 2733/برقم 
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ووقف هبا يدعو, مث وقف بعرفة يدعو هبا, مث رجع إىل مىن مل جيزئه الوقوف ِبزدلفة؛ ألنه يف 
 غري حمله اآلن؛ ألن هللا ذكره بعد الوقوف بعرفة.

؛ لقوله تعاىل: } فاذكروا هللا عند املشعر احلرام {؛ والنيب صلى هللا أن الصالة من ذكر هللا*  
عليه وسلم أول ما بدأ: بالصالة؛ وال شك أن الصالة ذكر هلل؛ بل هي روضة من رياض 

الذكر: فيها قراءة, وتكبري, وتسبيح, وقيام, وركوع, وسجود, وقعود؛ كل ذلك من ذكر هللا: 
ح؛ مث من خاصية الصالة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر بالقلب, وباللسان, وباْلوار 

 (1662)ذكر خاص به, وعبادة تتعلق به.اه 
 باب ما جاء يف احلدود والقصاص-

َلى احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُ  نْ َثى } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ
 ( {168بِاأْلُنْ َثى )

وحكم هللا بالعدل فسوى يف احلكم بني عباده : الشريف منهم  :-رمحه هللا -قال الشافعي-
 , والوضيع : } أفحكم اْلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون { .

إن اإلسالم نزل : وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ؛ فنزل فيهم  -رمحه هللا-وأضاف
} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى : 

 باألنثى { اآلية .
وكان بدء ذلك يف حيني من العرب : اقتتلوا قبل اإلسالم بقليل , وكان ألحد احليني فضل 

زلت هذه اآلية على اآلخر : فأقسموا باهلل : ليقتلن باألنثى الذكر , وبالعبد منهم احلر فلما ن
 رضوا وسلموا .

قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا , ِبا قالوا : ألن هللا ) عز وجل ( إمنا ألزم كل 
مذنب ذنبه , ومل جيعل جرم أحد على غريه : فقال : ) احلر باحلر ( إذا كان ) وهللا أعلم ( 

 باألنثى ( إذا كانت قاتلة هلا . قاتال له ؛ ) والعبد بالعبد ( إذا كان قاتال له ؛ ) واألنثى
 (1667)ال أن يقتل بأحد ممن مل يقتله لفضل املقتول على القاتل.اه 

                                                           
 ( 3/731مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1662
 (      183/ 1) -أحكام القرآن حملمد بن أدريس الشافعي انظر- 1667
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فقال ما خمتصره:قال هللا تعاىل : } كتب عليكم القصاص يف  -رمحه هللا–وزاد  اْلصاص -
القتلى { هذا كالم مكتف بنفسه غري مفتقر إىل ما بعده , أال ترى أنه لو اقتصر عليه لكان 

معناه مفهوما من لفظه , واقتضى ظاهره وجوب القصاص على املؤمنني يف مجيع القتلى " 
والقصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل به , من قولك : " اقتص أثر فالن " إذا فعل مثل 

 فعله .
 :-رمحه هللا -وأضاف

{  وقوله : } كتب عليكم { معناه : فرض عليكم , كقوله تعاىل : } كتب عليكم الصيام
و } كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين { وقد كانت 

 الوصية واجبة .
ومنه : الصلوات املكتوبات , يعين هبا املفروضات , فانتظمت اآلية إجياب القصاص على 

 املؤمنني إذا قتلوا ملن قتلوا من سائر املقتولني لعموم لفظ املقتولني .
 القاتلني ؛ ألنه ال يكون القصاص مكتوبا عليهم إال وهم قاتلون , واخلصوص إمنا هو يف

فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا حبديدة إال ما خصه الدليل , سواء كان 
 املقتول عبدا أو ذميا , ذكرا أو أنثى , لشمول لفظ القتلى للجميع .

تلى ِبوجب أن يكون القتلى وليس توجيه اخلطاب إىل املؤمنني بإجياب القصاص عليهم يف الق
مؤمنني ؛ ألن علينا اتباع عموم اللفظ ما مل تقم داللة اخلصوص , وليس يف اآلية ما يوجب 

 (1666) خصوص احلكم يف بعض القتلى دون بعض . .اه 
 ( {169}َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أُويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن )

قال العلماء : إن أولياء  اآلية ما خمتصره :فائدة وحكم ن ع -رمحه هللا –قال ابن تيمية -
املقتول تغلي قلوهبم بالغيظ حىت يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ورِبا مل يرضوا بقتل القاتل بل 

يقتلون كثريا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى يف 
هلية اخلارجون عن الشريعة يف االبتداء وتعدى هؤالء يف االستيفاء كما كان يفعله أهل اْلا

هذه األوقات من األعراب واحلاضرة وغريهم . وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما 
أشرف من املقتول فيفضي ذلك إىل أن أولياء املقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل 

                                                           
 (    1/777)  -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1666
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العداوات العظيمة . ورِبا خالف هؤالء قوما واستعانوا هبم وهؤالء قوما فيفضي إىل الفنت و 
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص يف القتلى فكتب هللا علينا 

وأخرب أن فيه حياة ؛ فإنه ُيقن دم غري القاتل  -وهو املساواة واملعادلة يف القتلى  -القصاص 
 (1668)من أولياء الرجلني . وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل . اه 

                                                                                   عن  القبلة والصالة والزكاة                                                                                                   باب ما جاء 
اَلَة َوآُتوا }   { (37الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي )َوأَِقيُموا الصَّ

: ال خيلو من أن يكون راجعا إىل صالة معهودة وزكاة معلومة وقد -رمحه هللا-قال اْلصاص-
عرفها , أو أن يكون متناوال صالة جمملة وزكاة جمملة موقوفة على البيان , إال أنا قد علمنا 

ن هذه الصلوات املفروضة والزكوات الواجبة , إما ألنه  اآلن أنه قد أريد هبما فيما خوطبنا به م
كان ذلك معلوما عند املخاطبني يف حال ورود اخلطاب , أو أن يكون كان ذلك جممال ورد 

 بعده بيان املراد فحصل ذلك معلوما .
وأما قوله : } واركعوا مع الراكعني { فإنه يفيد إثبات فرض الركوع يف الصالة , وقيل إنه إمنا 

خص الركوع ألن أهل الكتاب مل يكن هلم ركوع يف صالهتم فنص على الركوع فيها وُيتمل 
أن يكون قوله : } واركعوا { عبارة عن الصالة نفسها كما عرب عنها بالقراءة يف قوله : } 

 (1669)ا ما تيسر من القرآن { .اه  فاقرءو 
يف بيان فوائد بقية اآلية ما نصه:وُيتمل أن يكونوا أمروا  -رمحه هللا -وأضاف ابن عريب-

بالزكاة ؛ ألهنا معلومة يف كل دين من األديان , فقد قال هللا تعاىل خمربا عن إمساعيل عليه 
مرضيا { مث بني هلم مقدار اْلزء السالم : } وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة وكان عند ربه 

 الذي يلزم بذله من املال .
والزكاة مأخوذة من النماء , يقال : زكاة الزرع إذا منا , ومأخوذة من الطهارة , يقال : زكاة 

 (1687)اه الرجل , إذا تطهر عن الدناءات .
 ( {112اَّللَِّ ) } َوَّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ 

 ذكر ابن العثيمني من فوائد وأحكام هذه اآلية مايلي:-
                                                           

 (   133) ص/ -السياسة الشرعية البن تيمية انظر-- 1668
 (    62/ 1) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1669
 (    77/ 1) -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1687
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عموم ملك هللا تعاىل للمشرق, واملغرب خلقاً وتقديراً؛ وله أن يوجه عباده إىل ما شاء * 
منهما من مشرق ومغرب؛ فله ملك املشرق واملغرب توجيهاً؛ وقد سبق أن قوله تعاىل: }ما 

[ إىل آيات نسخ القبلة كله متهيد لتحويل القبلة؛ 177]البقرة: من آية أو ننسها...{ ننسخ 
هللا تعاىل يقول: هلل املشرق واملغرب فإذا شاء جعل اَتاه القبلة إىل املشرق؛ وإذا شاء فكأن 

 جعله إىل املغرب؛ فأينما تولوا فثم وجه هللا.
املكان؛ ولكن مكانه يف إشارة إىل « مث»أن هللا تعاىل له مكان لقوله تعاىل: } فثم {؛ ألن  *

أين هللا" »العلو؛ ال ُييط به شيء من خملوقاته؛ قال النيب صلى هللا عليه وسلم للجارية: 
 ( .1681«)قالت: يف السماء

إبطال بدعتني ضالتني؛ إحدامها بدعة احللولية القائلني بأن هللا تعاىل يف كل مكان بذاته؛  *
فإن قول هؤالء باطل يبطله السمع, والعقل, والفطرة أيضاً؛ الثانية: قول النفاة املعطلة الذين 

امل, وال يقولون: إن هللا ال داخل العامل, وال خارجه؛ وال فوق العامل, وال ِتته؛ وال ميني الع
مشال العامل, وال متصل بالعامل, وال منفصل عن العامل؛ وهذا القول قال بعض أهل العلم: لو 

 (1682)قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا.اه 
َها ُقْل َّلِلَِّ  َلِتِهُم الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ ُهْم َعْن ِقب ْ َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ  اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب }َسيَ ُقوُل السُّ

(132}) 
هذا سؤال من السفهاء أورده على املؤمنني  عن فوائدها ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن القيم-

األوىل إن كانت حقا فقد تركتم احلق وإن كانت باطال فقد كنتم على ومضمونه أن القبلة 
 يف القبلة قالوه. باطل ولفظ اآلية وإن مل يدل على هذا فالسفهاء اجملادلون

فأجاب هللا تعاىل عنه جبواب شاف بعد أن ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه والسؤال من 
جهة الكفار أوردوه على صور متعددة ترجع إىل شيء واحد فقالوا ما تقدم وقالوا لو كان نبيا 

فه. قال ما ترك قبلة األنبياء قبله وقالوا لو كان نبيا ما كان يفعل اليوم شيئا وغدا خال
املشركون: قد رجع إىل قبلتكم فيوشك أن يرجع إىل دينكم, وقال أهل الكتاب: ولو كان نبيا 

 ما فارق قبله األنبياء.
                                                           

باب ِترمي الكالم  -877برقم/  -رضي هللا عنه-معاوية بن احلكم السلميجزء من حديث أخرجه مسلم عن  - 1681
 يف الصالة ونسخ ما كان من إباحته

 (  3/9مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1682
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وكثر الكالم وعظمت احملنة على بعض الناس كما قال تعاىل: }َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالّ َعَلى 
يم ولطفه وإرشاده يف هذه القصة ملا علم أن هذا الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ{ وتأمل حكمه العزيز احلك

التحويل أمر كبري كيف وطأه ومهده وذهلل بقواعد قبله فذكر النسخ وأنه إذا نسخ شيئا أتى 
 (1687.اه )ِبثله أو خري منه وأنه قادر على ذلك فال يعجزه

يصلي مل خيتلف املسلمون أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  :-رمحه هللا -وقال اْلصاص-
( 1683ِبكة إىل بيت املقدس وبعد اهلجرة مدة من الزمان , فقال ابن عباس والرباء بن عازب)

 : " كان التحويل إىل الكعبة بعد مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم لسبعة عشر شهرا " .
وقال قتادة : " لستة عشر " وروي عن أنس بن مالك أنه تسعة أشهر أو عشرة أشهر , مث 

اىل بالتوجه إىل الكعبة وقد نص هللا يف هذه اآليات على أن الصالة كانت إىل غري أمره هللا تع
الكعبة مث حوهلا إليها بقوله تعاىل : } سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت  

كانوا عليها { اآلية , وقوله تعاىل : } وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع 
ممن ينقلب على عقبيه { وقوله تعاىل : } قد نرى تقلب وجهك يف السماء الرسول 

 فلنولينك قبلة ترضاها { .
فهذه اآليات كلها دالة على أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد كان يصلي إىل غري الكعبة 

وبعد ذلك حوله إليها وهذا يبطل قول من يقول : ليس يف شريعة النيب ناسخ وال منسوخ مث 
ف يف توجه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل بيت املقدس هل كان فرضا ال جيوز غريه أو  اختل

 (1682)كان خمريا يف توجهه إليها وإىل غريها .اه 

                                                           
 (126/ 3)-بدائع الفوائد البن القيم انظر-- 1687
الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري احلارثي الفقيه الكبري, أبو عمارة األنصاري, احلارثي, املدين, نزيل  - 1683

 الكوفة, من أعيان الصحابة.
واستصغر يوم بدر,. وروى أيضا عن: أيب بكر  -صلى هللا عليه وسلم -روى حديثا كثريا, وشهد غزوات كثرية مع النيب 

 بن نيار.الصديق, وخاله؛ أيب بردة 
حدث عنه: عبد هللا بن يزيد اخلطمي, وأبو جحيفة السوائي الصحابيان, وعدي بن ثابت, وسعد بن عبيدة, وأبو عمر 

 زاذان, وأبو إسحاق السبيعي, وطائفة سواهم.
 7/129سري اعالم النبالء –تويف: سنة اثنتني وسبعني وقيل: تويف سنة إحدى وسبعني, عن بضع ومثانني سنة. 

 (    1/279) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1682
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اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنَي )  ( {278}َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّ
 :-رمحه هللا -قال اْلصاص-

الصالة وتأكيد وجوهبا بذكر احملافظة , وهي الصلوات اخلمس املكتوبات فيه أمر بفعل 
 املعهودات يف اليوم والليلة وذلك لدخول األلف والالم عليها إشارة هبا إىل معهود .

وقد انتظم ذلك القيام هبا واستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلها يف مواقيتها وترك التقصري 
 ظة يقتضي ذلك كله .فيها ؛ إذ كان األمر باحملاف

وأكد الصالة الوسطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات , وذلك يدل على معنيني : 
إما أن تكون أفضل الصلوات وأوالها باحملافظة عليها فلذلك أفردها بالذكر عن اْلملة , وإما 

 (1687)أن تكون احملافظة عليها أشد من احملافظة على غريها .اه 
يف معىن تسميتها وسطى : ويف ذلك احتماالت : األول  :-رمحه هللا -فقال وزاد بن عريب -

: أهنا وسطى من الوسط , وهو العدل واخليار والفضل , كما قال تعاىل : } وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا { وقوله تعاىل : } قال أوسطهم أمل أقل لكم لوال تسبحون { يعين : 

 األفضل يف اآليتني .
 وسط يف العدد ؛ ألهنا مخس صلوات تكتنفها اثنتان من كل جهة .الثاين : أهنا 

 (1686) الثالث : أهنا وسط من الوقت .اه 
رمحه هللا ما خمتصره: أهنا العصر, الن قبلها صالِت هنار وبعدها صالِت -وأضاف القرطيب-

صالتني ليل. قال النحاس: وأجود من هذا االحتجاج أن يكون إمنا قيل هلا وسطى ألهنا بني 
إحدامها أول ما فرض واألخرى الثانية مما فرض. وممن قال أهنا وسطى على بن أىب طالب 

وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري, وهو اختيار أىب حنيفة وأصحابه, وقاله 
 (1688)الشافعي وأكثر أهل األثر.اه 

 ({279}فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَبانًا )
أي إذا كنتم ال تتمكنون من أداء الصالة على ما هى عليه  :-رمحه هللا -ابن العثيمني قال-

وخفتم من العدو فرجاالً أو ركباناً , أي حىت لو كنتم ماشني أو راكبني فصلوا وال تؤخروها , 
                                                           

 (    7/117) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1687
 (    1/336)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1686
 (  217/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب--1688
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فال جيوز لإلنسان أن يؤخر الصالة عن وقتها ألي عمل كان , ولكن إذا كانت الصالة مما 
ما قبلها أو إىل ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صالة يف وقتها فإن له أن جيمع جيمع إىل 

. كما لو كانت نوبة العمل يف صالة الظهر ويشق عليه أن يصلي صالة الظهر فإنه جيمعها 
مع صالة العصر , وهكذا يف صالة العشاء مع املغرب ألنه ثبت يف " صحيح مسلم " من 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بني حديث بن عباس رضي هللا عنهم ا أنه قال : " مجع رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
صالة الظهر والعصر , واملغرب والعشاء باملدينة يف غري خوف وال مطر " فسألوا ابن عباس 

 ( أي ال يلحقهم احلرج يف ترك اْلمع .1689ما أراد بذلك " قال : " أراد أال ُيرج أمته " )
كما لو أراد أن يؤخر الفجر حىت تطلع الشمس أو يؤخر العصر أما تأخري الصالة عن وقتها  

 (1697اه )حىت تغرب الشمس أو غريه فإن هذا ال جيوز .
  من أحكامها ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن عريب -

أمر هللا سبحانه باحملافظة على الصلوات يف كل حال من صحة ومرض , وحضر وسفر , 
 وقدرة وعجز , وخوف وأمن , ال تسقط عن املكلف حبال , وال يتطرق إىل فرضيتها اختالل 

وقد قال صلى هللا عليه وسلم : } صل قائما , فإن مل تستطع فقاعدا , فإن مل تستطع فعلى 
 ( .1691جنب {)

 رمحه هللا: .-..مث قال
واملقصود من ذلك أن تفعل الصالة كيفما أمكن , وال تسقط حبال حىت لو مل يتفق فعلها 

إال باإلشارة بالعني للزم فعلها ؛ كذلك إذا مل يقدر على حركة سائر اْلوارح , وهبذا املعىن 
 متيزت عن سائر العبادات ؛ فإن العبادات كلها تسقط باألعذار , ويرتخص فيها بالرخص

الضعيفة , ولذلك قال علماؤنا , وهي مسألة عظمى : إن تارك الصالة يقتل ؛ ألهنا أشبهت 
 اإلميان الذي ال يسقط حبال .

 (1692.اه )وقالوا فيها : إحدى دعائم اإلسالم , ال َتوز النيابة فيها ببدن وال مال

                                                           
 باب اْلمع بني الصالتني يف احلضر -1136 أخرجه مسلم برقم/  - 1689
 (     73/ 12)-جمموع فتاوي ورسائل حممد بن العثيمني انظر-1697
من حديث عمران بن حصني رضي -باب إذا مل يطق قاعدا صلى على جنب  -1727أخرجه البخاري برقم/ - 1691

عن الصالة فقال صل قائما فإن مل  ومتام متنه" قال كانت يب بواسري فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم -هللا عنه
 تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب"
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 والطالق والعدة واملعاشرة باب ما جاء يف الزواج
 {( 228َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة )} 

: قوله تعاىل : قوله تعاىل : } وهلن مثل الذي عليهن باملعروف -رمحه هللا –ابن عريب  قال-
 { : يعين : من قصد اإلصالح ومعاشرة النكاح .

عليهن حق الرد كان هلن عليهم إمجال الصحبة , كما قال املعىن : أن بعولتهن ملا كان هلم 
تعاىل بعد ذلك يف اآلية األخرى : } فإمساك ِبعروف أو تسريح بإحسان { بذلك تفسري 

 هلذا اجململ .
قوله تعاىل : } وللرجال عليهن درجة { : هذا نص يف أنه مفضل عليها مقدم يف حقوق 

غري مبني ما املراد هبا منها " وإمنا أخذت من أدلة النكاح فوقها , لكن الدرجة هاهنا جمملة 
أخرى سوى هذه اآلية , وأعلم هللا تعاىل النساء هاهنا أن الرجال فوقهن , مث بني على لسان 

 رسوله ذلك .
وقد اختلف العلماء يف املراد هبذه الدرجة على أقوال كثرية ؛ فقيل : هو املرياث , وقيل : هو 

حية ؛ فطوىب لعبد أمسك عما ال يعلم , وخصوصا يف كتاب هللا اْلهاد , وقيل : هو الل
 العظيم .

وال خيفى على لبيب فضل الرجال على النساء , ولو مل يكن إال أن املرأة خلقت من الرجل 
 (1697اه ). فهو أصلها .

ٌر ِمْن ُمْشِر - َكٍة َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم َواَل تُ ْنِكُحوا }َواَل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخي ْ
ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْم )  ( {221اْلُمْشرِِكنَي َحىتَّ يُ ْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ

 قال ابن العثيمني عن فوائد وأحكام  هذه اآلية  ما خمتصره:-
أنه ُيرم على املؤمن نكاح املشركات؛ لقوله تعاىل: } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن {؛  *

ويستثىن من ذلك أهل الكتاب من اليهود, والنصارى؛ لقوله تعاىل: }اليوم أحل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات 

توا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني واحملصنات من الذين أو 

                                                                                                                                                                      
 (    1/327)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1692
 (    1/767)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1697
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{  ...[ , فإن هذه اآلية: } اليوم أحل لكم الطيبات2وال متخذي أخدان { ]املائدة: 
صة آلية البقرة؛ و  يف قوله تعاىل: } اليوم { للعهد احلضوري تفيد أن هذا احلكم « أل»خمصِّ

رة املائدة, ونزوهلا بعد نزول سورة البقرة؛ لكن مع  ثبت يف ذلك اليوم نفسه؛ واآلية يف سو 
كون ذلك مباحاً فإن األوىل أن ال يتزوج منهن؛ ألهنا قد تؤثر على أوالده؛ ورِبا تؤثر عليه 

هو أيضاً: إذا أعجب هبا ْلماهلا, أو ذكائها, أو علمها, أو خلقها, وسلبت عقله فرِبا َتره 
 إىل أن يكفر.

رك؛ ولو كان يف املشرك من األوصاف ما يعجب؛ لقوله تعاىل: } أن املؤمن خري من املش *
ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم {؛ ومثله قوله تعاىل: }قل ال يستوي اخلبيث 

[ ؛ فال تغرت بالكثرة؛ وال تغرت باملهارة؛ وال 177والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث{ ]املائدة: 
اه  ارجع إىل األوصاف الشرعية املقصودة شرعاً. باْلودة؛ وال بالفصاحة؛ وال بغري ذلك؛

(1693) 
} َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ 

( ُ ْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اَّللَّ  ( {222َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّ
 رمحه هللا:-اْلصاصقال -

احمليض قد يكون امسا للحيض نفسه , وجيوز أن يسمى به موضع احليض كاملقيل واملبيت هو 
 موضع القيلولة وموضع البيتوتة .

ولكن يف فحوى اللفظ ما يدل على أن املراد باحمليض يف هذا املوضع هو احليض , ألن 
 ال للموضع الذي فيه .اْلواب ورد بقوله : } هو أذى { وذلك صفة لنفس احليض 

وكانت مسألة القوم عن حكمه وما جيب عليهم فيه , وذلك ألنه قد كان قوم من اليهود 
جياوروهنم باملدينة وكانوا جيتنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن وجمالستهن يف حال احليض , 

 أنه جنس فأرادوا أن يعلموا حكمه يف اإلسالم , فأجاهبم هللا بقوله هذا : } هو أذى { يعين
 وقذر .

ووصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه ؛ ألهنم كانوا عاملني قبل ذلك بلزوم اجتناب 
 النجاسات , فأطلق فيه لفظا عقلوا منه األمر بتجنبه .

                                                           
 (  2/71در الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) مص-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1693
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ويدل على أن األذى اسم يقع على النجاسات قول النيب صلى هللا عليه وسلم : } إذا 
وليصل فيها فإنه هلا طهور { فسمى النجاسة أصاب نعل أحدكم أذى فليمسحها باألرض 

أذى , وأيضا ملا كان معلوما أنه مل يرد بقوله : } قل هو أذى { اإلخبار عن حاله يف تأذي 
اإلنسان به ؛ ألن ذلك ال فائدة فيه , علمنا أنه أراد اإلخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه , وليس  

ليكم إن كان بكم أذى من مطر { واملطر كل أذى جناسة , قال هللا تعاىل : } وال جناح ع
ليس بنجس , وقال : } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 

 أذى كثريا { وإمنا كان األذى
املذكور يف اآلية عبارة عن النجاسة ومفيدا لكونه قذرا جيب اجتنابه , لداللة اخلطاب عليه 

 (1692)اه ومقتضى سؤال السائلني عنه .
}ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف  :-رمحه هللا -وقال ابن العثيمني-

احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن{ أي: يطهرن من احليض }فإذا تطهرن{ أي: اغتسلن 
[ واآلية نص صريح, وفيها ذكر التعليل قبل 222}فأتوهن من حيث أمركم هللا{ ]البقرة: 

لذهن للعلة؛ حىت يكون اإلنسان كارها للفعل قبل أن يعرف احلكم؛ من أجل إيقاظ ا
حكمه, وهذا أسلوب من أساليب البالغة, وإال فالغالب أنه يذكر احلكم مث تذكر العلة, 

لكن هنا ذكرت العلة من أجل أن يرد احلكم على نفس كارهة للمخالفة؛ ألن أي إنسان 
 يعرف أنه أذى سوف يتجنبه.

ي: على الزوجني مجيعا, فالزوج يتضرر, والزوجة تتضرر أيضا, مث وقوله تعاىل: }هو أذى{ أ
هو دم جنس وليس طاهرا؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر احلائض إذا أصاب دمها ثوهبا 

(وإذا حرم الوطء يف احليض فيجوز ما سواه, من املباشرة 1697أن تغسله مث تصلي فيه )

                                                           
 (    736/ 2)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1692
ولفظه:" عن أيب هريرة أن خولة بنت يسار أتت النيب صلى هللا  -772صحيح أبو داود  لأللباين برقم/ انظر- 1697

أصنع قال إذا طهرت فاغسليه مث  عليه وسلم فقالت يا رسول هللا إنه ليس يل إال ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف
– 178صلي فيه فقالت فإن مل خيرج الدم قال يكفيك غسل الدم وال يضرك أثره" وصححه أيضاً يف اإلرواء برقم/

 كتاب الطهارة .
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واْلماع دون الفرج, وما أشبه ذلك؛ ألنه إذا كان األصل احلل فإنه ال خيرج عن األصل إال 
 (1696)بالوصف فقط, وهو اْلماع.اه ما قيد 

 ( {227} ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم )
 :فوائد وأحكام جليلة من هذه اآلية منها-رمحه هللا-ذكر ابن العثيمني-

أنه ينبغي لإلنسان أن ُياول كثرة النسل؛ لقوله تعاىل: } حرث لكم {؛ وإذا كانت حرثاً * 
 فهل اإلنسان عندما ُيرث أرضاً يقلل من الزرع, أو يكثر من الزرع"

فاْلواب: اإلنسان عندما ُيرث أرضاً يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النيب صلى هللا عليه 
(؛ وأما القول بتحديد النسل فهذا ال شك أنه من 1698«)الولودتزوجوا الودود »وسلم: 

دسائس أعداء املسلمني يريدون من املسلمني أال يكثروا؛ ألهنم إذا كثروا أرعبوهم, واستغنوا 
بأنفسهم عنهم: حرثوا األرض, وشغَّلوا التجارة, وحصل بذلك ارتفاع لالقتصاد, وغري ذلك 

ني صاروا أذلة, وصاروا حمتاجني لغريهم يف كل شيء؛ من املصاحل؛ فإذا بقوا مستحسرين قليل
دون؛ فال يبقى  مث هل األمر بيد اإلنسان يف بقاء النسل الذي حدده"! فقد ميوت هؤالء احملدَّ

 لإلنسان نسل.
 جواز إتيان املرأة يف حمل احلرث من أّي جهة؛ قوله تعاىل: } فأتوا حرثكم أىن شئتم{.* 
جبماعه الولد؛ لقوله تعاىل: } فأتوا حرثكم {؛ فجعل اإلتيان مشروعية أن ينوي اإلنسان  * 

للحرث؛ فكأنه أشار إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يأِت املرأة من أجل طلب الولد؛ وقد ذكروا 
عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه أنه ما جامع إال بقصد الولد؛ وعلى كل حال الناس 

ان يريد بذلك الولد, ويريد بذلك قضاء خمتلفون يف هذا؛ وال مانع من أن اإلنس
 (1699)الوطر.اه 

الوطء  -رمحه هللا تعاىل-ومن أحكامها حرمة اْلماع يف الدبر قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  *
يف الدبر حرام يف كتاب هللا وسنة رسوله وعلى ذلك عامة أئمة املسلمني من الصحابة 

البقرة -ْئُتْم "والتابعني وغريهم فإن هللا قال يف كتابه" ِنَساؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ شِ 
272 

                                                           
 (     12/797) -الشرح املمتع علي زاد ىاملستنقع حملمد بن العثيمني انظر- 1696
 يف صحيح اْلامع . 2937حديث رقم :  انظر - 1698
 (  2/78مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1699



854 

 

وقد ثبت يف الصحيح إن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته يف قبلها من دبرها جاء 
الولد أحول فسأل املسلمون عن ذلك النيب فأنزل هللا هذه اآلية "نساؤكم حرث لكم فأتوا 

 -(1877حرثكم أىن شئتم ")
الدبر "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد  واحلرث موضع الزرع والولد إمنا يزرع يف الفرج ال يف

"أىن شئتم" أي من أين شئتم من قبلها ومن دبرها وعن ميينها وعن مشاهلا فاهلل تعاىل مسى 
النساء حرثا وإمنا رخص يف إتيان احلروث واحلرث إمنا يكون يف الفرج وقد جاء يف غري أثر أن 

نه قال" إن هللا ال يستحيي من احلق الوطء يف الدبر هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النيب أ
واحلش هو الدبر وهو موضع القذر وهللا سبحانه  -(1871ال تأتوا النساء يف حشوشهن ")

حرم إتيان احلائض مع أن النجاسة عارضة يف فرجها فكيف باملوضع الذي تكون فيه 
 (1872)النجاسة املغلظة .اه 

 ( {227أَْربَ َعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )}لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم تَ َربُُّص 
من مجلة األحكام املنتشرة املتعلقة بالزوجة أنه قد  ما خمتصره: -رمحه هللا -قال السعدي-

منها أو يظاهر منها , والفرق بني اإليالء والظهار أن اإليالء هو احللف باهلل على ترك يؤيل 
أبدا , أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطء , فإذا فعل وطء زوجته 

ذلك وحلف هذا احللف فال خيلو : إما أن تطالبه الزوجة حبقها من الوطء أو ال تطالبه , فإن 
مل تطالبه ترك وشأنه , فإن وطئ يف هذه املدة فقد حنث , وعليه كفارة ميني , وإال فال كفارة 

ن طالبته بالوطء أمر بذلك وجعل له أربعة أشهر , فإن فاء ورجع إىل الوطء فذلك عليه , وإ
هو املطلوب منه , وهو أحب األمرين إىل هللا , وإن أىب وامتنع ومضت األربعة األشهر وهو 

مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها , أجرب على أحد أمرين : إما أن يفيء 
 أن يطلق , فإن امتنع من كل منهما طلق احلاكم عليه . ويكفر كفارة ميني , وإما

قوله تعاىل : } فإن فاءوا { : واملعىن : إن رجعوا , والرجوع ال يكون إال عن مرجوع عنه , 
وقد كان تقدم منه ميني واعتقاد ؛ فأما اليمني فيكون الرجوع عنها بالكفارة , ألهنا ِتلها , 

لفعل ؛ ألن اعتقاده مسترت ال يظهر إال ِبا يكشف عنه وأما االعتقاد فيكون الرجوع عنه با
                                                           

 ( 1887( , وصحيح أيب داود ) 22( , وآداب الزفاف )  72/  6اإلرواء )   صحح األلباين إسناده يف - 1877
 يف صحيح اْلامع . 973حديث رقم :  انظر - 1871
 (    72/276) -جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1872
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من فعل يتبني به ؛ كحل اليمني بالكفارة أو إتيان ما امتنع منه ؛ فأما جمرد قوله : رجعت فال 
 (1877) يعد فيئا .اه 

لُّ هَلُنَّ َأْن َيْكتُ  ُ يف أَْرَحاِمِهنَّ } واْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروٍء َواَل ُيَِ ْمَن َما َخَلَق اَّللَّ
(228} ) 

فإذا طلق الرجل زوجته بعد  مبيناً أحكام هذه اآلية ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
أن مسها أو خال هبا وجب عليها أن تعتد بثالث حيض كاملة , إن كانت من ذوات 

. أي {َقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروءٍ َواْلُمطَلَّ }احليض, ومل تكن حامالً لقوله تعاىل : 
ثالث حيض. فإن كانت حامالً فعدهتا إىل وضع احلمل كله, سواء طالت املدة أو قصرت 

 .{َوأُوالُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ }لقوله تعاىل : 
. وإن كانت من غري ذوات احليض لكرب أو عملية استأصلت رمحها أو غري ذلك مما ال  

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن }ترجو معه رجوع احليض, فعدهتا ثالثة أشهر لقوله تعاىل : َوالالَّ
ضْ  ِئي ملَْ ُيَِ تُ ُهنَّ َثالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ . وإن كانت من ذوات احليض {َن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ

لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كاملرض والرضاع فإهنا تبقى يف العدة وإن طالت املدة حىت 
يعود احليض فتعتد به , فإن زال السبب ومل يعد احليض بأن برئت من املرض أو انتهت من 

ا هو القول الرضاع وبقي احليض مرتفعاً فإهنا تعتد بسنة كاملة من زوال السبب , هذ
الصحيح , الذي ينطبق على القواعد الشرعية, فإنه إذا زال السبب ومل يعد احليض صارت  

كمن ارتفع حيضها لغري سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغري سبب معلوم , فإهنا تعتد بسنة  
 كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب احلمل , وثالثة أشهر للعدة.

العقد وقبل املسيس واخللوة , فليس فيه عدة إطالقاً , ال حبيض وال  أما إذا كان الطالق بعد
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن }غريه لقوله تعاىل:

ونَ َها ٍة تَ ْعَتدُّ وُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ  (1873)ه .ا{مَتَسُّ

                                                           
 (   261)ص/ -تيسرياللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي انظر - 1877
 (     716/ 12)-جمموع فتاوي ورسائل حممد بن العثيمني انظر-1873
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لُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ممَّا آتَ ْيتُ  ُموُهنَّ }الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َواَل ُيَِ
َناَح َعَلْيِهَما ِفيَما َشْيًئا ِإالَّ َأْن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفاَل جُ 

َتَدْت )  ({229اف ْ
 ذكر ابن العثيمني من فوائد وأحكام اآلية مايلي:-

حكمة هللا عّز وجّل ورمحته يف حصر الطالق بالثالث بأنه ال رجعة بعد الثالثة حىت تنكح  *
زوجاً غريه؛ ألهنم كانوا يف اْلاهلية يطلِّق اإلنسان زوجته عدة طلقات؛ فإذا قاربت انتهاء 

العدة راجع, مث طلق, فتستأنف العدة؛ فإذا شارفت االنقضاء راجع, مث طلق؛ فإذا شارفت 
ء راجع مث طلق... وهكذا؛ فتبقى املرأة معذبة: ال مزوجة, وال مطلقة؛ فتبقى معلقة؛ االنقضا

 فجعل هللا األمر يف ثالث طلقات فقط.
اعتبار التكرار بالثالث؛ وهذه هلا نظائر كثرية؛ فالسالم ثالث؛ واالستئذان ثالث؛ ورد  *

اً تكرار الثالث كثري؛ فإذاً الكالم إذا مل يفهم من أول مرة ثالث؛ ويف الوضوء والعبادات أيض
 الثالث تعترب تكراراً يكتفى به يف كثري من األمور.

اإلشارة إىل أن الطالق املكرر بلفظ واحد ليس بطالق؛ ِبعىن أنه ال يتكرر به الطالق؛  *
ألن قوله تعاىل: } الطالق مرتان { وصف جيب أن يكون معترباً؛ فإذا طلقت امرأتك؛ 

فكيف تورد طالقاً على « أنت طالق»لقت؛ فإذا قلت ثانية: فقلت: أنت طالق؛ فقد ط
مطلقة؛ ألن الطالق ال يرد إال على من كانت غري مطلقة حىت يقال: طلقت؛ وهنا قال 

: لو أن الرجل طلق امرأته, -رمحهم هللا  -تعاىل: } الطالق مرتان {؛ وهلذا قال الفقهاء 
تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية؛ بل تبين وحاضت مرتني, مث طلقها بعد احليضة الثانية ال 

على ما مضى؛ وإذا حاضت الثالثة, وطهرت انقضت عدهتا؛ ألن الطالق الثاين ليس له 
عدة؛ وهذا مما يؤيد اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية: أن الطالق املكرر ال عربة به إال أن 

قوهن لعدهتن {؛ والفقهاء يصادف زوجة غري مطلقة؛ وألن هللا سبحانه وتعاىل قال: } فطل
الذين خالفوا يف ذلك يقولون: إنه إذا كرر الطالق يف املرة الثانية ال تستأنف العدة؛ فإذاً هي 

مطلقة لغري عدة فال يقع الطالق؛ ألنه سيكون على خالف ما أمر هللا به؛ وقد ثبت عن 
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(؛ وقد 1872«)هو ردمن عمل عمالً ليس عليه أمرنا ف»النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
إن من تأمله تبني له أنه ال يسوغ »( عن اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية: 1877قال شيخنا)

؛ ألنك إذا تأملت كالمه يف أنه ال يقع طالق على طالق, وأنه ال يتكرر إال «القول خبالفه
على زوجة غري مطلقة فال ميكن أن يتكرر الطالق إال إذا راجعها, أو عقد عليها عقداً 

جديداً؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو الذي أفيت به؛ وهو أنه ال طالق على طالق حىت لو 
قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس إال مرة واحدة فقط؛ ويدل على هذا قول تعاىل: }الطالق 

 (1876)اه مرتان { أي مرة بعد مرة؛ فال بد أن يقع على زوجة غري مطلقة.
 -فبني أن الطالق الذي شرعه هللا للمدخول هبا  :-هللارمحه -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية-

) مرتان ( وبعد املرتني : إما ) إمساك ِبعروف ( بأن يراجعها فتبقى  -وهو الطالق الرجعي 
 زوجته , وتبقى معه على طلقة واحدة .

وإما ) تسريح بإحسان ( بأن يرسلها إذا انقضت العدة , كما قال تعاىل : } يا أيها الذين 
وا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة آمن

 تعتدوهنا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال { .
مث قال بعد ذلك : } وال ُيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما 

 فتدت به { .ا حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما
وهذا هو اخللع مساه " افتداء " ألن املرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها , كما يفتدي األسري 

 (1878) والعبد نفسه من سيده ِبا يبذله .اه 
} وال ُيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا { :  رمحه هللا بياناً فقال:-وزاد ابن عريب -

ه من كل شيء أعطاها ؛ فإن الصداق وإن كان قال قوم : يعين من الصداق ؛ وعندي أن
حنلة شرطية فما حنلها بعده مثله ؛ لكونه حنلة عن نية , عام يف كل حالة من نكاح أو طالق 

 , عام يف كل وجه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له على اخلالص من نكاحه 

                                                           
باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات  -7237 برقم/-رضي هللا عنها  -أخرجه مسلم من حديث عائشة - 1872

 األمور
 -رمحه هللا -ه (1767ناصر السعدي )املتوىف :  الشيخ عبد الرمحن بن - 1877
 (  82/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1876
 (    19/ 77)-جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1878
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يقيما حدود هللا { ويف ذلك تأويالت  رمحه هللا: قوله تعاىل : } إال أن خيافا أال  -وأضاف
كلها أباطيل , وإمنا املراد به أن يظن كل واحد منهما بنفسه أال يقيم حق النكاح لصاحبه 

حسبما جيب عليه فيه لكراهية يعتقدها , فال حرج على املرأة أن تفتدي وال على الزوج أن 
 (1879) اه يأخذ .

لُّ َلُه ِمنْ  َرُه فَِإْن طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن  } فَِإْن طَلََّقَها َفاَل ِتَِ بَ ْعُد َحىتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
 ( {277يَ تَ رَاَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ )

 رمحه هللا من فوائد وأحكام هذه اآلية مايلي: -قال ابن العثيمني-
لقوله تعاىل: } فإن طلقها فال جناح عليهما أن  حلها للزوج األول بعد مفارقة الثاين هلا؛ *

يرتاجعا{؛ وظاهر اآلية الكرمية أهنا ِتل لألول ِبجرد عقد الثاين عليها, ومفارقته هلا؛ لكن 
السنة بينت أنه ال بد من وطء الثاين وطأً تاماً بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت 

؛ ومل يكن -بفتح الزاي, وكسر الباء  -ن الزَِّبري منه بالثالث؛ فتزوجت بعده عبد الرمحن ب
يقدر على اْلماع؛ فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم, وقالت: يا رسول هللا, إن رفاعة طلقين, 
فَ َبتَّ طالقي, وتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري ومل يكن معه إال مثل هدبة الثوب, وقالت 

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة"! ال حىت تذوقي »وسلم: بثوهبا؛ فقال هلا النيب صلى هللا عليه 
 (.1817«)عسيلته, ويذوق عسيلتك

إطالق املراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعاىل: } فال جناح عليهما أن يرتاجعا {؛  *
واملعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غري بائن إىل عصمة زوجها؛ هذه هي الرجعة 

عندهم؛ لكن هذا اصطالح خاص؛ أما يف القرآن فتطلق املراجعة على عقد النكاح؛ لقوله 
ليهما أن يرتاجعا {؛ هذا وقد قسم بعض أهل العلم املراجعة شرعاً إىل تعاىل: } فال جناح ع

ثالثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد هبا العقد؛ وقد يراد هبا إعادة املطلقة رجعياً إىل عصمة زوجها,  
كما يف اصطالح الفقهاء؛ وقد يراد باملراجعة أن تعاد املرأة إىل عصمة زوجها بدون طالق,  

حني طلق امرأته وهي حائض؛ فقال النيب  -رضي هللا عنهما  -ر كما يف حديث ابن عم
ُمْره فلرياجعها, مث ليمسكها حىت تطهر مث ِتيض مث تطهر مث إن »صلى هللا عليه وسلم لعمر: 

                                                           
 (    783/ 1) -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1879
باب شهادة املختيب,  -2332البخاري برقم/ -رضي هللا عنها -يف الصحيحني  من حديث عائشة أخرجاه - 1817

 باب ال ِتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه -2286ومسلم برقم/
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: -صلي هللا عليه وسلم–(؛ فاملراد بقوله 1811«)شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس
الطالق, كما لو تبايع رجالن على عقد فاسد,  أن يردها إىل عصمته, ويلغي« فلرياجعها»

أي راجعا العقد, أو ألغياه؛ فاملراد باملراجعة يف حديث ابن عمر إلغاء « تراجعا»وقلت هلما: 
وإن كان اْلمهور على أهنا مراجعة مطلقة حسب اصطالح  -الطالق على القول الصحيح 

 .-الفقهاء 
على ظنهما أن يقيما حدود هللا؛ أي أن يقوم  أنه ال جيوز أن يرتاجع الزوجان حىت يغلب  *

كل منهما ِبعاشرة اآلخر ِبا جيب عليه؛ لقوله تعاىل: } فال جناح عليهما أن يرتاجعا إن ظنا 
أن يقيما حدود هللا { وجه ذلك: أهنما إذا تراجعا بغري هذا الشرط صار هذا العقد عبئاً, 

 (1812)أن يرجعا إىل احلال األوىل.اه  وعناًء, وتعباً, وخسارة مالية؛ ألهنما ال يضمنان
 ( { 271}َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ ِبَْعُروٍف )

  مبينا بعضاً من فوائد وأحكام اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
جواز املراجعة بعد متام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعاىل: } فبلغن أجلهن فأمسكوهن * 

ِبعروف أو سرحوهن {؛ وجه الداللة أن قوله تعاىل: } فأمسكوهن { جواب للشرط يف 
قوله تعاىل: } وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن {؛ وهذا يقتضي أن يكون اإلمساك, أو 

رورة أن املشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه املسألة اختلف فيها التسريح, بعد بلوغ األجل ض
إىل أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من  -رمحه هللا  -أهل العلم؛ فذهب اإلمام أمحد 

احليضة الثالثة حىت تغتسل؛ فلو طهرت يف الصباح بعد الفجر, مث مل تغتسل إال لصالة 
اغتساهلا صحت املراجعة؛ وذهب كثري من أهل الظهر, وراجعها زوجها فيما بني طهارهتا, و 

العلم إىل أنه ينتهي وقت املراجعة بالطهارة من احليضة الثالثة؛ وأوَّلوا قوله تعاىل: } فبلغن 
أجلهن { أن املعىن: قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه ال رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول األول 

صحابة رضي هللا عنهم؛ ويكون هذا من باب أصح؛ ألنه هو ظاهر اآلية؛ وهو الوارد عن ال
التوسعة على الزوج؛ ألنه قد يندم فريجع؛ وهو نظري ثبوت اخليار بني املتبايعني ما داما يف 

اجمللس؛ وإال فالعقد قد مت باإلجياب, والقبول؛ لكن هلما اخليار ما داما يف اجمللس توسعة 
                                                           

باب  -2762, ومسلم برقم/باب وقال جماهد} إن ارتبتم { -3228البخاري برقم/-أخرجاه يف الصحيحني  - 1811
 حلائض بغري رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتهاِترمي طالق ا

 (  2/91مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1812
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ه: إنه إذا منع من الشيء صار يف شوق عليهما؛ وهذا شيء معلوم يف غريزة اإلنسان, وطبيعت
 إليه؛ فإذا حصله فقد يزهد فيه.

وجوب املعاشرة باملعروف حىت بعد الطالق؛ لقوله تعاىل: } فأمسكوهن ِبعروف أو * 
سرحوهن ِبعروف { لئال يؤذي اإلنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل, أو ِبنع احلقوق, أو ما 

بني األزواج أحياناً من املشاحنة, وادعاء الزوج ما أشبه ذلك؛ ومما هو معروف أن ما جيري 
يكون لزوجته من األمتعة اليت أعطاها إياها يف املهر, أو فيما بعد ذلك حىت يطالبها باحللي 

 (1817)الذي أعطاها؛ خالف املعروف الذي أمر هللا به.اه 
: فقوله "وإذا طلقتم" عام يف كل تطليق, فإنه نكرة يف  -رمحه هللا -وأضاف ابن تيمية -

سياق الشرط, فأمر عند بلوغ األجل باإلمساك أو التسريح, وهذا ال يكون مع مجع الثالث, 
ى التطليق, فال يكون  فُعِلم أن مجَع الثالث مل يدخل يف ذلك. فال يكوْن داخال يف مسمَّ

اه لزَِم خمالفُة ظاهِر القرآن وختصيُص عموِمه. مشروعا, فإنه  لو دخل يف مسمَّ
فإن قيل: فهذا يرد عليكم يف الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتني. قيل: قد بني ذلك بقوله )الطَّالُق 

َمرَّتَاِن( إىل قوله )فَِإْن طَلََّقَها( , فقد بني أن الطالق الذي ذكر فيه اإلمساك إمنا هو مرتان 
 (1813)فقط. اه 

نَ ُهْم }َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ رَاَضْوا ب َ  ي ْ
 ({272بِاْلَمْعُروِف)

 ذكر ابن العثيمني من فوائد وأحكام اآلية مايلي:-
أن النكاح ال بد فيه من ويل؛ وأن املرأة ال تزوج نفسها؛ وجه ذلك أنه لو كانت متلك  *

العقد لنفسها ما كان للعضل تأثري؛ فلوال أن عضلهم مؤثر ما قال هللا تعاىل: } فال 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن{؛ ألهنم لو عضلوا, ومل يكن الويل شرطاً لزوجن أنفسهن؛ 

داللتها على ذلك؛ ألنه قد يقول: إن هللا هنى عن منعهن؛ واإلنسان قد ورِبا ينازع منازع يف 
وإن كان ميكنها أن  -مينع حبسب العادة, أو العرف ابنته, أو موليته من أن تنكح زوجاً 

؛ ألهنا ال تريد أن ختالفهم خمافة املعرة, واللوم من الناس؛ ِبعىن أن اآلية -تتزوج هي بنفسها 

                                                           
 (  2/99مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1817
 (    1/787) -جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية  انظر-- 1813



861 

 

أنه ال ميكن النكاح إال بويل؛ ألنه ممكن أن يكون هلا حق تزويج ليست صرُية واضحة يف 
نفسها لكن مينعها أبوها, ويقول: إذا زوجِت نفسك قاطعتك, أو هجرتك؛ وعلى فرض أهنا 

ال تدل على ذلك فهناك أدلة أخرى تدل على اشرتاط الويل, مثل قوله تعاىل: }وال تنكحوا 
ال نكاح إال »وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: [ , 221املشركني حىت يؤمنوا{ ]البقرة: 

 (1817)اه .(1815)«بويل
تعاىل : } فيها ثالث مسائل : املسألة األوىل : قوله  وزاد ابن العريب فقال ما خمتصره: -

فبلغن أجلهن { والبلوغ هاهنا حقيقة ال جماز فيها ؛ ألنه لو كان معناه قاربن البلوغ كما يف 
اآلية قبلها ملا خرجت به الزوجة عن حكم الزوج يف الرجعة , فلما قال تعاىل : } فال 

  تعضلوهن { تبني أن البلوغ قد وقع يف انقضاء العدة , وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة
املسألة الثانية : قوله تعاىل : } فال تعضلوهن { العضل يتصرف على وجوه مرجعها إىل املنع 

 , وهو املراد هاهنا ؛ فنهى هللا تعاىل أولياء املرأة من منعها عن نكاح من ترضاه .
وهذا دليل قاطع على أن املرأة ال حق هلا يف مباشرة النكاح , وإمنا هو حق الويل , خالفا 

 نيفة , ولوال ذلك ملا هناه هللا عن منعها .أليب ح
املسألة الثالثة : قوله تعاىل : } إذا تراضوا بينهم باملعروف { يعين إذا كان هلا كفؤا , ألن 

الصداق يف الثيب املالكة أمر نفسها ال حق للويل فيه , واآلية نزلت يف ثيب مالكة أمر 
الكفاءة , وفيها حق عظيم لألولياء , ملا يف نفسها , فدل على أن املعروف املراد باآلية هو 

 (1816اه )تركها من إدخال العار عليهم ؛ وذلك إمجاع من األمة .
َلْغَن َأَجَلُهنَّ الَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا ب َ }

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي )َفاَل ُجَنا   ({273َح َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن يف أَنْ ُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواَّللَّ
 :-رمحه هللا-قال اْلصاص-

والرتبص بالشيء االنتظار به , قال هللا تعاىل : } فرتبصوا به حىت حني { وقال تعاىل : } 
ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويرتبص بكم الدوائر { يعين ينتظر , وقال تعاىل : } 

                                                           
 يف صحيح اْلامع . 6226حديث رقم :  انظر - 1815

 (  176/ 2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني )-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1817
 (    799/ 1) -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1816
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أم يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون { فأمرهن هللا تعاىل بأن يرتبصن بأنفسهن هذه املدة 
 زواج .عن األ

أال ترى أنه عقبه بقوله تعاىل : } فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن 
{ " وقد كانت عدة املتوىف عنها زوجها سنة , بقوله تعاىل : } والذين يتوفون منكم ويذرون 

أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج { فتضمنت هذه اآلية أحكاما : منها 
توقيت العدة سنة , ومنها : أن نفقتها وسكناها كانت يف تركة زوجها ما دامت معتدة بقوله 

 تعاىل } وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول { .
ومنها : أهنا كانت ممنوعة من اخلروج يف هذه السنة فنسخ منها من املدة ما زاد على أربعة 

لرتكة باملرياث لقوله تعاىل : } أربعة أشهر وعشرا , ونسخ أيضا وجوب نفقتها وسكناها يف ا
أشهر وعشرا { من غري إجياب نفقة وال سكىن , ومل يثبت نسخ اإلخراج , فاملنع من اخلروج 

 (1818اه )يف العدة الثانية قائم ؛ إذ مل يثبت نسخه .
فهذا يتناول املدخول هبا وغريها والصغرية والكبرية  ما خمتصره: -رمحه هللا -وقال ابن القيم -

وال تدخل فيه احلامل ألهنا خرجت بقوله : } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { 
فجعل وضع محلهن مجيع أجلهن وحصره فيه خبالف قوله يف املتوىف عنهن : } يرتبصن { 

 3فإنه فعل مطلق ال عموم له وأيضا فإن قوله : } أجلهن أن يضعن محلهن { ] الطالق : 
له : } يرتبصن { وأيضا فإن قوله : } يرتبصن بأنفسهن أربعة [ متأخر يف النزول عن قو 

[ يف غري احلامل باإلتفاق فإهنا لو متادى محلها فوق ذلك  273أشهر وعشرا { ] البقرة : 
[ غري  3تربصته فعمومها خمصوص اتفاقا وقوله : } أجلهن أن يضعن محلهن { ] الطالق : 

يحة بذلك ووقعت احلوالة على القرآن فكيف خمصوص باإلتفاق هذا لو مل تأت السنة الصح
  (1819) والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له .اه 

: حكمة هللا بتقدير عدة املتوىف عنها زوجها بأربعة -رمحه هللا -وقال العالمة ابن العثيمني -
؛ ألن أقل ما -كما يف املطلقات   -أشهر وعشر؛ وعلق احلكم هبذا العدد, ومل يعلقه باألقراء 

ميكن أن يتحرك فيه اْلنني أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة لالستثبات؛ هكذا قال بعض أهل 

                                                           
 (    7/73) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1818
 (    228/ 2ذات امليعاد يف هدي خري العباد البن القيم ) انظر-- 1819
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؛ ولكن عند التأمل يتبني لك ضعف هذا التعليل؛ ألن املرأة املتوىف عنها زوجها قد ال العلم
يدخل هبا؛ وقد تكون صغرية ال ميكن أن ِتمل؛ وقد تكون كبرية آيسة من احلمل؛ مث 

االحتياط بأربعة أشهر وعشر: ميكن العلم برباءة الرحم قبل هذه املدة؛ فتبني هبذا أن احلكمة 
أن احلكمة أهنم ملا كانوا يف اْلاهلية تبقى املرأة حوالً   -وهللا أعلم  - شيء آخر؛ وعندي

كامالً يف العدة بعد موت زوجها, وتبقى يف بيت صغري, كاخلباء هلا, وال متس املاء أبداً؛ 
تأكل, وتشرب حىت ال متوت؛ وتبقى بعرقها, ورائحتها, وحيضها, ونتنها ملدة سنة كاملة؛ 

؛ فقّل ما تتمسح «احمشي به فرجك»ا بفأرة, أو عصفور, فقالوا هلا: فإذا متت السنة أتوا هل
بشيء إال مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة رِبا يأتيها احليض اثنيت عشرة مرة وهي يف هذا 
املكان؛ مث إذا مت احلول أتوا هلا ببعرة؛ فأخذت البعرة, ورمت هبا, كأهنا تقول: كل ما مر علّي 

ه البعرة؛ فجاء اإلسالم, وأبدل احلول بأربعة أشهر؛ ألن أربعة أشهر: فهو أهون من رمي هذ
ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث شهر؛ والثلث كثري؛ فُأِت من احلول بثلثه, ومن الشهر بثلثه؛ 
فإن تبينت هذه احلكمة, وكانت هي مراد هللا فهذا من فضل هللا؛ وإن مل تتبني فإننا نقول: 

 اه كغريها من العبادات ذوات العدد اليت ال نعلم ما احلكمة فيها.هللا أعلم ِبا أراد؛ وهذا  
(1827) 

 ُ أَنَُّكْم }َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو َأْكنَ ْنُتْم يف أَنْ ُفِسُكْم َعِلَم اَّللَّ
 (272ِإالَّ َأْن تَ ُقوُلوا قَ ْواًل َمْعُروفًا {)َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ َوَلِكْن اَل تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًّا 

: حرم هللا تعاىل النكاح يف العدة , وأوجب الرتبص على الزوجة  -رمحه هللا -قال ابن عريب-
, وقد علم سبحانه أن اخللق ال يستطيعون الصرب عن ذكر النكاح والتكلم فيه , فأذن يف 

ك بالتعريض مع العاقد له , وهو املرأة أو التصريح بذلك مع مجيع اخللق , وأذن يف ذكر ذل
 الويل ؛ وهو يف املرأة آكد .

 والتعريض هو القول املفهم ملقصود الشيء , وليس بنص فيه .
والتصريح هو التنصيص عليه واإلفصاح بذكره , مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته , كأنه 

  (1821اه )ُيوم على النكاح وال يسف عليه وميشي حوله وال ينزل به .

                                                           
 (  2/123مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1827
 (    1/322)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1821
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إن خطبة املعتدة تنقسم إىل ثالثة أقسام: ِترم تصرُياً  رمحه هللا: -وقال ابن العثيمني-
وتعريضاً؛ وتباح تصرُياً وتعريضاً؛ وِترم تصرُياً ال تعريضاً؛ فاألول: يف الرجعية لغري زوجها؛ 

عتدة اليت جيوز فيحرم على اإلنسان أن خيطب الرجعية ال تصرُياً, وال تعريضاً؛ والرجعية هي امل
لزوجها أن يراجعها بغري عقد؛ ألهنا زوجة, كما قال تعاىل: }واملطلقات يرتبصن بأنفسهن 

[ ؛ واليت 228[ إىل أن قال: }وبعولتهن أحق بردهن{ ]البقرة: 228ثالثة قروء{ ]البقرة: 
ة, ِتل تصرُياً وتعريضاً هي البائن من زوجها بغري الثالث, كاملطلقة على عوض, واملختلع

والفاسخة لنكاحها بسبب, وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن خيطبها تعريضاً, وتصرُياً, وأن 
يتزوجها؛ واليت تباح تعريضاً ال تصرُياً كل مبانة لغري زوجها؛ فيجوز لغري زوجها أن يعرض 

 (1822) تصرُياً.اه خبطبتها بدون تصريح, كاملتوىف عنها زوجها َتوز خطبتها تعريضاً ال 
وُهنَّ َأْو تَ ْفِرُضوا هَلُنَّ َفرِيَضًة )} اَل   ( {277ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ مَتَسُّ

ختلف الناس يف تقديرها ؛ فمنهم من قال :  قال ابن العريب يف بيان أحكام اآلية ما نصه:-
قبل الدخول ما مل معناها ال جناح عليكم إن طلقتم النساء املفروض هلن الصداق من 

 متسوهن وغري املفروض هلن قبل الفرض ؛ قاله الطربي واختاره .
ومنهم من قال : معناها إن طلقتم النساء ما مل متسوهن ومل تفرضوا هلن فريضة , وتكون أو 

 ِبعىن الواو .
الثالث : أن يكون يف الكالم حذف , تقديره ال جناح عليكم إن طلقتم النساء فرضتم أو مل 

 رضوا , وهذه األقوال ترجع إىل معنيني : أحدمها : أن تكون أو ِبعىن الواو .تف
الثاين : أن يكون يف الكالم حذف تقدر به اآلية , وتبقى أو على باهبا , وتكون ِبعىن 

التفصيل والتقسيم والبيان , وال ترجع إىل معىن الواو , كقوله تعاىل : } وال تطع منهم آمثا أو 
 للتفصيل .كفورا { فإهنا 

واحتج من قال : إهنا ِبعىن الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك املفروض هلن , فقال تعاىل : } 
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم { فلو كان 

 األول لبيان طالق املفروض هلن قبل املسيس ملا كرره , وهذا ظاهر .
 املتفقهني " ذلك .وقد بينا يف كتاب " ملجئة 

                                                           
 (  129/ 2موقع العالمة ابن العثيمني ) مصدر الكتاب :-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1822
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وال فرق يف قانون العربية بني تقدير حذف , أو تكون أو ِبعىن الواو ؛ ألن املعاين تتميز 
بذلك , واألحكام تتفصل , فإن املطلقة اليت مل متس , ومل يفرض هلا ال ختلو من أربعة أقسام 

 : األول : مطلقة قبل املس وبعد الفرض .
 رض .الثاين : مطلقة بعد املسيس والف

 الثالث : مطلقة قبل املسيس وبعد الفرض .
 الرابع : مطلقة بعد املس , وقبل الفرض .

 وقد اختلف الناس يف املتعة على أربعة أقوال دائرة مع األربعة األقسام .
والصحيح أن هللا تعاىل مل يذكر يف هذا احلكم إال قسمني : مطلقة قبل املس وقبل الفرض , 

الفرض ؛ فجعل لألوىل املتعة , وجعل للثانية نصف الصداق , وآلت ومطلقة قبل املس وبعد 
 احلال إىل أن املتعة مل يبني هللا سبحانه وتعاىل وجوهبا إال ملطلقة قبل املسيس والفرض .

وأما من طلقت وقد فرض هلا فلها قبل املسيس نصف الفرض , وهلا بعد املسيس مجيع 
  (1827) اهالفرض أو مهر مثلها .

}َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتِ َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننَي 
(277}) 

 ما خمتصره: -رمحه هللا -قال اْلصاص-
ذكر تقدير املتعة الواجبة قال هللا تعاىل : } ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقرت قدره 

باملعروف { وإثبات املقدار على اعتبار حاله يف اإلعسار واليسار طريقه االجتهاد  متاعا
وغالب الظن , وخيتلف ذلك يف األزمان أيضا ؛ ألن هللا تعاىل شرط يف مقدارها شيئني : 

أحدمها : اعتبارها بيسار الرجل وإعساره , والثاين : أن يكون باملعروف مع ذلك ؛ فوجب 
 ذلك . اعتبار املعنيني يف

فإذا كان كذلك وكان املعروف منهما موقوفا على عادات الناس فيها والعادات قد ختتلف 
وتتغري , وجب بذلك مراعاة العادات يف األزمان وذلك أصل يف جواز االجتهاد يف أحكام 

 (1823)احلوادث.اه 

                                                           
 (    1/322)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1827
 (   83/ 7) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1823
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وُهنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم  هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم ِإالَّ َأْن }َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن مَتَسُّ
َرُب لِلت َّْقَوى َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل ب َ  َنُكْم ِإنَّ يَ ْعُفوَن َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن تَ ْعُفوا أَق ْ ي ْ

 (276اَّللََّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )
ملا قسم هللا تعاىل حال املطلقة إىل قسمني ؛ مطلقة مسي هلا  -رمحه هللا-قال ابن عريب -

فرض , ومطلقة مل يسم هلا فرض دل على أن نكاح التفويض جائز , وهو كل نكاح عقد 
 من غري ذكر الصداق ؛ وال خالف فيه ؛ ويفرض بعد ذلك الصداق .

صداق إمجاعا ,  فإن فرض التحق بالعقد وجاز , وإن مل يفرض هلا وكان الطالق مل جيب
وإن فرض بعد عقد النكاح , وقبل وقوع الطالق , فقال أبو حنيفة : ال يتنصف بالطالق ؛ 

ألنه مل جيب بالعقد , وهذا خالف الظاهر من قوله تعاىل : } وإن طلقتموهن من قبل أن 
متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم { وخالف القياس أيضا ؛ فإن الفرض بعد 

 اه يلحق بالعقد ؛ فوجب أن يتنصف بالطالق أصله الفرض املقرتن بالعقد . العقد
فظاهر قوله: }من  وزاد العالمة ابن العثيمني يف بيان أحكام هذه اآلية فقال ما خمتصره:-

 أن متسوهن{ أنه لو خال هبا بدون مس فال شيء هلا.قبل 
أن يعفون{ أي النساء, مث قال: فقوله: }فنصف ما فرضتم{ لكم أو عليكم هلن, إال }

والنون ضمري النسوة, وهلذا يلغز هبذه املسألة على املبتدئني يف النحو, ولو كان من األفعال 
 اخلمسة لقال: إال أن يعفوا.

وقوله تعاىل: }أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{ قيل: الويل, وقيل: الزوج, والصحيح أنه 
اء حلها, ويكون املعىن إال أن يعفو الزوجات أو الزوج, فهو الذي بيده عقدة النكاح, إذا ش

 يعفو األزواج, فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة, وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج.
إذا قوله تعاىل: }فنصف ما فرضتم{ يصلح لكم وعليكم, وهذا من بالغة القرآن, ألن املهر 

فنصف ما فرضتم »ر: قد يكون مقبوضا, وقد يكون غري مقبوض, فإن كانت قبضته فقد
ألجل أن « فنصف ما فرضتم عليكم»حىت يأخذه, وإن كانت مل تقبضه فقدر: « لكم

 تأخذه.
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وقوله تعاىل: }من قبل أن متسوهن{ أي: َتامعوهن, فعلق هللا   سبحانه وتعاىل   احلكم 
باْلماع, وحنن نقول: قبل الدخول واخللوة, ومعىن ذلك أنه إذا خال هبا ومل جيامع فلها 

 النصف.
فإذا قال قائل: كيف يكون هلا النصف, واآلية علقت احلكم باْلماع" وال شك أن هناك 

فرقا ظاهرا بني اْلماع واخللوة, فاْلماع تلذذ هبا, واستمتع هبا, واستحل فرجها, فاستحقت 
 املهر, لكن جمرد اخللوة مل ُيصل له هبا العوض كامال, فكيف تكون موجبة"!

العلم على هذا الرأي, وحكي إمجاع الصحابة   رضي هللا عنهم   على نقول: إن أكثر أهل 
ذلك, أنه إذا خال هبا فلها املهر كامال, فجعلوا اخللوة كاْلماع, وقد ذكر عن اإلمام أمحد 

رواية ينبغي أن تكون قاعدة, قال: ألنه استحل منها ما ال ُيل لغريه, وهلذا قالوا: لو مسها 
 ينظر إليه إال الزوج كالفرج, فإهنا تستحق املهر كامال؛ ألنه بشهوة, أو نظر إىل شيء ال

استحل منها ما ال ُيل لغريه, وهذه الرواية هي املذهب, وهي أنه إذا استحل الزوج من امرأته 
ما ال ُيل لغريه من مجاع, أو خلوة, أو ملس, أو تقبيل, أو نظر إىل ما ال ينظر إليه سواه,  

 امال.كالفرج, فإن املهر يتقرر ك
وذهب بعض أهل العلم إىل أن املهر يتقرر كامال باْلماع فقط, وقال: إن هذا ظاهر القرآن 

فلنأخذ به, ولكن يف النفس من هذا شيء؛ ألن الصحابة   رضي هللا عنهم   أعلم منا 
ِبقاصد القرآن, ال سيما يف األحكام الشرعية؛ ألن القرآن نزل يف وقتهم وبلغتهم, وفهموه 

 (1822) اه هبون إليه, وهذا قول مجهور أهل العلم أن اخللوة تلحق باْلماع.على ما يذ
فحث على العفو يف هذا املوضع اخلاص  قال:-ومن فوائد اآلية  ماذكره السعدي رمحه هللا-

َنُكْم { ]البقرة :  [ وهذا إرشاد 276لنفعه وعظم موقعه , وقال : } َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ
يع املعامالت أنه ينبغي للعبد فيها أن ال يستقصي يف كل شيء , بل جيعل عظيم نافع يف مج

للفضل حمال من عفو وحماباة وإعطاء أزيد مما يف الذمة قدرا أو وصفا , وقبول أدىن من احلق  
خري كثري وأجر كبري ,  -وإن كان طفيفا  -كمية وكيفية , فكم حصل هبذا الفضل 

  (1827اه  )ة قلب .ومعروف وبركة , وراحة فكر وطمأنين

                                                           
 (     293/ 12)-الشرح املمتع علي زاد ىاملستنقع حملمد بن العثيمني انظر- 1822
 (   278)ص/ -يف خالصة تفسري األحكام للسعدي تيسري اللطيف املنان انظر - 1827
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 ( {277} َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة )
 قال ما خمتصره: -رمحه هللا -من فوائد اآلية ماذكره ابن العثيمني-

توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعاىل: } كاملني {؛ ومثله قوله تعاىل: }فصيام  *
[ : فأكدها ب  197ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة{ ]البقرة: 

}كاملة{ ؛ لئال يتوهم واهم يف تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثالثة والسبعة يقتضي أن 
 نفرداً عن اآلخر.يكون كل عدد م

جيوز النقص عن احلولني؛ لكن ذلك بالتشاور, والرتاضي؛ لقوله تعاىل: } ملن أراد أن يتم  *
الرضاعة {؛ لكن جيب أن نعلم أن اإلمتام تارة يكون واجباً إذا ترتب على تركه إخالل 

تارة (؛ و 1«)ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأمتوا: »-صلي هللا عليه وسلم–بواجب, كقوله 
يكون من باب الكمال, كما يف هذه اآلية: } ملن أراد أن يتم الرضاعة {؛ ألن هللا تعاىل 

قال: } فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما... { إخل؛ ولو كان اإلمتام إمتام واجب مل يكن فيه 
 (1826) خيار. .اه 

حلمل ستة أشهر قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : أقل ا :-رمحه هللا -وقال ابن عريب-
؛ ألن هللا تعاىل قال : } ومحله وفصاله ثالثون شهرا { مث قال تعاىل : } والوالدات يرضعن 

أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة { فإذا أسقطت حولني من ثالثني شهرا 
 بقيت منه ستة أشهر ؛ وهي مدة احلمل ؛ وهذا من بديع االستنباط .

والصحيح أنه  -مث قال بعد كالم–واختلف الناس يف فائدة هذا التقدير  -رمحه هللا -وأضاف
 ال حد ألقله , وأكثره حمدود حبولني مع الرتاضي بنص القرآن .

قوله تعاىل : } والوالدات يرضعن أوالدهن { اختلف الناس هل هو حق  -رمحه هللا-مث قال
هلا أم هو حق عليها " واللفظ حمتمل ؛ ألنه لو أراد التصريح بقوله ) عليها ( لقال : وعلى 

الوالدات إرضاع أوالدهن حولني كاملني كما قال تعاىل : } وعلى املولود له رزقهن { لكن 
وهو عليها إن مل يقبل غريها , وهو عليها إذا عدم األب هو عليها يف حال الزوجية , 

  (1828) الختصاصها به . اه 

                                                           
 (  2/117مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1826
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َماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت َوُهَو  يًعا مُثَّ اْستَ َوى ِإىَل السَّ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

 ( 29ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم )
 رمحه هللا قال: -املستنبطه منها ماذكره ابن العثيمنيمن فوائد اآلية -

مّنة هللا تعاىل على عباده بأن خلق هلم ما يف األرض مجيعاً؛ فكل شيء يف األرض فإنه لنا  *
. واحلمد هلل . والعجب أن من الناس من سخر نفسه ملا سخره هللا له؛ فخدم الدنيا, ومل 

رمحه هللا -, وِتصيل اْلاه, وما أشبه ذلك..وأضافختدمه؛ وصار أكرب مهه الدنيا: مجع املال
 فائدة أخري قال:

أن األصل يف كل ما يف األرض احلّل . من أشجار, ومياه, ومثار, وحيوان, وغري ذلك؛  *
وهذه قاعدة عظيمة؛ وبناًء على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من األشجار, فقال له بعض 

ب بالدليل؛ ولو أن إنساناً وجد طائراً يطري, فرماه, وأصابه, الناس: "هذا حرام"؛ فاحملّرِم يطالَ 
ومات, وأكله, فقال له اآلخر: "هذا حرام"؛ فاحملّرِم يطالب بالدليل؛ وهلذا ال َُيْرم شيء يف 

 (1829اه ) األرض إال ما قام عليه الدليل.
َماِء مُثَّ اْستَ َوى إِ  يف الفتاوي املعين الصحيح لقوله تعايل} -رمحه هللا–وبني - {فقال: ىَل السَّ

اختلف املفسرون يف االستواء استوى هنا فبعضهما قال معناها على إىل السماء ومنهم من 
قال ِبعين معناها قصد وأراد وعلى كل فاستواء هللا على العرش من الصفات الثابتة اليت جيب 

لوا خاصا ليس  على املؤمن أن يؤمن هبا وهو أن هللا تعاىل استوى على عرشه أي عال عليه ع
َرَجاِت ُذو  كعلوه على سائر املخلوقات بل هو علو خاص بالعرش كما قال تعاىل )َرِفيُع الدَّ

اْلَعْرِش( ولكن هذا االستواء ليس معلوما لنا يف كيفيته ألنه كيفيته ال ميكن االحاطة هبا ومل 
وله تعاىل )الرَّمْحَُن َعَلى خيربنا هللا عنها وال رسوله وهلذا ملا سئل اإلمام مالك رمحه هللا عن ق

اْلَعْرِش اْستَ َوى( كيف استوى فأطرق برأسه حىت عاله العرق مث قال )االستواء غري جمهول 
والكيف غري معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة( وحنن نعلم معىن االستواء ونؤمن 

قرارا يليق به سبحانه به ونقره وهو أنه سبحانه وتعاىل عال عرشه واستوى عليه علوا واست
وتعاىل ولكننا ال نعلم كيفية هذا االستواء فالواجب علينا أن منسك عن الكيفية وأن نؤمن 

                                                           
 (  7/62العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1829
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باملعىن وأما قول من قال أن معىن استوى على العرش أي استوىل عليه فهذا قول ال يصح 
يعوض عليه  وهو خمالف ملا كان عليه السف وملا تدل عليه هذه الكلمة يف اللغة العربية فال

بل هو باطل ولو كان معىن استوى استوىل للزم أن يكون هللا تعاىل مستويل على شئ ألنه 
سبحانه وتعاىل مستويل على كل شئ وللزم أن يكون العرش قبل هذا ليس ملكا هلل بل ملكا 

 (1877لغريه مث استوىل عليه من غريه وهذه معان باطلة ال تليق باهلل سبحانه وتعاىل. اه )
ُ بَ ْعَد َمْوهِتَا فَ  َأَماَتُه }َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ ُُيِْيي َهِذِه اَّللَّ

ُ ِماَئَة َعاٍم مُثَّ بَ َعثَُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يَ ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم )  ( {229اَّللَّ
فقص هذه القصة اليت فيها موت البشر مائة  ة من فوائد وحكم اآلية ما نصه:ذكر ابن تيمي-

عام وموت محاره ومعه طعامه وشرابه مث إحياء هذا امليت وإحياء محاره وبقاء طعامه وشرابه 
مل يتغري ومل يفسد وهو يف دار الكون والفساد اليت ال يبقى فيها يف العادة طعام وشراب بدون 

ملدة وهذا يبني قدرته على إحياء اآلدميني والبهائم وإبقاء األطعمة واألشربة التغري بعض هذه ا
  (1871) ألهل اْلنة يف دار احليوان بأعظم الدالالت.اه 

 عن فوائد اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا -وقال ابن العثيمني-
هذا الرجل:  قصور نظر اإلنسان, وأنه ينظر إىل األمور ِبعيار املشاَهد املنظور لديه؛ لقوله *

} أىن ُييي هذه هللا بعد موهتا {؛ فكونك ترى أشياء متغرية ال تستبعد أن هللا عز وجل يزيل 
ر الناس فيها أهنا لن تزول, مث تزول؛ كم من أناس أمَّلوا دوام  هذا التغيري؛ وكم من أشياء قدَّ

على شدة من  الغىن, ودوام األمن, ودوام السرور, مث أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا
 العيش, واخلوف, واهلموم, والغموم, مث أبدهلم هللا سبحانه وتعاىل بضد ذلك.

إثبات الكالم هلل عز وجل, والقول, وأنه حبرف, وصوت مسموع؛ لقوله تعاىل: } قال كم  *
 (1872) لبثت{؛ واألوىل األخذ بظاهر القرآن, وأن القائل هو هللا عز وجل.اه 

من أحكامها ما نصه: قوله تعاىل : } قالوا لبثنا يوما أو بعض -رمحه هللا  -وذكر اْلصاص-
يوم { ملا حكى هللا ذلك عنهم غري منكر لقوهلم علمنا أهنم كانوا مصيبني يف إطالق ذلك ؛ 

ألن مصدره إىل ما كان عندهم من مقدار اللبث ويف اعتقادهم ال عن حقيقة اللبث يف 
                                                           

 فتاوى نور على الدرب البن العثيمني انظر - 1877
 (     9/12) -درء تعارض العقل والنقل البن تيمية  انظر-- 1871
 (  2/271مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1872
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هذا يف قوله : } فأماته هللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما  املغيب , وكذلك
 أو بعض يوم { ومل ينكر هللا ذلك ؛ ألنه أخرب عما عنده ويف اعتقاده ال عن مغيب أمره .

وكذلك قول موسى عليه السالم للخضر : } أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا 
 ا { يعين : عندي كذلك .نكرا { و } لقد جئت شيئا إمر 

( : 1877وحنوه } قول النيب صلى هللا عليه وسلم : كل ذلك مل يكن حني قال ذو اليدين)
 (1873)أقصرت الصالة أم نسيت " {.اه 

قَ ْليب  } َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف ُِتِْي اْلَمْوَتى قَاَل أَوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ -
(277 } ) 

اإلميان عند عن فوائد هذه اآلية ومستشهدا هبا ما خمتصره: –رمحه هللا  -قال ابن العثيمني-
اإلقرار بالقلب, والنطق باللسان, والعمل باْلوارح " . فهو يتضمن أهل السنة واْلماعة هو " 

 األمور الثالثة:
 إقرار بالقلب. - 1
 نطق باللسان. - 2
 عمل باْلوارح. - 7

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص, وذلك ألن اإلقرار بالقلب يتفاضل فليس اإلقرار 
لرجل كاإلقرار خبرب الرجلني وهكذا, وهلذا قال باخلرب كاإلقرار باملعاينة, وليس اإلقرار خبرب ا

إبراهيم, عليه الصالة والسالم: } َربِّ أَِرين َكْيَف ُِتِْي اْلَمْوَتى قَاَل َأوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن 
لَِيْطَمِئنَّ قَ ْليب { . فاإلميان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه, واإلنسان جيد 

نفسه فعندما ُيضر جملس ذكر فيه موعظة, وذكر للجنة والنار يزداد اإلميان حىت   ذلك من

                                                           
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم , واحلديث  أخرجه البخاري عن أيب  ذو اليدين امسه اخلرباق, وقد كان يصلى خلف النيب - 1877 َصلَّى اَّللَّ
ومتام متنه" أن رسول هللا صلى هللا عليه  -باب من مل يتشهد يف سجدِت السهو  -1122برقم/ -رضي هللا عنه -هريرة

 صلى هللا عليه وسلم انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول هللا فقال رسول هللا
وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب 

 فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع "
 (    767/ 6)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1873
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كأنه يشاهد ذلك رأي العني, وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا اجمللس خيف هذا اليقني يف 
  (1872) قلبه.اه 

ما نصه: فالتفاوت بني اإلميان واالطمئنان مساه النيب صلى  -رمحه هللا–وأضاف ابن تيمية  -
هللا عليه وسلم شكا لذلك بإحياء املوتى كذلك الوعد بالنصر يف الدنيا : يكون الشخص 

مؤمنا بذلك ؛ ولكن قد يضطرب قلبه فال يطمئن فيكون فوات االطمئنان ظنا أنه قد كذب 
فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد وهذه األمور ال تقدح يف اإلميان الواجب وإن كان 

ياء عليهم السالم معصومون من اإلقرار على ذلك كما يف أفعاهلم فيها ما هو ذنب فاألنب
على ما عرف من أصول السنة واحلديث . ويف قصص هذه األمور عربة للمؤمنني هبم فإهنم 

ال بد أن يبتلوا ِبا هو أكثر من ذلك وال ييأسوا إذا ابتلوا بذلك ويعلمون أنه قد ابتلي به من 
خري فليتيقن املرتاب ويتوب املذنب ويقوى إميان املؤمنني هو خري منهم وكانت العاقبة إىل 

فبها يصح االتساء باألنبياء كما يف قوله : } لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن  
  (1877) اه كان يرجو هللا واليوم اآلخر { .

 
 باب ما جاء يف الشهادة والديون والوصية والرهن

َرِبنَي بِاْلَمْعُروِف }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر  رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق ْ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
ا َعَلى اْلُمتَِّقنَي )  ({187َحقًّ

 من فوائد هذه اآلية مايلي:-رمحه هللا–ذكر ابن العثيمني -
على أن من جواز الوصية للصحيح, واملريض, ومن حضره املوت؛ ولكن النصوص تدل * 

 حضره املوت ينقسم إىل قسمني:
 األول: من بقي معه عقله ووعيه, فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية.

 الثاين: من فقد وعيه وعقله, فال تصح وصيته.
جواز الوصية ِبا شاء من املال؛ لكن هذا مقيد حبديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه  *

أتصدق بثلثي مايل" قال: ال؛ قال: فالشطر" قال: : »-صلي هللا عليه وسلم–أنه قال للنيب 

                                                           
 (     1/39) -جمموع فتاوي ورسائل حممد بن العثيمني انظر-1872
 (    12/168) -جمموع الفتاوي البن تيمية رانظ-- 1877
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(؛ وعلى هذا فال يزاد يف الوصية على 1876«)ال؛ قال: فالثلث" قال: الثلث؛ والثلث كثري
 ثلث املال؛ فتكون اآلية مقيدة باحلديث.

أن الوصية الواجبة إمنا تكون فيمن خّلف ماالً كثرياً؛ لقوله تعاىل: } إن ترك خرياً {؛ فأما  *
ن ترك ماالً قليالً فاألفضل أن ال يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم م

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة »لسعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه: 
 (.1878«)يتكففون الناس

لة الرحم أمهية صلة الرحم, حيث أوجب هللا الوصية للوالدين واألقربني بعد املوت؛ ألن ص *
من أفضل األعمال املقربة إىل هللا؛ فهذه إحدى أمهات املؤمنني أخربت النيب صلى هللا عليه 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم »وسلم: أهنا أعتقت جارية هلا؛ فقال: 
(؛ فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم صلة الرحم أعظم أجراً من 1879«)ألجرك

 (1837اه )العتق.
 من أحكام اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا -وذكر اْلصاص-

واختلف الناس يف الوصية املذكورة يف هذه اآلية هل كانت واجبة أم ال " فقال قائلون : " 
 إهنا مل تكن واجبة , وإمنا كانت ندبا وإرشادا " .

وقال آخرون : " قد كانت فرضا مث نسخت " على االختالف منهم يف املنسوخ منها , 
" إهنا مل تكن واجبة " بأن يف سياق اآلية وفحواها داللة على نفي وجوهبا  واحتج من قال :

, وهو قوله : } الوصية للوالدين واألقربني باملعروف { فلما قيل فيها " باملعروف " وإهنا 
على املتقني دل على أهنا غري واجبة من ثالثة أوجه : أحدها : قوله : " باملعروف " ال 

خر : قوله " على املتقني " وليس على كل أحد أن يكون من املتقني , يقتضي اإلجياب , واآل
 الثالث : ختصيصه للمتقني هبا والواجبات ال خيتلف فيها املتقون , وغريهم .

: وال داللة فيما ذكره هذا القائل على نفي وجوهبا ؛ ألن إجياهبا -رمحه هللا –مث أضاف 
ناه العدل الذي ال شطط فيه وال تقصري كقوله باملعروف ال ينفي وجوهبا ؛ ألن املعروف مع

                                                           
 باب الوصية بالثلث -7762أخرجه مسلم برقم / - 1876
 وهو جزء من احلديث السابق -سبق خترجيه أنفاً  - 1878
 باب هبة املرأة لغري زوجها وعتقها  -2377 أخرجه البخاري برقم/ - 1879
 (  3/221العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1837
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تعاىل : } وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف { وال خالف يف وجوب هذا الرزق 
والكسوة وقوله تعاىل : } وعاشروهن باملعروف { بل املعروف هو الواجب , قال هللا تعاىل : 

عروف { فذكر املعروف فيما } وأمر باملعروف وانه عن املنكر { وقال : } يأمرون بامل
أوجب هللا تعاىل من الوصية ال ينفي وجوهبا بل هو يؤكد وجوهبا ؛ إذ كان مجيع أوامر هللا 

 معروفا غري منكر .
ومعلوم أيضا أن ضد املعروف هو املنكر , وأن ما ليس ِبعروف هو منكر , واملنكر مذموم 

 مزجور عنه , فإذا املعروف واجب .
حقا على املتقني "ففيه تأكيد إلجياهبا ؛ ألن على الناس أن يكونوا متقني , قال وأما قوله : " 

هللا تعاىل : } يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا { وال خالف بني املسلمني أن تقوى هللا فرض , 
 (1831اه )فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إجياهبا .

َلُه  يٌع َعِليٌم )} َفَمْن َبدَّ َا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن يُ َبدُِّلونَُه ِإنَّ اَّللََّ مسَِ َعُه فَِإمنَّ  ( {181بَ ْعَدَما مسَِ
َعُه { -رمحه هللا -قال اْلصاص- َلُه بَ ْعَدَما مسَِ عن األحكام املستنبطة منقوله تعايل } َفَمْن َبدَّ

واْلواز والعدل , فأما إذا كانت إمنا هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وجه الصحة  ما نصه:
الوصية جورا فالواجب تبديلها وردها إىل العدل , قال هللا تعاىل : } غري مضار وصية من هللا 

 (1832){ فإمنا تنفذ الوصية إذا وقعت عادلة غري جائرة .اه 
أن قوله تعاىل : } فإمنا إمثه على الذين يبدلونه { املعىن :  :-رمحه هللا -واضاف ابن عريب -

 املوصي بالوصية خرج عن اللوم وتوجه على الوارث أو الويل .
قال بعض علمائنا : وهذا يدل على أن الدين إذا أوصى به امليت خرج عن ذمته وصار الويل 

مطلوبا به , له األجر يف قضائه , وعليه الوزر يف تأخريه ؛ وهذا إمنا يصح إذا كان امليت مل 
عليه وتركه , مث وصى به فإنه ال يزيله عن ذمته تفريط الويل فيه يفرط يف أدائه , وأما إذا قدر 

 (1837) اه .
ى فَاْكتُُبوُه )  ( { 282} يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

 رمحه هللا قال:–من فوائد وأحكام األية ماذكره ابن العثيمني 
                                                           

 (    3/221) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1831
 (    322/ 1) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1832
 (    1/177)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1837
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أن خمالفة هذه األحكام نقص يف اإلميان كأنه قال: } يا أيها الذين آمنوا { إلميانكم  *
عي اإلميان, مث خيالف ما يقتضيه  افعلوا كذا؛ فإن مل تفعلوا فإميانكم ناقص؛ ألن كل من يدَّ

 هذا اإلميان فإن دعواه ناقصة إما نقصاً كلياً, أو نقصاً جزئياً.
ن اإلسالم ما هو إال أعمال خاصة بعبادة هللا عز وجل, دحر أولئك الذين يقولون: إ *

وباألحوال الشخصية, كاملواريث, وما أشبهها؛ وأما املعامالت فيجب أن تكون خاضعة 
للعصر, واحلال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام اإلسالم فيما يتعلق بالبيوع, واإلجارات 

 ْلهل.وغريها, إىل األحكام الوضعية املبنية على الظلم, وا
ين مثن مبيع, أو قرضاً, أو  * ين؛ لقوله تعاىل: } تداينتم بدين { سواء كان هذا الدَّ جواز الدَّ

ين شرعاً.  أجرة, أو صداقاً, أو عوض خلع, أو أي دين يكون؛ املهم أن يف اآلية إثبات الدَّ
ين ينقسم إىل ثالثة أقسام: مؤجل بأجل مسمى؛ ومؤجل بأجل جمهول؛ وغري  * أن الدَّ

ين إىل غري أجل جائز مثل أن أشرتي م ؤجل؛ لقوله تعاىل: } بدين إىل أجل مسمى {؛ والدَّ
منك هذه السلعة, وال أعطيك مثنها, وال أعينه لك؛ فهذا َدين غري مؤجل؛ ويف هذه احلال 

ين إىل أجل غري مسمى فال يصح؛ وُأخذ هذا  لك أن تطالبين ِبجرد ما ينتهي العقد؛ وأما الدَّ
اشرتيت منك هذه السلعة إىل »مثل أن أقول لك:  -وله تعاىل: } مسمى { القسم من ق

من »وقدومه جمهول؛ ألن فيه غرراً؛ وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  -« قدوم زيد
(؛ والدين إىل 1833«)أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم, ووزن معلوم إىل أجل معلوم

ين إىل أجل مسمى جائز بنص اآلية.أجل غري مسمى ال يكتب؛ ألنه عقد فاسد, و   الدَّ
ين املؤجل؛ لقوله تعاىل: } فاكتبوه {؛ ويؤيد ذلك قوله تعاىل يف آخر  * وجوب كتابة الدَّ

اآلية: } إال أن تكون َتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها {؛ 
جل؛ لقوله تعاىل يف اآلية أعين كتابة الدين املؤ  -وذهب اْلمهور إىل عدم وجوب الكتابة 

[ ؛ وينبغي على 287اليت تليها: }فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤمتن أمانته{ ]البقرة: 
هذا القول أن يستثىن من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغريه, كويّل اليتيم فإنه جيب عليه 

ين الذي له لئال يضيع حقه.اه   (1832)أن يكتب الدَّ
                                                           

باب السلم يف  -2787برقم/البخاري  -رضي هللا عنهما -أخرجاه يف الصحيحني من حديث  ابن عباس - 1833
 باب ِترمي االحتكار يف األقوات -7717وزن معلوم,ومسلم برقم/

 (  2/723مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1832
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: وقوله تعاىل : } إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى { ينتظم -رمحه هللا -وقال اْلصاص-
سائر عقود املداينات اليت يصح فيها اآلجال , وال داللة على جواز التأجيل يف سائر الديون 

, ألن اآلية ليس فيها بيان جواز التأجيل يف سائر الديون وإمنا فيها األمر باإلشهاد إذا كان 
ا مؤجال ؛ مث ُيتاج أن يعلم بداللة أخرى جواز التأجيل يف الدين وامتناعه , أال ترى أهنا دين

مل تقتض جواز دخول األجل على الدين بالدين حىت يكونا مجيعا مؤجلني " وهو ِبنزلة قوله 
: } من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم { ال داللة فيه على جواز 

سائر املكيالت واملوزونات باآلجال املعلومة , وإمنا ينبغي أن يثبت جوازه يف املكيل  السلم يف
واملوزون املعلوم اْلنس والنوع والصفة بداللة أخرى ؛ وإذا ثبت أنه مما جيوز السلم فيه احتجنا 

 بعد ذلك إىل أن نسلم فيه إىل أجل معلوم .
ح االستدالل بعمومها يف إجازة سائر وكما تدل اآلية على جواز عقود املداينات ومل يص

عقود املداينات ؛ ألن اآلية إمنا فيها األمر باإلشهاد إذا صحت املداينة , كذلك ال تدل على 
جواز شرط األجل يف سائر الديون وإمنا فيها األمر باإلشهاد إذا صح الدين والتأجيل فيه 

 (1837).اه 
فَِإْن ملَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن  } َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكمْ 

َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا فَ ُتذَكَِّر ِإْحَدامُهَا اأْلُْخَرى )  ( {282الشُّ
ما خمتصره: قوله عز وجل : } واستشهدوا شهيدين من رجالكم  -رمحه هللا -قال اْلصاص

: ملا كان ابتداء اخلطاب للمؤمنني يف قوله : } يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم { قال أبو بكر 
بدين إىل أجل { مث عطف عليه قوله تعاىل : } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { دل 
ذلك على معنيني : أحدمها أن يكون من صفة الشهود ؛ ألن اخلطاب توجه إليهم بصفة 

اب : } من رجالكم { كان كقوله من رجال املؤمنني , اإلميان ؛ وملا قال يف نسق اخلط
 فاقتضى ذلك كون اإلميان شرطا يف الشهادة على املسلمني .

واملعىن اآلخر : احلرية وذلك ملا يف فحوى اخلطاب من الداللة من وجهني : أحدمها قوله 
تعاىل : } إذا تداينتم بدين { إىل قوله تعاىل : } وليملل الذي عليه احلق { وذلك يف 

األحرار دون العبيد ؛ والدليل عليه أن العبد ال ميلك عقود املداينات وإذا أقر بشيء مل جيز 

                                                           
 (    7/219) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1837
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ال بإذن مواله , واخلطاب إمنا توجه إىل من ميلك ذلك على اإلطالق من غري إذن إقراره إ
 (1836)الغري , فدل ذلك على أن من شرط هذه الشهادة احلرية .اه 

 عن أحكامها مايلي:-رمحه هللا -وقال ابن عريب -
؛ ألنه  قسم هللا تعاىل أنواع الشهادة وعددها , ومل يذكر الشاهد واليمني فال جيوز القضاء به 

 يكون قسما ثالثا فيما قد قسمه هللا تعاىل قسمني 
وسلك علماؤنا يف الرد عليهم مسلكني : أحدمها : أن هذا ليس من قسم الشهادة , وإمنا 

 احلكم هنالك باليمني , وحط الشاهد ترجيح جنبة املدعي , وهو الذي اختاره أهل خراسان 
قوم قد قالوا يقضى بالنكول , وهو قسم وقال آخرون : وهو الذي عول عليه مالك إن ال

ثالث ليس له يف القرآن ذكر , كذلك ُيكم بالشهادة واليمني وإن مل جير له ذكر لقيام 
 الدليل .

واملسلك األول أسلوب الشرع , واملسلك الثاين يتعلق ِبناقضة اخلصم , واملسلك األول أقوى 
 وأوىل .

أحكام الشرع بكون شهادة الرجل بشهادة  ماجاء من -رمحه هللا–وبني باألدلة الشرعية
أمراتني يف اآلية فقال: فضل هللا تعاىل الذكر على األنثى من ستة أوجه : األول : أنه جعل 

 أصلها وجعلت فرعه ؛ ألهنا خلقت منه , كما ذكر هللا تعاىل يف كتابه .
} إن املرأة خلقت الثاين : أهنا خلقت من ضلعه العوجاء , قال النيب صلى هللا عليه وسلم : 

من ضلع أعوج , فإن ذهبت تقيمها كسرهتا , وإن استمتعت هبا استمتعت هبا على عوج , 
 وقال : وكسرها طالقها { .

 الثالث : أنه نقص دينها .
الرابع : أنه نقص عقلها , ويف احلديث : } ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 

 الرجل احلازم منكن .
 ؛ وما نقصان ديننا وعقلنا " قال : أليس متكث إحداكن الليايل ال تصوم قلن : يا رسول هللا

 وال تصلي , وشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل " { .
 اخلامس : أنه نقص حظها يف املرياث .

                                                           
 (    7/239)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1836
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قال هللا تعاىل : } للذكر مثل حظ األنثيني { السادس : أهنا نقصت قوهتا ؛ فال تقاتل وال 
 لها معان حكمية .يسهم هلا , وهذه ك

فإن قيل : كيف نسب النقص إليهن وليس من فعلهن " قلنا : هذا من عدل هللا ُيط ما 
شاء ويرفع ما شاء , ويقضي ما أراد , وميدح ويلوم وال يسأل عما يفعل وهم يسألون ؛ وهذا 

ألنه خلق املخلوقات منازل , ورتبها مراتب ؛ فبني ذلك لنا فعلمنا وآمنا به وسلمناه 
 (1838)اه .

َّللََّ َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإْن تَ ْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َوات َُّقوا ا} 
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ) ُ َواَّللَّ  ( {282َويُ َعلُِّمُكُم اَّللَّ

 قال: -هللارمحه  -من فوائد وأحكام اآلية ماذكره ابن العثيمني-
أن اإلشهاد ينبغي أن يكون حني التبايع؛ ِبعىن أنه ال يتقدم, وال يتأخر؛ لقوله تعاىل: }  *

إذا تبايعتم {؛ ألن العقد مل يتم إذا كان اإلشهاد قبله؛ وإذا كان بعده فرِبا يكون املبيع قد 
 تغري.

 ما.ِترمي مضارة الكاتب, أو الشهيد: سواء وقع اإلضرار منهما, أو عليه *
أن املضارة سواء وقعت من الكاتب, أو الشاهد, أو عليهما, فسوق؛ والفسق يرتتب عليه * 

زوال الواليات العامة واخلاصة إال ما استثين؛ والفاسق يُهجر إما جوازاً؛ أو استحباباً, أو 
 إن كان يف اهلجر إصالح له. -على حسب احلال  -وجوباً 

قاعدة املعروفة أن الفسق ال يتصف به الفاعل إال إذا فإن قال قائل: أفال يشكل هذا على ال
 تكرر منه, أو كان كبرية".

فاْلواب: أن هللا سبحانه وتعاىل حكم على املضارة بأهنا فسوق؛ والقرآن َُيكم, وال ُُيَكم 
 (1839)اه عليه.

 قال: ظن من رأى اإلشهاد يف الدين واجبا –رمحه هللا  -ومن أحكام اآلية مابينه ابن عريب -
 أن سقوطه يف بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده .

                                                           
 (    2/13)  -أحكام القرآن حملمد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1838
 (  2/729مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1839
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والظاهر الصحيح أن اإلشهاد ليس واجبا , وإمنا األمر به أمر إرشاد للتوثق واملصلحة , وهو 
يف النسيئة حمتاج إليه ؛ لكون العالقة بني املتعاقدين باقية ؛ توثقا ملا عسى أن يطرأ من 

تفاصال يف املعاملة وتقابضا , وبان كل واحد  اختالف األحوال وتغري القلوب , فأما إذا
منهما من صاحبه فيقل يف العادة خوف التنازع إال بأسباب عارضة , ونبه الشرع على هذه 

 (1827)املصاحل يف حاليت النسيئة والنقد .اه 
ُدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة )  ( {287} َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر ومََلْ َتَِ

 من فوائد وأحكام اآلية يف تفسريه مايلي: -رمحه هللا -ابن العثيمنيذكر -
عناية هللا عز وجل حبفظ أموال عباده؛ يعين أنه سبحانه وتعاىل ذكر حىت هذه الصورة: أن  *

اإلنسان إذا داين غريه, ومل جيد كاتباً فإنه يرهتن رهناً حفظاً ملاله, وخوفاً من النزاع, والشقاق 
 يف املستقبل.

بالسفر  -حسبما يف اآلية  -جواز الرهن؛ لقوله تعاىل: } فرهان {؛ ولكن ذلك مشروط  *
سواء كان قصرياً, أو طوياًل؛ وبأال جند كاتباً؛ فهل هذا الشرط معترب" اْلواب: دلت السنة 

على عدم اعتباره: فقد اشرتى النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثني صاعاً من الشعري ألهله, 
(؛ وهذا يدل على جواز الرهن يف احلضر حىت مع 1851ند يهودي حىت مات)ورهن درعه ع

 وجود الكاتب.
فإذا قال قائل: إذا كان األمر هكذا فما اْلواب عن اآلية" فاْلواب عن اآلية أن هللا عز 

وجل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فإن صاحب احلق يتوثق حلقه بالرهن املقبوض؛ فذكر 
هنا شرط للحكم؛ يعين كأنه قال: إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى هذه الصورة ال على أ

 فاكتبوه؛ وإن كنتم يف السفر, وليس عندكم كاتب فرهان مقبوضة.
 أن بعض العلماء استدل هبذه اآلية على لزوم القبض يف الرهن؛ ويف هذه املسألة ثالثة أقوال:

القبض وصفاً يف الرهن؛ والوصف القول األول: أن قبض الرهن شرط لصحته؛ ألن هللا جعل 
 الزم للموصوف.

                                                           
 (    2/77)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1827
تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه  قالت:"–رضي هللا عنها  -يشري املصنف حلديث أم املؤمنني عائشة- 1821

باب ما قيل يف درع النيب صلى هللا عليه  -2677أخرجه البخاري برقم/-" مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من شعري
 وسلم



881 

 

ال لصحته؛ وعلى هذا القول يكون الرهن  -والقول الثاين: أن القبض شرط للزوم الرهن 
 لكنه ليس بالزم؛ فللراهن أن يتصرف فيه ِبا شاء. -وإن مل يُقَبض  -صحيحاً 

وال للزوم؛ وإمنا ليس بشرط ال للصحة,  -أعين قبض الرهن  -والقول الثالث: أن القبض 
ذكر هللا القبض يف هذه احلال؛ ألن التوثق التام ال ُيصل إال به لكون املتعاقدين يف سفر؛ 
وليس مثة كاتب, فال ُيصل متام التوثقة بالرهن إال بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه 

ذين آمنوا وإن مل يقبض؛ لقول هللا تعاىل: }يا أيها ال -فالرهن الزم صحيح ِبجرد عقده 
[ , وقوله تعاىل: }وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤواًل{ ]اإلسراء: 1أوفوا بالعقود{ ]املائدة: 

[ ؛ وعلى هذا القول عمل الناس: فرتى الرجل يكون راهناً بيته وهو ساكن فيه, أو راهناً 73
 (1822)اه سيارته وهو يستعملها؛ وال تستقيم حال الناس إال بذلك.

: اختلف الناس يف هذه اآلية على قولني : فمنهم من -رمحه هللا –  وأضاف ابن عريب-
 محلها على ظاهرها ومل جيوز الرهن إال يف السفر ؛ قاله جماهد 

وكافة العلماء على رد ذلك ؛ ألن هذا الكالم ؛ وإن كان خرج خمرج الشرط , فاملراد به 
 م ابتاع يف احلضر ورهن ومل يكتب غالب األحوال , والدليل عليه أن النيب صلى هللا عليه وسل

وهذا الفقه صحيح ؛ وذلك ألن الكاتب إمنا يعدم يف السفر غالبا , فأما يف احلضر فال 
 (1827) اه يكون ذلك حبال .

 ( {287} فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانَ َتُه َوْلَيتَِّق اَّللََّ َربَُّه )
وفيها أنه جيوز التعامل بغري وثيقة , بل ِبجرد االستئمان :-رمحه هللا-السعديقال  -

 [ .287فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانَ َتُه { ]البقرة : لقوله : } 
,  ولكن يف هذه احلال تتوقف الثقة على التقوى واخلوف من هللا , وإال فصاحب احلق خماطر

فلهذا وعظ هللا من عليه احلق أن يؤدي أمانته , ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي 
بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا , ورآك موضع الثقة واألمانة ؛ فيتأكد عليك 

 (1823) أداء األمانة من اْلهتني : أداء حلق هللا , ووفاء حبق من وثق فيك ومكافأة له .اه 
 الرسل واألنبياءعن باب ما جاء 

                                                           
 (  2/777وقع العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب : م-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1822
 (    2/77) -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1827
 (    227)ص/-تيسرياللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي انظر - 1823
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يَّيِت قَاَل } َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّ 
 ({123اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي )

عباس : " ابتاله اختلف املفسرون , فقال ابن  ما خمتصره:-رمحه هللا -قال اْلصاص-
 باملناسك " .

 وقال احلسن : " ابتاله بقتل ولده والكواكب " .
وروى طاوس عن ابن عباس قال : " ابتاله بالطهارة مخس يف الرأس ومخس يف اْلسد 

فاخلمسة يف الرأس : قص الشارب , واملضمضة , واالستنشاق , والسواك , وفرق الرأس ؛ 
ق العانة , واخلتان , ونتف اإلبط , وغسل أثر الغائط ويف اْلسد : تقليم األظفار , وحل

 بعد أن ذكر االختالفات:-رمحه هللا -والبول باملاء " مث قال
فجائز أن يكون هللا تعاىل ابتلى إبراهيم بذلك كله , ويكون مراد اآلية مجيعه , وأن إبراهيم  

عليه السالم أمت ذلك كله ووىف به وقام به على حسب ما أمره هللا تعاىل به من غري نقصان ؛ 
ن ألن ضد اإلمتام النقص , وقد أخرب هللا بإمتامهن وما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أ

العشر اخلصال يف الرأس واْلسد من الفطرة , فجائز أن يكون فيها مقتديا بإبراهيم عليه 
السالم بقوله تعاىل : } مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا { وبقوله : } أولئك 
الذين هدى هللا فبهداهم اقتده { وهذه اخلصال قد ثبتت من سنة إبراهيم عليه السالم 

 عليه وسلم وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي األقذار واألوساخ عن وحممد صلى هللا
 األبدان والثياب مأمورا هبا .

أال ترى أن هللا تعاىل ملا حظر إزالة التفث والشعر يف اإلحرام أمر به عند اإلحالل بقوله : } 
أن  "ةمث ليقضوا تفثهم { ومن حنو ذلك ما روي عن النيب عليه السالم يف غسل يوم اْلمع

فهذه كلها خصال مستحسنة يف العقول حممودة  (1855")يستاك وأن ميس من طيب أهله 

                                                           
 " حق كل مسلم السواك و غسل يوم اْلمعة و أن ميس من طيب أهله إن كان  أخرجه السيوطي ولفظه" - 1855

 .7127 /رقم بيف صحيح اْلامع  وصحح األلباين إسناده – 
 

 يف صحيح اْلامع . 7127حديث رقم :  انظرو - " 
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 اه  مستحبة يف األخالق والعادات , وقد أكدها التوقيف من الرسول صلى هللا عليه وسلم .
(1827) 

 هذه الكلمات      اليت هي حمل االبتالء, واالختبار      أطلقها وزاد ابن العثيمني بياناً فقال: -
هللا سبحانه وتعاىل؛ فهي كلمات كونية؛ وشرعية؛ أو جامعة بينهما؛ واختلف املفسرون يف 

هذه الكلمات؛ وأصح األقوال فيها أن كل ما أمره به شرعاً, أو قضاه عليه قدراً, فهو  
كلمات؛ فمن ذلك أنه ابتُلي باألمر بذبح ابنه, فامتثل؛ لكن هللا سبحانه وتعاىل رفع ذلك 

لم لربه؛ وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم االمتحانات؛ عنه حني استس
ومن ذلك أن هللا امتحنه بأن أوقدت له النار, وأُلقي فيها؛ وهذا من الكلمات الكونية؛ 

وصرب, واحتسب؛ فأجناه هللا منها, وقال تعاىل: }يا نار كوين برداً وسالماً على إبراهيم{ 
دره هللا عليه مما ُيتاج إىل صرب, ومصابرة, أو أمره به فهو داخل [ ؛ وكل ما ق79]األنبياء: 

 (1826)يف قوله تعاىل: } بكلمات {.اه 
ُ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت )} ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَّ ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ  {( 227تِْلَك الرُُّسُل َفضَّ
 :-رمحه هللا -وعن فوائد هذه اآلية قال ابن العثيمني-

على بعض, كما قال تعاىل: }كنتم خري أمة أخرجت أن هللا يفضل أتباع الرسل بعضهم  
خري الناس »[ , وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 117للناس{ ]آل عمران: 

(؛ كما أن من كان من األمم أخلص هلل, وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من 1828«)قرين
كانوا يتفاضلون فأتباعهم كذلك يتفاضلون؛ فإن قلت: كيف جنمع بني أمته؛ ألن الرسل إذا  

ال ختريوين على »هذه اآلية املثبتة للتفاضل بني الرسل؛ وبني قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 (, وهنيه صلى هللا عليه وسلم أن يفاضل بني األنبياء"1829«)موسى

                                                           
 (    172/ 1) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1827
 (  3/72العالمة العثيمني )  مصدر الكتاب : موقع-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1826
باب فضل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  -3771برقم/ –رضي هللا عنه -أخرجه مسلم من حديث عبد هللا- 1828

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم فال أدري يف الثالثة أو  ومتام متنه" -
 " تخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادتهيف الرابعة قال مث ي

ومتام  -باب يف املشيئة واإلرادة -7918برقم/-رضي هللا عنه –جزء من حديث أخرجه البخاري عن أيب هريرة  - 1829
 لفظه" استب رجل من املسلمني ورجل من اليهود فقال املسلم والذي اصطفى حممدا على العاملني يف قسم يقسم به

فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العاملني فرفع املسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي فذهب اليهودي إىل رسول 
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النهي فيما إذا كان على سبيل فاْلواب: أن يقال: يف هذا عدة أوجه من اْلمع؛ أحسنها أن 
حممد »االفتخار والتعلِّي: بأن يفتخر أتباع حممد صلى هللا عليه وسلم على غريهم, فيقولوا: 

مثاًل؛ أفضل من عيسى؛ وما أشبه ذلك؛ فهذا منهي عنه؛ أما إذا كان « أفضل من موسى
سيد ولد آدم وال أنا »على سبيل اخلرب فهذا ال بأس به؛ وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم: 

 (1871)(.اه 1877«)فخر
وليلة املعراج رفع هللا درجته فوق األنبياء كلهم فكان  :-رمحه هللا -وأضاف ابن تيمية-

احقهم بقوله تعاىل : } تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللا ورفع 
سيما حممد بعضهم درجات { إىل غري ذلك من الدالئل كل منهم يأتيه الوحي من هللا ال 

صلى هللا عليه وسلم مل يكن يف نبوته حمتاجا إىل غريه فلم ِتتج شريعته إىل سابق وال إىل 
الحق خبالف املسيح احاهلم يف أكثر الشريعة على التوراة وجاء املسيح فكملها وهلذا كان 

شرين نبوة النصارى حمتاجني إىل النبوات املتقدمة على املسيح كالتوراة والزبور ومتام األربع وع
وكان األمم قبلنا حمتاجني إىل حمدثني خبالف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فإن هللا أغناهم 

به فلم ُيتاجوا معه إىل نيب وال إىل حمدث بل مجع له من الفضائل واملعارف واألعمال 
يه ال بتوسط الصاحلة ما فرقه يف غريه من األنبياء فكان ما فضله هللا ِبا به أنزله إليه وأرسله إل

بشر وهذا خبالف األولياء فإن كل من بلغه رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ال يكون وليا 
هلل إال باتباع حممد صلى هللا عليه وسلم وكل ما حصل له من اهلدى ودين احلق هو بتوسط 

بع حممد صلى هللا عليه وسلم وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه ال يكون وليا هلل إال إذا ات
 (1872) .اه ذلك الرسول الذي أرسل إليه

َ الَّذِ  } ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َريبِّ ي ُُيِْيي َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اَّللَّ
 { (228َومُيِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت )

                                                                                                                                                                      

هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه بالذي كان من أمره وأمر املسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال ختريوين على موسى 
يفيق فإذا موسى باطش جبانب العرش فال أدري أكان فيمن صعق فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 

 فأفاق قبلي أو كان ممن استثىن هللا "
 ( 1261( , والصحيحة )  126ختريج الطحاوية ) صحح األلباين إسناده يف  - 1877
 (  2/186مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1871
 (    11/222) -جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1872
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طغيان الرئاسة وطغيان املال ُيمالن صاحبهما  :-هللارمحه  -من فوائد اآلية قول السعدي-
 (1877) .اه على الكرب والبطر والبغي على احلق وعلى اخللق

إن إيتاء هللا امللك للكافر إمنا هو من جهة كثرة املال  ما نصه: -رمحه هللا -وقال اْلصاص-
خيتلف حكم الكافر  واتساع احلال , وهذا جائز أن ينعم هللا على الكافرين به يف الدنيا , وال

واملؤمن يف ذلك , أال ترى إىل قوله تعاىل : } من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
ملن نريد مث جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا { فهذا الضرب من امللك جائز أن يؤتيه 

فإن هذا ال جيوز أن  هللا الكافر , وأما امللك الذي هو متليك األمر والنهي وتدبري أمور الناس
يعطيه هللا أهل الكفر والضالل ؛ ألن أوامر هللا تعاىل وزواجره إمنا هي استصالح للخلق فغري 

جائز استصالحهم ِبن هو على الفساد جمانب للصالح وألنه ال جيوز أن يأمتن أهل الكفر 
ينال عهدي  والضالل على أوامره ونواهيه وأمور دينه كما قال تعاىل يف آية أخرى : } ال

 (1873) اه الظاملني { .
وُذ بِاَّللَِّ َأْن } َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اَّللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرًة قَاُلوا أَتَ تَِّخُذنَا ُهُزًوا قَاَل أَعُ 

 ({76َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلنَي )
 قال مايلي:–رمحه هللا  -من فوائد اآلية ماذكره ابن العثيمني-

استهتار بين إسرائيل, حيث قالوا لنبيهم عليه الصالة والسالم: } أتتخذنا هزواً { وقد  *
أخربهم أن هللا تعاىل أمرهم أن يذحبوا بقرة؛ فلم ُيملوا هذا حممل اْلّد مع أن الواجب أن 

 ُيملوا هذا حممل اْلّد؛ ألنه أمر من هللا عّز وجّل..
اْلهل وهو احلمق, والسفه؛ لقول موسى عليه الصالة والسالم:  أن االستهزاء بالناس من * 

 ) أعوذ باهلل أن أكون من اْلاهلني (
أن مجيع اخللق حمتاجون إىل هللا تعاىل, وإىل االعتصام به عّز وجّل؛ فإن موسى صلى هللا  *

قوله عليه وسلم كان من أويل العزم من الرسل؛ ومع ذلك فهو حمتاج إىل ربه تبارك وتعاىل؛ ل
تعاىل: } قال أعوذ باهلل أن أكون من اْلاهلني {؛ واالستعاذة ال تكون إال باهلل عّز وجّل؛ 

                                                           
 (    2/77)-تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي انظر - 1877
 (    137/ 7) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1873
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وقد تكون باملخلوق فيما يقدر عليه, مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: "فمن وجد معاذاً فليعذ 
 (1877)( .اه 1872به")

ود األمر عن بعض أحكامها ما نصه: قد دل على جواز ور -رمحه هللا -وقال اْلصاص -
بذبح البقرة بقرة جمهولة غري معروفة وال موصوفة ويكون املأمور خمريا يف ذبح أدىن ما يقع 

االسم عليه وقد تنازع معناه الفريقان من نفاة العموم ومن مثبتيه , واحتج به كل واحد من 
أمرا  الفريقني ملذهبه , فأما القائلون بالعموم فاحتجوا به من جهة وروده مطلقا فكان ذلك

الزما يف كل واحد من آحاد ما تناوله العموم , وأهنم ملا تعنتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يف املراجعة مرة بعد أخرى شدد هللا عليهم التكليف وذمهم على مراجعته بقوله : } فذحبوها 

 (1876)وما كادوا يفعلون { .اه 
ُ خُمْرٌِج َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن ) }َوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفًسا فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها ( فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها  62َواَّللَّ

ُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )  {(67َكَذِلَك ُُيِْي اَّللَّ
ما نصه: قوله تعاىل : } إن هللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا –رمحه هللا  -قال اْلصاص-

ذنا هزوا { إىل قوله : } وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها وهللا خمرج ما كنتم تكتمون فقلنا أتتخ
اضربوه ببعضها { إىل آخر اآلية يف هذه اآليات وما اشتملت عليه من قصة املقتول وذبح 
البقرة ضروب من األحكام والدالئل على املعاين الشريفة : فأوهلا : أن قوله تعاىل : } وإذ 

نفسا { وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف املعىن على مجيع ما ابتدأ به من شأن قتلتم 
البقرة ؛ ألن األمر بذبح البقرة إمنا كان سببه قتل النفس وقد قيل فيه وجهان : أحدمها : أن 

ذكر القتل وإن كان مؤخرا يف التالوة فهو مقدم يف النزول , واآلخر : أن ترتيب نزوهلا على 
رتيب تالوهتا ونظامها وإن كان مقدما يف املعىن ألن الواو ال توجب الرتتيب , كقول حسب ت

القائل : " اذكر ؛ إذ أعطيت ألف درهم زيدا ؛ إذ بىن داري " والبناء مقدم على العطية 
 والدليل على أن ذكر البقرة مقدم يف النزول قوله تعاىل : } فقلنا اضربوه ببعضها { .

قد ذكرت قبل ذلك ولذلك أضمرت ونظري ذلك قوله تعاىل يف قصة نوح  فدل على أن البقرة
عليه السالم بعد ذكر الطوفان وانقضائه : } قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال 

                                                           
 سبق خترجيه - 1872
 (  7/162مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1877
 (    1/68) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1876
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من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إال قليل { ومعلوم أن ذلك كان قبل هالكهم ؛ 
ن بعضه معطوفا على بعض بالواو غري موجب ترتيب املعىن ألن تقدمي الكالم وتأخريه إذا كا

 (1878) على ترتيب اللفظ . .اه 
 باب ما جاء يف التوحيد والعقيدة

}أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد 
 ({177آبَاِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهَلًا َواِحًدا َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن )ِإهَلََك َوإَِلَه 

يعين أن إبراهيم ويعقوب كال  رمحه هللا:-ذكر ابن العثيمني فائدة جليلة من هذه اآلية قال-
 متوتن إال منهما وصى هبا بنيه قائال: } إن هللا اصطفى لكم الدين { أي اختاره لكم } فال

وأنتم مسلمون { املعىن استدينوا اإلسالم واثبتوا عليه إىل املمات وال ترتدوا عنه } أَْم ُكْنُتْم 
 ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإهَلََك َوإَِلهَ 

ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهَلًا َواِحًدا { وهذا غاية التوحيد وهو من نصح يعقوب آبَاِئَك ِإبْ رَاِهيَم وَ 
عليه السالم لبنيه حيث أراد أن يعرف حاهلم قبل أن يفارق الدنيا } َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي 

أما إبراهيم فهو أبوه يعين جده قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإهَلََك َوإَِلَه آبَاِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق { 
وإسحاق أبوه من صلبة وأما إمساعيل فهو عمه لكن أطلق عليه لفظ اآلباء من باب التغليب 
ألن العم صنو األب كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو 

أصلهما واحدا ومها  أبيه يعين شريكه يف األصل واْلذر والصنو هو عبارة عن النخلتني يكون
قرينتان وقوله: } إهلا واحدا { من باب التوكيد } وحنن له مسلمون { فهذه الوصية ينبغي 

لإلنسان أن يوصى هبا من أراد سفرا وأن يوصى هبا أهله وأن يتعاهدهم عليها ألهنا هي اليت 
ن عليها بناء كل شيء فال دين بدون إخالص وال عبادة بدون إخالص وال اتباع بدو 

 (1879)إخالص كل شيء مبناه على اإلخالص هلل عز وجل.اه 
بُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّ  } ا َّلِلَِّ َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَداًدا ُيُِ

(172} ) 
 من فوائد هذه اآلية مايلي:  -رمحه هللا –ذكر ابن العثيمني -

                                                           
 (    1/66)  -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1878
 (  1/683)  -شرح رياض الصاحلني حملمد بن العثيمني انظر - 1879
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 {أن بعض الناس جيعل هلل نداً يف احملبة ُيبه كحب هللا؛ لقوله تعاىل: } ُيبوهنم كحب هللا* 
أن حمبة هللا من العبادة؛ ألن هللا جعل من سّوى غريه فيها مشركاً متخذاً هلل نداً؛ فاحملبة من  *

العبادة؛ بل هي أساس العبادة؛ ألن أساس العبادة مبين على احلب, والتعظيم؛ فباحلب يفعل 
 املأمور؛ وبالتعظيم جيتنب احملظور؛ هذا إذا اجتمعا؛ وإن انفرد أحدمها استلزم اآلخر.

 (1867)اه 
الشهادة هلل بأنه ال إله  فائدة أخري جليلة قال ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن تيمية-

إال هو , تتضمن إخالص اإلهلية له , فال جيوز أن يتأله القلب غريه , ال حبب وال خوف وال 
, كما  رجاء , وال إجالل وال إكرام  , وال رغبة وال رهبة ؛ بل ال بد أن يكون الدين كله هلل

يُن ُكلُُّه َّلِلَِّ {  . َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  قال تعاىل : } َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ
فإذا كان بعض الدين هلل , وبعضه لغري هللا : كان يف ذلك من الشرك حبسب ذلك . وكمال 

, وأعطى  من أحب هلل وأبغض هلل» الدين كما جاء يف احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه : 
(. فاملؤمنون ُيبون هلل , واملشركون ُيبون مع هللا ,  1861«)هلل ومنع هلل ؛ فقد استكمل اإلميان 

بُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن  كما قال تعاىل : } َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَداًدا ُيُِ
 (1862  )َأَشدُّ ُحبًّا َّلِلَِّ {  .اهآَمُنوا 

 
 

َماَواِت َوَما يف  ُ اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم َلُه َما يف السَّ اأْلَْرِض َمْن }اَّللَّ
يطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل  ُيُِ

َماَواِت َواأْلَْرَض َواَل يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم )  ({222ِإالَّ ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
  منها مايلي:-من فوائد وأحكام اآلية ماذكره ابن العثيمني رمحه هللا-

ل؛ وهي حياة كاملة: مل تسبق بعدم, وال يلحقها زوال, وال إثبات صفة احلياة هلل عز وج* 
توصف بنقص, كما قال تعاىل: }هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم{ 

                                                           
 (  3/183مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1867
 7729, وصحيح الرتغيب برقم/ 787برقم/ صحح األلباين إسناده يف السلسلة الصحيحة  - 1861
 (   2/767)-اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم البن تيمية  انظر - 1862
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[ , وقال 28[ , وقال تعاىل: }وتوكل على احلي الذي ال ميوت{ ]الفرقان: 7]احلديد: 
 [ .26ن: تعاىل: }ويبقى وجه ربك ذو اْلالل واإلكرام{ ]الرمح

إثبات القيومية هلل عز وجل؛ لقوله تعاىل: } القيوم {؛ وهذا الوصف ال يكون ملخلوق؛  *
ألنه ما من خملوق إال وهو حمتاج إىل غريه: فنحن حمتاجون إىل العمال, والعمال حمتاجون 

والد إلينا؛ وحنن حمتاجون إىل النساء, والنساء حمتاجة إلينا؛ وحنن حمتاجون إىل األوالد, واأل
ُيتاجون إلينا؛ وحنن حمتاجون إىل املال, واملال حمتاج إلينا من جهة حفظه, وتنميته؛ والكل 

حمتاج إىل هللا عز وجل؛ لقوله تعاىل: }يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل هللا وهللا هو الغين 
ائرة [ ؛ وما من أحد يكون قائماً على غريه يف مجيع األحوال؛ بل يف د12احلميد{ ]فاطر: 

[ ؛ 77ضيقة؛ وهلذا قال هللا تعاىل: }أفمن هو قائم على كل نفس ِبا كسبت{ ]الرعد: 
 يعين هللا؛ فال أحد سواه قائم على كل نفس ِبا كسبت.

تضمن اآلية السم هللا األعظم الثابت يف قوله تعاىل: } احلي القيوم {؛ وقد ذكر هذان  *
؛ يف «طه»؛ و«آل عمران»؛ و«البقرة»يف  االمسان الكرميان يف ثالثة مواضع من القرآن:

هللا ال إله «: } آل عمران»[ ؛ ويف 222}هللا ال إله إال هو احلي القيوم{ ]البقرة: «: البقرة»
[ ؛ قال أهل 111}وعنت الوجوه للحي القيوم{ ]طه: «: طه»إال هو احلي القيوم {؛ ويف 

االمسني؛ ألهنما تضمنا مجيع األمساء العلم: وإمنا كان االسم األعظم يف اجتماع هذين 
 احلسىن؛ فصفة الكمال يف } احلي {؛ وصفة اإلحسان, والسلطان يف } القيوم {.

َنة والنوم هلل عز وجل؛ وذلك لكمال حياته, وقيوميته, حبيث ال يعرتيهما أدىن  * امتناع السِّ
فية؛ واإلميان نقص؛ لقوله تعاىل: } ال تأخذه سنة وال نوم {؛ وهذه من الصفات املن

بالصفات املنفية يتضمن شيئني؛ أحدمها: اإلميان بانتفاء الصفة املذكورة؛ والثاين: إثبات  
كمال ضدها؛ ألن الكمال قد يطلق باعتبار األغلب األكثر, وإن كان يرد عليه النقص من 

 بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق ال يرد عليه نقٌص أبداً 
فقد يراد به أنه كرمي يف األغلب األكثر؛ « فالن كرمي»بوجه من الوجوه؛ مثال ذلك: إذا قيل: 

ُعلم أن املراد كمال كرمه, حبيث ال ُيصل منه خبل؛ وهنا « فالن كرمي ال يبخل»فإذا قيل: 
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النفي حصل بقوله تعاىل: } ال تأخذه سنة وال نوم {؛ فدل على كمال حياته, 
 (1867)اه وقيوميته.

 اب ما جاء يف الدعوة واجلهادب
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلوَن )  ({33}أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

 :-رمحه هللا -من فوائد اآلية هذه الفائدة اليت ذكرها ابن العثيمني يف تفسريه قال-
توبيخ هؤالء الذين يأمرون بالرب, وينسون أنفسهم؛ ألن ذلك مناٍف للعقل؛ وقد ورد الوعيد 

الشديد على من كان هذا دأبه؛ فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم "أنه يؤتى بالرجل فيلقى 
يف النار فتندلق أقتابه" . و"األقتاب" هي األمعاء . "فيدور كما يدور احلمار برحاه, فيجتمع 

ليه أهل النار, فيقولون: يا فالن, أليس كنت تأمرنا باملعروف, وتنهانا عن املنكر, فيقول:  إ
( ؛ فهو من أشد الناس عذاباً 1863كنت آمركم باملعروف وال آتيه, وأهناكم عن املنكر وآتيه")

 . والعياذ باهلل ...
ملن ال يفعل ما أََمر  فإن قال قائل: بناًء على أنه خمالف للعقل, وبناًء على شدة عقوبته أنقول

 به, ومن ال يرتك ما هنى عنه: "ال تأمر, وال تنَه""
فاْلواب: نقول: ال, بل ُمْر, وافعل ما تأمر به؛ ألنه لو ترك األمر مع تركه ِفعَله ارتكب 

جنايتني: األوىل: ترك األمر باملعروف؛ والثانية: عدم قيامه ِبا أمر به؛ وكذلك لو أنه ارتكب 
ومل يَ ْنَه عنه فقد ارتكب مفسدتني: األوىل: ترك النهي عن املنكر؛ والثانية:  ما ينهى عنه,

 ارتكابه للمنكر..
مث نقول: أينا الذي مل يسلم من املنكر! لو قلنا: ال ينهى عن املنكر إال من مل يأت منكراً مل 

حد يَنَه أحد عن منكر؛ ولو قلنا: ال يأمر أحد ِبعروف إال من أتى املعروف مل يأمر أ
ِبعروف؛ وهلذا نقول: ُمْر باملعروف, وجاهد نفسك على فعله, واْنَه عن املنكر, وجاهد 

 (1862)اه نفسك على تركه..
 ({123}َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَواٌت َبْل َأْحَياءٌ َوَلِكْن اَل َتْشُعُروَن )

 ذكر ابن العثيمني من فوائد اآلية مايلي: -
                                                           

 (  2/271مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1867
 باب صفة النار وأهنا خملوقة -7726 أخرجه البخاري برقم/- 1863
 (  7/179مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -العالمة حممد العثيمني تفسري  -1862
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التنبيه على اإلخالص يف القتال؛ لقوله تعاىل: } يف سبيل هللا {؛ وقد سئل النيب صلى هللا  *
عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل محية, ويقاتل رياًء أّي ذلك يف سبيل هللا" فقال 

(؛ 1«)من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا»-النيب صلى هللا عليه وسلم 
هذه مسألة مهمة؛ ألن كثرياً من الناس قد يقصد أن هذا جهاد, فيخرج؛ ألنه جهاد وقتال و 

 أي يف الطريق املوصل إىل هللا أبلغ. -ألعداء هللا؛ لكن كونه يشعر بأن هذا يف سبيل هللا 
إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة برزخية ال متاثل حياة الدنيا؛ بل هي أجّل, وأعظم, وال * 

 يفيتها.تعلم ك
أن ثواب هللا سبحانه وتعاىل للعامل أجلُّ, وأعلى؛ وذلك؛ ألن الشهيد عرض نفسه  *

للموت ابتغاء ثواب هللا؛ فأثابه هللا, حيث جعله حياً بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة 
 (1867)[ .اه 179الدنيا؛ لقوله تعاىل: }عند رهبم يرزقون{ ]آل عمران: 

تعلق بعضهم يف أن الشهيد ال يغسل , وال يصلى عليه هبذه  : -رمحه هللا -وقال ابن عريب -
 اآلية ؛ ألن امليت هو الذي يفعل ذلك به , والشهيد حي , وبه قال مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : ال يصلى عليه , وكما أن الشهيد يف حكم احلي فال يغسل , فكذلك ال 
قتل , فكذلك الصالة شفاعة وقد أغنته عنها يصلى عليه ؛ ألن الغسل تطهري , وقد طهر بال

الشهادة , يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصالة ؛ ألهنا شرطها , 
 (1866)وسقوط الشرط دليل على سقوط املشروط .اه 

 رمحه هللا فقال ما خمتصره: -وزاد اْلصاص-
بل أحياء ولكن ال تشعرون { فيه  وقوله تعاىل : } وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل هللا أموات

إخبار بإحياء هللا تعاىل الشهداء بعد موهتم , وال جيوز أن يكون املراد أهنم سيحيون يوم 
 القيامة ؛ ألنه لو كان هذا مراده ملا قال : } ولكن ال تشعرون { .

املراد ألن قوله : } ولكن ال تشعرون { إخبار بفقد علمنا حبياهتم بعد املوت , ولو كان 
 احلياة يوم القيامة لكان املؤمنون قد شعروا به وعرفوه قبل ذلك .

 فثبت أن املراد احلياة احلادثة بعد موهتم قبل يوم القيامة .

                                                           
 (  3/132مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1867
 (    1/82)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1866
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وإذا جاز أن يكون املؤمنون قد أحيوا يف قبورهم قبل يوم القيامة وهم منعمون فيها جاز أن 
 من ينكر عذاب القرب . ُييا الكفار يف قبورهم فيعذبوا , وهذا يبطل قول

فإن قيل له : ملا كان املؤمنون كلهم منعمني بعد املوت فكيف خص املقتولني يف سبيل هللا " 
قيل له جائز أن يكون اختصهم بالذكر تشريفا هلم على جهة تقدمي البشارة بذكر حاهلم , مث 

رهبم يرزقون { بني بعد ذلك ما خيتصون به يف آية أخرى وهو قوله تعاىل : } أحياء عند 
 (1868).اه 

نَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكتَا ِب أُولَِئَك }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ يَِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّ
ِعُنوَن ) ُ َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ  ({129يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَّ

 منها:-رمحه هللا -ابن العثيمني مما جاء من فوائد اآلية ماذكره العالمة -
أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ من ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه  *

 اللعنة ال شك أنه من كبائر الذنوب.
أن ما أنزل هللا من الوحي فهو بنيِّ ال غموض فيه؛ وهًدى ال ضاللة فيه؛ لقوله تعاىل: } * 

نَّاه للناس يف الكتاب {؛ والبيان ينقسم إىل قسمني: بيان  من البينات واهلدى من بعد ما بي َّ
مفصل؛ وبيان جممل؛ فاجململ هي القواعد العامة يف الشريعة؛ واملفصل هو أن يبني هللا 

سبحانه وتعاىل قضية معينة مفصلة مثل آيات الفرائض يف األحكام؛ فإهنا مفصلة مبّينة ال 
ا إال مسائل قليلة؛ وهناك آيات جمملة عامة مثل: }يا أيها الذين آمنوا أوفوا يشذ عنه

[ : فهو بيان عام؛ وكذلك بعض القصص يذكرها هللا سبحانه وتعاىل 1بالعقود{ ]املائدة: 
 (1869اه )مفصلة, وأحياناً جمملة؛ وكل هذا يعترب بياناً.

وب تبليغ احلق وبيان العلم على استدل هبا علماؤنا على وج :-رمحه هللا -وقال ابن عريب-
 اْلملة .

ولآلية ِتقيق هو أن العامل إذا قصد الكتمان عصى , وإذا مل يقصده مل يلزمه التبليغ إذا 
 عرف أن معه غريه .

                                                           
 (    1/271) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1868
 (  3/122مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1869
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قال عثمان رضي هللا عنه : ألحدثنكم حديثا لوال آية يف كتاب هللا عز وجل ما حدثتكموه : 
ن ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف قال عروة : اآلية } إن الذين يكتمو 

الكتاب { قال أبو هريرة : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة , وهللا لوال آية يف كتاب هللا ما 
حدثت شيئا , مث تال هذه اآلية , وكان أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما ال ُيدثان بكل ما 

 م إال عند احلاجة إليه .مسعا من النيب صلى هللا عليه وسل
وكان الزبري أقلهم حديثا خمافة أن يواقع الكذب ؛ ولكنهم رأوا أن العلم عم مجيعهم فسيبلغ 

 واحد إن ترك آخر .
فإن قيل : فالتبليغ فضيلة أو فرض , فإن كان فرضا فكيف قصر فيه هؤالء اْللة كأيب بكر , 

قعدوا عنها " فاْلواب : أن من سئل فقد وعمر , والزبري , وأمثاهلم , وإن كان فضيلة فلم 
وجب عليه التبليغ هلذه اآلية ؛ وملا روى أبو هريرة وعمرو بن العاص أن النيب صلى هللا عليه 

( وأما من مل يسأل فال 1887وسلم قال : } من سئل عن علم فكتمه أْلم بلجام من نار {)
 (1881)يلزمه التبليغ إال يف القرآن وحده .اه 

بُّ اْلُمْعَتِديَن )}َوقَاتُِلوا   ({197يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِ
  من فوائد اآلية ماكره ابن العثيمني يف تفسريه منها: -

أي يف شرعه, ودينه,  -القتال؛ لقوله تعاىل: } وقاتلوا {؛ ووجوب أن يكون يف سبيل هللا  *
؛ لقوله تعاىل: } يف سبيل هللا {؛ وقد دل الكتاب والسنة على أنه إذا كان -ه ومن أجل

فإهنم يدعون إىل اإلسالم؛ فإن أبوا أخذت  -اليهود, والنصارى  -العدو من أهل الكتاب 
منهم اْلزية؛ فإن أبوا قتلوا؛ واختلف العلماء فيمن سواهم من الكفار: هل يعاملون 

ن يسلموا؛ والقول الراجح أهنم يعاملون معاملتهم, كما يدل عليه معاملتهم؛ أو يقاتلون إىل أ
( الثابت يف صحيح مسلم؛ وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ 1882حديث بريدة)

 وهو يدل على أن أخذ اْلزية ليس خاصاً بأهل الكتاب. -اْلزية من جموس هجر

                                                           
 يف صحيح اْلامع . 7283حديث رقم :  انظر - 1887
 (    1/86)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1881
وقيل: أبو سهل,  -عبد هللا األسلمي ابن احلارث بن األعرج بن سعد, أبو عبد هللا  هو بريدة بن احلصيب بن- 1882

 األسلمي. -وأبو ساسان, وأبو احلصيب 
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ِترمي االعتداء حىت على الكفار؛ لقوله تعاىل: } وال تعتدوا {؛ وعلى املسلمني من باب * 
ال متثلوا, وال »أوىل؛ وهلذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ملن يبعثهم, كالسرايا واْليوش: 

 (1883)(؛ ألن هذا من العدوان.اه 1887«)تغلوا, وال تغدروا, وال تقتلوا وليداً 
ْهُر احلَْرَا ْهِر احلَْرَاِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما }الشَّ ُم بِالشَّ

 ({193اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي )
 اآلية منها:مجلة من فوائد وأحكام  -رمحه هللا  -ذكر ابن العثيمني-

أن احلرمات قصاص؛ يعين أن من انتهك حرمتك لك أن تنتهك حرمته مثالً ِبثل؛ وهلذا * 
 فرع عليها قوله تعاىل: } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ِبثل ما اعتدى عليكم {.

أن املعتدي ال جيازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعاىل: } ِبثل ما اعتدى عليكم {؛ فال  * 
إنه ال يقتص من »نسان: أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن مث قال العلماء: يقول اإل

خوفاً من االعتداء؛ ألن اإلنسان يريد أن يتشفى « اْلاين إال حبضرة السلطان, أو نائبه
 لنفسه, فرِبا يعتدي بأكثر.

قوا وجوب تقوى هللا عز وجل يف معاملة اآلخرين؛ بل يف كل حال؛ لقوله تعاىل: } وات *
 هللا{.

إثبات أن هللا مع املتقني؛ لقوله تعاىل: } واعلموا أن هللا مع املتقني {؛ واملعية تنقسم إىل  *
قسمني: عامة, وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة للخلق كلهم, وتقتضي اإلحاطة هبم علماً, 

 تعلم أن هللا وقدرة, وسلطاناً, ومسعاً, وبصراً, وغري ذلك من معاين الربوبية؛ لقوله تعاىل: }أمل
يعلم ما يف السموات وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال 

[ ؛ وأما 6هو سادسهم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما كانوا{ ]اجملادلة: 
                                                                                                                                                                      

مهاجرا. وشهد: غزوة خيرب, والفتح, وكان معه اللواء  -صلى هللا عليه وسلم-قيل: إنه أسلم عام اهلجرة, إذ مر به النيب 
وكان ُيمل لواء األمري أسامة حني غزا أرض البلقاء, إثر  , على صدقة قومه -وسلمصلى هللا عليه -واستعمله النيب 
 .-صلى هللا عليه وسلم-وفاة رسول هللا 

 وكان بريدة من أمراء عمر بن اخلطاب يف نوبة سرغ , وقال ابن سعد, وأبو عبيد: مات بريدة سنة ثالث وستني.
 7/379 -ري أعالم النبالء بتصرف يسريس-وقال آخر: تويف سنة اثنتني وستني. وهذا أقوى.

باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب  -7271جزء من حديث طويل أخرجه مسلم برقم/- 1887
 الغزو وغريها

 (  3/771مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1883
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اخلاصة فهي املقيدة بوصف, أو بشخص؛ مثال املقيدة بوصف قوله تعاىل: }إن هللا مع 
[ ؛ ومثال املقيدة بشخص قوله تعاىل ملوسى 128ين اتقوا والذين هم حمسنون{ ]النحل: الذ

[ , وقوله تعاىل فيما ذكره عن نبيه )ص(: 37وهارون: }إنين معكما أمسع وأرى{ ]طه: 
 [ .37}إذ يقول لصاحبه ال ِتزن إن هللا معنا{ ]التوبة: 

 فقال: -رمحه هللا -مث نبه
اعلم أن ما أثبته هللا لنفسه من املعية ال ينايف ما ذَكر عن نفسه من العلو ألنه سبحانه وتعاىل 

ليس كمثله شيء, وال يقاس خبلقه؛ فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعاىل؛ وإذا كان العلو, 
 يعدون , وال«ما زلنا نسري والقمر معنا»واملعية ال يتناقضان يف حق املخلوق      فإهنم يقولون: 

ذلك تناقضاً مع أن القمر يف السماء      فثبوت ذلك يف حق اخلالق من باب أوىل     ؛ وهبذا 
يبطل قول من زعم أن معية هللا تستلزم أن يكون يف األرض خمتلطاً باخللق؛ فإن هذا قول 

باطل باتفاق السلف املستِند على الكتاب, والسنة يف إثبات علو هللا فوق خلقه؛ وتفصيل 
ن يف كتب العقائد.  (1882اه )القول يف هذا مدوَّ

 -رمحه هللا-وقال اْلصاص-
 يعين إن استحلوا منكم يف الشهر احلرام شيئا فاستحلوا منهم مثله .

أن قريشا ملا ردت رسول هللا صلى هللا  "وروى ابن عباس والربيع بن أنس وقتادة والضحاك :
عليه وسلم يوم احلديبية حمرما يف ذي القعدة عن البلد احلرام يف الشهر احلرام , فأدخله هللا 

مكة يف العام املقبل يف ذي القعدة , فقضى عمرته وأقصه ِبا حيل بينه وبينه يف يوم احلديبية 
" 

را ِبا أقصه هللا من الشهر احلرام الذي صده وميتنع أن يكون املراد األمرين , فيكون إخبا
 املشركون عن البيت بشهر مثله يف العام القابل .

وقد تضمن مع ذلك إباحة القتال يف الشهر احلرام إذا قاتلهم املشركون ألن لفظا واحدا ال 
 يكون خربا وأمرا , ومىت حصل على أحد املعنيني انتفى اآلخر .

ِبا عوض هللا نبيه من فوات العمرة يف الشهر احلرام الذي صده  إال أنه جائز أن يكون إخبارا
املشركون عن البيت شهرا مثله يف العام القابل , وكانت حرمة الشهر الذي أبدل كحرمة 

                                                           
 (  3/712مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1882
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الشهر الذي فات ؛ فلذلك قال : } واحلرمات قصاص { مث عقب تعاىل ذلك بقوله : } 
ليكم { فأفاد أهنم إذا قاتلوهم يف الشهر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ِبثل ما اعتدى ع

 فيه وإن مل جيز هلم أن يبتدئوهم بالقتال . احلرام فعليهم أن يقاتلوهم
ومسى اْلزاء اعتداء ألنه مثله يف اْلنس وقدر االستحقاق على ما يوجبه فسمي بامسه على 

 (1887)اه وجه اجملاز ألن املعتدي يف احلقيقة هو الظامل .
بُّوا }ُكِتَب  ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ِتُِ َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ

ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن )  ({217َشْيًئا َوُهَو َشرى َلُكْم َواَّللَّ
 :قال: -رمحه هللا -من فوائد اآلية ماذكره ابن العثيمني -

رضية اْلهاد؛ لقوله تعاىل: } كتب عليكم القتال {؛ لكن البد من شروط؛ منها القدرة ف
على قتال العدو حبيث يكون لدى اجملاهدين قدرة بشرية, ومالية, وعتادية؛ ومنها أن يكونوا 

 (1886)ِتت راية إمام جياهدون بأمره.اه 
 ماخمتصره:-رمحه هللا -ومنها ماذكره ابن تيمية -

اإلنسان إن كان يسره : فهو نعمة بينة . وإن كان يسوءه : فهو نعمة من جهة وما يصيب 
أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصرب عليه . ومن جهة أن فيه حكمة ورمحة ال يعلمها } 

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن ِتبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال 
} وهللا ال يقضي هللا للمؤمن قضاء إال كان خريا له . إن  تعلمون { . وقد قال يف احلديث

 أصابته سراء شكر فكان خريا له . وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له { .
وإذا كان هذا وهذا : فكالمها من نعم هللا عليه . وكلتا النعمتني ِتتاج مع الشكر إىل الصرب 

وأما نعمة السراء : فتحتاج إىل الصرب على  . أما نعمة الضراء : فاحتياجها إىل الصرب ظاهر .
 الطاعة فيها

فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء كما قال بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصربنا . 
 :-رمحه هللا -وابتلينا بالسراء فلم نصرب ..مث قال

 والفقر : يصلح عليه خلق كثري .

                                                           
 (    2/128) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1887
 (  2/78مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1886
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ان أكثر من يدخل اْلنة املساكني . ألن فتنة والغىن : ال يصلح عليه إال أقل منهم . وهلذا ك
الفقر أهون وكالمها ُيتاج إىل الصرب والشكر . لكن ملا كان يف السراء : اللذة . ويف الضراء : 
األمل . اشتهر ذكر الشكر يف السراء والصرب يف الضراء . قال تعاىل } ولئن أذقنا اإلنسان منا 

} ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب رمحة مث نزعناها منه إنه ليئوس كفور { 
إنه لفرح فخور { } إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر   السيئات عين

كبري { وألن صاحب السراء : أحوج إىل الشكر وصاحب الضراء : أحوج إىل الصرب . فإن 
أما صرب صاحب السراء : فقد صرب هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب . و 

 -يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات . وقد يكون واجبا ولكن إلتيانه بالشكر 
يغفر له ما يغفر من سيئاته . وكذلك صاحب الضراء : ال يكون  -الذي هو حسنات 

الشكر يف حقه مستحبا إذا كان شكرا يصري به من السابقني املقربني . وقد يكون تقصريه يف 
الشكر : مما يغفر له ملا يأِت به من الصرب . فإن اجتماع الشكر والصرب مجيعا : يكون مع 

تأمل النفس وتلذذها يصرب على األمل ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثري من 
الناس . وبسط هذا له موضع آخر . واملقصود هنا : أن هللا تعاىل منعم هبذا كله وإن كان ال 

ام به يف االبتداء ألكثر الناس . فإن هللا يعلم وأنتم ال تعلمون . فكل ما يفعله هللا يظهر اإلنع
 (1888)فهو نعمة منه .اه 

: اختلف الناس يف هذه اآلية : فمنهم من قال : إهنا نزلت يف -رمحه هللا-وقال ابن عريب  -
 الصحابة وهم املخاطبون واملكتوب عليهم القتال ؛ قاله عطاء , واألوزاعي .

الثاين : أنه مكتوب على مجيع اخللق , لكن خيتلف احلال فيه ؛ فإن كان اإلسالم ظاهرا فهو 
فرض على الكفاية , وإن كان العدو ظاهرا على موضع ؛ كان القتال فرضا على األعيان , 

حىت يكشف هللا تعاىل ما هبم ؛ وهذا هو الصحيح , روى البخاري وغريه عن جماشع قال : 
 صلى هللا عليه وسلم أنا وأخي فقلت : بايعين على اهلجرة .} أتيت النيب 

 فقال : مضت اهلجرة ألهلها .
 (1889)قلت : عالم تبايعنا " قال : على اإلسالم واْلهاد { .اه 

                                                           
 (    13/772) -جمموع الفتاوي البن تيمية انظر-- 1888
 (    1/289)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1889
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ْهِر احلََْراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدى َعْن َسِبيِل اَّللَِّ  وَُكْفٌر ِبِه }يْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ
َنُة َأْكبَ ُر ِمَن اْلَقْتِل )  ({216َواْلَمْسِجِد احلََْراِم َوِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعْنَد اَّللَِّ َواْلِفت ْ

 فوائد وحكم جليلة مستنبطة من اآلية منها: -رمحه هللا  -ذكر ابن العثيمني-
أن القتال يف الشهر احلرام من كبائر الذنوب؛ لقوله تعاىل: } قل قتال فيه كبري {؛ وهل  *

هذا احلكم منسوخ, أو باق" للعلماء يف ذلك قوالن؛ فذهب أكثر أهل العلم إىل أن احلكم 
منسوخ؛ وأن القتال يف األشهر احلرم كان حمرماً, مث نسخ؛ القول الثاين: أن احلكم باٍق, وأن 

 .يف األشهر احلرم حرام القتال
والذي يظهر يل أن القتال يف األشهر احلرم باٍق على ِترميه؛ وجياب عن  :-رمحه هللا-مث قال

أدلة القائلني بالنسخ بأن اآليات العامة كغريها من النصوص العامة اليت ختصص؛ فهي 
خمصصة بقوله تعاىل: } قل قتال فيه كبري {؛ وأما قتال الرسول صلى هللا عليه وسلم أجيب 

ا هو قتال مدافعة؛ وقتال املدافعة ال بأس به حىت يف األشهر عنه بأنه ليس قتال ابتداء؛ وإمن
احلرم؛ إذا قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف كانوا َتمعوا لرسول هللا فخرج إليهم الرسول صلى هللا عليه 

وسلم ليغزوهم؛ وكذلك الروم يف غزوة تبوك َتمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب يف 
وأنه ال جيوز ابتداء الكفار بالقتال يف األشهر احلرم؛ لكن إن هذه املسألة أن احلكم باٍق, 

 اعتدوا علينا نقاتلهم حىت يف الشهر احلرام.
أن األشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غري حرم. ويتفرع على هذه الفائدة: أن هللا خيتص * 

حرام؛  من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام, وأماكن غري حرام؛ وأزمنة حرام, وأزمنة غري
وهناك رسل, وهناك مرَسل إليهم؛ وهناك صديقون, وهناك من دوهنم؛ وهللا عّز وجّل كما 

 يفاضل بني البشر يفاضل بني األزمنة, واألمكنة.
عظم الصد عن املسجد احلرام؛ ولذلك صور متعددة؛ فقد يكون ِبنع الناس من احلج؛ * 

مهم؛ ألن الناس يقتل بعضهم بعضاً لو ولكن لو قال ويّل األمر: أنا ال أمنعهم؛ ولكنين أنظ
اجتمعوا مجيعاً؛ فهل نقول: إن هذا من باب السياسة اْلائزة, كمنع الرسول صلى هللا عليه 

وسلم من ال يصلح للجهاد من اْلهاد" أو نقول: إن يف هذا نظراً" هذه املسألة ِتتاج إىل 
عاة املصاحل بالنسبة نظر بعيد؛ وهل مراعاة املصاحل بالنسبة للعموم تقضي على مرا

 للخصوص؛ أو ال".
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وقد يكون الصد بإهلائهم, وإشغاهلم عن فعل العبادات؛ وقد يكون بتحقري العبادات يف 
 أنفسهم؛ وقد يكون بإلقاء الشبهات يف قلوب الناس حىت يشكوا يف دينهم, ويَدعوه.

قتلهم أن تفوهتم أكرب من قتلهم؛ ألن غاية ما يف  -وهي صد الناس عن دينهم  -أن الفتنة *
احلياة الدنيا؛ أما صدهم عن اإلميان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا واآلخرة؛ وكثري من الناس 

يأتون إىل مواضع الفنت وهم يرون أهنم لن يفتتنوا؛ ولكن ال يزال هبم األمر حىت يقعوا يف 
ينأ عنه فإن من مسع بالدجال فل»فتنة؛ وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدجال: 

؛ املهم أن «)(الرجل يأتيه وهو ُيسب أنه مؤمن فال يزال به ملا معه من الشبه حىت يتبعه
اإلنسان ال يعرض نفسه للفنت؛ فكم من إنسان وقع يف مواقع الفنت وهو يرى نفسه أنه 

 (1890)سيتخلص, مث ال يتخلص.اه 
َ الرُّْشُد ِمنَ }  يِن َقْد تَ بَ نيَّ  { (227اْلَغيِّ ) اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ

 ذكر ابن العثيمني يف تفسريه بعض فوائد اآلية منها:-
أنه ال يكره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي؛ لقوله تعاىل: } ال إكراه يف الدين{؛  *

هذا على القول بأهنا خربية؛ أما على القول بأهنا إنشائية فإنه يستفاد منها أنه ال جيوز أن 
ن؛ وبينت السنة كيف نعامل الكفار؛ وذلك بأن ندعوهم إىل اإلسالم؛ يكره أحد على الدي

 فإن أبوا فإىل بذل اْلزية؛ فإن أبوا قاتلناهم.
أنه ليس هناك إال رشد, أو غي؛ ألنه لو كان هناك ثالث لذُكر؛ ألن املقام مقام حصر؛  *

[ , وقوله تعاىل: }وإنا أو 72ويدل هلذا قوله تعاىل: }فماذا بعد احلق إال الضالل{ ]يونس: 
 (1891)[ .اه 23إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني{ ]سبأ: 

 :ما خمتصره -رمحه هللا -وقال اْلصاص-
} ال إكراه يف الدين { أمر يف صورة اخلرب , وجائز أن يكون نزول ذلك قبل األمر بقتال 

املشركني , فكان يف سائر الكفار كقوله تعاىل : } ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ويل محيم { وكقوله تعاىل : } ادفع باليت هي أحسن السيئة { وقوله تعاىل 

م باليت هي أحسن { وقوله تعاىل : } وإذا خاطبهم اْلاهلون قالوا سالما { : } وجادهل

                                                           
 (  32-/2مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1897
 (  2/279مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1891
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فكان القتال حمظورا يف أول اإلسالم إىل أن قامت عليهم احلجة بصحة نبوة النيب صلى هللا 
عليه وسلم فلما عاندوه بعد البيان أمر املسلمون بقتاهلم , فنسخ ذلك عن مشركي العرب 

املشركني حيث وجدمتوهم { وسائر اآلي املوجبة لقتال أهل الشرك ,  بقوله تعاىل : } فاقتلوا
وبقي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء اْلزية ودخلوا يف حكم أهل اإلسالم ويف 

  (1892)اه ذمتهم .
 عن القلوب وأحواهلاباب ما جاء 

ُ َمَرًضا َوهَلُْم َعَذاٌب   ({17أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن )}يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض فَ زَاَدُهُم اَّللَّ
 من فوائد اآلية ما نصه:-رمحه هللا -ذكر ابن العثيمني

أن اإلنسان إذا مل يكن له إقبال على احلق, وكان قلبه مريضاً فإنه يعاقب بزيادة املرض؛  
ني: لقوله تعاىل: } يف قلوهبم مرض فزادهم هللا مرضاً {؛ وهذا املرض الذي يف قلوب املنافق

شبهات, وشهوات؛ فمنهم من علم احلق, لكن مل يُرِده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال هللا 
تعاىل يف سورة النساء: }إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفراً مل يكن هللا 

}ذلك  [ , وقال تعاىل يف سورة املنافقني:176ليغفر هلم وال ليهديهم سبياًل{ ]النساء: 
 (1897)[ .اه 7بأهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون{ ]املنافقون: 

نْ َيا َوُيْشِهُد اَّللََّ َعَلى َما يف قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ  }َوِمَن النَّاِس َمْن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه يف احْلََياِة الدُّ
 (ِ{273اخلَِْصام)

 من فوائد وأحكام اآلية منها: رمحه هللا مجلة–ذكر ابن العثيمني -
أنه ال ينبغي لإلنسان أن يغرت بظواهر األحوال؛ لقوله تعاىل: } ومن الناس من يعجبك  * 

والعياذ باهلل؛ ولكن  -قوله {؛ وكذلك من الناس من يعجبك فعله؛ ولكنه منطٍو على الكفر 
ألن ما يف القلوب ال ال شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن حنكم إال ِبا يقتضيه الظاهر؛ 

 نعلمه؛ وال ميكن أن حناسب الناس على ما يف القلوب؛ وإمنا حناسبهم على حسب الظاهر.

                                                           
 (    7/177)-أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1892
 (  7/18مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1897
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اإلشارة إىل ذم اْلدل, واخلصام؛ لقوله تعاىل: } وهو ألد اخلصام {؛ ألن اخلصومات يف * 
ها الغالب ال يكون فيها بركة؛ وقد ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة رضي هللا عن

 (1893«)أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم»أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
أي اإلنسان املخاصم اجملادل بالباطل ليدحض به احلق؛ وما من إنسان يف الغالب أعطي  

اْلدل إال حرم بركة العلم؛ ألن غالب من أوِت اْلدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك 
ُيرم بركة العلم؛ أما من أراد احلق فإن احلق سهل قريب ال ُيتاج إىل جمادالت كبرية؛ ألنه 

َتد أهل البدع الذين خياصمون يف بدعهم علومهم ناقصة الربكة ال خري واضح؛ ولذلك 
فيها؛ وَتد أهنم خياصمون, وجيادلون, وينتهون إىل ال شيء؛ ال ينتهون إىل احلق؛ ألهنم مل 

يقصدوا إال أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب 
علم؛ وأما من جادل ليصل إىل العلم, وإلثبات احلق, وإبطال أنه ال يوفق, وال جيد بركة ال

الباطل فإن هذا مأمور به؛ لقوله تعاىل: }ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
 (1892)[ .اه 122وجادهلم باليت هي أحسن{ ]النحل: 

 ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن عريب  -
احلاكم ال يعمل على ظاهر أحوال الناس , وما يبدو  يف هذه اآلية عند علمائنا دليل على أن

من إمياهنم وصالحهم حىت يبحث عن باطنهم ؛ ألن هللا تعاىل بني أن من اخللق من يظهر 
 قوال مجيال وهو ينوي قبيحا .

وأنا أقول : إنه خياطب بذلك كل أحد من حاكم وغريه , وإن املراد باآلية أال يقبل أحد 
 (1897) يتحقق بالتجربة , وخيترب باملخالطة أمره .اه  على ظاهر قول أحد حىت

ُ َغُفوٌر حَ  ُ بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم َواَّللَّ ِليٌم } اليَؤاِخذُُكُم اَّللَّ
(222}) 

 :-رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

                                                           
 باب قول هللا تعاىل -2266البخاري برقم/ -رضي هللا عنها -أخرجاه يف الصحيحني عن عائشة - 1893

 باب يف األلد اخلصم -3821} وهو ألد اخلصام {,ومسلم برقم/
 (  3/727مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -عثيمني تفسري العالمة حممد ال -1892
 (    1/287)  -أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب انظر- 1897
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هلا معنيان؛ أحدمها: املؤاخذة « يؤاخذ»إميانكم {؛  قوله تعاىل: } ال يؤاخذكم هللا باللغو يف
يف اللغة الشيء الساقط؛ واملراد به هنا « اللغو»بالعقوبة؛ والثاين: املؤاخذة بإلزام الكفارة؛ و 

يف عرض حديثه؛ ويبني « بلى وهللا»؛ «ال واَّللَِّ »اليمني اليت ال يقصدها احلالف, كقول: 
}ال يؤاخذكم هللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم ِبا ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة: 

مجع ميني؛ وهو القسم؛ « األميان»[ أي نويتم عقده؛ و 89عقدمت األميان{ ]املائدة: 
؛ مثل: -هي الواو, والباء, والتاء  -والقسم: تأكيد الشيء بذكر معظَّم بصيغة خمصوصة 

 (1896)اه «.تاهلل», و«باهلل», و«وهللا»
 ما خمتصره: -رمحه هللا -وقال اْلصاص-

قد ذكر هللا تعاىل اللغو يف مواضع , فكان املراد به معاين خمتلفة على حسب األحوال اليت 
 خرج عليها الكالم , فقال تعاىل : } ال تسمع فيها الغية { يعين : كلمة فاحشة قبيحة .

عوا اللغو أعرضوا و } ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما { على هذا املعىن وقال : } وإذا مس
 عنه { يعين : الكفر والكالم القبيح .

 مث قال:
} ولكن يؤاخذكم ِبا كسبت { أن مراده ما عقد قلبه فيه على الكذب والزور , وجب أن  

تكون هذه املؤاخذة هي عقاب اآلخرة وأن ال تكون الكفارة املستحقة باحلنث ؛ ألن تلك 
اء حال القاصد هبا للخري والشر وتساوي حكم الكفارة غري متعلقة بكسب القلب , الستو 

العمد والسهو ؛ فعلم أن مراده : ما يستحق من العقاب بقصده إىل اليمني الغموس , وهي 
اليمني على املاضي قال القاصد هبا خالفها إىل الكذب ؛ فينبغي أن يكون اللغو هي اليت ال 

عليه , فسماها لغوا من حيث يقصد هبا إىل الكذب وهي على املاضي ويظن أنه كما حلف 
مل يتعلق هبا حكم يف إجياب كفارة وال يف استحقاق عقوبة ؛ وهي اليت روي معناها عن ابن 

عباس وعائشة أهنا قول الرجل " ال وهللا وبلى وهللا " يف عرض كالمه وهو يظن أنه صادق , 
 فكان ِبنزلة اللغو من الكالم الذي ال فائدة فيه وال حكم له .

أن يريد به ما قال سعيد بن جبري فيمن حلف على احلرام " فال يؤاخذه هللا برتكه "  وُيتمل
 يعين به عقاب اآلخرة وإن كانت الكفارة واجبة إذا حنث .

                                                           
 (  2/61مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1896
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وهذا التأويل موافق لتأويل من تأول قوله : } عرضة ألميانكم { أن ميتنع باليمني من فعل 
 (1898) مباح أو يقدم هبا على فعل حمظور . اه 

 ( {287}َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا )
 :ماخمتصره مبيناً أحكامها وفوائدها -رمحه هللا -قال ابن تيمية-

قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم } : أن هللا استجاب هذا الدعاء وملا 
( 1899نا { قال هللا : قد فعلت {)قال املؤمنون : } ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ

 .وكذلك يف سائر الدعاء 
:فاملفيت واْلندي والعامي إذا تكلموا بالشيء حبسب اجتهادهم اجتهادا -رمحه هللا -مث قال

أو تقليدا قاصدين التباع الرسول ِببلغ علمهم ال يستحقون العقوبة بإمجاع املسلمني وإن  
قالوا إنا قلنا احلق واحتجوا باألدلة الشرعية : مل كانوا قد أخطئوا خطأ جممعا عليه . وإذا 

يكن ألحد من احلكام أن يلزمهم ِبجرد قوله وال ُيكم بأن الذي قاله هو احلق دون قوهلم 
بل ُيكم بينه وبينهم الكتاب والسنة واحلق الذي بعث هللا به رسوله ال يغطى بل يظهر فإن 

هذا وسكت هذا عن هذا ؛ كاملسائل ظهر رجع اْلميع إليه وإن مل يظهر سكت هذا عن 
اليت تقع يتنازع فيها أهل املذاهب ال يقول أحد إنه جيب على صاحب مذهب أن يتبع 

 (1977).اه مذهب غريه لكونه حاكما فإن هذا ينقلب فقد يصري اآلخر حاكما
 باب ماجاء عن القرآن والكتب السماوية-

ى َعْبِدنَا َفْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ }َوِإْن ُكْنُتْم يف َرْيٍب ممَّا نَ زَّْلَنا َعلَ 
 ({27ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )

                                                           
 (    2/789) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1898
عن ابن عباس  رضي هللا –باب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق  -187أخرجه مسلم برقم/- 1899

عنهما ومتام متنه" ملا نزلت هذه اآلية} وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه ُياسبكم به هللا { قال دخل قلوهبم منها 
قولوا مسعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى هللا اإلميان يف شيء مل يدخل قلوهبم من شيء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

قلوهبم فأنزل هللا تعاىل} ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو 
فر لنا وارمحنا أخطأنا { قال قد فعلت} ربنا وال ِتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا { قال قد فعلت} واغ

 أنت موالنا {
 قال قد فعلت "

 (   72/769) -جمموع الفتاوي البن تيمية انظر- 1977
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 رمحه هللا من فوائد هذه اآلية مايلي: -ذكر ابن العثيمني-
من  دفاع هللا سبحانه وتعاىل عن رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ لقوله تعاىل: } فأتوا بسورة* 

مثله {؛ ألن األمر هنا للتحدي؛ فاهلل عّز وجّل يتحدى هؤالء بأن يأتوا ِبعارِض ملا جاء به 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم..

فضيلة النيب صلى هللا عليه وسلم؛ لوصفه بالعبودية؛ والعبودية هلل عّز وجّل هي غاية احلرية؛  *
يعبد هللا عّز وجّل . الذي هو مستحق  ألن من مل يعبد هللا فال بد أن يعبد غريه؛ فإذا مل

 للعبادة . َعَبَد الشيطان, كما قال ابن القيم . رمحه هللا . يف النونية:.
 هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان.

أن القرآن كالم هللا؛ لقوله تعاىل: } مما نزلنا {؛ ووجه كونه كالم هللا أن القرآن كالم؛  *
صفة للمتكلم, وليس شيئاً بائناً منه؛ وهبذا نعرف بطالن قول من زعم أن القرآن والكالم 
 خملوق..

إثبات علّو هللا عّز وجّل؛ ألنه إذا تقرر أن القرآن كالمه, وأنه منزل من عنده لزم من ذلك  *
علّو املتكلم به؛ وعلو هللا عّز وجّل ثابت بالكتاب, والسنة, واإلمجاع, والعقل, والفطرة؛ 

وتفاصيل هذه األدلة يف كتب العقائد؛ ولوال خوض أهل البدعة يف ذلك ما احتيج إىل كبري 
ء يف إثباته؛ ألنه أمر فطري؛ ولكن علماء أهل السنة يضطرون إىل مثل هذا لدحض عنا

 حجج أهل البدع..
أن القرآن معجز حىت بسورة . ولو كانت قصرية؛ لقوله تعاىل: } فأتوا بسورة من  *

 (1971)مثله(..اه 
نبينا فيه أكرب داللة على صحة نبوة  بعد أن ذكر اآلية ما نصه:-رمحه هللا -وقال اْلصاص -

عليه السالم من وجوه : أحدها أنه ِتداهم باإلتيان ِبثله , وقرعهم بالعجز عنه مع ما هم 
عليه من األنفة واحلمية , وأنه كالم موصوف بلغتهم , وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

منهم تعلم اللغة العربية , وعنهم أخذ , فلم يعارضه منهم خطيب , وال تكلفه شاعر , مع 
موال واألنفس يف توهني أمره , وإبطال حججه , وكانت معارضته لو قدروا عليها بذهلم األ

أبلغ األشياء يف إبطال دعواه وتفريق أصحابه عنه ؛ فلما ظهر عجزهم عن معارضته دل ذلك 

                                                           
 (  7/27مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1971
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على أنه من عند هللا الذي ال يعجزه شيء , وأنه ليس يف مقدور العباد مثله , وإمنا أكرب ما 
أساطري األولني , وأنه سحر , فقال تعاىل : } فليأتوا حبديث مثله إن كانوا  اعتذروا به أنه من

صادقني { وقال : } فأتوا بعشر سور مثله مفرتيات { فتحداهم بالنظم دون املعىن يف هذه 
الصورة , وأظهر عجزهم عنه فكانت هذه معجزة باقية لنبينا صلى هللا تعاىل عليه وسلم إىل 

 تعاىل هبا نبوة نبيه وفضله هبا على سائر األنبياء ؛ ألن سائر معجزات قيام الساعة , أبان هللا
 األنبياء تقضت بانقضائهم , وإمنا يعلم كوهنا معجزة من طريق األخبار .

وهذه معجزة باقية بعده , كل من اعرتض عليها بعد قرعناه بالعجز عنه , فتبني له حينئذ 
ن حكم من كان يف عصره من لزوم احلجة به وقيام موضع الداللة على تثبيت النبوة , كما كا

الداللة عليه والوجه اآلخر من الداللة أنه معلوم عند املؤمنني بالنيب عليه السالم وعند 
اْلاحدين لنبوته أنه كان من أمت الناس عقال , وأكملهم خلقا , وأفضلهم رأيا , فما طعن 

دة رأيه , وغري جائز على من كان عليه أحد يف كمال عقله ووفور حلمه وصحة فهمه وجو 
هذا وصفه أن يدعي أنه نيب هللا قد أرسله إىل خلقه كافة , مث جعل عالمة نبوته وداللة 

صدقه كالما يظهره ويقرعهم به , مع علمه بأن كل واحد منهم يقدر على مثله , فيظهر 
م بالعجز عنه حينئذ كذبه وبطالن دعواه , فدل ذلك على أنه مل يتحداهم بذلك ومل يقرعه

 (1972)إال وهو من عند هللا ال يقدر العباد على مثله . اه 
ا الَِّذيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَ  } نَُّه ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوقَ َها َفَأمَّ

ا الَِّذيَن َكَفُروا فَ يَ قُ  ُ هِبََذا َمَثاًل ُيِضلُّ بِِه َكِثريًا َويَ ْهِدي ِبِه َكِثريًا احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّْم َوأَمَّ وُلوَن َماَذا أَرَاَد اَّللَّ
 (27{ ) َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ 

 رمحه هللا قال: -من فوائد اآلية ماذكره ابن العثيمني-
أن هللا تعاىل يضرب األمثال؛ ألن األمثال أمور حمسوسة يستدل هبا على األمور املعقولة؛ -

انظر إىل قوله تعاىل: }مثل الذين اختذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتًا{ 
[ ؛ وهذا البيت ال يقيها من َحّر, وال برد, وال مطر, وال رياح }وإن أوهن 31]العنكبوت: 

[ ؛ وقال تعاىل: }والذين يدعون من دونه ال 31ت لبيت العنكبوت{ ]العنكبوت: البيو 
[ : 13يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه{ ]الرعد: 

                                                           
 (    1/77) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1972
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إنسان بسط كفيه إىل غدير مثاًل, أو هنر يريد أن يصل املاء إىل فمه! هذا ال ميكن؛ هؤالء 
إىل األصنام كالذي ميد يديه إىل النهر ليبلغ فاه؛ فاألمثال ال شك أهنا الذين ميدون أيديهم 

 تقرب املعاين إىل اإلنسان إما لفهم املعىن؛ وإما حلكمتها, وبيان وجه هذا املثل..
أن البعوضة من أحقر املخلوقات؛ لقوله تعاىل: } بعوضة فما فوقها {؛ ومع كوهنا من  -

اْلبابرة؛ ورِبا هتلك: لو ُسلطت على اإلنسان ألهلكته أحقر املخلوقات فإهنا تقض مضاجع 
 (1977)وهي هذه احلشرة الصغرية املهينة.اه 

 رمحه هللا ما خمتصره:–وأضاف ابن القيم  -
قوله تعاىل: }ِإنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثالً َما بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوقَ َها{ وهذا جواب 

على القرآن وقالوا إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت  اعرتاض اعرتض به الكفار
وحنوها من احليوانات اخلسيسة فلو كان ما جاء به حممد كالم هللا مل يذكر فيه احليوانات 

اخلسيسة فأجاهبم هللا تعاىل بأن قال: }ِإنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثالً َما بَ ُعوَضًة َفَما 
َها{ فإن ضرب األمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن ِتقيق احلق وإيضاحه وإبطال فَ ْوق َ 

الباطل وإدحاضه كان من أحسن األشياء واحلسن ال يستحيا منه فهذا جواب االعرتاض 
فكأن معرتضا اعرتض على هذا اْلواب أو طلب حكمه ذلك فأخرب تعاىل عما له يف ضرب 

ل من شاء وهداية من شاء مث كأن سائال سأل عن تلك األمثال من احلكمة وهي إضال
حكمة اإلضالل ملن يضله بذلك فأخرب تعاىل عن حكمته وعدله وأنه إمنا يضل به الفاسقني: 

ُ ِبِه َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدونَ  ُقُضوَن َعْهَد اَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر اَّللَّ يف  }الَِّذيَن يَ ن ْ
ْرِض{ فكانت أعماهلم هذه القبيحة اليت ارتكبوها سببا ألن أضلهم وأعماهم عن األ

 (1973)اه اهلدى.
َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشيْ  ٍء َقِديٌر }َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها نَْأِت خِبَرْيٍ ِمن ْ

(177}) 
 من فوائد اآلية مايلي: -هللارمحه  -ذكر ابن العثيمني-

                                                           
 (  7/77ع العالمة العثيمني ) مصدر الكتاب : موق-تفسري العالمة حممد العثيمني  -1977
 ( 3/177) -بدائع الفوائد البن القيم انظر- 1973
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ثبوت النسخ, وأنه جائز عقاًل, وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه األمة إال أبا مسلم  *
األصفهاين؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب 
؛ بل التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك ألن األحكام النازلة ليس هلا أمد تنتهي إليه
أمدها إىل يوم القيامة؛ فإذا ُنِسخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي 

أخرجناه من احلكم .؛ فمثاًل: وجوب مصابرة اإلنسان لعشرة حني نزل كان واجباً إىل يوم 
القيامة شامالً ْلميع األزمان؛ فلما ُنسخ أخرج بعض الزمن الذي مشله احلكم, فصار هذا 

على هذا فيكون اخلالف بني أيب مسلم وعامة األمة خالفاً لفظياً؛ ألهنم متفقون ختصيصاً؛ و 
على جواز هذا األمر؛ إال أنه يسميه ختصيصاً؛ وغريه يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته 

نسخاً؛ ألنه صريح القرآن: } ما ننسخ من آية أو ننسها {؛ وألنه هو الذي جاء عن 
 السلف..

نسوخ؛ لقوله تعاىل: } نأت خبري منها {؛ أو مماثل له عمالً . وإن  أن الناسخ خري من امل *
 كان خرياً منه مآالً .؛ لقوله تعاىل: ) أو مثلها (

أن أحكام هللا سبحانه وتعاىل ختتلف يف اخلريية من زمان إىل زمان؛ ِبعىن أنه قد يكون  *
 (1972) اهاحلكم خرياً للعباد يف وقت؛ ويكون غريه خرياً هلم يف وقت آخر.

 رمحه هللا  ما خمتصره: -وقال اْلصاص -
قال قائلون : " النسخ هو اإلزالة " وقال آخرون : " هو اإلبدال " قال هللا تعاىل : } فينسخ 

 هللا ما يلقي الشيطان { أي يزيله ويبطله ويبدل مكانه آيات حمكمات .
وهذا االختالف إمنا هو وقيل : هو النقل , من قوله : } إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون { 

يف موضوعه يف أصل اللغة , ومهما كان يف أصل اللغة معناه فإنه يف إطالق الشرع إمنا هو 
بيان مدة احلكم والتالوة , والنسخ قد يكون يف التالوة مع بقاء احلكم ويكون يف احلكم مع 

 رمحه هللا:-بقاء التالوة دون غريه مث قال
ل الفقه أنه ال نسخ يف شريعة نبينا حممد صلى هللا عليه زعم بعض املتأخرين من غري أه 

وسلم وأن مجيع ما ذكر فيها من النسخ فإمنا املراد به نسخ شرائع األنبياء املتقدمني كالسبت 

                                                           
 (  7/271مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1972
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والصالة إىل املشرق واملغرب ؛ قال : ألن نبينا عليه السالم آخر األنبياء وشريعته ثابتة باقية 
 ه هللا عن ذلك بقوله:رمح -إىل أن تقوم الساعة ورد

بل قد عقلت األمة سلفها وخلفها من دين هللا وشريعته نسخ كثري من شرائعه ونقل ذلك 
إلينا نقال ال يرتابون به وال جييزون فيه التأويل كما قد عقلت أن يف القرآن عاما وخاصا 

وحمكمه  وحمكما ومتشاهبا , فكان دافع وجود النسخ يف القرآن والسنة كدافع خاصه وعامه
 ومتشاهبه ؛ إذ كان ورود اْلميع ونقله على وجه واحد.

رمحه هللا: وأما : } أو ننسها { قيل إنه من النسيان , و " ننسأها " من التأخري ,  -وأضاف
يقال : نسأت الشيء : أخرته , والنسيئة : الدين املتأخر . ومنه قوله تعاىل : } إمنا النسيء 

 الشهور , فإذا أريد به النسيان , فإمنا هو أن ينسيهم هللا تعاىل زيادة يف الكفر { يعين تأخري
التالوة حىت ال يقرءوا ذلك , ويكون على أحد وجهني : إما أن يؤمروا برتك تالوته فينسوه 

على األيام , وجائز أن ينسوه دفعة ويرفع من أوهامهم , ويكون ذلك معجزة للنيب عليه 
 السالم .

ننسأها " فإمنا هو بأن يؤخرها فال ينزهلا وينزل بدال منها ما يقوم مقامها وأما معىن قراءة " أو 
يف املصلحة أو يكون أصلح للعباد منها , وُيتمل أن يؤخر إنزاهلا إىل وقت يأِت فيأِت بدال 

 (1977)اه منها لو أنزهلا يف الوقت املتقدم فيقوم مقامها يف املصلحة .
 اتباب ما جاء يف االعجاز واآليات الباهر 

َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُروَن) َناُكْم َوأَْغَرق ْ َنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأجْنَي ْ  ({ 27}َوِإْذ فَ َرق ْ
 :-قال -رمحه هللا-فوائد اآلية  كثرية منها ماذكره ابن العثيمني -

بيان قدرة هللا تعاىل على كل شيء؛ فهذا املاء السيال أمره هللا . تبارك وتعاىل . أن يتمايز,  *
وينفصل بعضه عن بعض؛ فانفلق, فكان كل فرق كالطود العظيم . أي كاْلبل العظيم؛ ومث 

وجه آخر من هذه القدرة: أن هذه الطرق صارت يبساً يف احلال مع أنه قد مضى عليها 
 يعلمها إال هللا عّز وجّل واملاء من فوقها, ولكنها صارت يف حلظة واحدة يبساً,  سنون كثرية ال

كما قال تعاىل: }ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي فاضرب هلم طريقاً يف البحر يبساً 
[ ؛ وقد ذكر بعض املفسرين أنه كانت يف هذه الفرق 66ال ختاف دركاً وال ختشى{ ]طه: 

                                                           
 (    1/133) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 1977
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ىل بعض . حىت ال يْنزعجوا, ويقولوا: أين أصحابنا"! وهذا ليس ببعيد فتحات ينظر بعضهم إ
 على هللا سبحانه وتعاىل.

وقد وقع مثل ذلك هلذه األمة؛ فقد ذكر ابن كثري . رمحه هللا يف "البداية والنهاية" أنه ما من 
هو آية سبقت لرسول إال لرسولنا صلى هللا عليه وسلم مثلها: إما له صلى هللا عليه وسلم 

بنفسه, أو ألمته؛ ومعلوم أن الكرامات اليت تقع ملتبع الرسول هي يف احلقيقة آيات له؛ ألهنا 
تصديق لطريق هذا الويل املتبع للرسول؛ فتكون آية على صدق الرسول, وصحة الشريعة؛ 

وهلذا من القواعد املعروفة أن كل كرامة لويل فهي آية لذلك النيب املتبع؛ وذكر ابن كثري رمحه 
هللا يف "البداية والنهاية" على ذلك أمثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مَشوا على املاء؛ وهو 

 أبلغ من فلق البحر لبين إسرائيل, ومشيهم على األرض اليابسة..
أن اآلل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعاىل: } وأغرقنا آل فرعون {؛ وفرعون  *

}حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي  قد غرق بال شك, كما قال تعاىل:
 [ اآليتني..97آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني{ ]يونس: 

أن إغراق عدو اإلنسان وهو ينظر من نعمة هللا عليه؛ فإغراقه, أو إهالكه نعمة؛ وكون  *
عدوه ينظر إليه نعمة أخرى؛ ألنه يشفي صدره؛ وإهالك العدو بيد عدوه أشفى, كما قال 

تعاىل: }قاتلوهم يعذهبم هللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني * 
[ ؛ نعم, عند عجز الناس ال يبقى إال فعل هللا عّز 12, 13]التوبة: ويذهب غيظ قلوهبم{ 

وجّل؛ وهلذا يف غزوة األحزاب ُنصروا بالريح اليت أرسلها هللا عّز وجّل, كما قال تعاىل: 
 (1976)[ .اه 9}فأرسلنا عليهم رُياً وجنوداً مل تروها{ ]األحزاب: 

  -خمتصره: وذكر القرطيب االحكام املستخلصة من اآلية فقال ما -
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قدم املدينة فوجد اليهود صياما  روى مسلم عن ابن عباس أن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم )ما هذا اليوم الذي تصومونه( فقالوا  يوم عاشوراء فقال هلم رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ن وقومه فصامه موسى شكرا فنحن هذا يوم عظيم أجنى هللا فيه موسى وقومه وغرق فرعو 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم )فنحن أحق وأوىل ِبوسى منكم( فصامه رسول  نصومه. فقال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

                                                           
 (  7/122العثيمني ) مصدر الكتاب : موقع العالمة -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1976
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأمر بصيامه. وأخرجه البخاري أيضا عن أبن عباس وأن النيب َصلَّى  هللا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال   (.اه 1978ألصحابه )أنتم أحق ِبوسى منهم فصوموا()اَّللَّ

ُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )  ({ 67}فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها َكَذِلَك ُُيِْي اَّللَّ
 -قال:-رمحه هللا -ومن فوائد وحكم اآلية ماما ذكره العالمة ابن العثيمني -
البعث بعد املوت زاعمني أن ذلك غري ممكن وهذا الزعم باطل دل وقد أنكر الكافرون -

 على بطالنه الشرع , واحلس , والعقل .
أما الشرع : فقد قال هللا تعاىل: } زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث 

 { وقد اتفقت مجيع6لتنبؤن ِبا عملتم وذلك على هللا يسري { }سورة التغابن, اآلية: 
 الكتب السماوية عليه.

وأما احلس : فقد أرى هللا عباده إحياء املوتى يف هذه الدنيا , ويف سورة البقرة مخسة أمثلة 
 على ذلك وهي: 

املثال األول: قوم موسى حني قالوا له: } لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة { }سورة البقرة, 
يقول هللا تعاىل خماطباً بين إسرائيل : } { فأماهتم هللا تعاىل, مث أحياهم ويف ذلك 22اآلية: 

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * مث 
 {.27, 22بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون { }سورة البقرة, اآليتني : 

 تعاىل أن يذحبوا بقرة املثال الثاين يف قصة القتيل الذي أختصم فيه بنو إسرائيل , فأمرهم هللا
فيضربوه ببعضها ليخربهم ِبن قتله , ويف ذلك يقول هللا تعاىل: } وإذ قتلتم نفساً فادارءمت 

فيها وهللا خمرج ما كنتم تكتمون * فقلنا أضربوه ببعضها كذلك ُيي هللا املوتى ويريكم آياته 
 {.67-62لعلكم تعقلون { }سورة البقرن , اآليتني: 

: يف قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من املوت وهم ألوف فأماهتم هللا املثال الثالث
تعاىل , مث أحياهم ويف ذلك يقول هللا تعاىل: } أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم 

ألوف حذر املوت فقال هلم هللا موتوا مث أحياهم إن هللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
 {.237}سورة البقرة, اآلية: الناس ال يشكرون { 

                                                           
 باب} وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده..{ -3712 أخرجه البخاري برقم/- 1978
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املثال الرابع: يف قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن ُيييها هللا تعاىل, فأماته هللا تعاىل 
مئة سنة , مث أحياه ويف ذلك يقول هللا تعاىل: } أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 

ام مث بعثه قال كم لبثت يوما أو عروشها قال أىن ُيى هذه هللا بعد موهتا فأماته هللا مائة ع
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فأنظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه وأنظر إىل مجارك 

ولنجعلك آية للناس وأنظر إىل العظام كيف ننشرها مث نكسوها حلماً فلما تبني له قال أعلم 
 {.229أن هللا على كل شيء قدير { }سورة البقرة, اآلية: 

مس: يف قصة إبراهيم اخلليل حني سأل هللا تعاىل أن يريه كيف ُيىي املوتى " فأمره املثال اخلا
هللا تعاىل أن يذبح أربعة من الطري , ويفرقهن أجزاء على اْلبال اليت حوله , مث يناديهن فتلتئم 

األجزاء بعضها إىل بعض , ويأتني إىل إبراهيم سعياً, ويف ذلك يقول هللا تعاىل: } وإذ قال 
اهيم رب أرين كيف ِتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ إبر 

أربعة من الطري فصرهن إليك مث أجعل على كل جبل منهن جزء مث أدعهن يأتينك سعياً 
 {.277وأعلم أن هللا عزيز حكيم { }سورة البقرة, اآلية: 

ى, وقد سبقت اإلشارة إىل ما جعله فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء املوت
 هللا تعاىل من آيات عيسى ابن مرمي من إحياء املوتى وإخراجهم من قبورهم بإذن هللا تعاىل.

وأما داللة العقل فمن وجهني: أحدمها : أن هللا تعاىل فاطر السماوات واألرض وما فيهما , 
ادته , قال هللا تعاىل: } وهو خالقهما ابتداء , والقادر على ابتداء اخللق ال يعجز عن إع

{ وقال تعاىل : }  26الذي يبدؤ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه { }سورة الروم, اآلية: 
{. 173كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني { }سورة األنبياء, اآلية: 

ذي أنشأها أول مرة وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: } قل ُيييها ال
 {.69وهو بكل خلق عليم { }سورة يس, اآلية: 

الثاين: أن األرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء, فينزل عليها املطر فتهتز 
خضراء حية فيها من كل زوج هبيج, والقادر على إحيائها بعد موهتا , قادر على إحياء 

املوتى . قال هللا تعاىل: } ومن آيته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء أهتزت 
{ 79حياها حملىي املوتى إنه على كل شيء قدير { }سورة فصلت, اآلية: وربت إن الذي أ

وقال تعاىل: } ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب احلصيد * والنخل 
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باسقات هلا طلع نضيد * رزقاً للعباد وأوحيينا به بلدة ميتاً كذلك اخلروج { }سورة ق, 
 (1979اه  ).{.11-9اآليات: 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت ََتْرِي يف اْلَبْحِر ِبَا }ِإنَّ  يف َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها  ُ ِمَن السَّ َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اَّللَّ  ِمْن ُكلِّ يَ ن ْ

َماِء َواأْلَْرِض آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن) ِر بَ نْيَ السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ  ({173َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسَّ
 ذكر ابن العثيمني فائدة لآلية وهي: -

ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر يف آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل *  
السالم فينظر يف هذه اآليات وما فيها من املصاحل العظيمه اليت ال تقوم حياة عليهم الصالة و 

اخللق يف الدنيا وال يف اآلخرة إال هبا , فإذا نظر فيها وتاملها وما اشتملت عليه من العلم 
واحلكمة ووجد انتظامها موافقتها ملصاحل العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال هللا عز 

دبرون القرءان ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه أختلفا كثرياً { }سورة وجل : } أفال يت
 { . 82النساء, اآلية: 

أن السموات خملوقة؛ فهي إذاً كانت معدومة من قبل؛ فليست أزلية ويتفرع على هذه  *
الفائدة الرد على الفالسفة الذين يقولون بقدم األفالك      يعنون أهنا غري خملوقة, وأهنا أزلية 
أبدية؛ وهلذا أنكروا انشقاق القمر يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم, وقالوا: إن األفالك 

 لوية ال تقبل التغيري, وال العدم؛ وفسروا قوله تعاىل: }اقرتبت الساعةالع
[ بأن املراد ظهور العلم, والنور برسالة النيب صلى هللا عليه وسلم؛ 1وانشق القمر{ ]القمر: 

وال شك أن هذا ِتريف باطل خمالف لألحاديث املتواترة الصحيحة يف انشقاق القمر انشقاقاً 
 (1917)حسياً.اه 

 د هللا ماتيسر مجعه من فوائد وأحكام سورة البقرةمت حبم
 
 
 

                                                           
 (     2/177) -جمموع فتاوي ورسائل حممد بن العثيمني انظر-1979
 (  3/168مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني ) -تفسري العالمة حممد العثيمني  -1917
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