
   



  
  تفسري اجلزء اخلامس

  147- 24من اآلية  سورة النساءتفسري تابع 
م أَن والْمحصنات من النساِء إالَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُ

 نيحافسم رغَي نِنيصحكُم مالووا بِأَمغتبةً وال تفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتا اسفَم
  )24جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد الفَرِيضة إنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً (

  )1إعراب مفردات اآلية (
(من النساء) جار  (الواو) عاطفة (احملصنات) معطوف على أمهاتكم األول يف اآلية السابقة 

وجمرور متعلق حبال من احملصنات (إلّا) أداة استثناء (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب على 
(ملكت) فعل ماض»2«االستثناء  .. و(التاء) للتأنيث (أميان) فاعل مرفوع و(كم) ضمري .، 

(كتاب) مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره كتب أي فر (اهللا) لفظ »3«ض مضاف إليه   ،
  اجلاللة مضاف إليه جمرور (على)

حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق بالفعل احملذوف. (الواو) استئنافية (أحل) فعل ماض 
مبين للمجهول (لكم) مثل عليكم متعلق ب (أحل)، (ما) اسم موصول مبين يف حمل رفع نائب 

) اسم إشارة مبين يف حمل جر مضاف فاعل (وراء) ظرف منصوب متعلق مبحذوف صلة ما، (ذا
إليه و(الالم) للبعد و(كم) خلطاب اجلمع (أن) حرف مصدري ونصب (تبتغوا) مضارع 

  ...منصوب وعالمة نصبه حذف النون
والواو فاعل (بأموال) جار وجمرور متعلّق بفعل تبتغوا و(كم) ضمري مضاف إليه (حمصنني) حال 

ثانية منصوبة (مسافحني) مضاف إليه جمرور وعالمة  منصوبة وعالمة النصب الياء (غري) حال
  اجلر الياء.

. أو يف حمل جر حبرف جر حمذوف ...) يف حمل رفع بدل من ما.واملصدر املؤول (أن تبتغوا
»4.«  

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -1

 )9/  5دمشق( –اإلميان 
  املتصل أو املنقطع حبسب التفسري وكالمها يصح. - 2
  أو مفعول به لفعل حمذوف أي طبقوا كتاب اهللا. - 3
  والتقدير: أحلّ لكم.. بأن تبتغوا أو ألن تبتغوا ... واجلار وارور متعلق ب (أحل)- 4

 



، (استمتعتم) فعل ماض مبين »5«(الفاء) استئنافية (ما) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ 
(الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب .. و(مت) ضمري .على السكون فاعل 

(استمتعتم) والضمري يعود على لفظ ما (من) حرف جر و(هن) ضمري يف حمل جر متعلق ب 
.. والواو .، (الفاء) رابطة جلواب الشرط (آتوا) فعل أمر مبين على حذف النون»6«(استمتعتم) 

(أجور) مفعول به (فريضة)  فاعل و(هن) ضمري مفعول به  ثان منصوب و(هن) مضاف إليه 
، (الواو) استئنافية (ال) نافية للجنس (جناح) »7«مصدر يف موضع احلال من أجورهن منصوب 

اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب (عليكم) مثل األول متعلق مبحذوف خرب ال (يف) حرف 
ضيتم) فعل ماض مبين على جر (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق باخلرب احملذوف (ترا

  ...السكون
(من بعد) جار وجمرور متعلق حبال من  (تراضيتم)،  (به) مثل األول متعلق ب  و(مت) فاعل 
الضمري يف (به)، (الفريضة) مضاف إليه جمرور (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اهللا) لفظ اجلاللة اسم 

خرب كان منصوب (حكيما)  إنّ (كان) فعل ماض ناقص وامسه ضمري مستتر تقديره هو (عليما)
  خرب ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى

عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله )  35ص -10ج(مسلم قال 
وسلم يوم حنني بعث جيشا إىل أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهر عليهم وأصابوا هلم سبايا 
فكأن ناسا من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وسلم حترجوا من غشيان من 

وجل {والْمحصنات من النساِء إِلَّا ما ملَكَت  أجل أزواجهن من املشركني فأنزل اهللا عز
أَيمانكُم} أي فهن لكم حالل إذا انقضت عدن مث ذكر له طريقًا إىل قتادة والراوي عنه شعبة 

                                         
5 -  (منهن) رورجيوز أن يكون موصوال مبتدأ، واخلرب آتوهن بزيادة الفاء، والرابط حمذوف أي ألجله واجلار وا

  متعلق حبال من املوصول.
  من هي تبعيضية أو بيانية حبسب إعراب ما. - 6
  و مفعول مطلق لفعل حمذوف ... أو مفعول مطلق نائب عن املصدر إما صفته أو مرادفه.أ - 7

 



فأمنا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستثبته. وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس األعمش وابن 
  )8فتح املغيب للسخاوي. ( إسحاق وقتادة كما يف

 م(والْمحصنات من النساِء إالَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُ 
نيحافسم رغَي نِنيصحكُم مالووا بِأَمغتبأَن ت(  

"، فأما "احملصنات يف بيان املقصود باحملصنات ما خمتصره:-اهللا  رمحه-الطربيأبو جعفر قال -
"، وهي اليت قد منع فرجها بزوج. يقال منه:"أحصن الرجلُ امرأته فهو مجع "محصنةفإنهن 

يحصنها إحصانا"،"وحصنت هي فهي تحصن حصانة"، إذا عفَّت "وهي حاصن من النساء"، 
ويقال أيضا، إذا هي عفَّت وحفظت فرجها من الفجور:"قد  .:- رمحه اهللا- مث قال عفيفة،

أحصنت فرجها فهي محصنة"، كما قال جل ثناؤه:( ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها 
]، مبعىن: حفظته من الريبة، ومنعته من الفجور. وإمنا قيل حلصون املدائن 12) [سورة التحرمي: 

والقرى:"حصون"، ملنعها من أرادها وأهلَها، وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها. ولذلك 
  قيل للدرع:"درع حصينة".

" ما ذكرنا من املنع واحلفظ، فبين أنّ معىن قوله:"واحملصنات من أصل "اإلحصانفإذا كان 
  )9(اهـ انكم.النساء"، واملمنوعات من النساء حرام عليكم إال ما ملكت أمي

من احملرمات يف النكاح { الْمحصنات من النساِء } أي:  :-رمحه اهللا - السعدي وأضاف—
ما  ذوات األزواج. فإنه حيرم نكاحهن ما دمن يف ذمة الزوج حىت تطلق وتنقضي عدا. { إِال

} أي: بالسيب، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمني بعد أن   كُمانمأَي لَكَتم
تستربأ. وأما إذا بيعت األمة املزوجة أو وهبت فإنه ال ينفسخ نكاحها ألن املالك الثاين نزل 

  مرتلة األول ولقصة بريرة حني خريها النيب صلى اهللا عليه وسلم.
} أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل وقوله: { كتاب ال  كُملَيع لَّه

  احلالل من احلرام.

                                         
الصحيح املسند من أسباب الرتول  يف -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 8

والنسائي  213ص 2وقال حديث حسن صحيح و أبو داود ج 86ص 4) احلديث أخرجه الترمذي ج67-(ص
  .2ص 5وابن جرير ج 84و 72ص  3واإلمام أمحد ج 91ص 6ج
 8( الناشر : مؤسسة الرسالة  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -9
/165   /9014  ( 

 



} كلُّ ما مل يذكر يف هذه اآلية، فإنه حالل   كُماَء ذَلرا وم لَّ لَكُمأُحو } ودخل يف قوله: 
 اهـسريا للعباد.طيب. فاحلرام حمصور واحلالل ليس له حد وال حصر لطفًا من اهللا ورمحة وتي

)10(  
( وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم أَن تبتغوا  –رمحه اهللا -وأضاف البغوي- يف بيان قوله تعايل: 

(نيحافسم رغَي نِنيصحكُم مالوبِأَم  
تبتغوا  أي: أحلّ اهللا لكم ما وراء ذلكم، أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من احملرمات، { أَنْ 

} تطلبوا، { بِأَموالكُم } أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن، { محصنِني } أي: متزوجني 
 أو متعفِّفني، { غَير مسافحني } أي: غري زانني، مأخوذُ من سفْحِ املاء وصبه وهو املين.اهـ

)11(  
نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتا اسةً ( فَمفَرِيض نهورأُج (  

  -:ما خمتصرهيف بياا  -رمحه اهللا -الشنقيطي قال-
قوله تعاىل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن اآلية، يعين: كما أنكم تستمتعون 
باملنكوحات فأعطوهن مهورهن يف مقابلة ذلك، وهذا املعىن تدل له آيات من كتاب اهللا كقوله 

فإفضاء بعضهم إىل  ،]21 \ 4اآلية [ }تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعضوكيف {تعاىل: 
بعض املصرح بأنه سبب الستحقاق الصداق كامال، هو بعينه االستمتاع املذكور هنا يف قوله: 

 ،]4 \ 4[}وآتوا النساء صدقان حنلة {وقوله:  ،]24 \ 4اآلية [ }فما استمتعتم به منهن{
فاآلية يف عقد  .]229 \ 2اآلية [ }خذوا مما آتيتموهن شيئاوال حيل لكم أن تأ{وقوله: 

النكاح، ال يف نكاح املتعة كما قال به من ال يعلم معناها، فإن قيل: التعبري بلفظ األجور يدل 
على أن املقصود األجرة يف نكاح املتعة ; ألن الصداق ال يسمى أجرا، فاجلواب أن القرآن جاء 

; ألن الصداق ملا كان يف مقابلة االستمتاع يف تسمية الصداق أجرا يف مو ضع ال نزاع فيه 
اآلية، صار له شبه قوي بأمثان املنافع }وكيف تأخذونه {بالزوجة كما صرح به تعاىل يف قوله: 

اآلية  }فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن{فسمي أجرا، وذلك املوضع هو قوله تعاىل: 
واحملصنات من املؤمنات واحملصنات {أي: مهورهن بال نزاع، ومثله قوله تعاىل:  ،]25 \ 4[

أي: مهورهن  .]5 \ 5اآلية [ }من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -10
/174  (  

 ) 193/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -11

 



فاتضح أن اآلية يف النكاح ال يف نكاح املتعة، فإن قيل: كان ابن عباس وأيب بن كعب، وسعيد 
ون: فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى، وهذا يدل على أن اآلية بن جبري، والسدي يقرء

  يف نكاح املتعة، فاجلواب من ثالثة أوجه:
األول: أن قوهلم إىل أجل مسمى مل يثبت قرآنا ; إلمجاع الصحابة على عدم كتبه يف املصاحف 

كونه قرآنا ال  العثمانية، وأكثر األصوليني على أن ما قرأه الصحايب على أنه قرآن، ومل يثبت
يستدل به على شيء ; ألنه باطل من أصله ; ألنه ملا مل ينقله إال على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا 

  ظهر بطالنه من أصله.
الثاين: أنا لو مشينا على أنه حيتج به كاالحتجاج خبرب اآلحاد كما قال به قوم، أو على أنه 

 ; ; وألن تفسري منهم لآلية بذلك، فهو معارض بأقوى منه  ألن مجهور العلماء على خالفه 
صلى اهللا عليه وسلم  - األحاديث الصحيحة الصرحية قاطعة بكثرة بتحرمي نكاح املتعة، وصرح 

من حديث سربة بن » صحيح مسلم«بأن ذلك التحرمي دائم إىل يوم القيامة، كما ثبت يف  -
يوم فتح مكة.  - عليه وسلم صلى اهللا -أنه غزا مع رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -معبد اجلهين 

يا أيها الناس إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع يف النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل «فقال: 
  .)12(»يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

 -صلى اهللا عليه وسلم  - ويف رواية ملسلم يف حجة الوداع: وال تعارض يف ذلك ; إلمكان أنه 
كما تقرر يف علم  ،قال ذلك يوم فتح مكة، ويف حجة الوداع أيضا واجلمع واجب إذا أمكن

  األصول وعلوم احلديث.
الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن اآلية تدل على إباحة نكاح املتعة فإن إباحتها منسوخة 

وقد نسخ ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما صح نسخ ذلك يف األحاديث املتفق عليها عنه 
، واآلخرة يوم فتح مكة، كما ثبت يف )13(مرتني األوىل يوم خيرب كما ثبت يف الصحيح

  )14(الصحيح أيضا.
                                         

  مث نسخ مث أبيح مث نسخ نكاح املتعة وبيان أنه أبيح باب-2502أخرجه مسلم برقم/  - 12
اب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح ب -2511يشري املصنف حلديث علي بن أيب طالب الذي اخرجه مسلم برقم/ - 13

  " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن نكاح املتعة يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلية ومتنه"مث نسخ 
بيع بن سربة عن أبيه "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أخرجه وغريه عن الريشري حلديث مسلم الذي - 14

  الباب املذكور أنفا نفس -2509برقم / -" يوم الفتح عن متعة النساء
  
  

 



وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع يف خيرب حترمي حلوم احلمر 
  حرمي املتعة.األهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيرب ظرف أيضا لت

واختار هذا القول ابن القيم، ولكن بعض الروايات الصحيحة، صرحية يف حترمي املتعة يوم خيرب 
  أيضا، فالظاهر أا حرمت مرتني كما جزم به غري واحد، وصحت الرواية به. واهللا تعاىل أعلم.

إال على {الرابع: أنه تعاىل صرح بأنه جيب حفظ الفرج عن غري الزوجة والسرية يف قوله تعاىل: 
يف املوضعني، مث صرح بأن املبتغى وراء ذلك من  ،]6 \ 23[}أزواجهم أو ما ملكت أميام 

  .]7 \ 23العادين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك اآلية [
 زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما ومعلوم أن املستمتع ا ليست مملوكة وال

كوا غري مملوكة فواضح، وأما كوا غري زوجة فالنتفاء لوازم الزوجية عنها كاملرياث، والعدة، 
والطالق، والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطالق ووجبت هلا النفقة، 

ذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما وال{كما هو ظاهر، فهذه اآلية اليت هي: 
 -  75 \ 23[ }ملكت أميام فإم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

صرحية يف منع االستمتاع بالنساء الذي نسخ. وسياق اآلية اليت حنن بصددها يدل  ،]31، 29
يف نكاح املتعة ; ألنه تعاىل ذكر داللة واضحة على أن اآلية يف عقد النكاح كما بينا ال 

] 23 \ 4[}حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم {احملرمات اليت ال جيوز نكاحها بقوله تعاىل: 
  ..اخل.

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا {مث بني أن غري تلك احملرمات حالل بالنكاح بقوله: 
منهن واستمتعتم ا  مث بني أن من نكحتم ،]24 \ 4[}بأموالكم حمصنني غري مسافحني 

فما استمتعتم به منهن {يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: 
  )15(اهـكما بيناه واضحا، والعلم عند اهللا تعاىل. ،]24 \ 4اآلية [}

   (وال جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد الفَرِيضة إنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً )
يف بياا ما نصه: { وال جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد  -رمحه اهللا-قال السعدي-

إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس هذا قول كثري الْفَرِيضة } أي: بزيادة من الزوج أو 
من املفسرين، وقال كثري منهم: إا نزلت يف متعة النساء اليت كانت حالال يف أول اإلسالم مث 
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  ) 236/  1لبنان(

 



حرمها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، مث إذا انقضى األمد الذي بينهما 
  ، واهللا أعلم.فتراضيا بعد الفريضة فال حرج عليهما

{ إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما } أي: كامل العلم واسعه، كامل احلكمة: فمن علمه وحكمته 
  )16( شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه احلدود الفاصلة بني احلالل واحلرام. اهـ

 اتنصاملُح حنكالً أَن يطَو نكُمم عطتسي ن لَّموم كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا من مفَم اتنماملُؤ
نهورأُج نوهوآت هِنلأَه بِإذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإمي لَمأَع واللَّه اتنماملُؤ 

ذَاتختوال م اتحافسم رغَي اتنصحم وفرعبِالْم  هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيفَإنْ أَت نصفَإذَا أُح اندأَخ
 واللَّه لَّكُم ريوا خبِرصوأَن ت نكُمم تنالع يشخ نمل كذَابِ ذَلالع نم اتنصلَى املُحا عم فنِص

) يمحر 25غَفُور(  
  )17إعراب مفردات اآلية (

(يستطع) (الواو) استئنافية  (مل) حرف نفي  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ 
مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (من) حرف جر و(كم) ضمري يف 

، (أن) حرف »18«حمل جر متعلق مبحذوف حال من فاعل يستطع (طوال) مفعول به منصوب 
(ينكح) مضارع منصوب، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (احملصنات)  مصدري ونصب 

مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة (املؤمنات) نعت منصوب وعالمة النصب الكسرة. 
  ».19«واملصدر املؤول (أن ينكح) يف حمل نصب بدل من (طوال) 
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174 (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -17

 ) 5/9دمشق(  –اإلميان 
و (طوال) مفعول ألجله على حذف مضاف أي: من  -كما سيأيت -جيوز أن يكون املفعول هو املصدر املؤول - 18

مل يستطع منكم النكاح عدم طول ... وجيوز أن يكون منصوبا على املصدر ونائبا عنه ألنه مردافه أي: من مل 
  يستطع أن ينكح ... فالطول مبعىن االستطاعة. 

... ويصح يف (طوال) احلالتان الواردتان يف احلاشية السابقة وجيوز أن يكون املصدر  أو هو مفعول به للفعل- 19
املؤول جمرورا حبرف جر هو إىل أو الالم متعلق ب (يستطع) أو مبحذوف نعت ل (طوال) .. كما جيوز أن يكون 

  مفعوال به للمصدر (طوال) إذا كان هذا األخري مفعوال للفعل.

 



(الفاء) رابطة جلواب الشرط (من) حرف جر (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق بفعل 
(ملكت) فعل ماض»20«انكحوا حمذوف تقديره  .. و(التاء) للتأنيث (أميان) فاعل مرفوع .، 

و(كم) ضمري مضاف إليه (من فتيات) جار وجمرور متعلق حبال من ضمري املفعول العائد على 
ما و(كم) مضاف إليه (املؤمنات) نعت لفتيات جمرور مثله (الواو) اعتراضية (اهللا) لفظ اجلاللة 

 مرفوع (بإميان) جار وجمرور متعلق بأعلم و(كم) مضاف إليه (بعض) مبتدأ مرفوع (أعلم) خرب
مبتدأ مرفوع و(كم) مضاف إليه (من بعض) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ (الفاء) 

. والواو فاعل و(هن) ضمري مفعول به (بإذن) .عاطفة (انكحوا) فعل أمر مبين على حذف النون
(أهل) مضاف إليه جمرور و(هن) ضمري مضاف إليه (الواو)  جار وجمرور متعلّق ب (انكحوا)

(باملعروف)  (أجور) مفعول به منصوب و(هن) مضاف إليه   مثل انكحوهن (آتوهن) عاطفة 
(حمصنات) حال منصوبة من ضمري املفعول يف » 21«جار وجمرور حال من فاعل آتوهن 

(مسافحات) مضاف إليه جمرور  (انكحوهن)، وعالمة النصب الكسرة (غري) حال ثانية منصوبة
(متخذات) معطوف على غري منصوب مثله وعالمة  (ال) زائدة لتأكيد النفي  (الواو) عاطفة 

  النصب الكسرة (أخدان) مضاف إليه جمرور.
(الفاء) استئنافية (إذا) ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط متعلق مبضمون اجلواب 

(الفاء)  (أحصن) فعل ماض مبين للمجهول مبين على السكون و(النون) ضمري نائب فاعل 
رابطة جلواب الشرط إذا (إن) حرف شرط جازم (أتني) فعل ماض مبين على السكون يف حمل 

  ...جزم فعل الشرط
و(النون) فاعل (بفاحشة) جار وجمرور متعلق ب (أتني) بتضمينه معىن قمن (الفاء) رابطة 

(على) حرف جر و(هن) ضمري يف  حمل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم (نصف) جلواب إن 
(على احملصنات) جار  (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر مضاف إليه  مبتدأ مؤخر مرفوع 
وجمرور متعلق بصلة ما احملذوفة (من العذاب) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الضمري 

(ذا) اسم اشارة مبين يف حمل رفع مب تدأ و(الالم) للبعد الفاعل يف الصلة والعائد على ما. 
و(الكاف) للخطاب (الالم) حرف جر (من) اسم موصول مبين يف حملّ جر متعلّق مبحذوف 
خرب املبتدأ ذا (خشي) فعل ماض، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (العنت) مفعول به منصوب 

                                         
  األميان ع الذي ملكته (ما) هنا مبعىن النو- 20
  جيوز أن يتعلق ب (آتوهن) ، أو ب (انكحوهن) بإذن أهلهن. - 21 

 



ب (أن) حرف مصدري ونص استئنافية(منكم) مثل األول متعلّق حبال من فاعل خشي (الواو) 
  . والواو فاعل..(تصربوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون

  ..) يف حمل رفع مبتدأ..واملصدر املؤول (أن تصربوا
(الواو)  (لكم) مثل منكم متعلق خبري.  (خري) خرب املبتدأ الذي هو املصدر املؤول مرفوع 

  خرب ثان مرفوع.خرب مرفوع (رحيم) استئنافية (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (غفور) 
   

 



  روائع البيان والتفسري
)اتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا من مفَم اتنماملُؤ اتنصاملُح حنكالً أَن يطَو نكُمم عطتسي ن لَّموم كُم

اتنماملُؤ(  
 { ومن لَم يستطع منكُم طَوال } :القول يف تأويل قوله:-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

  اختلف أهل التأويل يف معىن:"الطول" الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية.
وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد وابن عباس وسعيد بن  فقال بعضهم: هو الفضل واملال والسعة

  رمحهم اهللا أمجعني-جبري
وذكر من قال ذلك: كعطاء وجابر  املوضع: اهلَوىوقال آخرون: معىن"الطول"، يف هذا 

  رمحهم اهللا أمجعني-وربيعة
وقال: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قولُ من قال: معىن"الطَّول" يف -رمحه اهللا  –مث رجح 

هذا املوضع، السعة والغىن من املال، إلمجاع اجلميع على أن اهللا تبارك وتعاىل مل حيرم شيئًا من 
ما حرم من ذلك عند غلبة احملرم عليه  احلرة فأحلَّنكاح اإلماء لواجد الطول إىل  ء سوىاألشيا

له، لقضاء لذة. فإذْ كان ذلك إمجاعا من اجلميع فيما عدا نكاح اإلماء لواجد الطول، فمثله يف 
مع ذلك  فيها، ألنالتحرمي نكاح اإلماء لواجد الطول: ال يحلُّ له من أجل غلبة هوى عنده 

 برخصة، كامليتةوجوده الطولَ إىل احلرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس مبوضع ضرورة ترفع 
للمضطر الذي خياف هالك نفسه، فيترخص يف أكلها ليحيي ا نفسه، وما أشبه ذلك من 
احملرمات اللوايت رخص اهللا لعباده يف حال الضرورة واخلوف على أنفسهم اهلالك منه، ما حرم 

يف غريها من األحوال. ومل يرخص اهللا تبارك وتعاىل لعبد يف حرام لقضاء لذة. ويف  عليهم منها
إمجاع اجلميع على أن رجال لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمة، أا ال حتل له إال بنكاح أو شراء 

، .الطول، يف هذا املوضع: اهلوى" قال: "معىنعلى ما أذن اهللا به، ما يوضح فساد قول من 
  )22(اهـلواجد الطول حلرة نكاح اإلماء. وأجاز

   :-رمحه اهللا -يف بياا فقال ابن كثري وزاد -
ومن هذه اآلية الكرمية استدل مجهور العلماء يف جواز نكاح اإلماء، على أنه ال بد من عدم 
الطَّول لنكاح احلرائر ومن خوف العنت؛ ملا يف نكاحهن من مفْسدة رق األوالد، وملا فيهن من 

العدول عن احلرائر إليهن. وخالف اجلمهور أبو حنيفة وأصحابه يف اشتراط األمرين،  الدناءة يف
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فقالوا: مىت مل يكن الرجل مزوجا حبرة جاز له نكاح األمة املؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان 
تعاىل: ذهبوا إليه عموم قوله  وعمدم فيما أم الواجدا الطول حلرة أم ال وسواء خاف العنت 

] أي: العفائف، وهو يعم 5{ والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم } [املائدة: 
احلرائر واإلماء، وهذه اآلية عامة، وهذه أيضا ظاهرة يف الداللة على ما قاله اجلمهور واهللا 

  )23(اهـ .أعلم
) واللَّه  وفرعبِالْم نهورأُج نوهوآت هِنلأَه بِإذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإمي لَمأَع

اندأَخ ذَاتختوال م اتحافسم رغَي اتنصحا  مم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيفَإنْ أَت نصفَإذَا أُح
حصنات من العذَابِ ذَلك لمن خشي العنت منكُم وأَن تصبِروا خير لَّكُم واللَّه غَفُور علَى املُ
يمحر(  

أي: ومن مل يستطع الطول الذي هو املهر لنكاح احملصنات أي:  :- رمحه اهللا -قال السعدي -
ملشقة الكثرية، فيجوز له نكاح اإلماء احلرائر املؤمنات وخاف على نفسه العنت أي: الزنا وا

اململوكات املؤمنات. وهذا حبسب ما يظهر، وإال فاهللا أعلم باملؤمن الصادق من غريه، فأمور 
  الدنيا مبنية على ظواهر األمور، وأحكام اآلخرة مبنية على ما يف البواطن.

  دهن واحدا أو متعددا.{ فَانكحوهن } أي: اململوكات { بِإِذْن أَهلهِن } أي: سي
{ وآتوهن أُجورهن بِالْمعروف } أي: ولو كن إماء، فإنه كما جيب املهر للحرة فكذلك جيب 
 رأي: عفيفات عن الزنا { غَي { اتنصحم } لألمة. ولكن ال جيوز نكاح اإلماء إال إذا كن

  متخذَات أَخدان } أي: أخالء يف السر. مسافحات } أي: زانيات عالنية. { وال
{ فَعلَيهِن نِصف ما علَى  } أي: تزوجن أو أسلمن أي: اإلماء   نصفَإِذَا أُح } وقوله: 

  .الْمحصنات } أي: احلرائر { من الْعذَابِ }
فليس على  وذلك الذي ميكن تنصيفه وهو: اجلَلد فيكون عليهن مخسون جلدة. وأما الرجم

اإلماء رجم ألنه ال يتنصف، فعلى القول األول إذا مل يتزوجن فليس عليهن حد، إمنا عليهن 
  تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.

  وعلى القول الثاين: إن اإلماء غري املسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.
ألحكام رمحةً بالعباد وختم هذه اآلية ذين االمسني الكرميني "الغفور والرحيم" لكون هذه ا

  وكرما وإحسانا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.
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ولعل يف ذكر املغفرة بعد ذكر احلد إشارة إىل أن احلدود كفارات، يغفر اهللا ا ذنوب عباده 
كما ورد بذلك احلديث. وحكم العبد الذكر يف احلد املذكور حكم األمة لعدم الفارق بينهما. 

  )24( اهـ
 ) يمكح يملع واللَّه كُملَيع وبتكُم ويلن قَبم ينالَذ ننس كُميدهوي لَكُم نيبيل اللَّه رِيد26ي(  

  )25إعراب مفردات اآلية (
(يريد) مضارع مرفوع (اهللا) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (الالم) زائدة (يبين) مضارع منصوب 

الالم، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (الالم) حرف جر و(كم) ضمري ب (أن) مضمرة بعد 
  يف حمل جر متعلق ب (يبين).

(أن يبين) يف حمل نصب مفعول به عامله يريد .. أما احملل القريب فهو اجلر .واملصدر املؤول 
  ».26«بالالم 

(يهدي) مضارع منصوب معطوف على فعل يبين و(كم) ضمري  مفعول به، (الواو) عاطفة 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (سنن) مفعول به ثان منصوب (الذين) اسم موصول مبين يف 

قبل) جار وجمرور متعلق مبحذوف صلة املوصول و(كم) مضاف إليه  حمل جر مضاف إليه (من
(الواو) عاطفة (يتوب) مثل يهدي (عليكم) مثل لكم متعلق ب (يتوب)، (الواو) استئنافية (اهللا 

  يم حكيم) مثل اهللا غفور رحيم يف اآلية السابقة.عل
  

  روائع البيان والتفسري
) يمكح يملع واللَّه كُملَيع وبتكُم ويلن قَبم ينالَذ ننس كُميدهوي لَكُم نيبيل اللَّه رِيدي(  
يعين جل ثناؤه بقوله:"يريد اهللا  :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا - أبو جعفر الطربي قال-

ليبني لكم"، حالله وحرامه "ويهديكم سنن الذين من قبلكم"، يقول: وليسددكم "سنن الذين 
من قبلكم"، يعين: سبل من قبلكم من أهل اإلميان باهللا وأنبيائه، ومناهجهم فيما حرم عليكم من 
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يف اآليتني اللتني بين فيهما ما حرم نكاح األمهات والبنات واألخوات وسائر ما حرم عليكم 
من النساء ويتوب عليكم"، يقول: يريد اهللا أن يرجع بكم إىل طاعته يف ذلك، مما كنتم عليه من 
"عليكم"،  معصيته يف فعلكم ذلك قبلَ اإلسالم، وقبل أن يوحي ما أوحى إىل نبيه من ذلك 

إنابتكم وتوبتكم "واهللا عليم"، ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل 
يقول: واهللا ذو علم مبا يصلح عباده يف أديام ودنياهم وغري ذلك من أمورهم، ومبا يأتون 
ويذَرون مما أحل أو حرم عليهم، حافظ ذلك كله عليهم "حكيم" بتدبريه فيهم، يف تصريفهم 

  )27(اهـفيما صرفهم فيه.
  ) 27م ويرِيد الَذين يتبِعونَ الشهوات أَن تميلُوا ميالً عظيماً (واللَّه يرِيد أَن يتوب علَيكُ

  )28إعراب مفردات اآلية (
(الواو) عاطفة (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (يريد) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مستتر 

  السابقة.تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يتوب عليكم) مر إعراا يف اآلية 
  ..) يف حمل نصب مفعول به عامله يريد..واملصدر املؤول (أن يتوب

(الواو) عاطفة (يريد) مثل األول (الذين) اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل (يتبعون) مضارع 
  .. والواو فاعل (الشهوات).مرفوع

وعالمة  مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة (أن) مثل األول (متيلوا) مضارع منصوب
  .. والواو فاعل (ميال) مفعول مطلق منصوب (عظيما) نعت منصوب..النصب حذف النون

  ..) يف حمل نصب مفعول به عامله يريد الثاين..واملصدر املؤول (أن متيلوا
  روائع البيان والتفسري

اعته يعين بذلك تعاىل ذكره: واهللا يريد أن يراجع بكم ط :-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -
واإلنابة إليه، ليعفو لكم عما سلف من آثامكم، ويتجاوز لكم عما كان منكم يف جاهليتكم، 
من استحاللكم ما هو حرام عليكم من نكاح حالئل آبائكم وأبنائكم وغري ذلك مما كنتم 
تستحلونه وتأتونه، مما كان غري جائز لكم إتيانه من معاصي اهللا "ويريد الذين يتبعون 

، يقول: ويريد الذين يطلبون لذّات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها "أن متيلوا" عن أمر الشهوات"
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اهللا تبارك وتعاىل، فتجوروا عنه بإتيانكم ما حرم عليكم وركوبكم معاصيه "ميال عظيما"، 
  )29(اهـجورا وعدوال عنه شديدا.
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  )28ضعيفاً (يرِيد اللَّه أَن يخفِّف عنكُم وخلق اإلنسانُ 
  )30إعراب مفردات اآلية (

(أن خيفّف عنكم) مثل أن يتوب عليكم  (اهللا) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع  (يريد) مثل األول 
(الواو) استئنافية (خلق) فعل ماض مبين للمجهول (اإلنسان) نائب فاعل مرفوع (ضعيفا) حال 

  منصوبة.
  روائع البيان والتفسري

  )يخفِّف عنكُم وخلق اإلنسانُ ضعيفاًيرِيد اللَّه أَن (
يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم } أي: يف شرائعه وأوامره ونواهيه وما {-رمحه اهللا -قال ابن كثري -

اإلماء بشروطه، كما قال جماهد وغريه: { خلق اإلنسانُ ضعيفًا  يقدره لكم، وهلذا أباح نكاح
  )31(اهـومهته.} فناسبه  التخفيف؛ لضعفه يف نفسه وضعف عزمه 

{ يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم } أي: بسهولة ما أمركم :بيانا فقال -رمحه اهللا -السعدي وزاد-
قة يف بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم، به و ما اكم عنه، مث مع حصول املش

كامليتة والدم وحنومها للمضطر، وكتزوج األمة للحر بتلك الشروط السابقة. وذلك لرمحته 
التامة وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف اإلنسان من مجيع الوجوه، ضعف البنية، 

اهللا فناسب ذلك أن خيفف  وضعف اإلرادة، وضعف العزمية، وضعف اإلميان، وضعف الصرب،
  )32( اهـعنه، ما يضعف عنه وما ال يطيقه إميانه وصربه وقوته.

م وال يا أَيها الَذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إالَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُ 
  ) 29تقْتلُوا أَنفُسكُم إنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً (

  )33إعراب مفردات اآلية (
(أي) منادي نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
(الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبين على 
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.. ... والواو فاعل (ال) ناهية جازمة (تأكلوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.الضم
أموال) مفعول به منصوب و(كم) ضمري مضاف إليه (بني) ظرف منصوب متعلق والواو فاعل (

(كم) مضاف إليه (بالباطل) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من فاعل » 34«حبال من أموال 
أي متلبسني بالباطل (إلّا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري ونصب (تكون) » 35«تأكلوا 

(عن مضارع ناقص منصوب وامسه ضمري مستتر ت (جتارة) خرب منصوب  قديره هي األموال 
تراض) جار وجمرور متعلق بنعت لتجارة، وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على الياء احملذوفة بسبب 
(من) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف نعت  التنوين فهو اسم منقوص 

  لتراض.
اء املنقطع ألن التجارة غري األموال ..) يف حمل نصب على االستثن.واملصدر املؤول (أن تكون

  املأكولة بالباطل.
(الواو) عاطفة (ال تقتلوا أنفسكم) مثل ال تأكلوا أموالكم (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اهللا) لفظ 
اجلاللة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، وامسه ضمري مستتر تقديره هو (بكم) مثل 

  وب.منكم متعلق ب (رحيما) وهو خرب كان منص
  روائع البيان والتفسري

  )م يا أَيها الَذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إالَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُ(
تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن أن يأكلوا أموال ى  يف تفسريها:- رمحه اهللا -قال ابن كثري -

بعضهم بعضا بالباطل، أي: بأنواع املكاسب اليت هي غري شرعية، كأنواع الربا والقمار، وما 
جرى جمرى ذلك من سائر صنوف احليل، وإن ظهرت يف غالب احلكم الشرعي مما يعلم اهللا أن 

  )36(.اهـمتعاطيها إمنا يريد احليلة على الربا
(إال أن تكون جتارة عن تراض  :خمتصره وبتصرف يسري أضاف القرطيب ماو- قوله تعاىل: 

منكم) هذا استثناء منقطع، أي ولكن جتارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل 
  قوله تعاىل: (وأحل اهللا البيع وحرم الربا).

تعاىل: (جتارة) التجارة يف اللغة عبارة عن املعاوضة، ومنه األجر الذي  :قوله-رمحه اهللا-مث قال
يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن األعمال الصاحلة اليت هي بعض من فعله، قال اهللا تعاىل: 

                                         
  جيوز أن يتعلق بفعل تأكلوا. - 34
  أو حبال من أموال أي مستحلصة بالباطل ... أو متعلق بالفعل - 35
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(يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم) وقال تعاىل: (يرجون جتارة 
تعاىل: (إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم) اآلية. فسمى ذلك كله لن تبور). وقال 

بيعا وشراء على وجه ااز، تشبيها بعقود األشرية والبياعات اليت حتصل ا األغراض، وهي 
نوعان: تقلب يف احلضر من غري نقلة وال سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو 

خطار. والثاين تقلب املال باألسفار ونقله إىل األمصار، فهذا أليق األقدار، وزهد فيه ذوو األ
  )37(بأهل املروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غري أنه أكثر خطرا وأعظم غررا.اهـ

  (وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً)
تقتلوا أنفسكم"، وال يقتل  : يعين بذلك جل ثناؤه:"وال:-رمحه اهللا-قال أبو جعفر الطربي-

بعضكم بعضا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين واحد. فجعل جل ثناؤه أهل 
اإلسالم كلهم بعضهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيال  يف قتله إياه منهم  مبرتلة قَتله نفسه، 

  إذ كان القاتلُ واملقتول أهلَ يد واحدة على من خالف ملَّتهما. 
وأما قوله جل ثناؤه:"إن اهللا كان بكم رحيما"، فإنه يعين: إن اهللا تبارك وتعاىل مل يزل"رحيما" 
خبلقه،  ومن رمحته بكم كف بعضكم عن قتل بعض، أيها املؤمنون، بتحرمي دماء بعضكم على 
بعض إال حبقها، وحظْرِ أكل مال بعضكم على بعض بالباطل، إال عن جتارة ميلك ا عليه 

  )38(اهـضاه وطيب نفسه، لوال ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتال وسلبا وغصبا.بر
  )30ومن يفْعلْ ذَلك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصليه ناراً وكَانَ ذَلك علَى اللّه يِسرياً (

  )39إعراب مفردات اآلية (
(من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع  مبتدأ (يفعل) مضارع جمزوم فعل (الواو) عاطفة 

(ذا) اسم إشارة مبين يف حمل نصب مفعول به  الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 
(الواو) عاطفة »40«و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب (عدوانا) مفعول ألجله منصوب   ،

(سوف) حرف  (الفاء) رابطة جلواب الشرط  (عدوانا) منصوب مثله  (ظلما) معطوف على 
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  أو مصدر يف موضع احلال أى معتديا وظاملا. - 40

 



ستقبال (نصلي) مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء و(اهلاء) ضمري مفعول ا
(الواو)  (نارا) مفعول به ثان منصوب  به أول، والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن للتعظيم 
استئنافية (كان) ماض ناقص (ذلك) مثل األول اسم كان واإلشارة إىل اإلصالء (على اهللا) جار 

  متعلق ب (يسريا) وهو خرب كان منصوب.وجمرور 
  روائع البيان والتفسري

  )ومن يفْعلْ ذَلك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصليه ناراً وكَانَ ذَلك علَى اللّه يِسرياً (
اختلف أهل التأويل يف تأويل :ما خمتصرهيف بياا  -رمحه اهللا - أبو جعفر الطربي قال  -

  عدوانا".يفعل ذلك  قوله:"ومن
فقال بعضهم: معىن ذلك: ومن يقتل نفسه، مبعىن: ومن يقتل أخاه املؤمن "عدوانا وظلما 

  فسوف نصليه نارا".
وقال آخرون: بل معىن ذلك: ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة إىل قوله:"ومن 

كل أموال األيتام ظلما، وقتل يفعل ذلك"  من نكاح من حرمت نكاحه، وتعدي حدوده، وأ
  النفس احملرم قتلها ظلما بغري حق.

وقال آخرون: بل معىن ذلك: ومن يأكل مالَ أخيه املسلم ظلما بغري طيب نفس منه، وقَتل 
  أخاه املؤمن ظلما، فسوف نصليه نارا.

والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: معناه: ومن يفعل ما حرم اهللا  مث رجح وقال:
عليه، من قوله:( يا أَيها الَّذين آمنوا ال يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساَء كَرها ) إىل قوله:"ومن يفعل 

لباطل، وقتل احملرم ذلك"، من نكاح احملرمات، وعضل احملرم عضلُها من النساء، وأكل املال با
  قتله من املؤمنني ألنّ كلّ ذلك مما وعد اهللا عليه أهلَه العقوبة.

أول فإن قال قائل: فما منعك أن جتعل قوله:"ذلك"، معنيا به مجيع ما أوعد اهللا عليه العقوبة من 
  السورة؟

ا لَهم عذَابا عتدنأن كلّ فصل من ذلك قد قُرِن بالوعيد، إىل قوله:( أُولَئك أَقيل: معين ذلك 
 قوله: "فسوفوال ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم اهللا يف اآلي اليت بعده إىل  ،أَليما )

يفعل ذلك"، معنيا به ما قلنا، مما مل يقرن بالوعيد، مع إمجاع  قوله: "ومننصليه نارا". فكان 

 



معنيا به ما سلف فيه من أن يكون  أوىلذلك اجلميع على أنّ اهللا تعاىل قد توعد على كل 
  )41(اهـالوعيد بالنهي مقرونا قبل ذلك.

اهللا تعاىل: { ومن يفْعلْ ذَلك عدوانا وظُلْما  قال :-رمحه اهللا-فقالإمجاالً - فسرها ابن كثري و-
فيه ظاملا يف تعاطيه، أي: عاملا بتحرميه متجاسرا على يا } أي: ومن يتعاطى ما اه اهللا عنه متعد

انتهاكه { فَسوف نصليه نارا وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسريا }  وهذا ديد شديد ووعيد أكيد، 
  )42(فَلْيحذَر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.اهـ

   )31عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخالً كَرِمياً (إن تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ 
  )43إعراب مفردات اآلية (

(جتتنبوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل  ..(إن) حرف شرط جازم 
(كبائر) مفعول به منصوب (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر مضاف إليه (تنهون) مضارع 

.. والواو نائب فاعل (عن) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق .مبين للمجهول مرفوع
ب (تنهون)، (نكفّر) مضارع جمزوم جواب الشرط والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن للتعظيم 

(سيئات) مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة (عنكم (نكفّر)،  ) مثل عنه متعلق ب 
و(كم) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة (ندخل) مثل نكفّر ومعطوف عليه، و(كم) ضمري 

  ، (كرميا) نعت منصوب.»44«مفعول به والفاعل حنن (مدخال) مفعول مطلق منصوب 
  روائع البيان والتفسري

  )بائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخالً كَرِمياًإن تجتنِبوا كَ(
وهذا من فضل اهللا وإحسانه على عباده املؤمنني  يف بياا ما نصه: -رمحه اهللا- قال السعدي-

وعدهم أم إذا اجتنبوا كبائر املنهيات غفر هلم مجيع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخال كرميا 
  كثري اخلري وهو اجلنة املشتملة على ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر.
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  ندخلكم اجلنة

 



يكون تاركها مرتكبا كبرية، كالصلوات اخلمس،  ويدخل يف اجتناب الكبائر فعل الفرائض اليت
واجلمعة، وصوم رمضان، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم "الصلوات اخلمس واجلمعة إىل 

  .)45اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهما ما اجتنبت الكبائر"(
 اآلخرة، أو نفي وأحسن ما حدت به الكبائر، أن الكبرية ما فيه حد يف الدنيا، أو وعيد يف

  )46( إميان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه.اهـ
ب مما وال تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساِء نصي 

  ) 32نَ بِكُلِّ شيٍء عليماً (اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إنَّ اللَّه كَا
  )47إعراب مفردات اآلية (

.. والواو .(الواو) استئنافية (ال) ناهية جازمة (تتمنوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون
، (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ »48«فاعل (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به 

و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (فضل)، (بعض) اجلاللة فاعل مرفوع (الباء) حرف جر 
(فضل).  (على بعض) جار وجمرور متعلق ب  مفعول به منصوب و(كم) ضمري مضاف إليه 
(للرجال) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم (نصيب) مبتدأ مؤخر مرفوع (من) حرف 

ماض مبين على (اكتسبوا) فعل » 49«جر (ما) موصول مبين يف حمل جر متعلق بنعت لنصيب 
.. مما (اكتسنب) فعل ماض .. والواو فاعل (الواو) عاطفة (للنساء نصيب مما) مثل للرجال.الضم

لنون) ضمري فاعل. (الواو) عاطفة (اسألوا) فعل أمر مبين على حذف  ا. و(.مبين على السكون
  .. واجلملة بعده نعت له..أو نكرة موصوفة

اجلاللة مفعول به منصوب (من فضل) جار وجمرور متعلق ب .. والواو فاعل (اللّه) لفظ .النون
  ».50«(اسألوا)، و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (إن اللّه كان بكل شيء عليما) مر إعراب نظريها 
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  مكفرات ملا بينهن
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  أو نكرة موصوفة ... واجلملة بعده نعت له. - 48
  جيوز أن يكون حرفا مصدريا، واملصدر املؤول يف حمل جر. - 49
  ) من هذه السورة.29ة (يف اآلي- 50

 



  روائع البيان والتفسري
ب مما وال تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساِء نصي(

 نبسيماًاكْتلٍء عيكَانَ بِكُلِّ ش إنَّ اللَّه هلن فَضم أَلُوا اللَّهواس(  
تعاىل املؤمنني عن أن يتمىن بعضهم  ينهى نصه:ما  إمجاالً ايف تفسريه-رمحه اهللا–قال السعدي -

ما فضل اهللا به غريه من األمور املمكنة وغري املمكنة. فال تتمىن النساء خصائص الرجال اليت ا 
فضلهم على النساء، وال صاحب الفقر والنقص حالة الغىن والكمال متنيا جمردا ألن هذا هو 

يسلب إياها. وألنه يقتضي السخط على احلسد بعينه، متين نعمة اهللا على غريك أن تكون لك و
قدر اهللا واإلخالد إىل الكسل واألماين الباطلة اليت ال يقترن ا عمل وال كسب. وإمنا احملمود 
أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته مبا ينفعه من مصاحله الدينية والدنيوية، ويسأل اهللا 

ه. وهلذا قال تعاىل: { للرجالِ نصيب مما تعاىل من فضله، فال يتكل على نفسه وال على غري رب
  اكْتسبوا } أي: من أعماهلم املنتجة للمطلوب.

  { وللنساِء نصيب مما اكْتسبن } فكل منهم ال يناله غري ما كسبه وتعب فيه.
} أي: من مجيع مصاحلكم يف الدين والدنيا.   هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسفهذا كمال العبد  { و

وعنوان سعادته ال من يترك العمل، أو يتكل على نفسه غري مفتقر لربه، أو جيمع بني األمرين 
  فإن هذا خمذول خاسر.

وقوله: { إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيٍء عليما } فيعطي من يعلمه أهال لذلك، ومينع من يعلمه غري 
  )51( مستحق. اهـ
موالي مما ترك الوالدان واَألقْربونَ والَّذين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصيبهم إنَّ اللَّه ولكُلٍّ جعلْنا 

  )33كَانَ علَى كُلِّ شيٍء شهِيداً (
  )52إعراب مفردات اآلية (

(جعلنا) وهو فعل ماض مبين على  (لكل) جار وجمرور متعلق ب  السكون (الواو) استئنافية 
(ونا) فاعل (موايل) مفعول به منصوب (من) حرف جر (ما) موصول مبين يف حمل جر متعلق 
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، (ترك) فعل ماض (الوالدان) فاعل مرفوع »53«بفعل حمذوف مفسر بكلمة موايل أي: يرثون 
وعالمة الرفع األلف (الواو) عاطفة (األقربون) معطوف على (الوالدان) مرفوع مثله وعالمة 

، »54«(الذين) موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ  او. (الواو) عاطفة أو استئنافيةالرفع الو
  ...(عقدت) فعل ماض

(والتاء) للتأنيث (أميان) فاعل مرفوع و(كم) ضمري مضاف إليه (الفاء) زائدة دخلت يف اخلرب 
(آتوا) فعل أمر مبين على حذف النون .. والواو فاعل و(هم) .ملشاة اسم املوصول للشرط 

ضمري يف حمل نصب مفعول به أول (نصيب) مفعول به ثان منصوب و(هم) مضاف إليه (إنّ 
  .-)29اآلية ( - اللّه كان على كل شيء شهيدا) مر إعراب نظريها

  روائع البيان والتفسري
   )ولكُلٍّ جعلْنا موالي مما ترك الوالدان واَألقْربونَ(
قال ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري،  يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه اهللا-قال ابن كثري-

وأبو صاحل، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغريهم يف قوله: 
} أي: ورثة. وعن ابن عباس يف رواية: أي عصبة. قال ابن جرير:   يالوا ملْنعكُلٍّ جلو }

  موىل، كما قال الفضل بن عباس:والعرب تسمي ابن العم 
  .. ال تظْهِرن لنا ما كان مدفُونا .مهال بين عمنا مهال موالينا
ترك الْوالدان واألقْربونَ } من تركة والديه وأقربيه من املرياث،  قال: ويعين بقوله: { مما

 جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من مرياثهم له.- أيها الناس-فتأويل الكالم: ولكلكم 
  )55( اهـ

  لِّ شيٍء شهِيداً)والَّذين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصيبهم إنَّ اللَّه كَانَ علَى كُ(

                                         
حيسن هنا أن أذكر التأويالت املختلفة يف تفسري هذه اآلية وإعراا ... فكل املنون هو مضاف ملقدر مبعىن كل  - 53

يعود على كل إنسان، ويتعلق (مما) مبا يف كلمة موايل من معىن الفعل، أو  -بالوقف عليه -إنسان، فالضمري يف ترك
والدان على أنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم الوالدان واألقربون مبضمر يفسره املعىن أي يرثون مما ترك ... ويرتفع ال

... أو يكون املعىن: لكل قوم جعلناهم موايل نصيب مما ترك الوالدان واألقربون، فجملة جعلناهم نعت ل (كل) ، 
املال  والضمري املفعول يف اجلملة حمذوف، ونصب موايل على احلال ... ومثة تأويالت أخرى حول جعل املقدر هو

  أي: ولكل مال ... إخل. وما أثبتناه أعاله هو أوضح األعاريب.
  أو معطوف على (الوالدان واألقربون) يف حمل رفع ... والضمري يف (فآتوهم) يعود على املوايل. - 54
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يف بياا ما نصه:{ والَّذين عقَدت أَيمانكُم } أي: حالفتموهم مبا  - رمحه اهللا -قال السعدي-
عقدمت معهم من عقد احملالفة على النصرة واملساعدة واالشتراك باألموال وغري ذلك. وكل هذا 

  ال يقدر عليه بعضهم مفردا. من نعم اهللا على عباده، حيث كان املوايل يتعاونون مبا
} أي: آتوا املوايل نصيبهم الذي جيب القيام به من النصرة   مهيبصن موهفَآت } قال تعاىل: 

  واملعاونة واملساعدة على غري معصية اهللا. واملرياث لألقارب األدنني من املوايل.
على كل شيء بعلمه جلميع األمور، وبصره  { إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء شهِيدا } أي: مطلعا

  )56( حلركات عباده، ومسعه جلميع أصوام.اهـ
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 هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مضٍ وبِمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر
بِما حفظَ اللَّه والالَّتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن فَالصالحات قَانِتات حافظَات لِّلْغيبِ 

 كَبِرياً واهجروهن في املَضاجِعِ واضرِبوهن فَإنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إنَّ اللَّه كَانَ علياً
)34(  

  )57إعراب مفردات اآلية (
وامون) خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو (على النساء) جار وجمرور (الرجال) مبتدأ مرفوع (ق

متعلق باخلرب (الباء) حرف جر و(ما) حرف مصدري (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة 
  فاعل مرفوع (بعض) مفعول به منصوب (على بعض) جار وجمرور متعلق ب (فضل).

  متعلق باخلرب أيضا.واملصدر املؤول (ما فضل اللّه) يف حمل جر بالباء 
(مبا) مثل األول إعرابا وتعليقا  (أنفقوا) فعل ماض مبين على الضم»58«(الواو) عاطفة   ،. ..

  ، و(هم) ضمري مضاف إليه.»59«والواو فاعل (من أموال) جار وجمرور متعلق ب (أنفقوا) 
  واملصدر املؤول (ما أنفقوا) يف حمل جر معطوف على املصدر املؤول األول.

(الفاء) استئنافية (الصاحلات) مبتدأ مرفوع (قانتات) خرب مرفوع (حافظات) خرب ثان مرفوع 
(الغيب) جمرور لفظا منصوب حمال مفعول به السم الفاعل »60«(الالم) الم التقوية زائدة   ،

، (حفظ) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة »61«جر و(ما) حرف مصدري  حافظات (الباء) حرف
  فاعل مرفوع.

(ما حفظ اللّه) يف حمل جر متعلق حبافظات أو بقانتاتوا .. أي هن كذلك .ملصدر املؤول 
  بسبب حفظ اللّه هلن بنهيهن عن املخالفة.

.. والواو .(الواو) عاطفة (الاليت) اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ (ختافون) مضارع مرفوع
ر مضاف إليه (الفاء) زائدة يف فاعل (نشوز) مفعول به منصوب و(هن) ضمري متصل يف حمل ج

.. والواو فاعل و(هن) ضمري مفعول به .، (عظوا) فعل أمر مبين على حذف النون»62«اخلرب 
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  جيوز أن يكون (ما) موصوال يف حمل جر، والعائد حمذوف أي مبا أنفقوه. - 58
  إذا أعربت (ما) اسم موصول. -أو مبحذوف حال من ضمري النصب- 59
  جيوز أن يكون اجلار أصليا فاجلار وارور متعلقان حبافظات.- 60
  جيوز أن يكون موصوال أو نكرة موصوفة وكالمها يف حمل جر، والعائد حمذوف.- 61
  الزيادة مضطردة يف اخلرب عند األخفش، أو ملشاة املبتدأ للشرط عند غريه. - 62

 



 ،(اهجروهن) (يف املضاجع) جار وجمرور متعلق ب  (اهجروهن) مثل عظوهن  (الواو) عاطفة 
ازم (أطعن) فعل (الواو) عاطفة (اضربوهن) مثل عظوهن. (الفاء) استئنافية (إن) حرف شرط ج

ماض مبين على السكون يف حمل جزم فعل الشرط و(النون) ضمري فاعل و(كم) ضمري مفعول 
به (الفاء) رابطة جلواب الشرط (ال) ناهية جازمة (تبغوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف 

(تبغوا) .النون (على) حرف جر و(هن) ضمري يف حملّ جر متعلّق ب  » 63«. والواو فاعل 
(كان) »64«بيال) مفعول به منصوب (س (اللّه) اسم إن منصوب  (إنّ) حرف مشبه بالفعل   ،

(كبريا) خرب ثان  (عليا) خرب كان منصوب  فعل ماض ناقص وامسه ضمري مستتر تقديره هو 
  منصوب.

  روائع البيان والتفسري
   )ْالرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم(
يقول تعاىل: { الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء } أي: الرجل قَيم  :-رمحه اهللا - قال ابن كثري -

{ بِما فَضلَ اللَّه  على املرأة، أي هو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ومؤدا إذا اعوجت 
بعضهم علَى بعضٍ } أي: ألن الرجال أفضل من النساء، والرجل خري من املرأة؛ وهلذَا كانت 
النبوة خمتصة بالرجال وكذلك املُلْك األعظم؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوا 

  ة" أمرهم امرأ
  وكذا منصب القضاء وغري ذلك. مث قال:
أَنفَقُوا من أَموالهِم } أي: من املهور والنفقات والكلف اليت أوجبها اهللا عليهم هلن يف  { وبِما

كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فالرجل أفضل من املرأة يف نفسه، وله الفضل عليها 
يهِن درجةٌ } اآلية واإلفضال، فناسب أن يكون قَيما عليها، كما قال اهللا[تعاىل: { وللرجالِ علَ

  )65(اهـ].228[البقرة: 
( ظَ اللَّهفا حبِ بِميلِّلْغ ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص)  

قَانِتات } أي: مطيعات هللا تعاىل {  { فَالصالحات قال السعدي يف تفسريها ما نصه:-
حافظَات للْغيبِ } أي: مطيعات ألزواجهن حىت يف الغيب حتفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك 

                                         
هذا التعليق على تفسري (تبغوا) مبعىن تطلبوا، أما على معىن تظلموا فإن اجلار يتعلق مبحذوف حال من (سبيال)  - 63
  .-صفة تقدمت املوصوف -
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حبفظ اهللا هلن وتوفيقه هلن، ال من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على اهللا 
  )66( كفاه ما أمهه من أمر دينه ودنياه.اهـ

تي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في املَضاجِعِ واضرِبوهن فَإنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا (والالَّ
  علَيهِن سبِيالً إنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِرياً)

ذكر يف هذه اآلية  ،اآلية}والاليت ختافون نشوزهن { :قوله تعاىل:- رمحه اهللا-قال الشنقيطي-
ومل يبني هل حيصل من الرجال نشوز أو ال ؟ ولكنه  ،الكرمية أن النشوز قد حيصل من النساء

وإن امرأة خافت { :وهو قوله تعاىل ،أن النشوز أيضا قد حيصل من الرجال بني يف موضع آخر
فاملرأة  ،وأصل النشوز يف اللغة االرتفاع ،]128 \ 4اآلية [}من بعلها نشوزا أو إعراضا 

وهو يف اصطالح الفقهاء اخلروج عن  ،الناشز كأا ترتفع عن املكان الذي يضاجعها فيه زوجها
 ،وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضا عن احملل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها ،طاعة الزوج

  )67(اهـ.والعلم عند اهللا تعاىل
} عصيان، وأصل  قال البغوي يف بياا إمجاالً ما نصه:و-  نهوزشافُونَ نخي تالالتو }

} بالتخويف من اهللا النشوز:   نظُوهفَع } التكرب واالرتفاع، ومنه النشز للموضع املرتفع، 
{ في  } يعين: إن مل يرتعن عن ذلك بالقول فاهجروهن   نوهرجاهو } والوعظ بالقول، 

ليها ظهره يف الفراش وال يكلمها، وقال غريه: يعتزل عنها إىل الْمضاجِعِ } قال ابن عباس: يو
فراش آخر، { واضرِبوهن } يعين: إن مل يرتعن مع اهلجران فاضربوهن ضربا غري مربح وال 
شائن، وقال عطاء: ضربا بالسواك وقد جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 

إذا طَعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقَبح وال جر "حق املرأة أن تطعمها 
  .)68إال يف البيت" (
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): ال 69{ فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيال } أي: ال جتنوا عليهن الذنوب، وقال ابن عيينة(
 كَلِّفمتعاليا من أن ي { اا كَبِرييلكَانَ ع إِنَّ اللَّه } .ليس بأيديهن حمبتكم فإنّ القلب تكلفوهن
العباد ماال يطيقونه، وظاهر اآلية يدل على أنّ الزوج جيمع عليها بني الوعظ واهلجران 

بني هذه األفعال، ومحل والضرب، فذهب بعضهم إىل ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز مجع 
اخلوف يف قوله { والالتي تخافُونَ نشوزهن } على العلم كقوله تعاىل: "فمن خاف من موصٍ 

) أي: علم، ومنهم من محلَ اخلوف على اخلشية ال على حقيقة العلم،  182- جنفًا"( البقرة 
)، وقال: هذه األفعال على ترتيب  58-كقوله تعاىل: "وإما ختافن من قوم خيانةً"( األنفال 

اجلرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من املُخاشنة وسوِء اخلُلق وعظَها، فإن 
  )70( أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضرا.اهـ

ماً من أَهلها إن يرِيدا إصالحاً يوفِّقِ اللَّه وإنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَ
  )35بينهما إنَّ اللَّه كَانَ عليماً خبِرياً (

  )71إعراب مفردات اآلية (
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (خفتم) فعل ماض مبين على السكون يف حمل جزم 

، »72«و(مت) ضمري فاعل (شقاق) مفعول به منصوب (بني) مضاف إليه جمرور  ..فعل الشرط

                                         
عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل موىل حممد بن مزاحم، أخي الضحاك بن مزاحم، اإلمام  هو سفيان بن  - 69

  الكبري، حافظ العصر، شيخ اإلسالم، أبو حممد اهلاليل، الكويف، مث املكي. قال حرملة: مسعت الشافعي يقول:
منه، قال: وما رأيت أحدا أحسن ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما يف سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا 

  تفسريا للحديث منه.
قال عبد اهللا بن وهب: ال أعلم أحدا أعلم بتفسري القرآن من ابن عيينة، وقال: أمحد بن حنبل أعلم بالسنن من 

  سفيان.
ي وقال علي بن املديين: ما يف أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن املبارك: سئل سفيان الثور

، ما أغربه. وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس،  -أي ليس له نظري–عن سفيان بن عيينة، فقال: ذاك أحد األحدين 
عمد إىل أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من حدثه ويدلسها، إال أنه ال يدلس إال عن ثقة 

قال: مسعت ابن عيينة عشية السبت، نصف شعبان، عنده قال احلسني بن حممد القباين: حدثين عبد الرمحن بن بشر، 
سنة ست وتسعني ومائة يقول: كمل يل يف هذا اليوم تسع ومثانون سنة، ولدت للنصف من شعبان، سنة سبع 

  )8/454نقالً عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا وبتصرف يسري( -ومائة. قلت: عاش إحدى وتسعني سنة.
 ) 208/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( - انظر معامل الترتيل للبغوي-70
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -71

 ) 31/ 5دمشق( –اإلميان 

 



حذف  (مها) ضمري مضاف إليه (الفاء) رابطة جلواب الشرط (ابعثوا) فعل أمر مبين على
(من أهل) جار وجمرور متعلق مبحذوف .النون (حكما) مفعول به منصوب  .. والواو فاعل، 

او) عاطفة (حكما) معطوف على األول منصوب نعت ل (حكما)، (اهلاء) مضاف إليه (الو
(يريدا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف  (إن) مثل األول  (من أهلها) مثل األول  مثله 

.. و(األلف) ضمري فاعل (إصالحا) مفعول به منصوب (يوفّق) مضارع جمزوم جواب .النون
فوع (بني) ظرف منصوب الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مر

متعلق ب (يوفق)، و(مها) ضمري مضاف إليه (إنّ اللّه كان عليما خبريا) مر إعراب نظريها يف 
  اآلية السابقة.

  روائع البيان والتفسري
إن يرِيدا إصالحاً يوفِّقِ اللَّه  وإنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها(

  ) بينهما إنَّ اللَّه كَانَ عليماً خبِرياً
أي: وإن خفتم الشقاق بني الزوجني واملباعدة  :يف بياا إمجاالً -رمحه اهللا -السعديقال -

ا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعانبة حىت يكون كل منهما يف شق { فَابأي: وا { ن أَهلها 
رجلني مكلفني مسلمني عدلني عاقلني يعرفان ما بني الزوجني، ويعرفان اجلمع والتفريق. وهذا 

  مستفاد من لفظ "احلكم" ألنه ال يصلح حكما إال من اتصف بتلك الصفات.
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، مث يلزمان كال منهما ما جيب، فإن مل يستطع أحدمها 

ك، قنعا الزوج اآلخر بالرضا مبا تيسر من الرزق واخللق، ومهما أمكنهما اجلمع واإلصالح ذل
  فال يعدال عنه.

فإن وصلت احلال إىل أنه ال ميكن اجتماعهما وإصالحهما إال على وجه املعاداة واملقاطعة 
، كما يدل ومعصية اهللا، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. وال يشترط رضا الزوج

عليه أن اهللا مسامها حكمني، واحلكم حيكم ولو مل يرض احملكوم عليه، وهلذا قال: { إِنْ يرِيدا 
إِصالحا يوفِّقِ اللَّه بينهما } أي: بسبب الرأي امليمون والكالم الذي جيذب القلوب ويؤلف بني 

  القرينني.

                                                                                                                     
وظرفيته باقية (بني) هنا معناها الظرفية، واألصل شقاقا بينهما، ولكنه اتسع فيه فأضيف احلدث إىل ظرفه، - 72

  كقوله: مكر الليل والنهار (حاشية اجلاللني: اجلمل) ... وجيوز أن يكون استعمل امسا وزال معىن الظرفية

 



عليما خبِريا } أي: عاملًا جبميع الظواهر والبواطن، مطلعا { إِنَّ اللَّه كَانَ :-رمحه اهللا -  وأضاف
على خفايا األمور وأسرارها. فمن علمه وخربه أن شرع لكم هذه األحكام اجلليلة والشرائع 

  )73( اهـ اجلميلة.
وهل هو ملزم للزوجني أم ال؟ علي  حكم احلكمني بيانيف  أهل التفسري وأختلف ):74قلت(
وال يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن اهللا مسامها  ":أنفاً - رمحه اهللا-وقول السعدي ،قولني

خالفه يف ذلك  هذا وجه من التفسري وف " مل يرض احملكوم عليه حكمني، واحلكم حيكم ولو
بتفسري اآلية من  القارئبعض املفسرين كالبغوي وأبو جعفر الطربي ونطرح قوهلما هنا ليحيط 

  تلفة.جوانبها املخ
واختلف القول يف جواز بعث  :ما خمتصره ما خيص احلكمني بيانيف   -رمحه اهللا -البغوي قال-

احلكمني من غري رضا الزوجني: وأصح القولني أنه ال جيوز إال برضامها، وليس لحكَمِ الزوج 
أن يطَلّق دون رضاه، وال لحكَمِ املرأة أن خيالع على ماهلا إال بإذا، وهو قول أصحاب الرأي 

فال قال: كذبت حىت تقر مبثل الذي أقرت ألنّ عليا رضي اهللا عنه، حني قال الرجل: أما الفُرقة 
  به. فثبت أن تنفيذ األمر موقوف على إقراره ورضاه.

والقول الثاين: جيوز بعث احلكمني دون رضامها، وجيوز لحكَمِ الزوج أن يطَلِّق دون رضاه 
 وإن مل يكن ولحكَمِ املرأة أن خيلع دون رضاها، إذا رأيا الصالح، كاحلاكم حيكم بني اخلصمني

على وفْق مرادمها، وبه قال مالك، ومن قال ذا قال: ليس املراد من قول علي رضي اهللا عنه 
للرجل حىت تقر: أن رضاه شرط، بل معناه: أن املرأة رضيت مبا يف كتاب اهللا فقال الرجل: أما 

أنكرت أن الفرقة يف  فقال علي: كذبت، حيث ،الفُرقة فال يعين: الفُرقة ليست يف كتاب اهللا
كتاب اهللا، بل هي يف كتاب اهللا، فإن قوله تعاىل: { يوفِّقِ اللَّه بينهما } يشتمل على الفراق 
وغريه ألن التوفيق أن خيرج كل واحد منهما من الوِزرِ وذلك تارة يكون بالفُرقة وتارة بصالح 

  )75( حاهلما يف الوصلة.اهـ
: وأي األمرين كان، فليس هلما، وال لواحد منهما، - رمحه اهللا - الطربيأبو جعفر  وزاد -

احلكم بينهما بالفرقة، وال بأخذ مال إال برضى احملكوم عليه بذلك، وإال ما لزم من حق ألحد 
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الزوجني على اآلخر يف حكم اهللا، وذلك ما لزم الرجلَ لزوجته من النفقة واإلمساك مبعروف، 
  إن كان هو الظامل هلا.

ري ذلك، فليس ذلك هلما، وال ألحد من الناس غريمها، ال السلطان وال غريه. وذلك أن فأما غ
الزوج إن كان هو الظاملَ للمرأة، فلإلمام السبيلُ إىل أخذه مبا جيب هلا عليه من حق. وإن كانت 

قها، املرأة هي الظاملةَ زوجها الناشزةَ عليه، فقد أباح اهللا له أخذَ الفدية منها، وجعل إليه طال
  على ما قد بيناه يف"سورة البقرة".

وإذْ كان األمر كذلك، مل يكن ألحد الفرقةُ بني رجل وامرأة بغري رضى الزوج، وال أخذُ مال 
  من املرأة بغري رضاها بإعطائه، إال حبجة جيب التسليم هلا من أصل أو قياس.

بفرقة إال بتوكيل الزوج  وإن بعث احلكمني السلطانُ، فال جيوز هلما أن حيكما بني الزوجني
إيامها بذلك،  وال هلما أن حيكما بأخذ مال من املرأة إال برضى املرأة. يدل على ذلك ما قد 
بيناه قبلُ من فعل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بذلك، والقائلني بقوله. ولكن هلما أن 

إن احتاج املظلوم منهما إىل  يصلحا بني الزوجني، ويتعرفا الظامل منهما من املظلوم، ليشهدا عليه
  شهادما.

وإمنا قلنا:"ليس هلما التفريق"، للعلة اليت ذكرناها آنفًا. وإمنا يبعث السلطانُ احلكمني إذا بعثهما، 
إذا ارتفع إليه الزوجان، فشكا كل واحد منهما صاحبه، وأشكلَ عليه احملق منهما من املبطل. 

  )76(ال وجه لبعثه احلكمني يف أمر قد عرف احلكم فيه.اهـألنه إذا مل يشكل احملق من املبطل، ف
من أقوال اليت تؤيده األدلة األقوى الرأي والتفسري قلت: وسوف نطرح هذا االختالف ونبني 

بيان أحكام اآلية وفوائدها بعد االنتهاء من تفسري عند علمائنا الثقات من أهل السنة واجلماعة 
  .واهللا املستعان وعليه التكالن شاء اهللا تعايلسورة النساء يف اجلزء السادس أن 

نيِ والْجاكسى والْمامتى والْيبي القُراناً وبِذسنِ إحيدالئاً وبِالْويش رِكُوا بِهشوال ت وا اللَّهدبارِ واع
ا مبِيلِ ومنِ السبِ وابنبِ بِالْجاحبِ والصارِ اجلُنى والْجبي القُرذ بحال ي إنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَت

  ) 36من كَانَ مختاالً فَخوراً (
  )77إعراب مفردات اآلية (
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.. والواو فاعل (اهللا) لفظ اجلاللة .(الواو) استئنافية (اعبدوا) فعل أمر مبين على حذف النون
(تشركوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم  (ال) ناهية جازمة  (الواو) عاطفة  مفعول به منصوب 

(الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر بالباء متعلق ب .حذف النون .. والواو فاعل 
جمرور متعلق بفعل (تشركوا)، (شيئا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (بالوالدين) جار و

حمذوف تقديره استوصوا، وعالمة اجلر الياء، (إحسانا) مفعول به عامله الفعل املقدر منصوب 
.. وعالمة اجلر الياء (القرىب) .، (الواو) عاطفة (بذي) مثل بالوالدين ويتعلق مبا تعلق به»78«

  مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف
(اليتامى) معطوف على ذي القرىب جمرور مثله وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على (الواو) عاطفة 

(ذي) نعت للجار .األلف (املساكني، اجلار) معطوفان على ذي القرىب جمروران  .. وكذلك 
(اجلار) معطوف على ذي  (الواو) عاطفة  (القرىب) مثل األول  جمرور مثله وعالمة اجلر الياء 

(الصاحب) معطوف على ذي القرىب جمرور مثله (اجل (الواو) عاطفة  نب) نعت للجار جمرور 
القرىب (باجلنب) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الصاحب (الواو) عاطفة (ابن) معطوف 
على ذي القرىب جمرور مثله (السبيل) مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبين 

.. و(التاء) للتأنيث (أميان) فاعل .لكت) فعل ماضيف حمل جر معطوف على ارور األول (م
مرفوع و(كم) ضمري مضاف إليه (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اهللا) لفظ اجلاللة اسم إنّ (ال) نافية 
(حيب) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (من) اسم موصول مبين يف حمل 

ر تقديره هو وهو العائد (خمتاال) نصب مفعول به (كان) فعل ماض ناقص، وامسه ضمري مستت
  ان منصوب (فخورا) خرب ثان منصوب.خرب ك

  روائع البيان والتفسري
)نيِ والْجاكسى والْمامتى والْيبي القُراناً وبِذسنِ إحيدالئاً وبِالْويش رِكُوا بِهشوال ت وا اللَّهدبارِ واع

والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إنَّ اللَّه ال يحب ذي القُربى والْجارِ اجلُنبِ 
  )من كَانَ مختاالً فَخوراً

حتت يأمر تعاىل عباده بعبادته وحده ال شريك له، وهو الدخول  :-رمحه اهللا -قال السعدي -
وإخالصا له، يف مجيع العبادات الظاهرة  رق عبوديته، واالنقياد ألوامره ونواهيه، حمبة وذال

  والباطنة.
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وينهى عن الشرك به شيئا ال شركا أصغر وال أكرب، ال ملكا وال نبيا وال وليا وال غريهم من 
املخلوقني الذين ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا، بل الواجب 

ملطلق من مجيع الوجوه، وله التدبري الكامل الذي ال املتعني إخالص العبادة ملن له الكمال ا
يشركه وال يعينه عليه أحد. مث بعد ما أمر بعبادته والقيام حبقه أمر بالقيام حبقوق العباد األقرب 
فاألقرب. فقال: { وبِالْوالدينِ إِحسانا } أي: أحسنوا إليهم بالقول الكرمي واخلطاب اللطيف 

أمرمها واجتناب يهما واإلنفاق عليهما وإكرام من له تعلق ما وصلة  والفعل اجلميل بطاعة
الرحم اليت ال رحم لك إال ما. ولإلحسان ضدان، اإلساءةُ وعدم اإلحسان. وكالمها منهي 

  عنه.
{ وبِذي الْقُربى } أيضا إحسانا، ويشمل ذلك مجيع األقارب، قربوا أو بعدوا، بأن حيسن إليهم 

  فعل، وأن ال يقطع برمحه بقوله أو فعله.بالقول وال
} أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على املسلمني، سواء كانوا  { والْيتامى 
أقارب أو غريهم بكفالتهم وبرهم وجرب خواطرهم وتأديبهم، وتربيتهم أحسن تربية يف مصاحل 

  دينهم ودنياهم.
احلاجة والفقر، فلم حيصلوا على كفايتهم، وال كفاية من { والْمساكني } وهم الذين أسكنتهم 

ميونون، فأمر اهللا تعاىل باإلحسان إليهم، بسد خلتهم وبدفع فاقتهم، واحلض على ذلك، والقيام 
  مبا ميكن منه.

{ والْجارِ ذي الْقُربى } أي: اجلار القريب الذي له حقان حق اجلوار وحق القرابة، فله على 
ان راجع إىل العرف. { و } كذلك { الْجارِ الْجنبِ } أي: الذي ليس له جاره حق وإحس

قرابة. وكلما كان اجلار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره باهلدية 
  والصدقة والدعوة واللطافة باألقوال واألفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.

الرفيق يف السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله { والصاحبِ بِالْجنبِ } قيل: 
أوىل، فإنه يشمل الصاحب يف احلضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق 
زائد على جمرد إسالمه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه يف اليسر 

حيب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت  والعسر، واملنشط واملكره، وأن حيب له ما
  الصحبة تأكد احلق وزاد.

{ وابنِ السبِيلِ } وهو: الغريب الذي احتاج يف بلد الغربة أو مل حيتج، فله حق على املسلمني 
  وبإكرامه وتأنيسه. لشدة حاجته وكونه يف غري وطنه بتبليغه إىل مقصوده أو بعض مقصوده

 



أي: من اآلدميني والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم حتميلهم ما يشق  :ملَكَت أَيمانكُم } { وما
عليهم وإعانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم ملا فيه مصلحتهم. فمن قام ذه املأمورات فهو 

والثناء  اخلاضع لربه، املتواضع لعباد اهللا، املنقاد ألمر اهللا وشرعه، الذي يستحق الثواب اجلزيل
اجلميل، ومن مل يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غري منقاد ألوامره، وال متواضع للخلق، 

  )79( .اهـبل هو متكرب على عباد اهللا معجب بنفسه فخور بقوله
اللَّه ال يحب من كَانَ مختاال فَخورا  { إِنَّ :بتصرف يسري وقال ابن كثري يف بيان قوله تعايل-

} أي: خمتاال يف نفسه، معجبا متكربا، فخورا على الناس، يرى أنه خري منهم، فهو يف نفسه 
  كبري، وهو عند اهللا حقري، وعند الناس بغيض.

رضي اهللا  -)80(مطَرفيف سياق تفسريه حديثا يدل علي ذلك عن طريق -رمحه اهللا  -مث ذكر
: كان يبلغين عن أيب ذر حديث كنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغين عنه قال:

أنك تزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثكم: "إن اهللا حيب ثالثة ويبغض ثالثة"؟ قال: 
 أجل، فال إخالىن  أكذب على خليلي، ثالثا. قلت: من الثالثة الذين يبغض اهللا؟ قال: املختال
الفخور، أوليس جتدونه عندكم يف كتاب اهللا املرتل؟ مث قرأ اآلية: { إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ 

  )82(اهـ)81(].36مختاال فَخورا }  [النساء: 
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مطرف بن عبد اهللا بن الشخري احلرشي العامري اإلمام، القدوة، احلجة، أبو عبد اهللا احلرشي، العامري، - 80

وعلي، وعمار، وأيب ذر، وعثمان، وعائشة،  -رضي اهللا عنه-البصري، أخو يزيد بن عبد اهللا. حدث عن: أبيه 
  ملزين، وغريهم.وعثمان بن أيب العاص، ومعاوية، وعمران بن حصني، وعبد اهللا بن مغفل ا

وعن: أيب مسلم اجلذمي، وحكيم بن قيس بن عاصم املنقري وأرسل عن: أيب بن كعب. وكان ثقة، له فضل، 
  وورع، وعقل، وأدب.

  وقال العجلي: كان ثقة، مل ينج بالبصرة من فتنة ابن األشعث إال هو وابن سريين.
نقالً عن سري أعالم -غري ذلك كما مضى. قال خليفة بن خياط: مات مطرف سنة ست ومثانني. وقيل يف وفاته

  )4/187النبالء للذهيب خمتصراً وبتصرف يسري (
  

باب ترغيب التجار يف الصدق وترهيبهم من الكذب -1791 انظر صحيح الترهيب والترغيب لأللباين برقم/ - 81
  واحللف وإن كانوا صادقني

  )301/  2والتوزيع(الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -82

 



  هلن فَضم اللَّه ماها آتونَ ممكْتلِ ويخبِالْب اسونَ النرأْملُونَ ويخبي ينذَاباً الَّذع رِينلْكَافا لندتوأَع
  )37مهِيناً (

  )83إعراب مفردات اآلية (
(من) يف اآلية السابقة  (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب بدل من » 84«املوصول 

.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (يأمرون) مثل يبخلون (الناس) مفعول .(يبخلون) مضارع مرفوع
به منصوب (بالبخل) جار وجمرور متعلق ب (يأمرون)، (الواو) عاطفة (يكتمون) مثل يبخلون 
(ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به (آتى) فعل ماض مبين على الفتح املقدر و(هم) 

لة فاعل مرفوع (من فضل) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال ضمري مفعول به (اللّه) لفظ اجلال
من ضمري النصب العائد (اهلاء) ضمري مضاف إليه. (الواو) استئنافية (أعتدنا) فعل ماض مبين 

. و(نا) ضمري فاعل (للكافرين) جار وجمرور متعلق ب (أعتدنا)، (عذابا) مفعول .على السكون
  به منصوب (مهينا) نعت منصوب.
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  البيان والتفسريروائع 
)لْكَافا لندتوأَع هلن فَضم اللَّه ماها آتونَ ممكْتلِ ويخبِالْب اسونَ النرأْملُونَ ويخبي ينذَاباً الَّذع رِين

  )مهِيناً
البخل املذموم يف يف بيان معين البخل يف اآلية وبتصرف يسري: -رمحه اهللا–قال القرطيب -

الشرع هو االمتناع من أداء ما أوجب اهللا تعاىل عليه. وهو مثل قوله تعاىل: (وال حيسنب الذين 
  يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله) اآلية. 

واملراد ذه اآلية يف قول ابن عباس وغريه اليهود، فإم مجعوا بني االختيال  :- رمحه اهللا -مث قال
  .- صلى اهللا عليه وسلم- ال وكتمان ما أنزل اهللا من التوراة من نعت حممد والفخر والبخل بامل

وقيل: املراد املنافقون الذين كان إنفاقهم وإميام تقية، واملعىن إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور،  
  )85(.اهـوال الذين يبخلون

{ الَّذين يبخلُونَ } أي: مينعون ما  :يف تفسريها إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا - السعدي وذكر —
احلقوق الواجبة. { ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ } بأقواهلم وأفعاهلم { ويكْتمونَ ما آتاهم عليهم من 

اللَّه من فَضله } أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به اجلاهلون فيكتمونه عنهم، 
م من الباطل ما حيول بينهم وبني احلق. فجمعوا بني البخل باملال والبخل بالعلم، ويظهرون هل

وبني السعي يف خسارة أنفسهم وخسارة غريهم، وهذه هي صفات الكافرين، فلهذا قال تعاىل: 
ا يف { وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا } أي: كما تكربوا على عباد اهللا ومنعوا حقوقه وتسببو

بك اللهم منع غريهم من البخل وعدم االهتداء، أهام بالعذاب األليم واخلزي الدائم. فعياذًا 
  )86( اهـمن كل سوء.

نُ لَه قَرِيناً والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاَء الناسِ وال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ اآلخرِ ومن يكُنِ الشيطَا
  ) 38فَساَء قَرِيناً (

  )87إعراب مفردات اآلية (
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 )37/ 5دمشق( –اإلميان 

 



(أموال) (الواو) عاطفة (الذين ينفقون) مثل الذين يبخلون يف اآلية السابقة ومعطو ف عليه 
مفعول به منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه (رئاء) مصدر يف موضع احلال بتأويل مشتق أي 

(الناس) مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة (ال) نافية (يؤمنون) مضارع » 88«مرائني منصوب 
.. والواو فاعل (باهللا) جار وجمرور متعلق ب (يؤمنون)، (الواو) عاطفة (ال) زائدة .مرفوع

لتأكيد النفي (باليوم) جار وجمرور متعلق مبا تعلق به باهللا فهو معطوف عليه (اآلخر) نعت لليوم 
(يكن) مضارع  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية  جمرور مثله 

قص، وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني (الشيطان) اسم يكن مرفوع (الالم) حرف جر جمزوم نا
(الفاء)  (قرينا)، وهذا األخري خرب يكن منصوب  و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق حبال من 

إلنشاء الذم، والفاعل ضمري مستتر تقديره » 89«رابطة جلواب الشرط (ساء) فعل ماض جامد 
  ينا) متييز منصوب ميز الضمري املستتر.هو يعود إىل الشيطان (قر

  روائع البيان والتفسري
نُ لَه والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاَء الناسِ وال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ اآلخرِ ومن يكُنِ الشيطَا(

  )قَرِيناً فَساَء قَرِيناً
} فَذَكر - { والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاَء الناسِ  قال ابن كثري يف بياا ما خمتصره: قوله: 

املمسكني املذمومني وهم البخالء، مث ذكر الباذلني املرائني الذي يقصدون بإعطائهم السمعة 
الثالثة الذين هم أول وأن يمدحوا بالكرم، وال يريدون بذلك وجه اهللا، ويف حديث الذي فيه 

من تسجر م النار، وهم: العامل والغازي واملنفق، واملراءون بأعماهلم، يقول صاحب املال: ما 
تركت من شيء حتب أن ينفق فيه إال أنفقت يف سبيلك. فيقول اهللا: كذبت؛ إمنا أردت أن 

  )90(بفعلك.يقال: جواد فقد قيل. أي: فقد أخذت جزاءك يف الدنيا وهو الذي أردت 

                                         
  أو مفعول ألجله منصوب. - 88
  وذلك ألن اجلواب اقترن هنا بالفاء، ولو كان الفعل (ساء) متصرفا ملا كان مثة ضرورة للفاء.- 89
 - 3527جزء من حديث أخرجه مسلم والترمذي وغريمها ،وحديث مسلم  أخرجه عن أيب هريرة برقم/  - 90

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ومتام متنه" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت 

به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار  استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل مث أمر
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر به 

لقي يف النار ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه نعمه فعرفها فسحب على وجهه حىت أ

 



  :-رمحه اهللا -مث قال
أي: وهلذا قال: { وال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ اآلخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساَء قَرِينا } 

إمنا محلهم على صنيعهم هذا القبيحِ وعدوهلم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطانُ؛ فإنه سولَ 
  )91(.اهـى هلم، وقارم فحسن هلم القبائحهلم وأمل

ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساَء  يف بيان قوله تعايل{ -رمحه اهللا - وزاد أبو جعفر الطربي-
بذلك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خليال وصاحبا، يعمل بطاعته،  يعين فقال:} قَرِينا 

ويتبع أمره، ويترك أمر اهللا يف إنفاقه ماله رئاء الناس يف غري طاعته، وجحوده وحدانية اهللا 
  والبعث بعد املمات "فساء قرينا"، يقول: فساء الشيطان قرينا.

ان، كما قال جل ثناؤه:( بِئْس للظَّالمني بدال وإمنا نصب"القرين"، ألن يف"ساء" ذكرا من الشيط
[سورة الكهف:  ]، وكذلك تفعل العرب يف"ساء" ونظائرها ومنه قول عدي بن 50) 

  :)92(زيد
 دقْتم بِاملُقَارِن فَإنَّ الْقَرِين ...هقَرِين رصأَلْ، وأبسِء ال ترنِ الْمع  

 احب93(اهـوالصديق.يريد: بـ "القرين"، الص(  
  )39ماً (وماذَا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ وأَنفَقُوا مما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم علي

  )94إعراب مفردات اآلية (

                                                                                                                     
قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال 

  هو جواد فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار "
  ) 2/303الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-ن العظيم البن كثريتفسري القرآ -91
عدي بن زيد محاد بن زيد العبادي التميمي: شاعر، من دهاة اجلاهليني. كان قرويا، من أهل احلرية، فصيحا،  - 92

حيسن العربية والفارسية والرمي النشاب، ويلعب لعب العجم بالصواجلة على اخليل. وهو أول من كتب بالعربية يف 
فسكن املدائن. وملا مات كسرى أنو شروان وويل  ديوان كسرى، اختذ يف خاصته وجعله ترمجانا بينه وبني العرب.

)يف Tiberius IIابنه " هرمز " أقر عديا ورفع مرتلته ووجهه رسوال إىل ملك الروم طيباريوس الثاين (
القسطنطينية، دية، فزار بالد الشام، وعاد إىل املدائن دية قيصر. مث تزوج هندا بنت النعمان ابن املنذر ووشى به 

إىل النعمان مبا أوغر صدره فسجنه وقتله يف سجنه باحلرية. وقال ابن قتيبة: كان يسكن احلرية ويدخل أعداء له 
نقالً -ط " ببغداد. -االرياف فثقل لسانه، وعلماء العربية ال يرون شعره حجة. ومجع ما بقي من شعره " ديوان 

  )4/220عن األعالم للزركلي (
  8الناشر : مؤسسة الرسالة ( -جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب -93
/258  /9501 ( 

 



 ، (ذا) اسم موصول مبين يف»95«(الواو) استئنافية (ما) اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ 
و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف صلة ذا (لو) حرف  حمل رفع خرب (على) حرف جر

.. والواو .، (آمنوا) فعل ماض مبين على الضم»96«حرف امتناع المتناع  - شرط غري جازم
فاعل (باهللا) جار وجمرور متعلق ب (آمنوا)، (الواو) عاطفة (اليوم) معطوف على لفظ اجلاللة 

) نعت جمرور (الواو) عاطفة (أنفقوا) مثل آمنوا (من) حرف جر (ما) اسم جمرور مثله (اآلخر
مبين يف حمل جر متعلق ب (أنفقوا)، (رزق) فعل ماض و(هم) ضمري مفعول به » 97«موصول 

(اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع. (الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (اللّه) لفظ اجلاللة 
ف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (عليما) وهذا األخري اسم كان مرفوع (الباء) حر

  خرب كان منصوب.
  روائع البيان والتفسري

)اللَّه مقَهزا رمرِ وأَنفَقُوا ممِ اآلخووالْي وا بِاللَّهنآم لَو هِملَياذَا عوم(  
يعين بذلك جل ثناؤه: وأي شيء على هؤالء الذين  :-رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي-

ينفقون أمواهلم رئاء الناس وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر "لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر"، لو 
صدقوا بأن اهللا واحد ال شريك له، وأخلصوا له التوحيد، وأيقنوا بالبعث بعد املمات، وصدقوا 

وم القيامة "وأنفقوا مما رزقهم اهللا"، يقول: وأدوا زكاة أمواهلم اليت بأن اهللا مجازيهم بأعماهلم ي
رزقهم اهللا وأعطامهوها، طيبةً ا أنفسهم، ومل ينفقوها رئاء الناس، التماس الذكر والفخر عند 

  )98(اهـ.أهل الكفر باهللا، واحملمدة بالباطل عند الناس
  وكَانَ اللَّه بِهِم عليماً) ( 
أي: وهو عليم بنيام الصاحلة والفاسدة،  ما نصه: ايف تفسريه -رمحه اهللا -كثريابن  قال -

وعليم مبن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صاحل يرضى به عنه، ومبن 

                                                                                                                     
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -94

 )38/  5دمشق( –اإلميان 
  اسم استفهام مبتدأ، واجلار وارور (عليهم) متعلق باخلرب. -واحدة كلمة -جيوز إعراب (ماذا)   - 95
  أو هو حرف مصدري، واملصدر املؤول يف حمل جر حبرف جر حمذوف تقديره يف أي: يف أميام. - 96
  أي: أنفقوا من رزق اهللا.)أو حرف مصدري، واملصدر املؤول يف حمل جر ب (من) متعلق ب (أنفقوا  - 97
 8الناشر : مؤسسة الرسالة (  -ان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البي -98
/359 /9501  ( 

 



يستحق اخلذالن والطرد عن جنابه األعظم اإلهلي، الذي من طُرِد عن بابه فقد خاب وخِسر يف 
  )99(اهـ.آلخرة، عياذا باهللا من ذلك بلطفه اجلزيلالدنيا وا

  ) 40إنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإن تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّدنه أَجراً عظيماً ( 
  )100إعراب مفردات اآلية (

(يظلم) مضارع مرفوع (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (ال) نافية 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو، والفعل متضمن معىن ينتقص، واملفعول األول مقدر أي أحدا 

، (مثقال) مفعول به ثان منصوب (ذرة) مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة (إن) حرف »101«
(تك) مضارع جمزوم ناقص، وعالمة اجلزم السكون الظاهرة على النون احملذوف ة شرط جازم 

(يضاعف)  (حسنة) خرب منصوب  للتخفيف، واسم تكن ضمري مستتر تقديره هي أي الذرة 
مضارع جمزوم جواب الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو و(اهلاء) ضمري مفعول به 
(الواو) عاطفة (يؤت) مضارع جمزوم معطوف على فعل يضاعف، وعالمة اجلزم حذف حرف 

لدن) اسم مبين على السكون يف حمل جر متعلق (يؤت) العلة، والفاعل هو (من) حرف جر (
(أجرا) مفعول به ثان منصوب، واملفعول األول حمذوف تقديره فاعلها (عظيما) نعت ل » 102«

  (أجرا) منصوب مثله.
  روائع البيان والتفسري

  )دنه أَجراً عظيماًإنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإن تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّ(
تعاىل عن كمال عدله وفضله وترتهه عما يضاد  نصه: خيربما  قال السعدي يف تفسريها إمجاالً-

اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة } أي: ينقصها من حسنات  ذلك من الظلم القليل والكثري فقال: { إِنَّ
عبده أو يزيدها يف سيئاته، كما قال تعاىل: { فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره * ومن يعملْ 

{ هرا يرش ةثْقَالَ ذَرم.  

                                         
  )304/  2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -99

هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-100
 )40/  5دمشق( –اإلميان 

جيوز إبقاء معىن الظلم على حاله، فيعرب مثقال حينئذ مفعوال مطلقا عن املصدر ألنه صفته أي ال يظلم ظلما - 101
  وزن ذرة.

  .- نعت تقدم على املنعوت -أو مبحذوف حال من (أجرا) - 102

 



أمثاهلا إىل أكثر من ذلك حبسب حاهلا ونفعها { وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها } أي إىل عشرة 
  .وحال صاحبها إخالصا وحمبة وكماال

{ ويؤت من لَدنه أَجرا عظيما } أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق ألعمال أخر 
  )103( وإعطاء الرب الكثري واخلري الغزير.اهـ

بِش ةن كُلِّ أُما مإذَا جِئْن فهِيداً (فَكَيالِء شؤلَى هع ا بِكوجِئْن 41هِيد (  
  )104إعراب مفردات اآلية (

(الفاء) استئنافية (كيف) اسم استفهام مبين يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره أمر الكافرين 
، (إذا) ظرف للزمن املستقبل جمرد من الشرط مبين يف حمل نصب متعلق بأمر أو بالفعل »105«

.. و(نا) فاعل (من كل) جار وجمرور .احلال (جئنا) فعل ماض مبين على السكوناملقدر عامل 
متعلق ب (جئنا)، (أمة) مضاف إليه جمرور (بشهيد) جار وجمرور متعلق ب (جئنا). (الواو) 

(جئنا) مثل األول (الباء) حرف جر (الكاف) ضمري يف حمل جر متعلق ب  -أو حالية -عاطفة
جر (ها) حرف تنبيه (أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل جر متعلق ب (جئنا) الثاين (على) حرف 

  (شهيدا) وهو حال من ضمري اخلطاب يف (بك) منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  )فَكَيف إذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤالِء شهِيداً(
أي كيف تكون تلك األحوال وكيف يكون ذلك احلكم العظيم :- رمحه اهللا - قال السعدي -

الذي مجع أن من حكم به كاملُ العلم كاملُ العدل كامل احلكمة بشهادة أزكى اخللق وهم 
احلكم الذي هو أعم األحكام وأعدهلا  - واهللا- الرسل على أممهم مع إقرار احملكوم عليه؟" فهذا 

  وأعظمها
له لكمال الفضل والعدل واحلمد والثناء وهناك يسعد أقوام  وهناك يبقى احملكوم عليهم مقرين

  )106( .اهـبالفوز والفالح والعز والنجاح ويشقى أقوام باخلزي والفضيحة والعذاب املهني
                                         

 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -103
/179  (  

هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -104
 )41/  5دمشق( –اإلميان 

  أن تكون يف حمل نصب حال لفعل حمذوف تقديره تصنعون. -العكربي وقبله -أجاز ابن هشام - 105
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -106

179 (  

 



  ) 42يومئذ يود الَذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم اَألرض وال يكْتمونَ اللَّه حديثاً (
  )107إعراب مفردات اآلية (

(إذ) اسم ظريف مبين يف حمل جر مضاف إليه  (يود)،  (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب 
  والتنوين عوض من مجلة حمذوفة أي:

.. (يود) مضارع مرفوع (الذين) اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل (كفروا) .يوم إذ جئنا
(عصوا) مثل كفروا، والبناء على .فعل ماض مبين على الضم (الواو) عاطفة  .. والواو فاعل 

(لو) حرف  (الرسول) مفعول به منصوب  الضم املقدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني 
(تسوى) مضارع مبين هول مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على ، »108«مصدري 

األلف (الباء) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (تسوى)، (األرض) نائب فاعل 
  مرفوع. واملصدر املؤول (لو تسوى م األرض) يف حمل نصب مفعول به عامله يود.

.. والواو فاعل (اللّه) لفظ .تمون) مضارع مرفوع(ال) نافية (يك -أو استئنافية -(الواو) عاطفة
  اجلاللة مفعول به أول (حديثا) مفعول به ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
  )يومئذ يود الَذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم اَألرض وال يكْتمونَ اللَّه حديثاً(
أي: لو سويت م األرض وصاروا هم واألرض  يف بياا ما خمتصره:- اهللا رمحه - قال البغوي-

  شيئًا واحدا.
وقال قتادة وأبو عبيدة: يعين لو خترقت األرض فساخوا فيها وعادوا إليها مث تسوى م، أي: 

  عليهم األرض.
ابا فتسوى ن وقال الكليب: يقول اهللا عز وجل للبهائم والوحوش والطري والسباع: كُونوا تر

األرض، فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان ترابا كما قال اهللا تعاىل: "ويقولُ الكافر يا ليتين 
  .) 40كنت ترابا"( النبأ 

{ وال يكْتمونَ اللَّه حديثًا } قال عطاء: ودوا لو تسوى م األرض :- رمحه اهللا–مت أضاف  
أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وال نعته. وقال اآلخرون: بل هو كالم  وأم مل يكونوا كَتموا

                                         
مؤسسة  هـ) نشر : دار الرشيد1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -107

 )43/  5دمشق( –اإلميان 
جيوز أن يكون (لو) حرف امتناع المتناع، وجوابه حمذوف تقديره لسروا بذلك، ومفعول يود حمذوف - 108

  تقديره تسوية األرض م: دل عليه قوله: لو تسوى م األرض

 



مستأنف، يعين: وال يكتمون اهللا حديثا ألن ما عملوا ال خيفى على اهللا وال يقدرون على 
 اهـكتمانه. وقال الكليب ومجاعة: { وال يكْتمونَ اللَّه حديثًا } ألن جوارحهم تشهد عليهم.

)109(  
ي أَيها الَذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ وال جنباً إالَّ عابِرِيا 

 متسالم أَو طائالغ ننكُم مم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مِسلُوا وإن كُنتتغى تتبِيلٍ حس
فُواًالنكَانَ ع إنَّ اللَّه يكُمدوأَي كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صممياًء فَتوا مجِدت اَء فَلَمس 

  )43غَفُوراً (
  )110إعراب مفردات اآلية (

(أي) منادى نكرة مقصود مبين على الضم يف حمل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
وصول مبين يف حمل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبين على (الذين) اسم م

  ...الضم
(تقربوا) فعل مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون (ال) ناهية جازمة  .. .والواو فاعل 

والواو فاعل (الصالة) مفعول به منصوب (الواو) حالية (أنتم) ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ 
(حىت) حرف غاية وجر  (سكارى) خرب مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف 

.. والواو فاعل .(تعلموا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىت وعالمة النصب حذف النون
.. والواو .، (تقولون) مضارع مرفوع»111«(ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به 

  فاعل والعائد حمذوف.
  ..) يف حمل جر متعلق ب (تقربوا)..واملصدر املؤول (أن تعلموا

(أنتم سكارى) فهو حال  (جنبا) معطوف على مجلة  (ال) زائدة لتأكيد النفي  (الواو) عاطفة 
، (سبيل) مضاف »112«أيضا (إلّا) أداة استثناء (عابري) مستثىن منصوب وعالمة النصب الياء 

  ».113«إليه جمرور (حىت تغتسلوا) مثل حىت تعلموا 
                                         

 )  217/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -109
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 ) 47/ 5دمشق( –اإلميان 
  أو حرف مصدري، واملصدر املؤول، يف حمل نصب مفعول به أي: تعلموا قولكم. - 111
جيوز أن تكون (إلّا) مبعىن غري، وحينئذ تصبح هي وما بعدها صفة جلنب، وقد ظهر أثر ذلك يف كلمة  - 112

  عابري ... أي ال تقربوا الصالة جنبا مقيمني غري عابري سبيل.
  (حىت) مبعىن إىل أو إلّا- 113

 



  (أن تغتسلوا) يف حمل جر متعلق ب (تقربوا). واملصدر املؤول
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص مبين على السكون يف حمل 

.. و(مت) ضمري اسم كان (مرضى) خرب كنتم منصوب وعالمة النصب الفتحة .جزم فعل الشرط
ق مبحذوف معطوف على املقدرة على األلف، (أو) حرف عطف (على سفر) جار وجمرور متعل

خرب كنتم (أو) مثل األول (جاء) فعل ماض (أحد) فاعل مرفوع (من) حرف جر و(كم) 
ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف نعت ألحد (من الغائط) جار وجمرور متعلق ب (جاء)، (أو) 
مثل ألول (المستم) فعل ماض وفاعله (النساء) مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة (مل) حرف 

(جتدوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النوننفي  .. والواو فاعل (ماء) .وقلب وجزم 
.. .مفعول به منصوب (الفاء) رابطة جلواب الشرط (تيمموا) فعل أمر مبين على حذف النون

، (طيبا) نعت منصوب (الفاء) عاطفة تفريعية »114«والواو فاعل (صعيدا) مفعول به منصوب 
(امسحوا) (امسحوا) مثل تيمموا (بو ، و(كم) ضمري »115«جوه) جار وجمرور متعلق ب 

اجلر الكسرة املقدرة  مضاف إليه (الواو) عاطفة (أيدي) معطوف على وجوه جمرور مثله وعالمة
(اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب  (إنّ) حرف مشبه بالفعل  على الياء و(كم) مضاف إليه 

(غفورا) (كان) فعل ماض ناقص وامسه ضمري مستتر تقدير (عفوا) خرب كان منصوب  ه هو 
  خرب ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
  )يا أَيها الَذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى(
ى تعاىل عباده املؤمنني عن فعل الصالة يف حال  :يف تفسريها -رمحه اهللا -قال ابن كثري -

للجنب، إال أن - وهي املساجد-السكْرِ، الذي ال يدري معه املصلي ما يقول، وعن قربان حملها 
يكون جمتازا من باب إىل باب من غري مكْث وقد كان هذا قبل حترمي اخلمر، كما دل احلديث 

تعاىل{ يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم  الذي ذكرناه يف سورة البقرة، عند قوله
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تالها على عمر، فقال: اللهم  ؛]219كَبِري} اآلية [البقرة: 

بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه اآلية، تالها عليه، فقال: اللهم بني لنا يف اخلمر 
تعاىل{ يا أَيها الَّذين  شافيا. فكانوا ال يشربون اخلمر يف أوقات الصلوات فلما نزل  قولهانا بي

 لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج الماألزو ابصاألنو ِسريالْمو رما الْخموا إِننآم
                                         

  أي: اقصدوا صعيدا طيبا. - 114
  جه.مسح يتعدى بنفسه وباحلرف.. أي: مسح الوجه ومسح بالو - 115

 



[املائدة:   { { فَهلْ أَنتم منتهونَ  } إىل قوله:  ] فقال عمر: انتهينا، 91، 90تفْلحونَ 
  )116(اهـانتهينا.

  حتى تعلَموا ما تقُولُونَ وال جنباً إالَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتِسلُوا) (
{ حتى تعلَموا ما تقُولُونَ وال جنبا } نصب على احلال،  :قوله تعاىل:-رمحه اهللا -قال البغوي-

يعين: وال تقربوا الصالة وأنتم جنب، يقال: رجل جنب وامرأة جنب، ورجال جنب ونساء 
.بنج  

حىت  وأصل اجلنابة: البعد وسمي جنبا ألنه يتجنب موضع الصالة، أو انبته الناس وبعده منهم،
  يغتسلَ.

} اختلفوا يف معناه، فقالوا: إال أن تكونوا  { إِال عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتِسلُوا  قوله تعاىل: 
مسافرين وال جتدون املاء فتيمموا، منع اجلنب من الصالة حىت يغتسل إال أن يكون يف سفر وال 

  ن جبري وجماهد رضي اهللا عنهم.جيد ماء فيصلي بالتيمم، وهذا قول علي وابن عباس وسعيد ب
 40-وقال اآلخرون: املراد من الصالة موضع الصالة، كقوله تعاىل: "وبيع وصلَوات"( احلج 

)، ومعناه: ال تقربوا املسجد وأنتم جنب إال جمتازين فيه للخروج منه، مثل أن ينام يف املسجد 
قه عليه، فيمر فيه وال يقيم وهذا قول فيجنب أو تصيبه جنابة واملاء يف املسجد أو يكون طري

عبد اهللا بن مسعود وسعيد بن املسيب والضحاك واحلسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك 
يف أنّ قوما من األنصار كانت أبوام يف املسجد فتصيبهم اجلنابة وال ماَء عندهم وال ممر هلم إال 

  )117( املسجد، فرخص هلم يف العبور.اهـ
كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منكُم من الغائط أَو المستم النساَء فَلَم تجِدوا  ( وإن

  ماًء فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم إنَّ اللَّه كَانَ عفُواً غَفُور)
فأباح التيمم للمريض ما نصه: –اهللا  رمحه-قالية بياناً شافياً تفسريه لآل السعدي يفذكر -

مطلقًا مع وجود املاء وعدمه، والعلة املرض الذي يشق معه استعمال املاء، وكذلك السفر فإنه 
  مظنة فقد املاء، فإذا فقده املسافر أو وجد ما يتعلق حباجته من شرب وحنوه، جاز له التيمم.

ببول أو غائط أو مالمسة النساء، فإنه يباح له التيمم إذا مل جيد وكذلك إذا أحدث اإلنسان 
املاء، حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم اآلية. واحلاصل: أن اهللا تعاىل أباح التيمم يف 

  حالتني:
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  حال عدم املاء، وهذا مطلقا يف احلضر والسفر، وحال املشقة باستعماله مبرض وحنوه.
قوله: { أَو المستم النساَء } هل املراد بذلك: اجلماع فتكون اآلية  واختلف املفسرون يف معىن

نصا يف جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك األحاديث الصحيحة؟ أو املراد بذلك جمرد 
اللمس باليد، ويقيد ذلك مبا إذا كان مظنة خروج املذي، وهو املس الذي يكون لشهوة فتكون 

  لوضوء بذلك؟اآلية دالة على نقض ا
واستدل الفقهاء بقوله: { فَلَم تجِدوا ماًء } بوجوب طلب املاء عند دخول الوقت، قالوا: ألنه 
ال يقال: "مل جيد" ملن مل يطلب، بل ال يكون ذلك إال بعد الطلب، واستدل بذلك أيضا على أن 

له: { فَلَم تجِدوا ماًء } املاء املتغري بشيء من الطاهرات جيوز بل يتعني التطهر به لدخوله يف قو
  وهذا ماء. ونوزع يف ذلك أنه ماء غري مطلق ويف ذلك نظر.

ويف هذه اآلية الكرمية مشروعية هذا احلكم العظيم الذي امنت به اهللا على هذه األمة، وهو 
مشروعية التيمم، وقد أمجع على ذلك العلماء وهللا احلمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، 
وهو كل ما تصاعد على وجه األرض سواء كان له غبار أم ال وحيتمل أن خيتص ذلك بذي 

  هللا قال: { فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه } وما ال غبار له ال ميسح به.الغبار ألن ا
وقوله: { فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم } هذا حمل املسح يف التيمم: الوجه مجيعه واليدان إىل 

احدة، الكوعني، كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة و
  كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم اجلنب كتيمم غريه، بالوجه واليدين.

  :-اهللا رمحه-وأضاف
مث ختم اآلية بقوله: { إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا } أي: كثري العفو واملغفرة لعباده املؤمنني، 

  ى العبد امتثاله، فيحرج بذلك.بتيسري ما أمرهم به، وتسهيله غاية التسهيل، حبيث ال يشق عل
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه األمة بشرع طهارة التراب بدل املاء، عند تعذر استعماله. 
ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبني باب التوبة واإلنابة ودعاهم إليه ووعدهم مبغفرة ذنوم. 

يه ال يشرك به شيئا، ألتاه ومن عفوه ومغفرته أن املؤمن لو أتاه بقراب األرض خطايا مث لق
  )118( اهـبقراا مغفرة.

  ) 44أَلَم تر إلَى الَذين أُوتوا نصيباً من الكتابِ يشترونَ الضاللَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ (
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  )119إعراب مفردات اآلية (
(تر) مضارع جمزوم (مل) حرف نفي وجزم وقلب  وعالمة اجلزم حذف  (اهلمزة) لالستفهام 

حرف العلة، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (إىل) حرف جر (الذين) اسم موصول مبين يف 
(أوتوا) فعل ماض مبين للمجهول مبين على  (تر) بتضمينه معىن تنظر  حمل جر متعلق ب 

.. والواو نائب فاعل (نصيبا) مفعول به منصوب (من الكتاب) جار وجمرور متعلق بنعت .الضم
(يشترون) مضارع مرفوع والواو فاعل (الضاللة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة لنصيب 

(أن) حرف مصدري ونصب (تضلوا) مضارع منصوب وعالمة النصب  (يريدون) مثل يشترون
  والواو فاعل (السبيل) مفعول به منصوب. ...حذف النون

  روائع البيان والتفسري
) ينإلَى الَذ رت بِيلَأَلَملُّوا السضونَ أَنْ ترِيداللَةَ ويونَ الضرتشابِ يتالك نيباً مصوا نأُوت(  
والصواب من القول يف ذلك:  :يف بياا إمجاالً ما خمتصره -رمحه اهللا- قال أبو جعفر الطربي -

"اخلرب" و "إىل الذين أوتوا نصيبا". وذلك أن  "العلم" ال جيليان أمل تر بقلبك، يا حممد، علما  
  رؤية، ولكنه رؤية القلب بالعلم. فذلك كما قلنا فيه. 

الذين أوتوا نصيبا من الكتاب"، فإنه يعين: إىل الذين أعطوا حظَّا من  وأما تأويل قوله:"إىل
كتاب اهللا فعلموه وذكر أن اهللا عىن بذلك طائفة من اليهود الذين كانوا حوالَي مهاجر رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم.
ونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ } يف بيان قوله تعايل{ يشترونَ الضاللَةَ ويرِيد -رمحه اهللا - أضافمث  -

يعين جل ثناؤه بقوله:"يشترون الضاللة"، اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، خيتارون  :فقال
الضاللة  وذلك: األخذ على غري طريق احلق، وركوب غري سبيل الرشد والصواب، مع العلم 

ترائهم الضاللة: مقامهم على منهم بقصد السبيل ومنهج احلق. وإمنا عىن اهللا بوصفهم باش
التكذيب مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وتركهم اإلميان به، وهم عاملون أنّ السبيل احلق اإلميانُ 

  )120(اهـوتصديقه مبا قد وجدوا من صفته يف كتبهم اليت عندهم. به،
  ) 45واللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللَّه ولياً وكَفَى بِاللَّه نصرياً (

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -119

 ) 45/ 5دمشق( –اإلميان 
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  )121إعراب مفردات اآلية (
(الواو) استئنافية (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (أعلم) خرب مرفوع (بأعداء) جار وجمرور 

عل ماض مبين على الفتح متعلق ب (أعلم) و(كم) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة (كفى) ف
 -املقدر (الباء) زائدة (اهللا) لفظ اجلاللة جمرور لفظا مرفوع حملّا فاعل كفى (وليا) متييز منصوب

  أو حال. (الواو) عاطفة (كفى باهللا نصريا) مثل املتقدمة.
  روائع البيان والتفسري

  )بِاللَّه نصرياًواللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللَّه ولياً وكَفَى (
أي: هو يعلم م وحيذركم منهم { وكَفَى بِاِهللا وليا وكَفَى بِاِهللا نصريا } أي: كفى به وليا  -

  )122(ملن جلأ  إليه ونصريا ملن استنصره.قاله ابن كثري يف تفسريه.اهـ
سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا  من الَذين هادوا يحرفُونَ الكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ

لَّهم  لَياً بِأَلِْسنتهِم وطَعناً في الدينِ ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيراً
  ) 46نَ إالَّ قَليالً (وأَقْوم ولَكن لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَال يؤمنو

  )123إعراب مفردات اآلية (
ملبتدأ مقدر تقديره قوم » 125«متعلق مبحذوف خرب مقدم » 124«(من الذين) مثل إىل الذين 

  ...(هادوا) فعل ماض مبين على الضم
(حيرفون) مثل يشترون  (عن مواضع) جار »126«والواو فاعل  (الكلم) مفعول به منصوب   ،

إليه (الواو) عاطفة (يقولون) مثل يشترون،  (حيرفون)، و(اهلاء) ضمري مضافوجمرور متعلق ب 
.. و(نا) ضمري فاعل (الواو) عاطفة (عصينا) مثل مسعنا .(مسعنا) فعل ماض مبين على السكون

(الواو) عاطفة (امسع) فعل أمر دعائي، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (غري) حال منصوبة 

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : انظر اجلدول يف -121

 )49/  5دمشق( –اإلميان 
  ) 323/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -122
: دار الرشيد مؤسسة  هـ) نشر1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -123

 )50/  5دمشق( –اإلميان 
  ) السابقة.44يف اآلية ( - 124
  أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم، وحينئذ تصبح مجلة حيرفون يف حمل نصب حال من فاعل هادوا. - 125
  ) السابقة.44يف اآلية ( - 126

 



، (الواو) عاطفة (راع) فعل أمر دعائي مبين »127«ضاف إليه جمرور من فاعل امسع (مسمع) م
على حذف حرف العلة و(نا) ضمري مفعول به، والفاعل أنت (ليا) حال منصوبة بتأويل مشتق 
أي الوين ألسنتهم (بألسنة) جار وجمرور متعلق باملصدر (ليا) و(هم) ضمري متصل يف حمل جر 

، (يف الدين) جار »128«وف على (ليا) منصوب مثله مضاف إليه (الواو) عاطفة (طعنا) معط
(أنّ) حرف مشبه بالفعل  (لو) شرط غري جازم  (الواو) استئنافية  (طعنا).  وجمرور متعلق ب 
للتوكيد و(هم) ضمري يف حمل نصب اسم أنّ (قالوا) مثل هادوا (مسعنا وأطعنا وامسع) مثل مسعنا 

عائي و(نا) ضمري مفعول به والفاعل ضمري وعصينا وامسع (الواو) عاطفة (انظر) فعل أمر د
(كان) فعل ماض ناقص، وامسه ضمري مستتر  (الالم) واقعة يف جواب لو  مستتر تقديره أنت 
(الالم) حرف جر و(هم)  (خريا) خرب كان منصوب  تقديره هو يعود إىل هذا التوجيه اإلهلي 

العطف الواو منصوب  ضمري يف حمل جر متعلق ب (خريا)، (أقوم) معطوف على (خريا) حبرف
  مثله، ومنع من التنوين ألنه وصف على وزن أفعل.

..) يف حمل رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت .واملصدر املؤول (أم قالوا
  . .قوهلم

(الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (لعن) فعل ماض و(هم) ضمري مفعول به (اللّه) لفظ 
(لعن) والباء سببية و(هم) مضاف إليه اجلاللة فاعل مرفوع (بكفر ) جار وجمرور متعلق ب 

.. والواو فاعل (إلّا) أداة حصر (قليال) .(الفاء) تعليلية (ال) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع
  أي: ال يؤمنون إال إميانا قليال.» 129«مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته 

  روائع البيان والتفسري
) ينالَذ نمهعاضون مع مفُونَ الكَلرحوا يادعٍ  همسم رغَي عما واسنيصا وعنعمقُولُونَ سوي

  )وراعنا لَياً بِأَلِْسنتهِم وطَعناً في الدينِ
الذين هادوا حيرفون الكلم"،  ولقوله جل ثناؤه:"من :-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

 وجهان من التأويل.

                                         
هذا الكالم دعاء موجه، وهو حبسب الظاهر دعاء له وحبسب الباطن دعاء عليه ففي الظاهر امسع غري مسمع  - 127

  مكروها، ويف الباطن امسع غري مسمع خريا أو ال مسعت، دعوا عليه باملوت أو بالصمم.
  أجاز الزخمشري نصب (ليا) على أنه مفعول ألجله ومثله (طعنا) . - 128
م على االستثناء، ف (قليال) مستثىن من الواو يف يؤمنون، ولن األوىل يف هذا النوع من وجه بعضهم الكال - 129

  االستثناء االتباع على البدلية أي برفع لفظ قليل.

 



أحدمها: أن يكون معناه:"أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب" "من الذين هادوا حيرفون 
الكلم"، فيكون قوله:"من الذين هادوا" من صلة"الذين". وإىل هذا القول كانت عامة أهلِ 

  ذين هادوا حيرفون".العربية من أهل الكوفة يوجهون قوله:"من ال
واآلخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يحرف الكلم عن مواضعه، فتكون"من" 
حمذوفة من الكالم، اكتفاء بداللة قوله:"من الذين هادوا"، عليها. وذلك أن"من" لو ذكرت يف 

"منا من يقول ذلك، الكالم كانت بعضا ل"من"، فاكتفى بداللة"من"، عليها. والعرب تقول:
 "نن" اكتفاء بداللة"منا ال يقوله"،  مبعىن: منا من يقول ذاك، ومنا من ال يقوله فتحذف"موم

  عليه
والقول الذي هو أوىل بالصواب عندي يف ذلك: قول من قال: قوله:"من  :-رمحه اهللا-مث قال

ن مجيعا والصفتني، من صفة الذين هادوا"، من صلة"الذين أوتوا نصيبا من الكتاب"، ألن اخلربي
نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين وصف اهللا صفتهم يف قوله:"أمل تر إىل الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب". وبذلك جاء تأويلُ أهل التأويل، فال حاجة بالكالم  إذ كان األمر كذلك  

  )130(اهـأن يكون فيه متروك.إىل 
بتغيري { يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه } إما :- بياا ما نصهيف  -رمحه اهللا -السعدي وأضاف -

اللفظ أو املعىن، أو مها مجيعا. فمن حتريفهم ترتيل الصفات اليت ذكرت يف كتبهم اليت ال تنطبق 
وال تصدق إال على حممد صلى اهللا عليه وسلم على أنه غري مراد ا، وال مقصود ا بل أريد ا 

  تمام ذلك.غريه، وك
فهذا حاهلم يف العلم أشر حال، قلبوا فيه احلقائق، ونزلوا احلق على الباطل، وجحدوا لذلك 

 احلق، وأما حاهلم يف العمل واالنقياد فإم
} أي: مسعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد و{   يقُولون سمعنا وعصينا 

والشرود عن االنقياد، وكذلك خياطبون الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن 
األدب فيقولون: { اسمع غَير مسمعٍ } قصدهم: امسع منا غري مسمع ما حتب، بل مسمع ما 

ملا كان حمتمال - ره، { وراعنا } قصدهم بذلك الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ تك
أنه يروج على اهللا وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون  -لغري ما أرادوا من األمور
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به ألسنتهم إىل الطعن يف الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال: { 
  )131( اهـ.لَيا بِأَلِْسنتهِم وطَعنا في الدينِ }

 موأَقْو مراً لَّهيا لَكَانَ خنوانظُر عما واسنا وأَطَعنعمقَالُوا س مهأَن ولَو ) مبِكُفْرِه اللَّه مهنن لَّعولَك
  )فَال يؤمنونَ إالَّ قَليالً

- نلَكأي أعدل وأصوب، { و { مأَقْوو ما لَهريلَكَانَ خ } ،نااعأي: انظر إلينا مكان قوهلم ر
لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَال يؤمنونَ إِال قَليال } إال نفرا قليال منهم، وهو عبد اهللا بن سالم ومن 

  )132( ه.اهـيف تفسري–رمحه اهللا  - أسلم معه منهم.قاله البغوي
نردها يا أَيها الَذين أُوتوا الكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِّما معكُم من قَبلِ أَن نطْمس وجوهاً فَ

  )47علَى أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمر اللَّه مفْعوالً (
  )133إعراب مفردات اآلية (

.. والواو .للمجهول مبين على الضم ، (أوتوا) فعل ماض مبين»134«(يأيها الذين) مر إعراا 
(آمنوا) فعل أمر مبين على حذف النون (الكتاب) مفعول به منصوب  .. والواو .نائب فاعل 

نز) (آمنوا)،  (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب  (الباء) حرف جر  لنا) فعل فاعل 
ماض وفاعله (مصدقا) حال منصوبة من العائد (الالم) حرف جر (ما) اسم موصول مبين يف 

(مصدقا)  (مع) ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف صلة ما »135«حمل جر متعلق ب   ،
(أن) حرف مصدري  (آمنوا)،  (من قبل) جار وجمرور متعلق ب  و(كم) ضمري مضاف إليه 

(نطمس) مضارع منصوب،  (وجوها) ونصب  والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن للتعظيم 
  مفعول به منصوب.

  ..) يف حمل جر بإضافة قبل إليه..واملصدر املؤول (أن نطمس
(نرد) مضارع منصوب معطوف على فعل نطمس و(ها) ضمري مفعول به،  (الفاء) عاطفة 

إليه (أو) حرف والفاعل حنن (على أدبار) جار وجمرور متعلق ب (نرد)، و(ها) ضمري مضاف 
                                         

 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -رمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الك -131
/180  (  

 ) 230/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -132
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-133

 ) 54 5دمشق( –اإلميان 
  ) من هذه السورة.43يف اآلية ( - 134
  أو الالزم زائدة للتقوية، واالسم املوصول يف حمل نصب مفعول به السم الفاعل (مصدقا) . - 135

 



، (ما) حرف مصدري (لعنا) مثل نزلنا »136«عطف (نلعنهم) مثل نردها (الكاف) حرف جر 
  (أصحاب) مفعول به منصوب (السبت) مضاف إليه جمرور.

..) يف حمل جر بالكاف متعلق مبحذوف مفعول مطلق أي نلعنهم لعنا .واملصدر املؤول (ما لعنا
  كلعن أصحاب السبت.

فية (كان) فعل ماض ناقص (أمر) اسم كان مرفوع (اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه (الواو) استئنا
  جمرور (مفعوال) خرب كان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
  )ما معكُم يا أَيها الَذين أُوتوا الكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِّ(
تعاىل أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول  يأمر:-رمحه اهللا–قال السعدي -

حممد صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل اهللا عليه من القرآن العظيم، املهيمن على غريه من الكتب 
  السابقة اليت قد صدقها، فإا أخربت به فلما وقع املخرب به كان تصديقا لذلك اخلرب.

بعضها دون بعض  الكتبآن فإم مل يؤمنوا مبا يف أيديهم من وأيضا فإم إن مل يؤمنوا ذا القر
  )137( دعوى باطلة ال ميكن صدقها.اهـ

 )لِ أَن نن قَبامارِهبلَى أَدا عهدروهاً فَنوج سطْم(  
  واختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك.:- رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -

  إياها": حموه آثارها حىت تصري كاألقْفَاء. بعضهم: "طمسهفقال 
بذكر وقال آخرون: معىن ذلك أن نطمس أبصارها فنصيرها عمياء، ولكن اخلرب خرج 

  "، واملراد به بصره "فنردها على أدبارها"، فنجعل أبصارها من قبل أقفائها."الوجه
  - رمحهما اهللا-عباس وعطية العويف بذلك: كابنقال  ممن- اهللارمحه -ذكرو

قبل أن نعمي قوما عن احلق "فنردها على أدبارها"، يف الضاللة  ذلك منوقال آخرون: بل معىن 
  والكفر.

  - اهللا تعايل رمحهم- والسديواحلسن  دكمجاه بذلك:قال  ممن- اهللارمحه -وذكر
 ذلك:بن قال ممذكر . ول أن نطمس وجوها"، فنمحو أثارهاقب ذلك: "منوقال آخرون: معىن 

  -اهللا رمحه -زيدك
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  قبل أن نطمس وجوها"، فنمحو أثارها ذلك: "منوقال آخرون: معىن 
"فنردها على أدبارها"، بأن جنعل الوجوه منابت الشعر، كما وجوه القردة منابت  ونسويها 
للشعر، ألن شعور بين آدم يف أدبار وجوههم. فقالوا: إذا أنبت الشعر يف وجوههم، فقد ردها 

  على أدبارها، بتصيريه إياها كاألقفاء وأدبار الوجوه. 
قبل أن نطمس  قوله: "منلك بالصواب، قولُ من قال: معىن قال أبو جعفر: وأوىل األقوال يف ذ

وجوها"، من قبل أن نطمس أبصارها ومنحو آثارها فنسويها كاألقفاء "فنردها على أدبارها"، 
فنجعل أبصارها يف أدبارها، يعين بذلك: فنجعل الوجوه يف أدبار الوجوه، فيكون معناه: فنحول 

  ، كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك.القهقريفيمشون  الوجوه أقْفاًء واألقفَاء وجوها،
وإمنا قلنا ذلك أوىل بالصواب: ألن اهللا جل ثناؤه خاطب ذه اآلية اليهود الذين وصف صفتهم 

ة"، مث حذرهم جل ثناؤه تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضالل بقوله: "أمل
أمنوا مبا نزلنا مصدقًا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها  أيها الذين أوتوا الكتاب بقوله:"يا

فنردها على أدبارها" اآلية، بأسه وسطوته وتعجيل عقابه هلم، إن هم مل يؤمنوا مبا أمرهم 
  )138( اهـباإلميان به. وال شك أم كانوا ملا أمرهم باإلميان به يومئذ كفارا.

حا أَصنا لَعكَم مهنلْعن والً)( أَوفْعم اللَّه روكَانَ أَم تبالس اب  
مل يبني هنا  ،أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت :قوله تعاىل :-رمحه اهللا-قال الشنقيطي-

ولكنه بني يف غري هذا املوضع أن لعنه هلم هو مسخهم قردة ومن  ،كيفية لعنه ألصحاب السبت
ولقد علمتم الذين اعتدوا { :وذلك قوله تعاىل ،مسخه اهللا قردا غضبا عليه ملعون بال شك

فلما عتوا عن ما وا { :وقوله ،]65 \ 2[}منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني 
واالستدالل على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه  ،]166 \ 7[}عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئني 

اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل  قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند{ :عليه يف قوله
كما قاله  ،ال يفيد أكثر من مغايرته للمسخ يف تلك اآلية ،]60 \ 5[ }منهم القردة واخلنازير

والرجل الذي طرده  ،الطرد واإلبعاد :وهو ظاهر واللعنة يف اللغة» تفسريه«يف )139(األلوسي
  :ومنه قول الشاعر ،قومه وأبعدوه جلناياته تقول له العرب رجل لعني
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  .. مقام الذئب كالرجل اللعني.ذعرت به القطا ونفيت عنه
ومعلوم أن املسخ من أكرب أنواع  ،الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا :اللعنة :ويف اصطالح الشرع

  )140(اهـ..الطرد واإلبعاد
يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إثْماً إنَّ اللَّه ال يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن 

  )48عظيماً (
  )141إعراب مفردات اآلية (

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (ال) نافية (يغفر) مضارع مرفوع 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يشرك) مضارع مبين للمجهول 

ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود إىل اإلشراك أو اإلله املعبود املفهوم من  وبمنص
  سياق اآلية (الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يشرك).

  واملصدر املؤول (أن يشرك به) يف حمل نصب مفعول به عامله يغفر، أي ال يغفر اإلشراك به.
األول (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به (دون) ظرف  (الواو) عاطفة (يغفر) مثل

(ذلك) اسم إشارة مبين يف حمل جر مضاف إليه .. .مكان منصوب متعلق مبحذوف صلة ما 
(من) اسم موصول مبين يف حمل جر  (الالم) حرف جر  و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب 

 -مستتر تقديره هو (الواو) استئنافية متعلق ب (يغفر)، (يشاء) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري
(من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ (يشرك) مضارع جمزوم فعل الشرط،  - أو عاطفة

والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (باهللا) جار وجمرور متعلق ب (يشرك)، (الفاء) رابطة جلواب 
(افترى) فعل ماض مبين على الفتح املق (قد) حرف حتقيق  در على األلف، والفاعل الشرط 

                                                                                                                     
رمه السلطان شهرا وأك 21هـ إىل املوصل، فاالستانة، ومر مباردين وسيواس، فغاب  1262للعلم. مث سافر (سنة 

عبد ايد. وعاد إىل بغداد يدون رحالته ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمر إىل أن توىف. من كتبه 
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  خمتصرا وبتصرف يسري. )7/176األعالم للزركلي (
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(عظيما) نعت  (إمثا) مفعول به منصوب بتضمني افترى معىن اقترف  ضمري مستتر تقديره هو 
  منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ثْماً إنَّ اللَّه ال يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إ(

  )عظيماً
ما خيرب تعاىل: أنه ال يغفر ملن أشرك به أحدا من املخلوقني، ويغفر :-رمحه اهللا -قال السعدي -

من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت دون الشرك 
  حكمته مغفرته.

كاحلسنات املاحية واملصائب فالذنوب اليت دون الشرك قد جعل اهللا ملغفرا أسبابا كثرية، 
املكفرة يف الدنيا، والربزخ ويوم القيامة، وكدعاء املؤمنني بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعني. 

  ومن فوق ذلك كله رمحته اليت أحق ا أهل اإلميان والتوحيد.
وهذا خبالف الشرك فإن املشرك قد سد على نفسه أبواب املغفرة، وأغلق دونه أبواب الرمحة، 

{ من  فال تنفعه الطاعات من دون التوحيد، وال تفيده املصائب شيئا، وما هلم يوم القيامة 
  شافعني * وال صديقٍ حميمٍ }.

وهلذا قال تعاىل { ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْما عظيما } أي افترى جرما كبريا وأي ظلم 
الناقص من مجيع الوجوه الفقري بذاته من كل وجه الذي من تراب - أعظم ممن سوى املخلوق 

باخلالق لكل  -نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا-فضال عمن عبده  -ال ميلك لنفسه
شيء الكامل من مجيع الوجوه الغين بذاته عن مجيع خملوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء 

   إال فمنه تعاىل فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟واملنع الذي ما من نعمة باملخلوقني
 اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هوهلذا حتم على صاحبه باخللود بالعذاب وحرمان الثواب { إِن

لشرك علَيه الْجنةَ ومأْواه النار } وهذه اآلية الكرمية يف حق غري التائب وأما التائب فإنه يغفر له ا
 نطُوا مقْنال ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عإِنَّ فما دونه كما قال تعاىل { قُلْ ي اللَّه ةمحر

  )142( اهـاللَّه يغفر الذُّنوب جميعا } أي ملن تاب إليه وأناب.
به ذكر يف هذه اآلية الكرمية أنه تعاىل ال يغفر اإلشراك  :بياناً فقال -رمحه اهللا-الشنقيطيوزاد -

  وأنه يغفر غري ذلك ملن يشاء وأن من أشرك به فقد افترى إمثا عظيما.
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وذكر يف مواضع أخر: أن حمل كونه ال يغفر اإلشراك به إذا مل يتب املشرك من ذلك، فإن تاب 
فإن االستثناء  ،]70 \ 25[اآلية }إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا {غفر له كقوله: 

وما عطف عليه ; ألن معىن  ،]68 \ 25[ }والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر{راجع لقوله: 
قل للذين كفروا {] وقوله: 68 \ 25اآلية [ }ومن يفعل ذلك يلق أثاما{الكل مجع يف قوله:

أشرك باهللا قد أن من {وذكر يف موضع آخر:  .]38 \ 8[ }إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف
ن اهللا ال يغفر أن إ{عن احلق، وهو قوله يف هذه السورة الكرمية أيضا:  }ضل ضالال بعيدا

 ،]116 \ 4[ }يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا
قد حرم إنه من يشرك باهللا ف{وصرح بأن من أشرك باهللا فاجلنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: 

ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من {وقوله:  ،}اهللا عليه اجلنة ومأواه النار 
  .]50 \ 7[ }املاء أو مما رزقكم اهللا قالوا إن اهللا حرمهما على الكافرين

ومن يشرك باهللا فكأمنا خر {وذكر يف موضع آخر أن املشرك ال يرجى له خالص، وهو قوله: 
وصرح يف موضع  ،]31 \ 22[ }تخطفه الطري أو وي به الريح يف مكان سحيقمن السماء ف

 \ 31[ }إن الشرك لظلم عظيم{آخر: بأن اإلشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: 
13 [  

وذكر يف موضع آخر أن األمن التام واالهتداء، إمنا مها ملن مل يلبس إميانه بشرك، وهو قوله: 
  )143(اهـ.]82 \ 6[}هلم األمن وهم مهتدون الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك {

  )49أَلَم تر إلَى الَذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشاُء وال يظْلَمونَ فَتيالً (
  )144إعراب مفردات اآلية (

.. والواو فاعل (أنفس) مفعول .(يزكّون) مضارع مرفوع، »145«(أمل تر إىل الذين) مر إعراا 
به منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه (بل) حرف إضراب عن تزكيتهم أنفسهم، وابتداء (اللّه) 
لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (يزكي) مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء، 

بين يف حمل نصب مفعول به (يشاء) والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (من) اسم موصول م
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مضارع مرفوع، والفاعل هو (الواو) عاطفة (ال) نافية (يظلمون) مضارع مبين للمجهول 
.. والواو نائب فاعل (فتيال) مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي ظلما قدر .مرفوع
  منصوب.الفتيل، 

  روائع البيان والتفسري
) ينإلَى الَذ رت يالًأَلَمونَ فَتظْلَماُء وال يشن يكِّي مزي لِ اللَّهب مهكُّونَ أَنفُسزي(  
هذا تعجيب من اهللا لعباده، وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من :- رمحه اهللا - قال السعدي -

اليهود والنصارى، ومن حنا حنوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه. وذلك أن اليهود 
: { نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه } ويقولون: { لَن يدخلَ الْجنةَ إِال من كَانَ هودا والنصارى يقولون

أَو نصارى } وهذا جمرد دعوى ال برهان عليها، وإمنا الربهان ما أخرب به يف القرآن يف قوله: { 
فَلَه ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مونَ }  بنزحي مال هو هِملَيع فوال خو هبر دنع هرأَج

فهؤالء هم الذين زكاهم اهللا وهلذا قال هنا: { بلِ اللَّه يزكِّي من يشاُء } أي: باإلميان والعمل 
  الصاحل بالتخلي عن األخالق الرذيلة، والتحلي بالصفات اجلميلة.

 فإم-وحدهموا أنفسهم بزعمهم أم على شيء، وأن الثواب هلم وإن زك-وأما هؤالء فهم 
كذبة يف ذلك، ليس هلم من خصال الزاكني نصيب، بسبب ظلمهم وكفرهم ال بظلم من اهللا 
هلم، وهلذا قال: { وال يظْلَمونَ فَتيال } وهذا لتحقيق العموم أي: ال يظلمون شيئا وال مقدار 

  )146( اهـالذي يفتل من وسخ اليد وغريها.و الفتيل الذي يف شق النواة أ
  )50انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الكَذب وكَفَى بِه إثْماً مبِيناً ( 

  )147إعراب مفردات اآلية (
(انظر) فعل أمر، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (كيف) اسم استفهام مبين يف حمل نصب 

(يفترون) .. .حال (يفترون) مضارع مرفوع (على اللّه) جار وجمرور متعلق ب  والواو فاعل 
، (الواو) استئنافية (كفى) فعل ماض مبين على »149«، (الكذب) مفعول به منصوب »148«
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الفتح املقدر على األلف (الباء) حرف جر زائد و(اهلاء) يف حمل جر يف احملل القريب ويف حمل 
  ، (مبينا) نعت منصوب.»150«رفع فاعل يف احملل البعيد (إمثا) متييز منصوب 

  روائع البيان والتفسري
  )انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الكَذب وكَفَى بِه إثْماً مبِيناً(
يعين بذلك جل ثناؤه: انظر، يا حممد، كيف يفتري  :- رمحه اهللا - أبو جعفر الطربيقال  -

هؤالء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب القائلون: "حنن أبناء اهللا وأحباؤه"، وأنه لن يدخل 
اجلنة إال من كان هودا أو نصارى، الزاعمون أنه ال ذنوب هلم  الكذب والزور من القول، 

"إمثًا فيختلقونه على اهللا "وكفى به"، يقول: وحسب هم بقيلهم ذلك الكذب والزور على اهللا 
  )151(.اهـمبينا"، يعين أنه يبني كذم لسامعيه، ويوضح هلم أم أفَكَةٌ فجرة

 كَفَر يـنلَّذقُولُونَ لوي والطَّاغُوت تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالك نيباً مصوا نأُوت ينإلَى الَذ رت وا أَلَم
  )51أَهدى من الَذين آمنوا سبِيالً ( هؤالِء

  )152إعراب مفردات اآلية (
، (يؤمنون) مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت »153«.. من الكتاب) مر إعراا .(أمل تر

(يؤمنون)، .النون (باجلبت) جار وجمرور متعلق ب  .. والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل 
(يقولون) مثل (الواو) عاطفة (الطاغوت) معطوف  (الواو) عاطفة  على اجلبت جمرور مثله 

يؤمنون (الالم) حرف جر (الذين) موصول مبين يف حمل جر متعلق ب (يقولون)، (كفروا) فعل 
حرف تنبيه (أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل رفع  .. والواو فاعل (ها).ماض مبين على الضم

قدرة على األلف (من الذين) مثل للذين، مبتدأ (أهدى) خرب مرفوع وعالمة الرفع الضمة امل
  متعلق بأهدى (آمنوا) مثل كفروا (سبيال) متييز منصوب عامله أهدى.

   

                                         
  أو حال منصوبة. - 150
 8الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -151

/460  /9763 ( 
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :  انظر اجلدول-152

 ) 60/ 5دمشق( –اإلميان 
  ) من هذه السورة.44يف اآلية ( - 153

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –يف أسباب الرتول  كتابه منقوال من لباب النقول يف-اهللارمحه –الوادعى

عن ابن عباس قال: ملا قدم كعب بن األشرف مكة قالت له  ) 133ص- 5جرير (جابن ذكر 
املنبتر من  )154(قريش أنت خري أهل املدينة وسيدهم، قال: نعم، قالوا أال ترى إىل هذا الصنبور

ة، قال: أنتم خري منه، قومه يزعم أنه خري منا وحنن أهل احلجيج وأهل السدانة، وأهل السقاي
.{رتالْأَب وه انِئَكإِنَّ ش} :قال: فأنزلت  

وأنزلت: {أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت} إىل قوله:  
  )155({فَلَن تجِد لَه نصريا}.
أُوت ينإلَى الَذ رت وا (أَلَمكَفَر يـنلَّذقُولُونَ لوي والطَّاغُوت تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالك نيباً مصوا ن

  هؤالِء أَهدى من الَذين آمنوا سبِيالً)
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنيب صلى اهللا عليه  :يف بياا-رمحه اهللا -قال السعدي -

وسلم واملؤمنني، أن أخالقهم الرذيلة وطبعهم اخلبيث، محلهم على ترك اإلميان باهللا ورسوله، 
والتعوض عنه باإلميان باجلبت والطاغوت، وهو اإلميان بكل عبادة لغري اهللا، أو حكم بغري شرع 

  اهللا.
فدخل يف ذلك السحر والكهانة، وعبادة غري اهللا، وطاعة الشيطان، كل هذا من اجلبت 

عبدة -الطاغوت، وكذلك حملهم الكفر واحلسد على أن فضلوا طريقة الكافرين باهللا و
طريق املؤمنني فقال: { ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا } أي: ألجلهم متلقا هلم ومداهنة،  على- األصنام

} أي: طريقا. فما { هؤالِء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيال  أمسجهم وأشد  وبغضا لإلميان: 
عنادهم وأقل عقوهلم! كيف سلكوا هذا املسلك الوخيم والوادي الذميم؟. هل ظنوا أن هذا 
يروج على أحد من العقالء، أو يدخل عقلَ أحد من اجلهالء، فهل يفَضل دين قام على عبادة 

                                         
  )1/397انظر الصحاح يف اللغة للجوهري(-الرجل الفرد ال ولد له وال أخ.الصنبور: قلت: - 154
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فقال قال اإلمام أمحد حدثين حممد بن  513ص 1) احلديث ذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه ج68-الرتول (ص
رجال الصحيح. إال أن  ، ورجاله428أيب عدي به وأخرجه ابن حبان يف صحيحه كما يف موارد الظمآن ص

  الراجح إرساله كما ذكر يف ختريج تفسري ابن كثري.
  

 



رمات، األصنام واألوثان، واستقام على حترمي الطيبات، وإباحة اخلبائث، وإحالل كثري من احمل
وإقامة الظلم بني اخللق، وتسوية اخلالق باملخلوقني، والكفر باهللا ورسله وكتبه، على دين قام 
على عبادة الرمحن، واإلخالص هللا يف السر واإلعالن، والكفر مبا يعبد من دونه من األوثان 

إقامة العدل واألنداد والكاذبني، وعلى صلة األرحام واإلحسان إىل مجيع اخللق، حىت البهائم، و
والقسط بني الناس، وحترمي كل خبيث وظلم، والصدق يف مجيع األقوال واألعمال، فهل هذا إال 
من اهلذيان، وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقال وإما من أعظمهم عنادا 

  )156( اهـ .ومتردا ومراغمة للحق
  )52يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصرياً (أُولَئك الَذين لَعنهم اللَّه ومن 

  )157إعراب مفردات اآلية (
أوالء مثل األول و(الكاف) حرف خطاب (الذين) موصول يف حمل رفع خرب (لعن) فعل ماض 
و(هم) ضمري مفعول به (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (الواو) استئنافية (من) اسم شرط جازم 

ل به مقدم (يلعن) مضارع جمزوم فعل الشرط وحرك بالكسر اللتقاء مبين يف حمل نصب مفعو
الساكنني (اللّه) مثل السابق (الفاء) رابطة جلواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (جتد) 
مضارع منصوب، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (الالم) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل 

  در أي أحدا.عل جتد، أما األول فمقجر متعلق ب (نصريا) وهو املفعول الثاين لف
  روائع البيان والتفسي

  )أُولَئك الَذين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصرياً(
"، بقوله: "أولئكيعين جل ثناؤه يف بياا إمجاالً ما نصه:  –رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي-

هم هؤالء الذين وصف صفتهم أم أوتوا نصيبا من الكتاب وهم يؤمنون باجلبت والطاغوت، 
لعنهم اهللا"، يقول: أخزاهم اهللا فأبعدهم من رمحته، بإميام باجلبت والطاغوت، وكفرهم  "الذين

وا أهدى من الذين آمن كفروا: "هؤالءباهللا ورسوله عنادا منهم هللا ولرسوله، وبقوهلم للذين 
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ومن يلعن اهللا"، يقول: ومن خيزه اهللا فيبعده من رمحته "فلن جتد له نصريا"، يقول: فلن "سبيال" 
  )158(.اهـجتد له، يا حممد، ناصرا ينصره من عقوبة اهللا ولعنته اليت حتلّ به، فيدفع ذلك عنه
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  ) 53اً (أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإذاً الَّ يؤتونَ الناس نقري 
  )159إعراب مفردات اآلية (

(أم) منقطع مبعىن بل واهلمزة (هلم) مثل له متعلق خبرب مقدم (نصيب) مبتدأ مؤخر مرفوع (من 
(إذا) بالتنوين،  (الفاء) واقعة يف جواب شرط مقدر  امللك) جار وجمرور متعلق بنعت لنصيب 

والواو فاعل (الناس) مفعول به .. .حرف جواب ال حمل له (ال) نافية (يؤتون) مضارع مرفوع
  أول منصوب (نقريا) مفعول به ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
  )أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإذاً الَّ يؤتونَ الناس نقرياً(
يقول تعاىل: { أَم لَهم نصيب من الْملْك }  :يف تفسريها ما نصه -رمحه اهللا -قال ابن كثري -

إنكار، أي: ليس هلم نصيب من امللك  مث وصفهم بالبخل فقال: { فَإِذًا ال ؟! وهذا استفهام 
يؤتونَ الناس نقريا } أي: ألم لو كان هلم نصيب يف امللك والتصرف ملا أعطوا أحدا من الناس 

شيئًا، وال ما ميأل "النقري"، وهو النقطة اليت يف النواة، يف - عليه وسلموال سيما حممدا صلى اهللا-
  قول ابن عباس واألكثرين.

وهذه اآلية كقوله تعاىل { قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذًا ألمسكْتم خشيةَ اإلنفَاقِ 
كم، مع أنه ال يتصور نفاده، وإمنا هو من ]أي: خوف أن يذهب ما بأيدي100} [اإلسراء:

  )160(اهـ]أي: خبيال.100خبلكم وشحكم؛ وهلذا قال: { وكَانَ اإلنسانُ قَتورا } [اإلسراء:
وآتيناهم أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله فَقَد آتينا آلَ إبراهيم الكتاب والْحكْمةَ 

  )54ملْكاً عظيماً (
  )161إعراب مفردات اآلية (

(أم) مثل األول (حيسدون) مثل يؤمنون (الناس) مفعول به منصوب (على) حرف جر (ما) اسم 
(اللّه) لفظ اجلاللة فاعل  (آتاهم) مثل لعنهم  (حيسدون)،  موصول مبين يف حمل جر متعلق ب 
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(من فضل) جار وجمرور متعلق مبح ، »162«ذوف حال من عائد املوصول املقدر مرفوع 
و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (الفاء) تعليلية (قد) حرف حتقيق (آتينا) فعل ماض مبين على 

(إبراهيم) مضاف إليه جمرور .السكون (آل) مفعول به أول منصوب  .. و(نا) ضمري فاعل 
حلكمة) معطوف على وعالمة اجلر الفتحة (الكتاب) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (ا

(ملكا)  (آتينا) مثل األول و(هم) ضمري مفعول به أول  (الواو) عاطفة  الكتاب منصوب مثله 
  مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسري
)هلن فَضم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم(  
" تأويل "الفضلواختلف أهل التأويل يف :بتصرف يسري -اهللا رمحه -قال أبو جعفر الطربي -

حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله".   قوله: "أمالذي أخرب اهللا أنه آتى الذين ذكرهم يف 
  " هو النبوة.ذلك "الفضلفقال بعضهم: 

  .-رمحهما اهللا- وابن جريج بذلك: كقتادةن قال مم- رمحه اهللا–ذكر و
صلى -" الذي ذكر اهللا أنه آتاهم وهو إباحته ما أباح لنبيه حممد ذلك "الفضلوقال آخرون: بل 

"الناس"،  -اهللا عليه وسلم من النساء، ينكح منهن ما شاء بغري عدد. قالوا: وإمنا يعين: بـ 
  ، على ما ذكرت قبل.-صلى اهللا عليه وسلم-حممدا 

  .- رمحه اهللا– والسدي -رضي اهللا عنهما- عباس بذلك: كابنقال  ممن- اهللارمحه -ذكرو
وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب، قولُ قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل: أن  مث قال:

" يف هذا املوضع: النبوة اليت فضل اهللا ا حممدا، وشرف ا العرب، إذ آتاها رجال معىن"الفضل
منهم دون غريهم ملا ذكرنا من أن داللة ظاهر هذه اآلية، تدلّ على أا تقريظٌ للنيب صلى اهللا 

ن عليه وسلم وأصحابه رمحة اهللا عليهم،  على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويج النساء وإ
  )163(اهـهلم ومدح. عباده بتقريظكان من فضل اهللا جل ثناؤه الذي آتاه 

فَقَد آتينا آلَ إبراهيم الكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً)   )  
ما أنعم اهللا به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب  وذلك:ما نصه -رمحه اهللا-قال السعدي-

فإنعامه مل يزل مستمرا على  .وامللك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ "داود" و "سليمان"
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عباده املؤمنني. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر وامللك حملمد صلى اهللا عليه وسلم أفضل 
  )164( اهـ اهللا وأخشاهم له؟اخللق وأجلهم وأعظمهم معرفة ب

  )55فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعرياً (
  )165إعراب مفردات اآلية (

(من) اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ مؤخر (آمن) » 166«(الفاء) عاطفة (منهم) مثل هلم 
وهو العائد (به) مثل له متعلق ب (آمن)، (الواو) فعل ماض، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو، 

(كفى جبهنم سعريا) مثل  (الواو) استئنافية  (منهم من صد عنه) مثل منهم من آمن به  عاطفة 
  ».167«كفى به إمثا 

  روائع البيان والتفسري
  )فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعرياً(
فَمنهم من آمن بِه } أي: ذا اإليتاء وهذا  {نصه: ما  فقال-اهللارمحه - ابن كثريفسرها -

اإلنعام { ومنهم من صد عنه } أي: كفر به وأعرض عنه، وسعى يف صد الناس عنه، وهو 
من منهم ومن جنسهم، أي من بين إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا حممد ولست 

  بين إسرائيل؟.
 { هنع دص نم مهنمو } أي: مبحمد صلى اهللا عليه وسلم { بِه نآم نم مهنفَم } :وقال جماهد

  فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك، وأبعد عما جئتهم به من اهلدى، واحلق املبني.
بِجهنم سعريا } أي: وكفى بالنار عقوبة هلم على كفرهم  وهلذا قال متوعدا هلم: { وكَفَى

  )168(.اهـوعنادهم وخمالفتهم كتب اهللا ورسله
إنَّ الَذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها  

  )56ه كَانَ عزِيزاً حكيماً (ليذُوقُوا العذَاب إنَّ اللَّ
  )169إعراب مفردات اآلية (
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(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب اسم إنّ (كفروا) فعل ماض 
.. والواو فاعل (بآيات) جار وجمرور متعلق ب (كفروا)، و(نا) ضمري مضاف .مبين على الضم

(نصلي) مضارع  (سوف) حرف استقبال  مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء إليه 
  و(هم) ضمري مفعول به أول والفاعل حنن للتعظيم

(كلما) ظرف للزمان منصوب متضمن معىن الشرط متعلق ب  نارا) مفعول به ثان منصوب 
.. و(التاء) للتأنيث (جلود) .، (نضجت) فعل ماض»170«.. وما حرف مصدري .(بدلناهم)

   مضاف إليه.فاعل مرفوع و(هم) ضمري
  واملصدر املؤول (ما نضجت جلودهم) يف حمل جر مضاف إليه.

(ونا) فاعل و(هم) ضمري مفعول به أول وهو على .(بدلنا) فعل ماض مبين على السكون  ..
(جلودا) مفعول به ثان منصوب (غري) نعت جللود » 171«حذف مضاف أي بدلنا جلودهم 

م التعليل (يذوقوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد منصوب مثله و(ها) مضاف إليه (الالم) ال
  .. والواو فاعل (العذاب) مفعول به منصوب..الم التعليل وعالمة النصب حذف النون

  واملصدر املؤول (أن يذوقوا) يف حمل جر بالالم متعلق ب (بدلناهم).
وامسه ضمري (إنّ) مثل األول (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، 

  مستتر تقديره هو (عزيزا) خرب كان منصوب (حكيما) خرب ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسري

إنَّ الَذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها (
ذَابذُوقُوا العيل(  

هذا وعيد من اهللا جل  :يف تفسريها إمجاالً ما خمتصره -رمحه اهللا - جعفر الطربيقال أبو  -
مبا أنزل اهللا على حممد من يهود بين إسرائيل وغريهم من سائر ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم 

الكفار، وبرسوله. يقول اهللا هلم: إن الذين جحدوا ما أنزلت على رسويل حممد صلى اهللا عليه 
ن آيايت  يعين: من آيات ترتيله، ووحي كتابه، وهي دالالته وحججه على صدق حممد وسلم، م

صلى اهللا عليه وسلم  فلم يصدقوا به من يهود بين إسرائيل وغريهم من سائر أهل الكفر به 
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"سوف نصليهم نارا"، يقول: سوف ننضجهم يف نارٍ يصلون فيها  أي يشوون فيها كلما 
ما انشوت ا جلودهم فاحترقت "بدلناهم جلودا غريها"، يعين: نضجت جلودهم"، يقول: كل

  غري اجللود اليت قد نضجت فانشوت
نضجت  : فإن سأل سائل فقال: وما معىن قوله جل ثناؤه:"كلما- رمحه اهللا-قال أبو جعفرمث 

جلودهم بدلناهم جلودا غريها"؟ وهل جيوز أن يبدلوا جلودا غري جلودهم اليت كانت هلم يف 
الدنيا، فيعذَّبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك، فأجز أن يبدلوا أجساما وأرواحا غري أجسامهم 

ن يف وأرواحهم اليت كانت هلم يف الدنيا فتعذّب! وإن أجزت ذلك، لزمك أن يكون املعذبو
اآلخرة بالنار، غري الذين أوعدهم اهللا العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه، وأن يكون الكفار 

  قد ارتفع عنهم العذاب!! قيل: إن الناس اختلفوا يف معىن ذلك.
فقال بعضهم: العذاب إمنا يصل إىل اإلنسان الذي هو غري اجللد واللحم،  وإمنا حيرق اجللد 

مل العذاب. وأما اجللد واللحم، فال يأملان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر ليصل إىل اإلنسان أ
جلده الذي كان له يف الدنيا أو جلد غريه، إذ كانت اجللود غري آملة وال معذَّبة، وإمنا اآلملةُ 
املعذبةُ: النفس اليت تحس األمل، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغري 

ن يخلق لكل كافر يف النار يف كل حلظة وساعة من اجللود ما ال حيصى عدده، مستحيل أ
.وحيرق ذلك عليه، ليصل إىل نفسه أمل العذاب، إذ كانت اجللود ال تألَم  

وقال آخرون: بل اجللود تأمل، واللحم وسائر أجزاء جِرم بين آدم. وإذا أحرق جلده أو غريه من 
ىل مجيعه. قالوا: ومعىن قوله:"كلما نضجت جلودهم بدلناهم أجزاء جسده، وصل أمل ذلك إ

 ،ا تعاد جديدة، واألوىل كانت قد احترقتا غري حمترقة. وذلك أا غريها": بدلناهم جلودجلود
فأعيدت غري حمترقة، فلذلك قيل:"غريها"، ألا غري اجللود اليت كانت هلم يف الدنيا، اليت عصوا 

لك نظري قول العرب للصائغ إذا استصاغته خامتًا من خامت مصوغ،  اهللا وهى هلم. قالوا: وذ
بتحويله عن صياغته اليت هو ا، إىل صياغة أخرى:"صغْ يل من هذا اخلامت خامتًا غريه"، فيكسره 
ويصوغ له منه خامتًا غريه، واخلامت املصوغ بالصياغة الثانية هو األول، ولكنه ملا أعيد بعد كسره 

يل:"هو غريه". قالوا: فكذلك معىن قوله:"كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا خامتًا ق
  احترقت اجللود مث أعيدت جديدة بعد  غريها"، ملا

سرابيلهم، بدلناهم سرابيل من قَطران نضجت جلودهم"،  ذلك: "كلما: معىن وقال آخرون
جِلدة  باإلنسان: "هوكما يقال للشيء اخلاص من القطران هلم جلودا،  غريها. فجعلت السرابيل

ما بني عينيه ووجهه"، خلصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران اليت قال اهللا يف كتابه:( 

 



]، ملا صارت هلم لباسا ال 50سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار ) [سورة إبراهيم: 
جلودا، فقيل: كلما اشتعل القَطران يف أجسامهم واحترق، بدلوا  تفارق أجسامهم، جعلت هلم

سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل النار، فإا ال حتترق،  ألن يف 
حال إعادا  فناَءها، ويف فنائها راحتها. قالوا: وقد أخرب اهللا تعاىل ذكره عنها:  احتراقها إىل

ال خيفف عنهم من عذاا. قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم، ولو جاز أن أم ال ميوتون و
حيترق منها شيء فيفىن مث يعاد بعد الفناء يف النار، جاز ذلك يف مجيع أجزائها. وإذا جاز ذلك، 
وجب أن يكون جائزا عليهم الفناء، مث اإلعادة واملوت، مث اإلحياء، وقد أخرب اهللا عنهم أم ال 

ميوت شيء من أجزاء قالوا: ويف خربه عنهم أم ال ميوتون، دليل واضح أنه ال ميوتون. 
  )172(اهـأجسامهم، واجللود أحد تلك األجزاء.

  ( إنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً)
يف  - رمحه اهللا - قاله السعدي- أي: له العزة العظيمة واحلكمة يف خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.

  )173( اهـتفسريه.
 والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبداً 

  )57لَّهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظالًّ ظَليالً (
  )174إعراب مفردات اآلية (

(آمنوا) فعل ماضي مبين على (الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول  مبين يف حمل رفع مبتدأ 
.. والواو فاعل ومثله (عملوا)، (الصاحلات) مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة .الضم

(جتري) »175«(سندخلهم جنات) مثل سوف نصليهم نارا  ، وعالمة نصب جنات الكسرة 
ت) جار وجمرور متعلق ب مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء (من حت

، و(ها) ضمري مضاف إليه (األار) فاعل مرفوع (خالدين) حال منصوبة من »176«(جتري) 
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(يف) حرف جر و(ها) ضمري يف حمل جر  (ندخلهم)، وعالمة النصب الياء  ضمري املفعول يف 
(هلم) مثل فيها متعلق خبرب مق (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلق خبالدين  دم متعلق خبالدين، 

و(فيها) الثاين متعلق باخلرب احملذوف (أزواج) مبتدأ مؤخر مرفوع (مطهرة) نعت مرفوع (الواو) 
  به ثان منصوب (ظليال) نعت منصوب.، (ظلّا) مفعول »177«عاطفة (ندخلهم) مثل نصليهم 

  روائع البيان والتفسري
)اتنج ملُهخدنس اتحاللُوا الصموا وعنآم ينداً  والَّذا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت

  )لَّهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظالًّ ظَليالً
إخبار عن مآل السعداء يف جنات  خمتصره: هذارمحه اهللا يف بياا إمجاالً ما - ابن كثريقال -

وأين أرادوا، وهم  شاءواها وحماهلا وأرجائها حيث عدن، اليت جتري فيها األار يف مجيع فجاج
  خالدون فيها أبدا، ال حيولون وال يزولون وال يبغون عنها حوال.

مأي: من احليض والنفاس واألذى. واألخالق الرذيلة،  وقوله: { لَه { فيها أَزواج مطَهرةٌ 
  والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس: مطهرة من األقذار واألذى. 

وقوله: { وندخلُهم ظال ظَليال } أي: ظال عميقا كثريا غزيرا طيبا أنيقا.  :- رمحه اهللا - مث قال
  )178(اهـ.}

ه ه يأْمركُم أَن تؤدوا اَألمانات إلَى أَهلها وإذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ إنَّ اللَّإنَّ اللَّ
  )58نِعما يعظُكُم بِه إنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصرياً (

  )179إعراب مفردات اآلية (
اجلاللة اسم إنّ منصوب (يأمر) مضارع مرفوع و(كم) (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ 

ضمري يف حمل نصب مفعول به، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب 
.. والواو فاعل (األمانات) مفعول به .(تؤدوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون

(إىل أهل) جار وجمرور متعلق ب  (تؤدوا)، و(ها) ضمري منصوب وعالمة النصب الكسرة 
  مضاف إليه.

  ».180«واملصدر املؤول (أن تؤدوا) يف حمل نصب مفعول به 
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(الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط متعلق ب (يأمركم) مقدرا 
(حكمتم) فعل ماض وفاعله (بني) ظرف مكان منصوب متعلق ب (حكمتم)، (الناس) مضاف 

  ».181«ن حتكموا) مثل أن (أن تؤدوا) (بالعدل) جار وجمرور متعلق ب (حتكموا) إليه جمرور (أ
  واملصدر املؤول (أن حتكموا) يف حمل نصب مفعول به للفعل املقدر يأمركم.

(إنّ اللّه) مثل األوىل (نعم) فعل ماض جامد إلنشاء املدح، وفاعله ضمري مستتر وجوبا تقديره 
، (يعظ) مضارع مرفوع »182«ل نصب متييز للضمري املستتر هو (ما) نكرة موصوفة مبين يف حم

و(كم) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف 
حمل جر متعلق ب (يعظكم)، واملخصوص باملدح حمذوف تقديره تأدية األمانة واحلكم بالعدل 

وامسه ضمري مستتر تقديره هو (مسيعا) خرب كان (إنّ اللّه) مثل األوىل (كان) فعل ماض ناقص، 
  منصوب (بصريا) خرب ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
إنَّ  إنَّ اللَّه يأْمركُم أَن تؤدوا اَألمانات إلَى أَهلها وإذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ(

  اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصرياً)
اختلف أهل التأويل فيمن عين  :يسري ما خمتصره بتصرف-اهللارمحه -قال أبو جعفر الطربي-

  ذه اآلية. فقال بعضهم: عين ا والة أمور املسلمني.
 بن أسلم وزيد-عنهرضي اهللا -بن أيب طالب بذلك: كعليقال  ممن-اهللارمحه -ذكرو

  -رمحها اهللا-ومكحول
  وقال آخرون: أمر السلطان بذلك: أن يعظوا النساء. 

  رضي اهللا عنهما.-كابن عباس ذلكبقال  ممن- رمحه اهللا-ذكرو
وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مفتاح الكعبة، أمر بردها على 

  طلحة.عثمان بن 
  -رمحهما اهللا-كابن جريج والزهري ذلكبقال  ممن- رمحه اهللا-ذكرو

                                                                                                                     
جيوز أن يكون يف حمل جر حبرف جر حمذوف هو الباء أي بأن تؤدوا ... متعلق ب (يأمر) ، انظر اآلية  - 180

  ) من سورة البقرة.67(
  جيوز أن يكون متعلقا مبحذوف حال من فاعل (حتكموا) أي متمسكني بالعدل أو متلبسني - 181
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  املخصوص باملدح تقديره: نعم الشيء شيء يعظكم ... أو ال حمل هلا صلة املوصول واملخصوص حمذوف.

 



وأوىل هذه األقوال بالصواب يف ذلك عندي، قولُ من قال: هو  بعد الترجيح:-رمحه اهللا- مث قال
خطاب من اهللا والةَ أمور املسلمني بأداء األمانة إىل من ولُوا أمره يف فيئهم وحقوقهم، وما 
ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم يف القضية، والقَسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما 

فأمرهم بطاعتهم،  ،عوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي األمرِ منكُم )وعظ به الرعية يف:( أَطي
  )183(.اهـوأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة

األمانات كل ما ائتمن عليه اإلنسان  :إمجاالً ما نصهتفسريها يف  -رمحه اهللا -السعدي وقال -
وأمر بالقيام به. فأمر اهللا عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، ال منقوصة وال مبخوسة، وال ممطوال 
ا، ويدخل يف ذلك أمانات الواليات واألموال واألسرار؛ واملأمورات اليت ال يطلع عليها إال 

: ألنه ال اهللا. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤمتن أمانة وجب عليه حفظها يف حرز مثلها. قالوا
  ميكن أداؤها إال حبفظها؛ فوجب ذلك.

ويف قوله: { إِلَى أَهلها } داللة على أا ال تدفع وتؤدى لغري املؤمتن، ووكيلُه مبرتلته؛ فلو دفعها 
  لغري را مل يكن مؤديا هلا.

حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ } وهذا يشمل احلكم بينهم يف الدماء واألموال  { وإِذَا
  واألعراض، القليل من ذلك والكثري، على القريب والبعيد، والرب والفاجر، والويل والعدو.
حلدود واملراد بالعدل الذي أمر اهللا باحلكم به هو ما شرعه اهللا على لسان رسوله من ا

  واألحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. 
وملا كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: { إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا } 
وهذا مدح من اهللا ألوامره ونواهيه، الشتماهلا على مصاحل الدارين ودفع مضارمها، ألن شارعها 

  )184( اهـلسميع البصري الذي ال ختفى عليه خافية، ويعلم مبصاحل العباد ما ال يعلمون.ا
فَردوه  يا أَيها الَذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإن تنازعتم في شيٍء

 مولِ إن كُنتسوالر أْوِيالً (إلَى اللَّهت نسوأَح ريخ كرِ ذَلمِ اآلخووالْي ونَ بِاللَّهنمؤ59ت(  
  )185إعراب مفردات اآلية (
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/490 /9839  ( 
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -184

183 (  

 



(الذين) اسم » 186«(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب 
.. .الضمموصول مبين يف حمل نصب نعت ل (أي) أو بدل منه (آمنوا) فعل ماض مبين على 

.. والواو فاعل (اللّه) لفظ اجلاللة مفعول .والواو فاعل (أطيعوا) فعل أمر مبين على حذف النون
به منصوب (الواو) عاطفة (أطيعوا الرسول) مثل أطيعوا اللّه (الواو) عاطفة (أويل) معطوف 

(ا ألمر) على لفظ اجلاللة منصوب مثله وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع املذكر السامل 
مضاف إليه جمرور (من) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف حال من (أويل 
األمر)، (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تنازعتم) فعل ماض مبين على السكون يف حمل 

.. و(مت) ضمري فاعل (يف شيء) جار وجمرور متعلق ب (تنازعتم)، (الفاء) رابطة جلواب .جزم
) مثل أطيعوا و(اهلاء) ضمري مفعول به (إىل اللّه) جار وجمرور متعلق ب (ردوه)، الشرط (ردوا

.. .(الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ اجلاللة جمرور مثله (إن كنتم) مثل إن تنازعتم
(باهللا) جار وجمرور متعلق ب .و(مت) اسم كان (تؤمنون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل 

عطوف على لفظ اجلاللة بالواو جمرور مثله (اآلخر) نعت لليوم جمرور (ذا) (تؤمنون)، (اليوم) م
اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب (خري) خرب املبتدأ مرفوع 

  (أحسن) معطوف على خري بالواو مرفوع مثله (تأويال) متييز منصوب.
  روائع البيان والتفسري

ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماه سبب نزول هذجاء يف 
  ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعي

عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما {يا أَيها الَّذين آمنوا ) 322ص  -9ج(البخاري  قال
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم} قال: نزلت يف عبد اهللا بن حذافة بن قيس إذ 

  )187(.بعثه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف سرية

                                                                                                                     
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -185

 )71/  5دمشق( –اإلميان 
  (ها) للتنبيه ال حمل هلا. - 186
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 187

) احلديث قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه أخرجه بقية اجلماعة إال ابن ماجه. وهو يف املسند 69-68-الرتول (ص
  .148و 147ص 5وابن جرير ج 346وأخرجه ابن اجلارود ص 327ص 1ج

 



عن علي رضي اهللا  )121ص /  9البخاري رمحه اهللا تعاىل (ج : قال اإلمام-رمحه اهللا-مث قال
عنه قال: بعث النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سرية واستعمل عليها رجلًا من األنصار 
وأمرهم أن يطيعوه. فغضب فقال: أليس أمركم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن 

. فجمعوا له. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها فقال: تطيعوين؟ قالوا: بلى. قال: فامجعوا يل حطبا
  ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم ميسك بعضا ويقولون: فررنا إىل النيب صلى اهللا 

عليه وعلى آله وسلم من النار فما زالوا حىت مخدت فسكن غضبه فبلغ النيب صلى اهللا عليه 
  القيامة. الطاعة يف املعروف".وعلى آله وسلم فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم 

(نكُمرِ مي اَألملولَ وأُوسوا الريعوأَط وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَذها أَيي)  
يعين بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ربكم  :-رمحه اهللا-قال أبو جعفر الطربي-

فيما أمركم به وفيما اكم عنه، وأطيعوا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم، فإن يف طاعتكم 
  )188(.اهـإياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تطيعونه ألمر اهللا إياكم بطاعته

بتصرف فقال   } وأُولي اَألمرِ منكُم{ عايليف بيان املقصود بقوله ت -رمحه اهللا-وزاد البغوي-
قال ابن عباس وجابر رضي اهللا عنهم: هم الفقهاء والعلماء   اختلفوا يف { أُولي األمرِ } يسري:

الذين يعلِّمون الناس معالم دينهم، وهو قول احلسن والضحاك وجماهد، ودليله قوله تعاىل: "ولو 
  .) 83-ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لَعلمه الذين يستنبِطٌونه منهم"( النساء 

  : هم األمراء والوالة.)189( وقال أبو هريرة
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/495   /9850  ( 
أبو هريرة الدوسي، اليماين،  -صلى اهللا عليه وسلم- هو اإلمام، الفقيه، اتهد، احلافظ، صاحب رسول اهللا  - 189

  وال مجة، أرجحها: عبد الرمحن بن صخر.سيد احلفاظ األثبات. اختلف يف امسه على أق
: عبد اهللا، وكناه أبا -صلى اهللا عليه وسلم- ويقال: كان يف اجلاهلية امسه عبد مشس، أبو األسود، فسماه رسول اهللا 

  هريرة.
  واملشهور عنه: أنه كين بأوالد هرة برية.

يلحق يف كثرته، وعن: أيب، وأيب بكر،  علما كثريا، طيبا، مباركا فيه، مل -صلى اهللا عليه وسلم-محل عن: النيب 
حدث عنه: خلق كان أبو هريرة يقول: ال  وعمر، وأسامة، وعائشة، والفضل، وبصرة بن أيب بصرة، وكعب احلرب.

  كثري من الصحابة والتابعني.
خري من أبا هر، فقال: (ثكلتك أمك أبا هر)، والذكر  -صلى اهللا عليه وسلم-تكنوين أبا هريرة، كناين رسول اهللا 

  األنثى قال عمري بن هانئ العنسي: قال أبو هريرة: اللهم ال تدركين سنة ستني.

 



وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: حق على اإلمام أن حيكم مبا أنزل اهللا ويؤدي األمانة 
  فإذا فعل ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

  أحاديث للتدليل علي ذلك منها: -رمحه اهللا–مث ذكر 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "من أطاعين هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول عن أيب  *حديث

فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن يعص األمري فقد 
  .)190عصاين" (

عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمعِ والطاعة حديث  *
كْرِه، وعلى أَثَرٍة علينا وعلى أنْ ال ننازِع األمر أهله، وعلى أن يف اليسرِ والعسرِ واملَنشط واملَ

  )192( .اهـ)191نقول باحلق أينما كُنا ال خناف يف اهللا لَومةَ الئمٍ" (
 تنازعتم في شيٍء فَردوه إلَى اللَّه والرسولِ إن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير ( فَإن

  وأَحسن تأْوِيالً)
فإن تنازعتم يف شيء {قوله تعاىل:  - :يف بياا إمجاالً ما نصه - رمحه اهللا -قال الشنقيطي -

ة أمر اهللا يف هذه اآلية الكرمية بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول اآلي }فردوه إىل اهللا
الدين، وفروعه أن يرد التنازع يف ذلك إىل كتاب اهللا، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ; ألنه 

وأوضح هذا املأمور به هنا بقوله:  ،]80 \ 4[ }من يطع الرسول فقد أطاع اهللا{تعاىل قال: 
ويفهم من هذه اآلية الكرمية أنه ال  ،]10 \ 42[ }شيء فحكمه إىل اهللا وما اختلفتم فيه من{

وقد أوضح تعاىل هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -جيوز التحاكم إىل غري كتاب اهللا، وسنة نبيه 
مبينا أن  - صلى اهللا عليه وسلم  - املفهوم موخبا للمتحاكمني إىل غري كتاب اهللا، وسنة نبيه 

                                                                                                                     
فتويف فيها، أو قبلها بسنة. قال الواقدي: كان يرتل ذا احلليفة، وله باملدينة دار تصدق ا على مواليه، ومات سنة 

ن ومخسني. قال: وهو صلى على تسع ومخسني، وله مثان وسبعون سنة، وهو صلى على عائشة يف رمضان، سنة مثا
  أم سلمة يف شوال، سنة تسع ومخسني.

  قلت: الصحيح خالف هذا. وروى: سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة:
نقال عن سري أعالم النبالء للذهيب -أن عائشة، وأبا هريرة ماتا سنة سبع ومخسني، قبل معاوية بسنتني.

  )2/578خمتصراً(
باب وجوب -3417 باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، ومسلم برقم/-2737 أخرجه البخاري برقم/- 190

  طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية
  باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية -3426 أخرجه مسلم برقم/- 191
 ) 239/  2(الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع  -انظر معامل الترتيل للبغوي -192

 



أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل {بعيدا عن احلق بقوله: الشيطان أضلهم ضالال 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 

وأشار إىل أنه ال يؤمن أحد حىت يكفر  ،]60 \ 4[}الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 
 \ 2[ }ت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقىفمن يكفر بالطاغو{بالطاغوت بقوله: 

ومفهوم الشرط أن من مل يكفر بالطاغوت مل يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك،  .]256
ومن مل يستمسك بالعروة الوثقى فهو مبعزل عن اإلميان ; ألن اإلميان باهللا هو العروة الوثقى، 

اهللا ; ألن الكفر بالطاغوت شرط يف اإلميان واإلميان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع اإلميان ب
 \ 2اآلية [ }فمن يكفر بالطاغوت{باهللا أو ركن منه، كما هو صريح قوله: 

  )193(اهـ.]256
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  )  244/ 1لبنان(

 



يتحاكَموا  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ
  )60إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا (

  )194إعراب مفردات اآلية (
.. والواو فاعل (أنّ) حرف مشبه بالفعل .، (يزعمون) مضارع مرفوع»195«(أمل تر إىل الذين) 

  متصل يف حمل نصب اسم أن (أمنوا) فعل ماض وفاعله (الباء) حرف جرللتوكيد و(هم) ضمري 
ما) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب (آمنوا)، (أنزل) فعل ماض مبين للمجهول، ونائب 
(إىل) حرف جر و(الكاف) ضمري يف حمل جر  الفاعل ضمري مستتر تقديره هو، وهو العائد 

أنزل) مثل األول ومعطوف عليه (من قبل) جار وجمرور متعلق ب (أنزل)، (الواو) عاطفة (ما 
  متعلق ب (أنزل) الثاين و(الكاف) ضمري مضاف إليه.

  واملصدر املؤول (أم آمنوا) سد مسد مفعويل يزعمون.
(يتحاكموا) مضارع منصوب وعالمة  (أن) حرف مصدري ونصب  (يريدون) مثل يزعمون 

  وت) جار وجمرور متعلق ب (يتحاكموا).النصب حذف النون والواو فاعل (إىل الطاغ
  واملصدر املؤول (أن يتحاكموا) يف حمل نصب مفعول به عامله يريدون.

.. والواو .(الواو) حالية (قد) حرف حتقيق (أمروا) فعل ماض مبين للمجهول مبين على الضم
جر متعلق نائب فاعل (أن يكفروا) مثل أن يتحاكموا (الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل 

  ب (يكفروا).
  ».196«واملصدر املؤول (أن يكفروا) يف حمل نصب مفعول به عامله (أمروا) 

(الواو) عاطفة (يريد) مضارع مرفوع (الشيطان) فاعل مرفوع (أن) مثل األول (يضلّ) مضارع 
منصوب و(هم) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (ضالال) مفعول مطلق 

  منصوب (بعيدا) نعت منصوب.» 197«صدر نائب عن امل
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  ) من هذه السورة فقد أعربت هناك.44انظر اآلية ( - 195
  جيوز أن يكون جمرورا حبرف جر حمذوف هو الباء أي بأن يكفروا متعلّق ب (أمروا) . - 196
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  االشتقاق.

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى

عن ابن عباس قال: كان أبو برزة األسلمي قال الطرباين )  519ص  - 1تفسري ابن كثري ج (
 كاهنا يقضي بني اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من املشركني فأنزل اهللا عز وجل {أَلَم

إىل قوله: {إِنْ أَر {كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ را إِلَّا تند
  )198(إِحسانا وتوفيقًا}.

 كلن قَبا أُنزِلَ موم كا أُنزِلَ إلَيوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإلَى الَذ رت وا  (أَلَماكَمحتونَ أَن يرِيدي
  )إلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضالالً بعيداً

هذا إنكار من اهللا، عز وجل، على من يدعي اإلميان مبا أنزل اهللا  :-رمحه اهللا -قال ابن كثري-
ني، وهو مع ذلك يريد التحاكم يف فصل اخلصومات إىل غري على رسوله وعلى األنبياء األقدم

كتاب اهللا وسنة رسوله، كما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية: أا يف رجل من األنصار ورجل 
من اليهود ختاصما، فجعل اليهودي يقول: بيين وبينك حممد. وذاك يقول: بيين وبينك كعب بن 

ممن أظهروا اإلسالم، أرادوا أن يتحاكموا إىل . وقيل: يف مجاعة من املنافقني، )199(األشرف
حكام اجلاهلية. وقيل غري ذلك، واآلية أعم من ذلك كله، فإا ذامة ملن عدل عن الكتاب 

  )200( .اهـوالسنة، وحتاكموا إىل ما سوامها من الباطل، وهو املراد بالطاغوت هاهنا

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 198

 6ص 7) احلديث ذكره الواحدي يف أسباب الرتول ذا السند وقال: اهليثمي يف جممع الزوائد ج 70-الرتول (ص
  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح.

  ين ما وجدت ترمجته لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد اجلوهري عند الواحدي.قال أبو عبد الرمحن: شيخ الطربا 
كعب بن االشرف الطائي، من بين نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من " بين النضري " فدان باليهودية.  - 199

ر والطعام. أدرك وكان سيدا يف أخواله. يقيم يف حصن له قريب من املدينة، ما زالت بقاياه إىل اليوم، يبيع فيه التم
االسالم، ومل يسلم، وأكثر من هجو النيب صلى اهللا عليه وآله وأصحابه، وحتريض القبائل عليهم وإيذائهم، 

والتشبيب بنسائهم. وخرج إىل مكة بعد وقعة " بدر " فندب قتلى قريش فيها، وحض على االخذ بثأرهم. وعاد 
 إىل املدينة.

بقتله، فانطلق إليه مخسة من االنصار، فقتلوه يف ظاهر حصنه، ومحلوا رأسه يف  وأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  )5/225اإلعالم للزركلي خمتصراً(-خمالة إىل املدينة.

  ) 346/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -200

 



يعجب تعاىل عباده من حالة  :يف تفسريها إمجاالً ما نصه - رمحه اهللا -السعديوأضاف  -
املنافقني. { الَّذين يزعمونَ أَنهم } مؤمنون مبا جاء به الرسول ومبا قبله، ومع هذا { يرِيدونَ أَنْ 

  إِلَى الطَّاغُوت } وهو كل من حكم بغري شرع اهللا فهو طاغوت.يتحاكَموا 
{ وا بِهكْفُروا أَنْ يرقد أُم } مفكيف جيتمع هذا واإلميان؟ فإن اإلميان يقتضي االنقياد  واحلال أ

لشرع اهللا وحتكيمه يف كل أمر من األمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على 
حكم اهللا، فهو كاذب يف ذلك. وهذا من إضالل الشيطان إياهم، وهلذا قال: { ويرِيد الشيطَانُ 

يدعالال بض ملَّهضا } عن احلق.أَنْ ي  
{ فَكَيف } يكون حال هؤالء الضالني { إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم } من املعاصي 

  ومنها حتكيم الطاغوت؟!
{ ثُم جاُءوك } معتذرين (ملا صدر منهم، ويقولون: { إِنْ أَردنا إِال إِحسانا وتوفيقًا } أي: ما 

يف ذلك إال اإلحسان إىل املتخاصمني والتوفيق بينهم، وهم كَذَبة يف ذلك. فإن اإلحسان  قصدنا
  )201( اهـ.كل اإلحسان حتكيم اهللا ورسوله { ومن أحسن من اهللا حكما لقومٍ يوقنون }

 تأَيولِ رسوإلَى الر لَ اللَّها أَنزا إلَى مالَوعت ميلَ لَهوداً (وإذَا قدص نكونَ عدصي نيقاف61املُن(  
  )202إعراب مفردات اآلية (

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط متعلّق ب (رأيت)، قيل) فعل 
ماض مبين للمجهول (الالم) حرف جر و(هم ضمري يف حمل جر متعلق ب (قيل)، (تعالوا) فعل 

.. والواو فاعل (إىل ما) مثل مبا متعلّق .ون التصاله بواو اجلماعةأمر جامد مبين على حذف الن
ب (تعالوا)، (أنزل) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (الرسول) جمرور 
(رأيت) فعل ماض مبين على  (تعالوا) فهو معطوف على ارور األول  بإىل متعلق ب 

(املنافقني) مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء (يصدون) .. و(التاء) فاعل .السكون
.. والواو فاعل (عنك) مثل إليك متعلق ب (يصدون)، (صدودا) مفعول مطلق .مضارع مرفوع

  منصوب.
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  روائع البيان والتفسري
)افاملُن تأَيولِ رسوإلَى الر لَ اللَّها أَنزا إلَى مالَوعت ميلَ لَهوداًوإذَا قدص نكونَ عدصي نيق(  
 بذلك: "وإذا"وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا"، يعين  :-رمحه اهللا-قال أبو جعفر الطربي-

 رأيت.قيل هلم تعالوا"، هلُموا إىل حكم اهللا الذي أنزله يف كتابه، وإىل الرسول ليحكم بيننا
املنافقني يصدون عنك"، يعين بذلك: ميتنعون من املصري إليك لتحكم بينهم، ومينعون من املصري 

  )203(اهـإليك كذلك غريهم "صدودا".
} أي:  :يف تفسريها -رمحه اهللا -ابن كثري وأضاف - { يصدونَ عنك صدودا  وقوله: 

ن املشركني: { وإِذَا قيلَ لَهم يعرضون عنك إعراضا كاملستكربين عن ذلك، كما قال تعاىل ع
]هؤالء وهؤالء خبالف 21اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آباَءنا } [لقمان:

له ليحكُم املؤمنني، الذين قال اهللا فيهم: { إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسو
  )204(اهـ].51بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا [وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ] } [النور: 

 ا إالَّ إحندإنْ أَر فُونَ بِاللَّهلحي اُءوكج ثُم يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهتابإذَا أَص فاناً فَكَيس
  ) 62وتوفيقاً (

  )205إعراب مفردات اآلية (
(أصابت) فعل ماض»206«(الفاء) عاطفة (كيف إذا)  و(التاء) للتأنيث و(هم) ضمري  ..، 

، (قدمت) مثل »207«مفعول به (مصيبة) فاعل مرفوع (مبا) مثل األول متعلق ب (أصابتهم) 
أصابت (أيدي) فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة و(هم) ضمري مضاف إليه (مث) حرف 

(جاؤوا) فعل ماض مبين على الضم ل به .. والواو فاعل، و(الكاف) ضمري مفعو.عطف 
. والواو فاعل (باللّه) جار وجمرور متعلق بفعل (حيلفون) (إن) حرف .(حيلفون) مضارع مرفوع

(الواو) عاطفة  (إحسانا) مفعول به منصوب  (إلّا) أداة حصر  (أردنا) فعل ماض وفاعله  نفي 
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ال حمل هلا معطوفة .» .كيف (األمر)«(توفيقا) معطوف على (إحسانا) منصوب مثله، ومجلة 
  ستئناف متقدم.على ا

  روائع البيان والتفسري
)ا إالَّ إحندإنْ أَر فُونَ بِاللَّهلحي اُءوكج ثُم يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهتابإذَا أَص فاناً فَكَيس

  )وتوفيقاً
يعين بذلك جل ثناؤه: فكيف  :يف بياا إمجاالً ما نصه: - رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

ؤالء الذين يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت، وهم يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما 
"مبا قدمت أيديهم"،  "إذا أصابتهم مصيبة"، يعين: إذا نزلت م نقمة من اهللا  أنزل من قبلك 

: مث جاؤوك حيلفون باهللا كذبا يعين: بذنوم اليت سلفت منهم،  "مث جاؤوك حيلفون باهللا"، يقول
وزورا "إن أردنا إال إحسانا وتوفيقًا". وهذا خرب من اهللا تعاىل ذكره عن هؤالء املنافقني أم ال 
يردعهم عن النفاق العرب والنقم، وأم إن تأم عقوبة من اهللا على حتاكمهم إىل الطاغوت مل 

أردنا باحتكامنا إليه إال كذبا وجرأة على اهللا: ما ينيبوا ومل يتوبوا،  ولكنهم حيلفون باهللا 
  )208(اهـاإلحسان من بعضنا إىل بعض، والصواب فيما احتكمنا فيه إليه.

الً بقَو ي أَنفُِسهِمف موقُل لَّه مظْهوع مهنع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم اللَّه لَمعي ينالَذ كلَئيغاً أُول
)63(  

  )209ب مفردات اآلية (إعرا
و(الكاف) للخطاب (الذين) اسم موصول مبين  ..(أولئك) اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ

يف حمل رفع خرب (يعلم) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (ما) اسم موصول مبين 
يف حمل نصب مفعول به (يف قلوب) جار وجمرور متعلق مبحذوف صلة ما و(هم) ضمري مضاف 

، أمر والفاعل ضمري مستتر (أعرض) فعل». 210«إليه (الفاء) عاطفة لربط املسبب بالسبب 
تقديره أنت (عنهم) مثل عنك متعلق ب (أعرض)، (الواو) عاطفة (عظ) مثل أعرض و(هم) 
ضمري مفعول به (الواو) عاطفة (قل هلم) مثل أعرض عنهم واجلار متعلّق ب (قل)، (يف أنفس) 
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 ، و(هم) ضمري»211«جار وجمرور متعلّق ب (قل) على حذف مضاف أي: يف حق أنفسهم 
  مضاف إليه، (قوال) مفعول به منصوب (بليغا) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسري
)الً بقَو ي أَنفُِسهِمف موقُل لَّه مظْهوع مهنع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم اللَّه لَمعي ينالَذ كلَئيغاًأُول(  
{ أُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم  نصه:يف تفسريها إمجاالً ما  -رمحه اهللا -قال البغوي-

} من النفاق، أي: علم أنّ ما يف قلوم خالف ما يف ألسنتهم، { فَأَعرِض عنهم } أي: عن 
عقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان، وقل هلم قوال بليغا، وقيل: هو 

أن توعدهم بالقتل إن مل يتوبوا، قال احلسن: القول البليغ أن يقول هلم: التخويف باهللا، وقيل: 
إن أظهرمت ما يف قلوبكم من النفاق قُتلتم ألنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ، وقال الضحاك: { 

خلالء، وقال: فَأَعرِض عنهم وعظْهم } يف املأل { وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَوال بليغا } يف السر وا
  )212( اهـ قيل هذا منسوخ بآية القتال.

 فَرغتفَاس اُءوكج مهوا أَنفُسإذ ظَّلَم مهأَن ولَو اللَّه بِإذْن طَاعيولٍ إالَّ لسن را ملْنسا أَروم وا اللَّه
  )64(واستغفَر لَهـم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً 

  )213إعراب مفردات اآلية (
(الواو) استئنافية (ما) نافية (أرسلنا) فعل ماض وفاعله (من) حرف جر زائد (رسول) جمرور 
لفظا منصوب حملّا مفعول به (إلّا) أداة حصر (الالم) للتعليل (يطاع) مضارع مبين للمجهول 

  منصوب 
  بأن مضمرة، ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره هو.

  املؤول (أن يطاع) يف حمل جر بالالم متعلق ب (أرسلنا).واملصدر 
(يطاع)  (اللّه) مضاف إليه جمرور »214«(بإذن) جار وجمرور متعلق حبال من الضمري يف   ،

(الواو) عاطفة (لو) شرطية غري جازمة (أنّ) حرف مشبه بالفعل و(هم) ضمري يف حمل نصب 
متعلق ب (جاؤوك)، (ظلموا) فعل ماض اسم أنّ (إذ) ظرف للزمن املاضي مبين يف حمل نصب 

                                         
  أى حال كونك خاليا م مسرا هلم بالنصيحة.أو متعلق حبال من فاعل قل  - 211
 ) 244/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -212
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 ) 48/ 5دمشق( –اإلميان 
  ل يطاع بكون الباء سببية، أي يطاع بأمر اهللا.جيوز تعليقه بفع - 214

 



.. والواو فاعل (أنفس) مفعول به منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه (جاؤوا) .مبين على الضم
  مثل ظلموا و(الكاف) ضمري مفعول به.

.. جاؤوك) يف حمل رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت .واملصدر املؤول (أنهم
  ...جميئهم حني ظلموا أنفسهم

(الفاء) عاطفة (استغفروا) مثل ظلموا (اللّه) لفظ اجلاللة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(استغفر) فعل ماض (الالم) حرف جر و(هم) ضمري متصل يف حمل جر متعلق ب (استغفر)، 
(الرسول) فاعل مرفوع (الالم) واقعة يف جواب لو (وجدوا) مثل ظلموا (اللّه) لفظ اجلاللة 

(توابا) مفعول به أول  (رحيما) حال من الضمري يف  (توابا) مفعول به ثان منصوب  منصوب 
  ».215«منصوبة 

  روائع البيان والتفسري
)اللَّه بِإذْن طَاعيولٍ إالَّ لسن را ملْنسا أَروم  وا اللَّهفَرغتفَاس اُءوكج مهوا أَنفُسإذ ظَّلَم مهأَن ولَو

  واستغفَر لَهـم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً )
إِال يقول تعاىل: { وما أَرسلْنا من رسولٍ  :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال ابن كثري -

اع } أي: فرضت طاعته على من أرسله  إليهم وقوله: { بِإِذْن اللَّه } قال جماهد: أي ال ليطَ
 هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَديطيع أحد إال بإذين. يعين: ال يطيعهم إال من وفقته لذلك، كقوله: { و

  يئته، وتسليطه إياكم عليهم.] أي: عن أمره وقدره ومش52إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه } [آل عمران:
دجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَرغتفَاس اُءوكج مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأَن لَووقوله: { و وا اللَّه

سول توابا رحيما } يرشد تعاىل العصاة واملذنبني إذا وقع منهم اخلطأ والعصيان أن يأتوا إىل الر
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيستغفروا اهللا عنده، ويسألوه أن يستغفر هلم، فإم إذا فعلوا ذلك تاب 

  )216(ـ.اهعليهم ورمحهم وغفر هلم، وهلذا قال: { لَوجدوا اللَّه توابا رحيما }
اهللا توابا رحيما"، فإنه يقول:  قوله: "لوجدواوأما  :- رمحه اهللا –وأضاف أبو جعفر الطربي -

لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنبهم "لوجدوا اهللا توابا"، يقول: راجعا هلم مما يكرهون إىل ما 
  )217(اهـحيبون  "رحيما" م، يف تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه.

                                         
  جيوز أن يكون نعتا ل (توابا) ، أو بدال منه.- 215
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رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبا  فَال ورمجاً مرح ي أَنفُِسهِموا فجِدال ي ثُم مهنيب
  )65قَضيت ويسلِّموا تسليماً (

  )218إعراب مفردات اآلية (
(ال) زائدة لتأكيد معىن النفي يف جواب القسم  ، (الواو) واو القسم »219«(الفاء) استئنافية 

و(الكاف) ضمري مضاف إليه (ال) نافية (رب) جمرور بالواو متعلق بفعل مقدر تقديره أقسم، 
.. والواو فاعل (حىت) حرف غاية وجر (حيكموا) مضارع منصوب .(يؤمنون) مضارع مرفوع

  .. والواو فاعل و(الكاف) ضمري مفعول به..بأن مضمرة بعد حىت
  واملصدر املؤول (أن حيكّموك) يف حمل جر متعلق ب (يؤمنون).

(يف) حرف جر (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب (حيكّموك)، (شجر) فعل ماض، 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو، وهو العائد (بني) ظرف مكان منصوب متعلق ب (شجر)، 
و(هم) ضمري مضاف إليه (مث) حرف عطف (ال) نافية (جيدوا) مثل حيكّموا فهو معطوف عليه 

علق مبحذوف مفعول به ثان (حرجا) مفعول به أول منصوب (مما) (يف أنفس) جار وجمرور مت
و(التاء) فاعل .. .، (قضيت) فعل ماض مبين على السكون»220«مثل يف ما متعلق بنعت حلرج 

  (الواو) عاطفة (يسلموا) مثل حيكموا (تسليما) مفعول مطلق منصوب.
  روائع البيان والتفسري

ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  يف-اهللارمحه –الوادعى

عن عروة قال خاصم الزبري رجلًا من األنصار يف شريج من )  323ص- 9ج(البخاري قال 
ا زبري مث أرسلِ املاَء إىل جارك" فقال احلرة فقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: "اسقِ ي

األنصاري: يا رسول اهللا إن كان ابن عمتك فتلون وجهه. مث قال:  "اسق يا زبري مث احبس املاء 
حىت يرجع إىل اجلدر مث أرسل املاء إىل جارك". واستوعى النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -218

 ) 80/ 5دمشق( –اإلميان 
ست بزائدة والتقدير: ليس األمر كما يف تفسري اآلية آراء كثرية وبالتايل إعراب (ال) ، فهي نافية ملا تقدم ولي - 219

يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك، مث استأنف القسم بقوله وربك ال يؤمنون. أو هي نافية والقسم اعتراض و (ال) 
  الثانية زائدة أي فال وربك يؤمنون.

  أو متعلق باملصدر حرج، وجيوز يف (ما) أن تكون مصدرية أو نكرة موصوفة باجلملة بعدها. - 220

 



وكان أشار عليهما بأمر هلما فيه سعة قال  للزبري حقه  يف صريح احلكم حني أحفظه األنصاري،
الزبري: فما أحسب هذه اآلية إال تزلت يف ذلك  {فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما 

).{مهنيب رج221ش(  
ا في أَنفُِسهِم حرجاً مما (فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدو

  قَضيت ويسلِّموا تسليماً)
وقوله: { فَال وربك ال يؤمنونَ حتى  :يف بياا إمجاالً ما خمتصره - رمحه اهللا -ابن كثريقال  -

يحكِّموك فيما شجر بينهم } يقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة: أنه ال يؤمن أحد حىت يحكم 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع األمور، فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له 

ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما }  باطنا وظاهرا؛ وهلذا قال: {
أي: إذا حكموك يطيعونك يف بواطنهم فال جيدون يف أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون 
له يف الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غري ممانعة وال مدافعة وال 

  )222(اهـ.منازعة
   

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 221

 2يف ابن كثري، ابن عمر، وصوابه ما أثبتناه كما يف التهذيب، وهو عند أيب داود. ج -) 70-الرتول (ص
  .344ص

 5فذكر البخاري يف مواضع منها ج 520ص 1احلديث أخرجه اجلماعة كما قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ج
وفيه عن عروة أن عبد اهللا بن الزبري حدثه أن رجلًا من األنصار  107ص 15، ومسلم ج437إىل ص 431ص

وفيه عن عروة  289ص 2، فأمنا مما ظاهره اإلرسال يف بعض الطرق، والترمذي ج431ص 5وكذا يف البخاري ج
وفهي عن عروة أن عبد اهللا حدثه وقال  289ص 4عاده يف التفسري جأن عبد اهللا حدثه وقال هذا حديث حسن وأ

 15، وابن ماجه رقم352ص 3بذلك السند، وأبو داود ج 89ص 4هذا حديث حسن وأعادة يف التفسري ج
وفيه رواية عبد اهللا عن أبيه الزبري وابن اجلارود  158ص 5، وابن جرير ج5ص 4، واإلمام أمحد ج2480ورقم

  كالطربي. 339ص
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 نيلٌ مإالَّ قَل لُوها فَعارِكُم مين دوا مجرأَوِ اخ كُملُوا أَنفُساقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن ولَو مهأَن ولَو مه
  )66فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَّهم وأَشد تثْبِيتاً (

  )223إعراب مفردات اآلية (
(لو أنا) مثل لو أم  (كتبنا) فعل ماض مبين على السكون»224«(الواو) عاطفة  .. و(نا) .، 

(أن) حرف تفسري،  (كتبنا)،  (على) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب  فاعل 
(أنفس) مفعول به منصوب و(كم) .(اقتلوا) فعل أمر مبين على حذف النون .. والواو فاعل 

ديار) جار وجمرور متعلق ب  عطف (اخرجوا) مثل اقتلوا (من ضمري مضاف إليه (أو) حرف
.. والواو فاعل .(اخرجوا)، و(كم) مضاف إليه (ما) نافية (فعلوا) فعل ماضي مبين على الضم

و(اهلاء) ضمري مفعول به (إال) أداة استثناء (قليل) بدل من ضمري الفاعل يف (فعلوه) مرفوع 
(فعلوا) مثل » 225«(الواو) عاطفة (لو أنهم) مر إعراا (منهم) مثل عليهم متعلق بنعت لقليل 

األول (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به (يوعظون) مضارع مبين للمجهول 
مرفوع والواو نائب فاعل (الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يوعظون)، 

ه ضمري مستتر تقديره هو أي الفعل (الالم) واقعة يف جواب لو (كان) فعل ماض ناقص، وامس
عاطفة املفهوم من سياق اآلية (خريا) خرب كان منصوب (هلم) مثل به متعلّق ب (خريا)، (الواو) 

  (أشد) معطوف على خرب كان منصوب (تثبيتا) متييز منصوب.
  روائع البيان والتفسري

) كُملُوا أَنفُساقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن مولَوهنيلٌ مإالَّ قَل لُوها فَعارِكُم مين دوا مجرأَوِ اخ (  
يعين جل ثناؤه بقوله:"ولو أنا كتبنا :يف تفسريها  ما نصه-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

عليهم أن اقتلوا أنفسكم"، ولو أنا فرضنا على هؤالء الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك، 
ىل الطاغوت، أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك  أو أن خيرجوا من ديارهم مهاجرين احملتكمني إ
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  ) من هذه السورة.64يف اآلية ( - 224
  ) من هذه السورة.64يف اآلية ( - 225

 



"ما فعلوه"، يقول: ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، وال هاجروا من  منها إىل دار أخرى سواها 
  )226(اهـديارهم فيخرجوا عنها إىل اهللا ورسوله، طاعة هللا ولرسوله "إال قليل منهم".

ثْبِيتاً) ( ولَوت دوأَش مراً لَّهيلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن  
} من طاعة الرسول والرضى  :- رمحه اهللا -قال البغوي-  ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوو }

  )227( اهـ إلميام.حبكمه، { لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا } حتقيقًا وتصديقًا 
  )67وإذاً آلتيناهم من لَّدنا أَجراً عظيماً (

  )228إعراب مفردات اآلية (
(الالم) واقعة يف جواب شرط مقدر أي لو ثبتوا آلتيناهم  (إذا) حرف جواب  (الواو) عاطفة 

حمل  (آتينا) مثل كتبنا و(هم) مفعول به أول (من) حرف جر (لدن) اسم مبين على السكون يف
جر متعلق ب (آتينا)، و(نا) ضمري مضاف إليه (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت 

  منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  )وإذاً آلتيناهم من لَّدنا أَجراً عظيماً(
{ وإِذًا آلتيناهم من لَدنا } أي: من عندنا، { أَجرا  - ما نصه: -رمحه اهللا–قال ابن كثري -

  )229(اهـعظيما } يعين: اجلنة. 
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  ) 68ولَهديناهم صراطاً مستقيماً ( 
  )230إعراب مفردات اآلية (

(الواو) عاطفة (هلديناهم) مثل آلتيناهم (صراطا) مفعول به ثان عامله هدينا (مستقيما) نعت 
  منصوب.

  روائع البيان والتفسري
  )ولَهديناهم صراطاً مستقيماً( 
يعين: طريقًا ال اعوجاج فيه، وهو دين اهللا القومي الذي ::-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

  )231(اهـ اختاره لعباده وشرعه هلم، وذلك اإلسالم.
 عم كلَئولَ فَأُوسوالر عِ اللَّهطن ياِء ومدهوالش نييقدوالص نيبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن ينالَذ

  )69والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاً (
  )232إعراب مفردات اآلية (

(يطع) مضارع جمزوم فعل  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية 
اللتقاء الساكنني، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (اللّه) لفظ اجلاللة الشرط وحرك بالكسر 

مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ اجلاللة منصوب مثله (الفاء) 
(مع)  (أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ و(الكاف) للخطاب  رابطة جلواب الشرط 

املبتدأ (أوالء)، (الذين) اسم موصول مبين يف حمل  ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف خرب
جر مضاف إليه (أنعم) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (على) حرف جر و(هم) 
ضمري يف حمل جر متعلق ب (أنعم)، (من النبيين) جار وجمرور متعلق حبال من ضمري الغائب يف 

ء، الصاحلني) أمساء معطوفة على النبيني حبروف (عليهم)، وعالمة اجلر الياء (الصديقني، الشهدا
العطف جمرورة مثله وعالمة اجلر جلمع املذكر الياء (الواو) استئنافية (حسن) فعل ماض 

  (أولئك) مثل األول وهو فاعل (رفيقا) متييز منصوب.
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  روائع البيان والتفسري
ن مقبل بن هادى ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحسبب نزول هذه اآلية جاء يف 
ما خمتصره: الطرباين  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى

 عن عائشة قالت: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله)  26ص - 1ج(يف الصغري 
وسلم فقال: يا رسول اهللا إنك ألحب إيل من نفسي، وإنك ألحب إيل من أهلي ومايل وأحب 
إيل من ولدي، وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت 
مويت وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أال 

النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم شيئا حىت نزل جربيل عليه السالم ذه  أراك فلم يرد عليه
  اآلية:

نييقدالصو نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نماِء {ودهالشو 
نصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة إال فيصل. تفرد عبد والصالحني} اآلية، مل يروه عن م

  )233اهللا بن عمران.(
شهداِء ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني وال( 

  )والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاً
يعين بذلك جل ثناؤه:"ومن يطع :ما خمتصره يف تفسريها - رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

 اهللا والرسول" بالتسليم ألمرمها، وإخالص الرضى حبكمهما، واالنتهاء إىل أمرمها، واالنزجار
عما يا عنه من معصية اهللا، فهو مع الذين أنعم اهللا عليهم دايته والتوفيق لطاعته يف الدنيا من 

  أنبيائه، ويف اآلخرة إذا دخل اجلنة "والصديقني" وهم مجع"صديق".
  واختلف يف معىن:"الصديقني".

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -- 233

  .69) {ومن يطعِ اللَّه والرسولَ} اآلية 71-الرتول (ص
اهللا بن عمران وهو ثقة. وله شاهد  رجاله رجال الصحيح إال عبد 7ص 7احلديث قال اهليثمي يف جممع الزوائد ج
  وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 7ص 7من حديث ابن عباس كما يف امع ج

  والواحدي يف أسباب الرتول ذا السند. 125ص 8وج 240ص 4وقد أخرجه أبو نعيم يف احللية ج 
  تزيده قوة. 523ص 1وقال الشوكاين إن املقدسي حسنه. وله شواهد كما يف تفسري ابن كثري ج 
  

 



بعدهم حىت حلقوا فقال بعضهم:"الصديقون"، تباع األنبياء الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم 
م. فكأن"الصديق"،"فعيل"، على مذهب قائلي هذه املقالة، من"الصدق"، كما يقال:"رجل 

  سكّري" من"السكر"، إذا كان مدمنا على ذلك، و"شريب"، و"خمري".
  وقال آخرون: بل هو"فعيل" من"الصدقة"

ناه: املصدق قوله بفعله. إذ كان"الفعيل" يف هو أوىل بـ "الصديق"، أن يكون مع قال: فالذيمث 
كالم العرب، إمنا يأيت، إذا كان مأخوذًا من الفعل، مبعىن املبالغة، إما يف املدح، وإما يف الذم، 

  ].75ومنه قوله جل ثناؤه يف صفة مرمي:( وأُمه صديقَةٌ ) [سورة املائدة: 
كان موصوفًا مبا قلنا يف صفة املتصدقني وإذا كان معىن ذلك ما وصفنا، كان داخال من 

  واملصدقني.
"والشهداء"، وهم مجع"شهيد"، وهو املقتول يف سبيل اهللا، مسي بذلك لقيامه بشهادة احلق يف 

  جنب اهللا حىت قتل. 
  "والصاحلني"، وهم مجع"صاحل"، وهو كل من صلحت سريرته وعالنيته. 

 فإنه يعين: وحسن، هؤالء الذين نعتهم ووصفهم،وأما قوله جل ثناؤه:"وحسن أولئك رفيقًا"، 
  )234(اهـ رفقاء يف اجلنة.

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت يف الصحاح  :فقال ما خمتصره -رمحه اهللا -ابن كثري وزاد-
واملسانيد وغريمها، من طرق متواترة عن مجاعة من الصحابة: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أحب" قال أنس: فما  القوم وملا يلحق م؟ فقال: "املرء مع منوسلم سئل عن الرجل حيب 
  .)235(فرح املسلمون فرحهم ذا احلديث 

، عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا )236(وقال اإلمام مالك بن أنس:- رمحه اهللا -مث قال
"إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون  صلى اهللا عليه وسلم قال: 
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532 /9923  ( 
   5704 /برقم  -رضي اهللا عنه -أخرجه البخاري من حديث أيب موسي - 235
م)، أبو عبد اهللا: إمام دار  795- 712هـ =  179-  93مالك بن أنس بن مالك االصبحي احلمريي ( - 236

اهلجرة، وأحد االئمة االربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب املالكية، مولده ووفاته يف املدينة. كان صلبا يف دينه، بعيدا 
وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم عن األمراء وامللوك، وشي به فضربه سياطا اخنلعت هلا كتفه. و

يؤتى، فقصد الرشيد مرتله واستند إىل اجلدار، فقال مالك: يا أمري املؤمنني من إجالل رسول اهللا إجالل العلم، 

 



الكوكب الدري الغابر من األفق من املشرق أو املغرب لتفَاضلِ ما بينهم". قالوا: يا رسول اهللا، 
وا باهللا وصدقوا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمن

  )238(اهـ.)237( املرسلني"
  )70ذَلك الفَضلُ من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليماً ( 

  )239إعراب مفردات اآلية (
(ذا) اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب (الفضل) بدل من ذا 

(الواو) »240«أو نعت له تبعه يف الرفع  (من اللّه) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ   ،
(اللّه)  (الباء) حرف جر زائد  (كفى) فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف  استئنافية 

  لفظ اجلاللة جمرور لفظا مرفوع حملّا فاعل كفى (عليما) متييز منصوب أو حال منصوبة.
  روائع البيان والتفسري

  )ذَلك الفَضلُ من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليماً(
أي: بثواب اآلخرة، وقيل: مبن أطاع رسول  يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه اهللا –قال البغوي -

  اهللا وأحبه، وفيه بيان أم لن ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل اهللا عز وجل.
قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - رضي اهللا عنه -عن أيب هريرةحديثا  - رمحه اهللا -مث ذكر

قارِبوا وسددوا واعلموا أنه ال ينجو أحد منكم بِعمله"، قالوا: وال أنت يا رسول اهللا؟ وسلم: "
  )242( اهـ .)241قال: "وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برمحة منه وفضل" (

   

                                                                                                                     
 نقالً-ط ". -فجلس بني يديه، فحدثه. وسأله املنصور أن يضع كتابا للناس حيملهم على العمل به، فصنف " املوطأ 

  )5/257عن األعالم للزركلي خمتصراً وبتصرف يسري (
  باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف كما يرى الكوكب يف السماء-5059 أخرج مسلم حنوه برقم/ - 237
  ) 2/355الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -238
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  جيوز أن يكون خربا للمبتدأ، واجلار وارور بعده متعلق حبال منه. - 240
 باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة اهللا تعاىل، والبخاري حنوه برقم/-5041 أخرجه مسلم برقم/ - 241

  ملوتباب متين املريض ا-5241
 ) 248/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -242

 



  )71يا أَيها الَذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانفروا ثُبات أَوِ انفروا جميعاً (
  )243إعراب مفردات اآلية (

(أي) منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
(الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبين على 

  ...الضم
(خذوا) فعل أمر مبين على حذف النون مفعول به .. والواو فاعل (حذر) .والواو فاعل 

منصوب و(كم) ضمري مضاف إليه (الفاء) عاطفة (انفروا) مثل خذوا (ثبات) حال منصوبة 
  ، (أو) حرف عطف (انفروا مجيعا) مثل انفروا ثبات.»244«وعالمة النصب الكسرة 

  روائع البيان والتفسري
)رأَوِ انف اتوا ثُبرفَانف كُمذْرذُوا حوا خنآم ينا الَذها أَياًييعموا ج(  

يأمر اهللا عباده املؤمنني بأخذ احلذر  :يف تفسريها إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال ابن كثري —
  من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب هلم بإعداد األسلحة والعدد وتكثري العدد بالنفري يف سبيله.

اتة، وقد  { ثُبأي: مجاعة بعد مجاعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، والثبات: مجع ثُب {
  جتمع الثبة على ثُبني.

قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس قوله: { فَانفروا ثُبات } أي: عصبا يعين: سرايا متفرقني 
  )245(اهـ  { أَوِ انفروا جميعا } يعين: كلكم.

نكُمهِيداً  وإنَّ مش مهعأَكُن م إذْ لَم لَيع اللَّه معأَن ةٌ قَالَ قَديبصكُم متابفَإنْ أَص طِّئَنبلَّي نلَم
)72(  

  )246إعراب مفردات اآلية (
(من) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق  (إنّ) حرف مشبه بالفعل  (الواو) استئنافية 

يد (من) اسم موصول مبين يف حمل نصب اسم إنّ مؤخر (الالم) خبرب مقدم (الالم) حرف توك
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  الذي سوغ جميء احلال جامدة أا بتأويل مشتق أي متفرقني. - 244
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(يبطئن) مضارع مبين على الفتح يف حمل رفع لتجرده عن الناصب  الم القسم لقسم مقدر، 
.. والنون للتوكيد، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (الفاء عاطفة (إن) حرف شرط .واجلازم

و(كم) ضمري مفعول به (مصيبة) فاعل مرفوع  .. و(التاء) للتأنيث.جازم (أصابت) فعل ماض
(قال) فعل ماض مبين يف حمل جزم جواب الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود على 
من (قد) حرف حتقيق (أنعم) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (على) حرف جر 

ل نصب متعلق ب (أنعم)، و(الياء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (أنعم)، (إذ) ظرف مبين يف حم
(مل) حرف نفي وجزم (أكن) مضارع جمزوم ناقص، وامسه ضمري مستتر تقديره أنا (مع) ظرف 

  مكان منصوب متعلّق باخلرب و(هم) ضمري مضاف إليه (شهيدا) خرب أكن منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  )مصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إذْ لَم أَكُن معهم شهِيداًوإنَّ منكُم لَمن لَّيبطِّئَن فَإنْ أَصابتكُم (
وغري وقوله: { وإِنَّ منكُم لَمن لَيبطِّئَن } قال جماهد  :يف تفسريها -رمحه اهللا - قال ابن كثري -

  اجلهاد. واحد: نزلت يف املنافقني، وقال مقاتل بن حيان: { ليبطئن } أي: ليتخلفن عن
وحيتمل أن يكون املراد أنه يتباطأ هو يف نفسه، ويبطئ غريه عن اجلهاد، كما كان عبد اهللا بن 

يفعل، يتأخر عن اجلهاد، ويثَبط الناس عن اخلروج فيه. وهذا قول ابن - قبحه اهللا-أيب بن سلول 
{ فَإِنْ جريج وابن جرِيرٍ؛ وهلذا قال تعاىل إخبارا عن املنافق أنه يقول إذا تأ خر عن اجلهاد: 

 ةٌ } أي: قتل وشهادة وغلب العدو لكم، ملا هللا يف ذلك من احلكمة { قَالَ قَديبصم كُمتابأَص
أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا } أي: إذ مل أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم 

  )247(اهـن األجر يف الصرب أو الشهادة إن قتل.اهللا عليه، ومل يدر ما فاته م
م نِي كُنتتا لَيةٌ يدوم هنيوب كُمنيكُن بت كَأَن لَّم قُولَـنلَي اللَّه نلٌ مفَض كُمابأَص نولَئ فَأَفُوز مهع

  )73فَوزاً عظيماً (
  )248إعراب مفردات اآلية (

(الواو) عاطفة (الالم) موطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أصابكم فضل) مثل أصابتكم 
مصيبة (من اللّه) جار وجمرور متعلّق مبحذوف نعت لفضل (ليقولن) مثل ليبطئن (كأن) حرف 
(بني)  (مل تكن) مثل مل أكن وامسه سيأيت  مشبه بالفعل خمفف، وامسه ضمري الشأن حمذوف 
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لق مبحذوف خرب تكن مقدم و(كم) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة ظرف مكان منصوب متع
(بينه) مثل بينكم (مودة) اسم تكن مؤخر مرفوع (يا) أداة تنبيه (ليت) حرف مشبه بالفعل 
للتمين و(النون) للوقاية و(الياء) ضمري اسم ليت يف حمل نصب (كنت) فعل ماض ناقص مبين 

(الفاء) فاء السببية .. و(التاء) اسم كان (معه.على السكون م) مثل األول متعلق خبرب كان 
(أفوز) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنا (فوزا) مفعول 

  مطلق منصوب (عظيما) نعت منصوب.
  روائع البيان والتفسري

بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم  ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه لَيقُولَـن كَأَن لَّم تكُن(
  )فَأَفُوز فَوزاً عظيماً

{ ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه } فتح وغنيمة {  :يف بياا ما نصه -رمحه اهللا -البغوي قال -
هذا املنافق، وفيه تقدمي وتأخري، وقوله { كَأَنْ لَم { قُولَنةٌ } متصل  لَيدوم هنيبو كُمنيب كُنت

بقوله { فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ } تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن 
  معهم شهيدا، كأنْ ملْ تكن بينكُم وبينه مودةٌ أي: معرفة.

} بالتاء، والباقون بالياء، أي: ولئن أصابكم فضلُ من  قرأ ابن كثري وحفص ويعقوب { تكُن
اهللا لَيقُولَن: { يا لَيتنِي كُنت معهم } يف تلك الغزاة، { فَأَفُوز فَوزا عظيما } أي: آخذ نصيبا 
وافرا من الغنيمة، وقوله { فَأَفُوز } نصب على جواب التمين بالفاء، كما تقول: وددت أن 

  )249( اهـ فيتبعين الناس.أقوم 
فَي بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتن يوم ةرا بِاآلخيناةَ الدونَ احلَيرشي ينالَذ بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتفَلْي لْ أَوقْت

  ) 74يغلب فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً (
  )250إعراب مفردات اآلية (

(يف سبيل) جار وجمرور متعلق ب (الفاء) استئنافية  (يقاتل) مضارع جمزوم  (الالم) الم األمر 
(اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور (الذين) اسم  - أو مبحذوف حال من املوصول -(يقاتل)

.. والواو فاعل (احلياة) مفعول به .موصول مبين يف حمل رفع فاعل (يشرون) مضارع مرفوع
(باآلخرة) جار منصوب (الدنيا) نعت منصوب و عالمة النصب الفتحة املقدرة على األلف 
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هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -250

 )92/  5دمشق( –اإلميان 

 



وجمرور متعلق ب (يشرون) بتضمينه معىن يستبدلون أو هو يف معىن يبيعون (الواو) استئنافية 
(يقاتل) مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ 

(يف سبيل اللّه) مثل أو حبال من فاعل  - األوىل متعلق ب (يقاتل) ضمري مستتر تقديره هو 
(يقتل) مضارع مبين للمجهول جمزوم معطوف على فعل -يقاتل (الفاء) عاطفة تفريعية   ،

(يغلب) مثل يقاتل  (أو) حرف عطف  الشرط، ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره هو 
مرفوع  ومعطوف عليه (الفاء) رابطة جلواب الشرط (سوف) حرف استقبال (نؤيت) مضارع

وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء، والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن للتعظيم و(اهلاء) ضمري 
  مفعول به أول (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسري
خرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلْ أَو فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه الَذين يشرونَ احلَياةَ الدنيا بِاآل(

  )يغلب فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً
وقيل: إن معناه: فليقاتل يف سبيل اهللا  :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال السعدي —

اإلميان، الصادقون يف إميام { الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِاآلخرة } أي:  املؤمنون الكاملو
  يبيعون الدنيا رغبة عنها باآلخرة رغبة فيها.

فإن هؤالء الذين يوجه إليهم اخلطاب ألم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جهاد 
  ضي لذلك.األعداء، ملا معهم من اإلميان التام املقت

وأما أولئك املتثاقلون، فال يعبأ م خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظري قوله تعاىل: { قُلْ آمنوا 
جس ألذْقَانونَ لرخي هِملَيلَى عتإِذَا ي هلقَب نم لْموا الْعأُوت ينوا إِنَّ الَّذنمؤال ت أَو ا } إىل آخر بِهد

{ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤالِء فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَافرِين } وقيل: إن  اآليات. وقوله:
معىن اآلية: فليقاتل املقاتل وااهد للكفار الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة، فيكون على هذا 

  الوجه "الذين" يف حمل نصب على املفعولية.
في سبِيلِ اللَّه } بأن يكون جهادا قد أمر اهللا به ورسوله، ويكون العبد خملصا هللا  { ومن يقَاتلْ

فيه قاصدا وجه اهللا. { فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما } زيادة يف إميانه ودينه، 
رأت، م يف اجلنة ما ال عني وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب ااهدين يف سبيل اهللا الذين أعد اهللا هل

  )251( اهـوال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر.
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ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب { :قوله تعاىلل يف بيانه-رمحه اهللا -وأضاف الشنقيطي-
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أنه سوف يؤيت ااهد يف سبيله أجرا عظيما سواء  ما نصه: اآلية}

  .وظفر به ،أم غلب عدوه ،أقتل يف سبيل اهللا
قل هل تربصون بنا إال إحدى { :وهو قوله ،وبني يف موضع آخر أن كلتا احلالتني حسىن

  )252(اهـ.واحلسىن صيغة تفضيل ; ألا تأنيث األحسن ،]52 \ 9[ }احلسنيني
ونَ وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَذين يقُولُ

ن لَّدا ملْ لَّنعياً واجول نكن لَّدا مل لَّنعا واجلُهمِ أَهالظَّال ةيالقَر هذه نا منرِجا أَخنبرياً رصن نك
)75 (  

  )253إعراب مفردات اآلية (
(الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ (الالم) حرف جر و(كم) ضمري مبين 

.. والواو فاعل (يف سبيل اللّه) .يف حمل جر متعلق خبرب ما (ال) نافية (تقاتلون) مضارع مرفوع
(الواو) عاطفة »254«مر إعراا آنفا  (املستضعفني) معطوف على سبيل جمرور مثله، على ، 

(من الرجال) جار وجمرور متعلق  حذف مضاف أي ختليص املستضعفني، وعالمة اجلر الياء 
حبال من املستضعفني (النساء، الولدان) امسان معطوفان على الرجال حبريف العطف جمروران مثله 

(يقولون) مثل تقاتلون (رب) منادى (الذين) اسم موصول مبين يف حمل جر نعت للمستضعفني 
.. و(نا) مفعول به، والفاعل .مضاف منصوب و(نا) ضمري مضاف إليه (أخرجنا) فعل أمر دعاء

ضمري مستتر تقديره أنت (من) حرف جر (ها) حرف تنبيه (ذه) اسم إشارة مبين يف حمل جر 
الظامل) نعت سبيب للقرية تبعه يف اجلر ( -أو نعت له -متعلق ب (أخرجنا)، (القرية) بدل من ذه

جمرور مثله (أهل) فاعل السم الفاعل الظامل مرفوع و(ها) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(اجعل)  (لنا) مثل لكم متعلق ب  (لدن) اسم »255«(اجعل) مثل خرجه  (من) حرف جر   ،
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(وليا)  ، و(الكاف) ضمري مضاف إليه »256«مبين على السكون يف حمل جر متعلق حبال من 
  .. وليا.... نصريا) مثل اجعل.وليا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اجعل(

  روائع البيان والتفسري
ونَ وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَذين يقُولُ(

هذه نا منرِجا أَخنبمِ  رالظَّال ةيا القَرلُهأَه(  
هذا حث من اهللا لعباده املؤمنني وييج هلم على القتال  :يف بياا - رمحه اهللا -السعديقال  —

يف سبيله، وأن ذلك قد تعني عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وما لَكُم ال 
أن املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه } واحلال 

يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ومع هذا فقد ناهلم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون 
اهللا أن خيرجهم من هذه القرية الظامل أهلها ألنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنني باألذى والصد 

  م واهلجرة.عن سبيل اهللا، ومنعهم من الدعوة لدينه
ويدعون اهللا أن جيعل هلم وليا ونصريا يستنقذهم من هذه القرية الظامل أهلها، فصار جهادكم 
على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيالتكم وأوالدكم وحمارمكم، ال من باب اجلهاد 

لوم، الذي هو الطمع يف الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويالم املتخلف عنه أعظم ال
يكون من باب دفع  فاجلهاد الذي فيه استنقاذ املستضعفني منكم أعظم أجرا وأكرب فائدة، حبيث

  )257( اهـ األعداء.
قوله تعاىل: (من هذه  :-رمحه اهللا-قالجليلة فائدة لغوية  يف تفسريه لآلية القرطيب ذكرو -

القرية الظامل أهلها) القرية هنا مكة بإمجاع من املتأولني. ووصفها بالظلم وإن كان الفعل لألهل 
لعلقة الضمري. وهذا كما تقول: مررت بالرجل الواسعة داره، والكرمي أبوه، واحلسنة جاريته. 

بينهما وهو الضمري، فلو قلت: مررت بالرجل الكرمي عمر  وأمنا وصف الرجل ا للعلقة اللفظية
ومل جتز املسألة، الن الكرم لعمرو فال جيوز أن جيعل صفة لرجل إال بعلقة وهي اهلاء. وال تثىن 
هذه الصفة وال جتمع، ألا تقوم مقام الفعل، فاملعىن أي اليت ظلم أهلها وهلذا مل يقل الظاملني. 

  )258(اهـ

                                         
  أو متعلق ب (اجعل) (من) فيه البتداء الغاية. - 256
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  من لَّدنك ولياً واجعلْ لَّنا من لَّدنك نصرياً)واجعل لَّنا ( 
{ واجعل لَنا من لَدنك وليا } أي: من يلي أمرنا، {  يف تفسريه: -رمحه اهللا -قال البغوي-

واجعل لَنا من لَدنك نصريا } أي: من مينع العدو عنا، فاستجاب اهللا دعوم، فلما فتح رسول 
وجعله اهللا هلم نصريا ينصف  )259(اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ولّى عليهم عتاب بن أسيد

  )260( اهـمن الظاملني.املظلومني 
للُوا أُوفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتوا يكَفَر ينوالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ينآم يناَء الَذي

  )76الشيطَان إنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً (
  )261إعراب مفردات اآلية (

.. والواو فاعل .يف حمل رفع مبتدأ (آمنوا) فعل ماض مبين على الضم(الذين) اسم موصول مبين 
.. .، (الواو) عاطفة (الذين كفروا»262«(يقاتلون يف سبيل اللّه) مثل تقاتلون يف سبيل اللّه 

سبيل الطّاغوت) مثل املتقدمة (الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر (قاتلوا) فعل أمر مبين على 
(إنّ) .. والواو فاعل (.حذف النون (الشيطان) مضاف إليه جمرور  أولياء) مفعول به منصوب 

حرف مشبه بالفعل (كيد) اسم إنّ منصوب (الشيطان) مضاف إليه جمرور (كان) فعل ماض 
  ضمري مستتر تقديره هو أي الكيد (ضعيفا) خرب كان منصوب. ناقص، وامسه

   

                                         
عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أميه ابن عبد مشس، أبو عبد الرمحن: وال أمري قرشي مكي، من الصحابة.  - 259

كان شجاعاً عاقال، من أشراف العرب يف صدر االسالم. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سنة. وأقره أبو بكر، فاستمر فيها إىل أن مات، يوم مات  21هـ وكان عمره  8عليها عند خمرجه إىل حنني (سنة 

هـ  23أبو بكر. ويف املؤرخني من يذكر أنه عاش واليا على مكة إىل أواخر أيام عمر، فتكون وفاته يف أوائل سنة 
  ).4/200األعالم للزركلي ( نقالً عن-م). 643(
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  روائع البيان والتفسري
)للُوا أُوفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتوا يكَفَر ينوالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ينآم يناَء الَذي

 طَانييفاًالشعكَانَ ض طَانيالش دإنَّ كَي(  
ن املؤمنني يقاتلون هذا إخبار من اهللا بأ :يف تفسريها إمجاالً ما نصه-رمحه اهللا - قال السعدي -

يف سبيله { والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت } الذي هو الشيطان. يف ضمن ذلك 
  عدة فوائد:

منها: أنه حبسب إميان العبد يكون جهاده يف سبيل اهللا، وإخالصه ومتابعته. فاجلهاد يف سبيل اهللا 
كما أن القتال يف سبيل الطاغوت من شعب الكفر من آثار اإلميان ومقتضياته ولوازمه، 

  ومقتضياته.
ومنها: أن الذي يقاتل يف سبيل اهللا ينبغي له وحيسن منه من الصرب واجللد ما ال يقوم به غريه، 
فإذا كان أولياء الشيطان يصربون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل احلق أوىل بذلك، كما قال 

ا ال تعاىل يف هذا املعىن: { إِنْ تم اللَّه نونَ مجرتونَ وأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِنأْلَموا تكُون
  يرجونَ } اآلية.

ومنها: أن الذي يقاتل يف سبيل اهللا معتمد على ركن وثيق، وهو احلق، والتوكل على اهللا. 
ا ال يطلب ممن يقاتل عن فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصرب والثبات والنشاط م

 دإِنَّ كَي طَانياَء الشيللُوا أَوالباطل، الذي ال حقيقة له وال عاقبة محيدة. فلهذا قال تعاىل: { فَقَات
  .الشيطَان كَانَ ضعيفًا }

والكيد: سلوك الطرق اخلفية يف ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكْره مهما بلغ فإنه يف غاية 
  )263( اهـ عف، الذي ال يقوم ألدىن شيء من احلق وال لكيد اهللا لعباده املؤمنني.الض
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 ق ينإلَى الَذ رت الُ يأَلَمتالق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزالةَ وآتوا الصيموأَق كُميدكُفُّوا أَي ملَ لَه
 اسنَ النوشخي مهنم ال إذَا فَرِيقالَ لَوتا القنلَيع تبكَت ما لنبةً وقَالُوا ريشخ دأَش أَو اللَّه ةيشكَخ

  )77أَخرتنا إلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ واآلخرةُ خير لِّمنِ اتقَى وال تظْلَمونَ فَتيالً (
  )264إعراب مفردات اآلية (

مزة) لالستفهام التعجيب (تر) مضارع جمزوم، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (إىل) حرف (اهل
جر (الذين) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب (تر) بتضمينه معىن تنظر (قيل) فعل ماض 
مبين للمجهول (الالم) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (قيل)، (كفّوا) فعل أمر 

.. والواو فاعل (أيدي) مفعول به منصوب و(كم) ضمري مضاف إليه .النون مبين على حذف
(الواو) عاطفة (أقيموا الصالة) مثل كفّوا أيديكم ومثلها (آتوا الزكاة). (الفاء) استئنافية (ملا) 
ظرف مبعىن حني متضمن معىن الشرط متعلق مبضمون معىن اجلواب أي ظهرت خشيتهم 

م متعلق ب (كتب)، (القتال) نائب فاعل مرفوع (إذا) فجائية (كتب) مثل قيل (عليهم) مثل هل
، (منهم) مثل هلم متعلق بنعت لفريق (خيشون) مضارع »265«ال عمل هلا (فريق) مبتدأ مرفوع 

مرفوع والواو فاعل (الناس) مفعول به منصوب (كخشية) جار وجمرور متعلق مبحذوف مفعول 
(اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور (أشد) معطوف على خشية  مطلق  (أو) حرف عطف 

جمرور مثله وعالمة اجلر الفتحة عوضا من الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل 
.. .(الواو) عاطفة (قالوا) فعل ماض مبين على الضم». 267«،خشية) متييز منصوب »266«

حرف جر (ما) والواو فاعل (رب) منادى مضاف منصوب و(نا) ضمري مضاف إليه (الالم) 
(علينا) مثل  (كتبت)، و(كتبت) فعل ماض وفاعله  اسم استفهام مبين يف حمل جر متعلق ب 
عليهم متعلق بفعل (كتبت) (القتال) مفعول به منصوب (لوال) حرف حتضيض (أخرتنا) فعل 
(إىل أجل) جار وجمرور متعلق ب  ماض مبين على السكون. و(التاء) فاعل، و(نا) مفعول به 

ا)، (قريب) نعت ألجل جمرور مثله. (قل) فعل أمر، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (أخرتن
(متاع) مبتدأ مرفوع (الدنيا) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف (قليل) 
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خرب مرفوع (الواو) عاطفة (اآلخرة) مبتدأ مرفوع (خري) خرب مرفوع (الالم) حرف جر (من) 
بين يف حمل جر متعلق ب (خري) (اتقى) فعل ماض مبين على الفتح املقدر على اسم موصول م

(تظلمون)  (ال) نافية  (الواو) عاطفة  األلف، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو، وهو العائد 
.. والواو ضمري متصل مبين يف حمل .مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون

  ي ظلما قدر الفتيل.عول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته أرفع نائب فاعل (فتيال) مف
  روائع البيان والتفسري

ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى

عن ابن عباس أن عبد الرمحن بن عوف وأصحابا له أتوا النيب صلى اهللا )  3ص -6النسائي ج(
عليه وعلى آله وسلم مبكة فقالوا: يا رسول اهللا إنا كنا يف عزة وحنن مشركون فلما آمنا صرنا 
أذلة، فقال: "إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا، فلما حولنا اهللا إىل املدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل 

  )268جل {أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَ}.(اهللا عز و
)ق ينإلَى الَذ رت الُ يأَلَمتالق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزالةَ وآتوا الصيموأَق كُميدكُفُّوا أَي ملَ لَه

 مهنم ال إذَا فَرِيقالَ لَوتا القنلَيع تبكَت ما لنبةً وقَالُوا ريشخ دأَش أَو اللَّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي
  )أَخرتنا إلَى أَجلٍ قَرِيبٍ

مأمورين بالصالة  -إذ كانوا مبكة-ان املسلمون  ما خمتصره: -رمحه اهللا –قال السعدي -
قراء، ال الزكاة املعروفة ذات النصب والشروط، فإا مل تفرض إال والزكاة أي: مواساة الف

  باملدينة، ومل يؤمروا جبهاد األعداء لعدة فوائد:
منها: أن من حكمة الباري تعاىل أن يشرع لعباده الشرائع على وجه ال يشق عليهم؛ ويبدأ 

  باألهم فاألهم، واألسهل فاألسهل.
ألدى ذلك إىل  - قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم مع-ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال 

  اضمحالل اإلسالم، فروعي جانب املصلحة العظمى على ما دوا ولغري ذلك من احلكَم.

                                         
الصحيح املسند من أسباب  يف -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -- 268

وقال يف املوضعني صحيح على شرط البخاري ومل  307و 66ص 2) احلديث أخرجه احلاكم ج72-الرتول (ص
خيرجاه، وأقره الذهيب وفيما قااله نظر فإن حسني بن واقد ليس من رجال البخاري فاألوىل أن يقال: رجاله رجال 

ال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا بآخر وأخرجه ابن الصحيح فإن حسينا من رجال مسلم وعكرمة من رج
  .171ص 5جرير ج

 



وكان بعض املؤمنني يودون أن لو فرض عليهم القتال يف تلك احلال، غري الالئق فيها ذلك، 
وإمنا الالئق فيها القيام مبا أمروا به يف ذلك الوقت من التوحيد والصالة والزكاة وحنو ذلك كما 

و ما لَهريلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوا } فلما هاجروا إىل قال تعاىل: { وثْبِيتت دأَش
  )269( .اهـاملدينة وقوي اإلسالم، كُتب عليهم القتال يف وقته املناسب لذلك

(خيشون الناس) أي مشركي مكة  :ما خمتصره يف بياا -رمحه اهللا - القرطيب وأضاف-
(كخشية اهللا) فهي على ما طبع عليه البشر من املخافة ال على املخالفة. قال السدي: هم قوم 
أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقني، واملعىن خيشون القتل 

(أو أشد خشية) أي عندهم ويف  اعتقادهم. قلت: من املشركني كما خيشون املوت من اهللا. 
وهذا أشبه بسياق اآلية، لقوله: (وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال لو ال أخرتنا إىل أجل قريب) 
أي هال، وال يليها إال الفعل. ومعاذ اهللا أن يصدر هذا القول من صحايب كرمي يعلم أن اآلجال 

ائعني، يرون الوصول إىل الدار حمدودة واألرزاق مقسومة، بل كانوا ألوامر اهللا ممتثلني سامعني ط
اآلجلة خريا من املقام يف الدار العاجلة، على ما هو معروف من سريم رضي اهللا عنهم. اللهم 
إال أن يكون قائله ممن مل يرسخ يف االميان قدمه، وال انشرح باإلسالم جنانه، فإن أهل االميان 

  )270(اهـ.فسه عما يؤمرمتفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر ن
  ( قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ واآلخرةُ خير لِّمنِ اتقَى وال تظْلَمونَ فَتيالً)

عين بقوله جل ثناؤه:"قل متاع الدنيا قليل"، قل، يا حممد، :- رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي-
عيشكم يف  :ال أخرتنا إىل أجل قريب"هلؤالء القوم الذين قالوا:"ربنا مل كتبت علينا القتال لو

 ا فانية وما فيها فانا قليل، أل ا "الدنيا ومتتعكمواآلخرة خري"، يعين: ونعيم اآلخرة خري، أل
باقية ونعيمها باق دائم. وإمنا قيل:"واآلخرة خري"، ومعىن الكالم ما وصفت، من أنه معين به 

" بالذي ذكرت به، على املعىن املراد منه "ملن اتقى"، يعين: ملن ذكر "اآلخرةلداللة  -نعيمها 
اتقى اهللا بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فأطاعه يف كل ذلك "وال تظلمون فتيال"، يعين: وال 

  )271(اهـينقصكم اهللا من أجور أعمالكم فتيال.
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نم هذقُولُوا هةٌ ينسح مهبصوإن ت ةديشوجٍ مري بف مكُنت ولَو تاملَو رِككُّمدوا يكُونا تمنأَي ندع 
يكَادونَ اللَّه وإن تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هؤالِء القَومِ ال 

  ) 78يفْقَهونَ حديثاً (
  )272إعراب مفردات اآلية (

، »273«(أينما) اسم شرط جازم مبين يف حمل نصب ظرف مكان متعلق باجلواب يدرك 
.. والواو فاعل تكون التام .(تكونوا) مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حذف النون

مفعول به (املوت) فاعل مرفوع (الواو) (يدرك) مضارع جمزوم جواب الشرط و(كم) ضمري 
   عاطفة (لو) شرطية غري جازمة (كنتم) فعل ماض ناقص مبين

(يف بروج) جار وجمرور متعلق خبرب كان، »274«.. و(مت) ضمري اسم كان .على السكون  ،
(مشيدة) نعت لربوج جمرور مثله. (الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (تصب) مضارع 

ط و(هم) ضمري مفعول به (حسنة) فاعل مرفوع (يقولوا) مضارع جمزوم جمزوم فعل الشر
(ذه) اسم إشارة .جواب الشرط وعالمة اجلزم حذف النون (ها) حرف تنبيه  .. والواو فاعل 

مبين يف حمل رفع مبتدأ (من عند) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ (اللّه) لفظ اجلاللة 
.. من عندك) مثل نظريا املتقدمة (قل) فعل أمر، .(إن تصبهم مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة

(كل) مبتدأ مرفوع  (من عند اللّه) مثل األوىل. » 275«والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت 
(الفاء) استئنافية (ما) اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ (الالم) حرف جر (ها) حرف تنبيه 

أو نعت  -متعلق خبرب ما احملذوف (القوم) بدل من أوالء(أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل جر 
  تبعه يف اجلر (ال) نافية (يكادون) مضارع ناقص مرفوع، وعالمة الرفع ثبوت النون. - له

  .. والواو فاعل (حديثا) مفعول به منصوب..والواو اسم يكاد (يفقهون) مضارع مرفوع
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  روائع البيان والتفسري
  )يدرِككُّم املَوت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدةأَينما تكُونوا (
واملقصود: أن كل أحد صائر إىل املوت ال  يف بياا ما خمتصره: -رمحه اهللا- قال ابن كثري-

حمالة، وال ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو مل جياهد، فإن له أجال حمتوما، وأمدا 
وليد حني جاء املوت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، مقسوما، كما قال خالد بن ال

وما من عضو من أعضائي إال وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، فال 
  نامت أعني اجلبناء.

وقوله: { ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة } أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي بروج يف 
  )276(اهـ. قاله السدي، وهو ضعيف. والصحيح: أا املنيعة.السماء

تصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من عند اللَّه وإن تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ  وإن (
  )من عند اللَّه فَمالِ هؤالِء القَومِ ال يكَادونَ يفْقَهونَ حديثاً

عما اىل عن الذين ال يعلمون املعرضني خيرب تع :يف تفسريها ما نصه - رمحه اهللا - قال السعدي -
جاءت به الرسل، املعارضني هلم أم إذا جاءم حسنة أي: خصب وكثرة أموال، وتوفر أوالد 
وصحة، قالوا: { هذه من عند اللَّه } وأم إن أصابتهم سيئة أي: جدب وفقر، ومرض وموت 

: بسبب ما جئتنا به يا حممد، تطريوا برسول اهللا أوالد وأحباب قالوا: { هذه من عندك } أي
صلى اهللا عليه وسلم كما تطري أمثاهلم برسل اهللا، كما أخرب اهللا عن قوم فرعون أم قالوا 

 هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبصإِنْ تو هذا هةُ قَالُوا لَننسالْح مهاَءتفَإِذَا ج   } ملوسى { 
{ كعم نبِمو ا بِكنرقالوا اطَّي } :وقال قوم صاحل.  

كُمنمجروا لَنهتنت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَيا تت  وقال قوم ياسني لرسلهم: { إِناآلية. فلما تشا {
قلوم بالكفر تشات أقواهلم وأعماهلم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال اخلري ملا 

  جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل يف هذا الذم الوخيم.
قال اهللا يف جوام: { قُلْ كُلٌّ } أي: من احلسنة والسيئة واخلري والشر. { من عند اللَّه } أي: 
{ ال  } أي: الصادر منهم تلك املقالة الباطلة.  { فَما هلَؤالِء الْقَوم  بقضائه وقدره وخلقه. 
يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا } أي: ال يفهمون حديثا بالكلية وال يقربون من فهمه، أو ال يفهمون 
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ن اهللا وعن منه إال فهما ضعيفًا، وعلى كل فهو ذم هلم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم ع
  )277( اهـرسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

فَى ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفِْسك وأَرسلْناك للناسِ رسوالً وكَ
  ) 79بِاللَّه شهِيداً (

  )278إعراب مفردات اآلية (
(أصاب) فعل ماض مبين يف حمل جزم فعل (ما) اسم شرط جازم مبين يف  حمل رفع مبتدأ 

الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو و(الكاف) ضمري مفعول به (من حسنة) جار وجمرور 
(من اهللا) جار وجمرور خرب ملبتدأ  (الفاء) رابطة جلواب الشرط  متعلق حبال من فاعل أصاب 

(ما أصابك (الواو) عاطفة  نفسك) مثل نظريا املتقدمة. (الواو)  .. من.حمذوف تقديره هو 
.. و(نا) ضمري فاعل و(الكاف) ضمري مفعول .استئنافية (أرسلنا) فعل ماض مبين على السكون

(رسوال) حال منصوبة مؤكدة لضمري النصب  (أرسلنا)،  (للناس) جار وجمرور متعلق ب  به 
  ».279«(الواو) استئنافية (كفى باهللا شهيدا) مر إعراا 

  لبيان والتفسريروائع ا
)فِْسكن نفَم ئَةين سم كابا أَصوم اللَّه نفَم ةنسح نم كابا أَصم(  
قال تعاىل: { ما أَصابك من حسنة } أي: يف الدين  :يف تفسريها -رمحه اهللا -قال السعدي-

والدنيا { فَمن اللَّه } هو الذي من ا ويسرها بتيسري أسباا. { وما أَصابك من سيئَة } يف 
  الدين والدنيا { فَمن نفِْسك } أي: بذنوبك وكسبك، وما يعفو اهللا عنه أكثر.

فاهللا تعاىل قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لربه وفضله، وأخربهم أن املعاصي 
مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فال يلومن إال نفسه فإنه املانع لنفسه عن وصول فضل اهللا 

  )280( اهـ وبره.
  وأَرسلْناك للناسِ رسوالً وكَفَى بِاللَّه شهِيداً) (
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ىل { وأَرسلْناك للناسِ رسوال } أي: تبلغهم شرائع اهللا، وما حيبه ويرضاه، وما يكرهه قوله تعا
  ويأباه.

{ وكَفَى بِاللَّه شهِيدا } أي: على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعامل مبا تبلغهم 
  )281(يف تفسريه- رمحه اهللا - ابن كثريقال - اهـإياه، ومبا يردون عليك من احلق كفرا وعنادا.

  )80من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً (
  )282إعراب مفردات اآلية (

(يطع) مضارع جمزوم فعل الشرط، وحرك  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (الرسول) مفعول به منصوب بالكسر اللتقاء الساكنني، 

(أطاع) فعل ماض، والفاعل ضمري مستتر  (الفاء) رابطة جلواب (قد) حرف حتقيق  الشرط 
تقديره هو (اهللا) لفظ اجلاللة مفعول به (الواو) عاطفة (من) مثل من األول (تولّى) فعل ماض 

م فعل الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو مبين على الفتح املقدر على األلف يف حمل جز
(الفاء) رابطة جلواب الشرط (ما) نافية (أرسلناك) مر إعرابه يف اآلية السابقة (على) حرف جر 
(حفيظا) على حذف مضاف أي حفيظا على أعماهلم  و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب 

  (حفيظا) حال من ضمري املفعول يف (أرسلناك) منصوبة.
  البيان والتفسريروائع 

  )من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً(
أي: كل من أطاع رسول اهللا يف أوامره  :يف بياا  إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال السعدي -

يأمر وال ينهى إال بأمر اهللا وشرعه ووحيه وترتيله، ونواهيه { فَقَد أَطَاع اللَّه } تعاىل لكونه ال 
ويف هذا عصمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن اهللا أمر بطاعته مطلقا، فلوال أنه معصوم يف 
كل ما يبلِّغ عن اهللا مل يأمر بطاعته مطلقا، وميدح على ذلك. وهذا من احلقوق املشتركة فإن 

  احلقوق ثالثة:
  ألحد من اخللق، وهو عبادة اهللا والرغبة إليه، وتوابع ذلك. حق هللا تعاىل ال يكون

  وقسم خمتص بالرسول، وهو التعزير والتوقري والنصرة.
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وقسم مشترك، وهو اإلميان باهللا ورسوله وحمبتهما وطاعتهما، كما مجع اهللا بني هذه احلقوق 
وتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتأطاع يف قوله: { ل نيال } فمأَصةً وكْرب وهحبستو وهقِّر

الرسول فقد أطاع اهللا، وله من الثواب واخلري ما رتب على طاعة اهللا { ومن تولَّى } عن طاعة 
اهللا ورسوله فإنه ال يضر إال نفسه، وال يضر اهللا شيئًا { فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا } أي: 

عماهلم وأحواهلم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك حتفظ أ
 هِملَيع تلَس * ذَكِّرم تا أَنمإِن على اهللا، سواء اهتدوا أم مل يهتدوا. كما قال تعاىل: { فَذَكِّر

  بِمصيطرٍ } اآليات
احلضرة واملغيب فأما من يظهر يف احلضرة  وال بد أن تكون طاعة اهللا ورسوله ظاهرا وباطنا يف

والطاعة وااللتزام فإذا خال بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة اليت 
  )283( .اهـأظهرها غري نافعة وال مفيدة

تقُولُ واللَّه يكْتب ما يبيتونَ ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإذَا برزوا من عندك بيت طَائفَةٌ منهم غَير الَذي 
  )81فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيالً (

  )284إعراب مفردات اآلية (
(طاعة) خرب ملبتدأ حمذوف وجوبا .(الواو) استئنافية (يقولون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل 

(إذا) ظرف للمستقبل متضمن معىن الشرط يف حمل نصب  ، (الفاء) عاطفة»285«تقديره أمرنا 
.. والواو فاعل (من عند) جار وجمرور .متعلق باجلواب بيت (برزوا) فعل ماض مبين على الضم

متعلق ب (برزوا)، و(الكاف) ضمري مضاف إليه (بيت) فعل ماض (طائفة) فاعل مرفوع (من) 
ة (غري) مفعول به منصوب (الذي) اسم حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق بنعت لطائف

(تقول) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مستتر تقديره  موصول مبين يف حمل جر مضاف إليه 
أنت (الواو) اعتراضية (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (يكتب) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري 

(ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به  والعائد حمذوف  ،»286«مستتر تقديره هو 
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(أعرض) فعل أمر، والفاعل ضمري  (الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر  (يبيتون) مثل يقولون 
مستتر تقديره أنت (عنهم) مثل منهم متعلق ب (أعرض)، (الواو) عاطفة (توكّل) مثل أعرض 

باهللا  (على اهللا) جار وجمرور متعلق ب (توكل)، (الواو) استئنافية (كفى باهللا وكيال) مثل كفى
  ».287«عليما 

  روائع البيان والتفسري
)با يم بكْتي قُولُ واللَّهي تالَذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب كندع نوا مزرةٌ فَإذَا بقُولُونَ طَاعونَويتي(  
وقوله: { ويقُولُونَ طَاعةٌ } خيرب تعاىل عن املنافقني  :يف تفسريها -رمحه اهللا - قال ابن كثري -

 تيأي: خرجوا وتواروا عنك { ب { كدنع نوا مزرفَإِذَا ب } م يظهرون املوافقة والطاعةبأ
طَائفَةٌ منهم غَير الَّذي تقُولُ } أي: استسروا ليال فيما بينهم بغري ما أظهروه. فقال تعاىل: { 
واللَّه يكْتب ما يبيتونَ } أي: يعلمه ويكتبه عليهم مبا يأمر به حفظته الكاتبني، الذين هم 
موكلون بالعباد. يعلمون ما يفعلون. واملعىن يف هذا التهديد، أنه تعاىل أخرب بأنه عامل مبا 

نه، وإن كانوا قد يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليال من خمالفة الرسول وعصيا
  )288(اهـأظهروا له الطاعة واملوافقة، وسيجزيهم على ذلك. 

  ( فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيالً) 
{ فَأَعرِض عنهم } يا حممد وال تعاقبهم، وقيل: ال تخرب :يف تفسريها -رمحه اهللا -قال البغوي-

 لَى اللَّهكَّلْ عوتبأمسائهم، منع الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلخبار بأمساء املنافقني، { و
  )289( اهـ.وكَفَى بِاللَّه وكيال } أي: اختذه وكيال وكفى باهللا وكيال وناصرا

  ) 82القُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً (أَفَال يتدبرونَ 
  )290إعراب مفردات اآلية (

.. والواو .(اهلمزة) لالستفهام التوبيخي (الفاء) عاطفة (ال) نافية (يتدبرون) مضارع مرفوع
(لو) شرط  (الواو) استئنافية  (القرآن) مفعول به منصوب  غري جازم (كان) فعل ماض فاعل 

مضاف  ناقص، وامسه ضمري مستتر تقديره هو (من عند) جار وجمرور متعلق خبرب كان (غري)
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إليه جمرور (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور (الالم) واقعة يف جواب لو (وجدوا) فعل ماض 
علق ب (وجدوا)، .. والواو فاعل (يف) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر مت.مبين على الضم

  (اختالفا) مفعول به منصوب (كثريا) نعت منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  )أَفَال يتدبرونَ القُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً(
عن التدبر يف القرآن والتفكر  باإلعراضعاب املنافقني  :ما خمتصره - رمحه اهللا -القرطيبقال  -

فيه ويف معانيه. تدبرت الشيء فكرت يف عاقبته. ويف احلديث (ال تدابروا) أي ال يويل بعضكم 
بعضا دبره. وأدبر القوم مضى أمرهم إىل آخره. والتدبري أن يدبر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما 

يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا) تصري إليه عاقبته. ودلت هذه اآلية وقوله تعاىل: (أفال 
  معناه. القرآن ليعرفعلى وجوب التدبر يف 

فكان يف هذا رد على فساد قول من قال: ال يؤخذ من تفسريه إال ما ثبت عن النيب صلى اهللا  
عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. وفية دليل على االمر بالنظر 

تقليد، وفية دليل على إثبات القياس. قوله تعاىل: (ولو كان من عند غري واالستدالل وإبطال ال
اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا) أي تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. وال يدخل 
يف هذا اختالف ألفاظ القراءات وألفاظ األمثال والدالالت ومقادير السور واآليات. وإمنا أراد 

والتفاوت. وقيل: املعىن لو كان ما ختربون به من عند غري اهللا الختلف. وقيل:  ضاختالف التناق
إنه ليس من متكلم يتكلم كالما كثريا إال وجد يف كالمه اختالف كثري، إما يف الوصف 
واللفظ، وإما يف جودة املعىن، وإما يف التناقض، وإما يف الكذب. فأنزل اهللا عز وجل القرآن 

م ال جيدون فيه اختالفا يف وصف وال ردا له يف معىن، وال تناقضا وال كذبا وأمرهم بتدبره، أل
  )291(.اهـفيما خيربون به من الغيوب وما يسرون.
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نرِ مي اَألملولِ وإلَى أُوسإلَى الر وهدر ولَو وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ اخلَواَألم نم رأَم ماَءهوإذَا ج مه
  )83قَليالً (لَعلمه الَذين يستنبِطُونه منهم ولَوال فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته التبعتم الشيطَانَ إالَّ 

  )292إعراب مفردات اآلية (
(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معىن الشرط مبين يف حمل نصب متعلق باجلواب 

عل ماض و(هم) ضمري مفعول به (أمر) فاعل مرفوع (من األمن) جار وجمرور أذاعوا (جاء) ف
متعلق بنعت ألمر (أو) عاطف (اخلوف) معطوف على األمن جمرور مثله (أذاعوا) فعل ماض 

.. والواو فاعل (الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (أذاعوا) .مبين على الضم
شرط غري جازم (ردوا) مثل أذاعوا و(اهلاء) ضمري مفعول  ، (الواو) عاطفة (لو) حرف»293«

به (إىل الرسول) جار وجمرور متعلق ب (ردوه)، (الواو) عاطفة (إىل أويل) جار وجمرور متعلق 
ب (ردوه)، وعالمة اجلر الياء فهو ملحق جبمع املذكّر السامل (األمر) مضاف إليه جمرور (من) 

(الالم) واقعة يف جواب لو حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر مت علق حبال من أويل األمر 
(الذين) اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل  (علم) فعل ماض و(اهلاء) ضمري مفعول به 

  ..... والواو فاعل.(يستنبطونه) مضارع مرفوع
، (الواو) استئنافية (لوال) حرف »294«و(اهلاء) مفعول به (منهم) مثل األول متعلق ب (علمه) 

(فضل) مبتدأ مرفوع، واخلرب حمذوف وجوبا تقديره موجود  -شرط غري جازم -لوجود امتناع
(عليكم) مثل منهم متعلق حبال من فضل اهللا  ، »295«(اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور 

(الواو) عاطفة (رمحة) معطوف على فضل مرفوع مثله و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (الالم) واقعة 

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -292

 )112/  5دمشق( –اإلميان 
  ضمن الفعل معىن حتدث فعداه بالباء. - 293
الضمري يف (منهم) يعود إىل الرسول وإىل أويل األمر أو إىل غريهم، ففي تفسري ذلك آراء كثرية متشعبة  - 294

بلغهم واستقصوا األمر من الرسول وأويل   لو أمسكوا عن اخلوض فيما«واملعىن هنا كما جاء يف البحر أليب حيان: 
فأخربوهم حبقيقة ذلك، وأن األمر ليس جاريا على األمر لعلم حقيقة ذلك األمر الوارد ممن له حبث ونظر وجتربة 

  اهـ ... ومن هنا البتداء الغاية، وجيوز أن يكون متعلق ب (يستنبطون) أو حبال من فاعله.» أول خرب يطرأ
بلغهم واستقصوا األمر من الرسول وأويل األمر لعلم حقيقة ذلك األمر الوارد ممن له حبث ونظر وجتربة  - 295

اه ... ومن هنا البتداء الغاية، وجيوز أن يكون » ذلك، وأن األمر ليس جاريا على أول خرب يطرأفأخربوهم حبقيقة 
  متعلق ب (يستنبطون) أو حبال من فاعله.

 



م) فعل ماض مبين على السكون و(مت) ضمري فاعل (الشيطان) مفعول به يف جواب لوال (اتبعت
  ».296«منصوب (إلّا) أداة استثناء (قليال) مستثىن منصوب 

  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –النقول يف أسباب الرتول يف كتابه منقوال من لباب  -رمحه اهللا–الوادعى

ملا اعتزل رسول اهللا صلى اهللا  :عمر بن اخلطاب قال عن) 82ص -  10ج(قال اإلمام مسلم  
عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دخلت املسجد فإذا الناس ينكتون باحلصى ويقولون طلق 

لمن ذلك اليوم فذكر رسول اهللا نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن باحلجاب. قال عمر: فقلت ألع
احلديث، وفيه بعد استئذانه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فقلت: أطلقتهن يا 
رسول اهللا، قال:  "ال" قلت: يا رسول اهللا إين دخلت املسجد والناس ينكتون باحلصى يقولون 

 تطلقهن، قال: طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم نساءه، فأنزل فأخربهم أنك مل
"نعم إن شئت". فذكر احلديث وفيه فقمت على باب املسجد فناديت بأعلى صويت مل يطلق 
رسول اهللا نساءه، ونزلت اآلية {وإِذَا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى 

هنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسوكنت أنا استنبطت ذلك وأنزل اهللا آية التخيري.الر {م  
نرِ مي اَألملولِ وإلَى أُوسإلَى الر وهدر ولَو وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ اخلَواَألم نم رأَم ماَءهوإذَا ج) مه

( مهنم هنبِطُونتسي ينالَذ همللَع  
هذا تأديب من اهللا لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق. وأنه ينبغي  :-رمحه اهللا -قال السعدي -

هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق باألمن وسرور املؤمنني، أو 
باخلوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب، بل يردونه إىل 

نهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون األمور الرسول وإىل أويل األمر م
ويعرفون املصاحل وضدها. فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنني وسرورا هلم وحترزا من 
أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة  أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على 

                                         
هذا ويف املستثىن منه عدة أوجه: األول هو فاعل اتبعتم، الثاين هو فاعل أذاعوا أي أظهروا األمن أو اخلوف  - 296

لمه أي املستنبطون. الرابع هو فاعل وجدوا. اخلامس: أن املخاطب يف قوله (التبعتم) إال قليال. الثالث هو فاعل ع
  مجيع الناس على العموم، واملراد بالقليل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، أهـ، خمتصرا من حاشية اجلمل.

واملراد بالقليل أمة حممد الرابع هو فاعل وجدوا. اخلامس: أن املخاطب يف قوله (التبعتم) مجيع الناس على العموم، 
  صلى اهللا عليه وسلم، أهـ، خمتصرا من حاشية اجلمل.

 



قال: { لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم } أي: يستخرجونه بفكرهم  مصلحته، مل يذيعوه، وهلذا
  وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يولَّى من هو 
إىل الصواب وأحرى للسالمة من أهل لذلك وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني أيديهم، فإنه أقرب 

اخلطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها، واألمر بالتأمل قبل الكالم 
  )297( .اهـفيحجم عنه؟ والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيقْدم عليه اإلنسان؟ أم ال

 متعبالت هتمحور كُملَيع لُ اللَّهال فَضيالً)(ولَوطَانَ إالَّ قَليالش  
} فإن قيل: كيف استثىن  رمحه اهللا يف تفسريها ما نصه: -قال البغوي- { إِال قَليال  كلكم 

القليل ولوال فضله التبع الكلُّ الشيطان؟ قيل: هو راجع إىل ما قبله، قيل: معناه أذاعوا به إال 
واختيار الفراء، وقال: ألنّ علْم السر إذا  قليال مل يفشه، عين بالقليل املؤمنني، وهذا قول الكليب

ظهر علمه املستنبطُ وغريه، واإلذاعة قد تكون يف بعض دون بعض، وقيل: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إال قليال مث قوله: { ولَوال فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته التبعتم الشيطَانَ } كالم 

  تام.
فضلُ اهللا: اإلسالم ورمحته: القرآن، يقول لوال ذلك البتعتم الشيطان إال قليال وهم قوم  وقيل:

اهتدوا قبل جميء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ونزول القرآن، مثل زيد بن عمرو بن 
  ومجاعة سوامها.)299(، وورقة بن نوفل )298(نفيل

                                         
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -297

190 (  
بن عدي بن كعب بن لؤي بن  زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح - 298

غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وابن عم عمر بن اخلطاب، جيتمع هو 
  وعمر يف نفيل.

سئل عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " يبعث أمةً وحده يوم القيامة " . وكان يتعبد يف اجلاهلية، ويطلب دين 
صلى اهللا عليه وسلم، ويوحد اهللا تعاىل، ويقول: إهلي إله إبراهيم، وديين دين إبراهيم. وكان يعيب إبراهيم اخلليل 

على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها اهللا، وأنزل هلا من السماء ماء وأنبت هلا من األرض، مث تذحبوا على 
ا ذبح على النصب، واجتمع به رسول اهللا صلى اهللا غري اسم اهللا تعاىل، إنكاراً لذلك وإعظاماً له، وكان ال يأكل مم

  )1/403انظر أسد الغابة البن االثري (-عليه وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه، وكان حييي املوءودة.
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي،من قريش: حكيم جاهلي، اعتزل االوثان قبل االسالم، وامتنع من  - 299

وقرأ كتب االديان. وكان يكتب اللغة العربية باحلرف العرباين. أدرك أوائل عصر النبوة، ومل أكل ذبائحها، وتنصر، 
يدرك الدعوة. وهو ابن عم خدجية أم املؤمنني. ويف حديث ابتداء الوحي، بغار حراء، أن النيب (صلى اهللا عليه 

 



بالتالوة والرواية وهو النص، ومنه ما ويف اآلية دليل على جواز القياس، فإن من العلم ما يدرك 
  )300( اهـيدرك باالستنباط وهو القياس على املعاين املودعة يف النصوص.

  ينالَذ أْسب كُفأَن ي ى اللَّهسع نِنيمضِ املُؤروح كفْسإالَّ ن كَلَّفال ت بِيلِ اللَّهي سلْ ففَقَات
  ) 84كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكيالً (

  )301إعراب مفردات اآلية (
ل ضمري مستتر تقديره أنت (يف سبيل) الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر (قاتل) فعل أمر، والفاع

جار وجمرور متعلق حبال من فاعل قاتل (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور (ال) نافية (تكلّف) 
(إال) أداة حصر  مضارع مبين للمجهول مرفوع، ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره أنت 

حذف مضاف أي: عمل (نفس) مفعول به منصوب و(الكاف) ضمري مضاف إليه، ويف الكالم 
نفسك (الواو) عاطفة (حرض) مثل قاتل، وحرك آخره بالكسرة اللتقاء الساكنني، (املؤمنني) 
مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء (عسى) فعل ماض ناقص مبين على الفتح املقدر على 
(يكف) مضارع  (أن) حرف مصدري ونصب  (اهللا) لفظ اجلاللة اسم عسى مرفوع  األلف 

، والفاعل هو (بأس) مفعول به منصوب (الذين) موصول مبين يف حمل جر مضاف إليه منصوب
  .. والواو فاعل..(كفروا) فعل ماض مبين على الضم

  واملصدر املؤول (أن يكف) يف حمل نصب خرب عسى.
(الواو) استئنافية (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (أشد) خرب مرفوع (بأسا) متييز منصوب 

  عاطفة (أشد) معطوف على األول مرفوع (تنكيال) متييز منصوب.(الواو) 
   

                                                                                                                     
ورقة بن نوفل " وكان شيخا كبريا وسلم) رجع إىل خدجية، وفؤاده يرجتف، فأخربها، فانطلقت به خدجية حىت أتت 

قد عمي " فقالت له خدجية: يا ابن عم امسع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخربه رسول 
اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) خرب ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل اهللا على موسى، ياليتين فيها جذع ! 

خيرجك قومك، فقال رسول اهللا: أو خمرجي هم ؟ قال: نعم ! مل يأت رجل قط مبثل ما جئت  ليتين أكون حيا إذ
نقالً عن األعالم -به إال عودي، وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وابتداء احلديث وايته، يف البخاري. 

  ) خمتصراً وبتصرف يسري.8/114للزركلي (
 ) 255/  2دار طيبة للنشر والتوزيع ( الناشر : -انظر معامل الترتيل للبغوي -300
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -301

 )115/  5دمشق( –اإلميان 

 



  روائع البيان والتفسري
)كفْسإالَّ ن كَلَّفال ت بِيلِ اللَّهي سلْ ففَقَات(  
يعين بقوله جل ثناؤه: "فقاتل يف سبيل اهللا ال :يف بياا - رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

تكلف إال نفسك"، فجاهد، يا حممد، أعداء اهللا من أهل الشرك به "يف سبيل اهللا"، يعين: يف 
  دينه الذي شرعه لك، وهو اإلسالم، وقاتلهم فيه بنفسك. 

عدوه  فأما قوله:" ال تكلف إال نفسك" فإنه يعين: ال يكلفك اهللا فيما فرض عليك من جهاد
وعدوك، إال ما محلك من ذلك دون ما محل غريك منه، أي: أنك إمنا تتبع مبا اكتسبته دون ما 

  )302(اهـاكتسبه غريك، وإمنا عليك ما كُلِّفته دون ما كُلِّفه غريك.
أَش وا واللَّهكَفَر ينالَذ أْسب كُفأَن ي ى اللَّهسع نِنيمضِ املُؤروح ) يالً)دنكت دأْساً وأَشب  

} أي: على  :يف تفسريها ما نصه- رمحه اهللا -قال ابن كثري -  نِنيمؤضِ الْمرحو } وقوله: 
القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، وهو 

  يسوي الصفوف: "قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض".
وردت أحاديثُ كثرية يف الترغيب يف ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أيب هريرة  وقد

قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة، وآتى الزكاة، 
وصام رمضان، كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة، هاجر يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت 

قالوا: يا رسول اهللا، أفال نبشر الناس بذلك؟ فقال: "إن يف اجلنة مائةَ درجة، أعدها ولد فيها" 
اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا، بني كل درجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا 

تفَجر أار  لى اجلنة،وفوقه عرش الرمحن، ومنهفاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة. وأع
  )304(اهـ.)303(اجلنة"

{ عسى اللَّه } أي:  وأضاف البغوي يف تفسري بقية هذه اجلزئية من اآلية فقال:قوله تعايل:-
لعلّ اهللا، { أَنْ يكُف بأْس الَّذين كَفَروا } أي: قتال الذين كفروا املشركني و "عسى" من اهللا 

                                         
  8الناشر : مؤسسة الرسالة ( -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -302

/579 /10011  ( 
  باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا -2581 أخرجه البخاري برقم/ - 303
  ) 367/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -304

 



} أي: أشد صولة وأعظم سلط { واللَّه أَشد بأْسا  انا، { وأَشد تنكيال } أي: واجب، 
  )305( اهـعقوبة.

انَ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها وكَ
 )85اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتاً (

  )306إعراب مفردات اآلية (
(يشفع) مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل (من) اسم شرط  جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ 

ضمري مستتر تقديره هو (شفاعة) مفعول مطلق منصوب (حسنة) نعت منصوب (يكن) 
(الالم) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق  مضارع ناقص جمزوم جواب الشرط 
(من) حرف جر و(ها) ضمري ، »308«، (نصيب) اسم يكن مرفوع »307«مبحذوف خرب يكن 

.. كفل منها) مثل نظريا املتقدمة. .يف حمل جر متعلق بنعت لنصيب (الواو) عاطفة (من يشفع
(الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (اهللا) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع (على كل) جار 

  وب.وجمرور متعلق ب (مقيتا)، (شيء) مضاف إليه جمرور (مقيتا) خرب كان منص
  روائع البيان والتفسري

كَانَ (من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها و
  اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتاً)

فَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها قوله: { من يشفَع ش :-رمحه اهللا- ن كثري يف تفسريهابقال ا-
} أي: من سعى يف أمر، فترتب عليه خري، كان له نصيب من ذلك { ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً 
يكُن لَه كفْلٌ منها } أي: يكون عليه وزر من ذلك األمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما 

صلى اهللا عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي اهللا على ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا 
  .)309(لسان نبيه ما شاء"

  وقال جماهد بن جبر: نزلت هذه اآلية يف شفاعات الناس بعضهم لبعض.
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 )116/  5دمشق( –اإلميان 
 أو متعلق ب (يكن) تاما. - 307
  أو فاعل يكن التام. - 308
باب التحريض على  -1342 برقم/–رضي اهللا عنه -أيب موسى عن أبيه  أخرجه البخاري من حديث - 309

  الصدقة والشفاعة فيها

 



  وقال احلسن البصري: قال اهللا تعاىل: { من يشفَع } ومل يقل: من يشفَّع.
اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتا } قال ابن عباس، وعطاء، وعطية، وقتادة، ومطر  وقوله: { وكَانَ

): { مقيتا } أي: حفيظا. وقال جماهد: شهيدا. ويف رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد 310الوراق(
: املقيت: الواصب وقال )311(بن جبري، والسدي، وابن زيد: قديرا. وقال عبد اهللا بن كثري

  )312(اهـ قيت: الرزاق.الضحاك: امل
املراد بالشفاعة هنا: املعاونة  :ما نصه يف تفسريها وبياا إمجاالً -رمحه اهللا -السعدي وأضاف -

ومنه الشفاعة -على أمر من األمور، فمن شفع غريه وقام معه على أمر من أمور اخلري 
كان له نصيب من شفاعته حبسب سعيه وعمله ونفعه، وال ينقص من  -للمظلومني ملن ظلمهم

من اإلمث حبسب أجر األصيل واملباشر شيء، ومن عاون غريه على أمر من الشر كان عليه كفل 
ما قام به وعاون عليه. ففي هذا احلث العظيم على التعاون على الرب والتقوى، والزجر العظيم 

                                         
مطر الوراق أبو رجاء اخلراساين اإلمام، الزاهد، الصادق، أبو رجاء بن طهمان اخلراساين، نزيل البصرة،  - 310

موىل علباء بن أمحر اليشكري. كان من العلماء العاملني، وكان يكتب املصاحف، ويتقن ذلك. روى عن: أنس بن 
  هللا، وطائفة.مالك، واحلسن، وابن بريدة، وعكرمة، وشهر بن حوشب، وبكر بن عبد ا

حدث عنه: شعبة، واحلسني بن واقد، وإبراهيم بن طهمان، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زيد، وعبد العزيز بن عبد 
  الصمد العمي، وآخرون. وغريه أتقن للرواية منه، وال ينحط حديثه عن رتبة احلسن.

طاء ضعيف. قال اخلليل بن عمر بن وقد احتج به: مسلم. قال حيىي بن معني: صاحل. وقال أمحد بن حنبل: هو يف ع
إبراهيم: مسعت عمي عيسى يقول: ما رأيت مثل مطر الوراق يف فقهه وزهده. وقال مالك بن دينار: رحم اهللا مطرا 

سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا -الوراق، إين ألرجو له اجلنة، يقال: تويف مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. 
  )5/452وبتصرف يسري (

عمرو بن عبد اهللا الكناين ابن زاذان بن فريوزان بن هرمز، اإلمام، العلم، مقرئ مكة،  كثري بنعبد اهللا بن  - 311
وأحد القراء السبعة، أبو معبد الكناين، الداري، املكي، موىل عمرو بن علقمة الكناين. كان من أبناء فارس الذين 

  .بعثهم كسرى إىل صنعاء اليمن، فطردوا عنها احلبشة
  قيل: قرأ على عبد اهللا بن السائب املخزومي، وذلك حمتمل، واملشهور تالوته على: جماهد، ودرباس موىل ابن عباس.

تال عليه: أبو عمرو بن العالء، ومعروف بن مشكان، وإمساعيل بن قسطنطني، وعدة وكان رجال مهيبا، طويال، 
وقار، وكان فصيحا، مفوها، واعظا، كبري الشأن. وقد أبيض اللحية، جسيما، أمسر، أشهل العينني، تعلوه سكينة و

سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا -وثقه: النسائي أيضا. وعاش: مخسا وسبعني سنة. مات: سنة عشرين ومائة.
  )5/318وبتصرف يسري(

  )368/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -312

 



عن التعاون على اإلمث والعدوان، وقرر ذلك بقوله: { وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتا } أي: 
  )313(اهـقه.شاهدا حفيظًا حسيبا على هذه األعمال، فيجازي كُال ما يستح

  )86وإذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباً ( 
  )314إعراب مفردات اآلية (

(الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط مبين يف حمل نصب متعلق 
.. و(مت) ضمري نائب .(حييتم) فعل ماض مبين للمجهول مبين على السكونمبضمون اجلواب 

فاعل (بتحية) جار وجمرور متعلق ب (حييتم)، (الفاء) رابطة جلواب الشرط (حيوا) فعل أمر 
(حيوا)، وعالمة اجلر  (بأحسن) جار وجمرور متعلق ب  مبين على حذف النون والواو فاعل 

ية ووزن أفعل (من) حرف جر و(ها) ضمري يف حمل جر الفتحة فهو ممنوع من الصرف للوصف
متعلق بأحسن (أو) حرف عطف (ردوا) مثل حيوا و(ها) ضمري مفعول به (إنّ) حرف مشبه 
بالفعل (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (كان على كل شيء حسيبا) مثل كان على كل 

  ».315«شيء مقيتا 
  روائع البيان والتفسري

  بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها)(وإذَا حييتم 
عين جل ثناؤه بقوله:"وإذا حييتم بتحية"، إذا دعي لكم  :-رمحه اهللا-قال أبو جعفر الطربي-

"فحيوا بأحسن منها أو ردوها"، يقول: فادعوا ملن دعا لكم  بطول احلياة والبقاء والسالمة. 
  ها" يقول: أو ردوا التحية.بذلك بأحسن مما دعا لكم"أو ردو

  مث اختلف أهل التأويل يف صفة"التحية" اليت هي أحسن مما حيي به املُحيي، واليت هي مثلها.
"وعليكم :فقال بعضهم: اليت هي أحسن منها: أن يقول املسلَّم عليه إذا قيل:"السالم عليكم"،

السالم ورمحة اهللا"، ويزيد على دعاء الداعي له. والرد أن يقول:"السالم عليكم" مثلها. كما 
  السالم"، فيدعو للداعي له مثل الذي دعا له. يقول: "وعليكمقيل له، أو 

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -313

/190 (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -314

  )118/  5دمشق( –اإلميان 
 ) .85يف اآلية السابقة ( - 315

 



 . مث قال:- رمحهم اهللا تعايل -ممن قال بذلك كالسدي وعطاء وابن جريج -رمحه اهللا -وذكر
 معىن ذلك: فحيوا بأحسن منها أهلَ اإلسالم، أو ردوها على أهل الكفر. وقال آخرون: بل

  -رمحه اهللا-وقتادة -رضي اهللا عنهما-كابن عباس قال بذلك ممن- اهللا رمحه-وذكر
وأوىل التأويلني بتأويل اآلية، قولُ من قال: ذلك يف أهل اإلسالم، ووجه معناه  مث رجح وقال:

إذا حياه حتية أحسن من حتيته أو مثلها. وذلك أن الصحاح من إىل أنه يرد السالم على املسلم 
 سحتية كل كافر بأخ اآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه واجب على كل مسلم رد
 األحسن واملثل يف هذه اآلية، من غري متييز منه بني املستوجب رد من حتيته. وقد أمر اهللا برد

برد  قال: "عىن، واملردود عليه مثلها، بداللة يعلم ا صحة قولُ من األحسن من حتيته عليه
  األحسن: املسلم، وبرد املثل: أهل الكفر".

والصواب إذْ مل يكن يف اآلية داللة على صحة ذلك، وال صحة أثر الزم عن الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم (أن يكون اخليار يف ذلك إىل املسلَّم عليه: بني رد األحسن، أو املثل، إال يف املوضع 

د الذي خص شيئًا من ذلك سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيكون مسلَّما هلا. وق
  )316(.اهـخصت السنة أهل الكفر بالنهي عن رد األحسن

املسلم  املراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ :يف بياا فقال -رمحه اهللا - ابن كثري وزاد -
غاية ما شرع يف السالم؛ رد عليه مثل ما قال، فأما أهل الذمة فال يبدؤون  بالسالم وال 

يف الصحيحني، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزادون، بل يرد عليهم مبا ثبت 
  .)317(قال: "إذا سلم عليكم اليهود فإمنا يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك" 

ويف صحيح مسلم، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: "ال تبدؤوا اليهود 
  .)318(فاضطروهم إىل أضيقه"والنصارى بالسالم، وإذا لقيتموهم يف طريق 

  وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن احلسن البصري قال: السالم تطوع، والرد فريضة.
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأمث إن مل يفعل؛ 

  )319(اهـ.} ألنه خالف أمر اهللا يف قوله: { فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها

                                         
 8الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -316

/586  /10032 ( 
  باب كيف يرد على أهل الذمة السالم -5787 أخرجه البخاري برقم/- 317
باب -2725 برقم/ وانظر صحيح الترهيب والترغيب  لأللباين واللفظ له وأبو داود والترمذيأخرجه مسلم  - 318

  الترغيب يف املصافحة والترهيب من اإلشارة يف السالم وما جاء يف السالم على الكفار

 



  ( إنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباً)
أي: على كل شيٍء من رد السالم مبثله أو بأحسن منه، حسيبا أي: حماسبا جمازيا، وقال جماهد: 

 البغوي يف تفسريه  ذكره-حفيظًا، وقال أبو عبيدة: كافيا، يقال: حسيب هذا أي كفاين.اهـ
)320(  
  )87اللَّه ال إلَه إالَّ هو لَيجمعنكُم إلَى يومِ القيامة ال ريب فيه ومن أَصدق من اللَّه حديثاً ( 

  )321إعراب مفردات اآلية (
(اللّه) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (ال) نافية للجنس (إله) اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب 
(إال) أداة استثناء (هو) ضمري منفصل مبين يف حمل رفع بدل من الضمري املستكن يف اخلرب 
احملذوف وتقديره موجود (الالم) الم القسم لقسم مقدر (جيمعن) مضارع مبين على الفتح يف 

(إىل .. والنون نون التوكيد و(كم) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو .ل رفعحم
يوم) جار وجمرور متعلق ب (جيمعنكم) بتضمينه معىن حيشرنكم (القيامة) مضاف إليه جمرور (ال 
(الواو) استئنافية  (يف) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق خبرب ال  ريب) مثل ال إله 

ن) اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ (أصدق) خرب مرفوع (من اللّه) جار وجمرور متعلق (م
  بأصدق (حديثا) متييز منصوب.

  روائع البيان والتفسري
اللَّه ال إلَه إالَّ هو لَيجمعنكُم إلَى يومِ القيامة ال ريب فيه ومن أَصدق من اللَّه حديثاً)  )  

قوله: { اللَّه ال إِلَه إِال هو } إخبار بتوحيده  :يف تفسريها ما نصه - رمحه اهللا -قال ابن كثري -
 بيال ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجن قسما، لقوله: { لَيوتفرده باإلهلية جلميع املخلوقات، وتضم

وهذه الالم موطئة للقسم، فقوله: { اللَّه { يهم أنه سيجمع األولني  فخرب وقَس { وإِال ه ال إِلَه
  واآلخرين يف صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله.

وقوله تعاىل: { ومن أَصدق من اللَّه حديثًا } أي: ال أحد أصدق منه يف حديثه وخربه، ووعده 
  ووعيده، فال إله إال هو، وال رب سواه

                                                                                                                     
  )369/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -319
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  )120/  5دمشق( –اإلميان 

 



إخبار ما نصه:: { ومن أَصدق من اللَّه حديثًا تعايل قوله بيان يف- رمحه اهللا - السعديوأضاف -
  بأن حديثه وأخباره وأقواله يف أعلى مراتب الصدق، بل أعالها. فكل ما قيل يف العقائد والعلوم

مما يناقض ما أخرب اهللا به، فهو باطل ملناقضته للخرب الصادق اليقني، فال ميكن أن  واألعمال
  )322( اهـيكون حقا. 

لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَن ترِيدوا أَتبا كَسم بِمهكَسأَر نِ واللَّهيئَتف نيقافي املُنف ا لَكُمن  فَموم
  )88د لَه سبِيالً (يضللِ اللَّه فَلَن تجِ

  )323إعراب مفردات اآلية (
يف (الفاء) استئنافية (ما) اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ (الالم) حرف جر و(كم) ضمري 

(يف املنافقني) جار وجمرور متعلق حبال من فئتني، وعالمة اجلر الياء  حمل جر متعلق خبرب ما 
منصوبة وعالمة النصب الياء، (الواو) حالية (اللّه) (فئتني) حال من ضمري اخلطاب يف (لكم)، 

لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (أركس) فعل ماض و(هم) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر 
  (كسبوا) فعل ماض مبين على الضم » 324«تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري 

  ...رع مرفوعوالواو فاعل. (اهلمزة) لالستفهام اإلنكاري (تريدون) مضا
(دوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف  (أن) حرف مصدري ونصب  والواو فاعل 

.. والواو فاعل (من) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به (أضلّ) فعل ماض (اللّه) .النون
  لفظ اجلاللة فاعل مرفوع، واملفعول حمذوف.

  مله تريدون...) يف حمل نصب مفعول به عا.واملصدر املؤول (أن دوا
(يضلل) مضارع جمزم  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل نصب مفعول به  (الواو) استئنافية 
فعل الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (الفاء) رابطة 
(جتد) فعل مضارع منصوب، والفاعل ضمري مستتر  (لن) حرف نفي ونصب  جلواب الشرط 

ت (الالم) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (جتد)، (سبيال) مفعول به تقديره أن
  منصوب.
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  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –يف أسباب الرتول  يف كتابه منقوال من لباب النقول -رمحه اهللا–الوادعى

عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال: ملا  ) 359ص - 8ج(–رمحه اهللا - قال اإلمام البخاري
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إىل أحد رجع ناس ممن خرج وكان أصحاب 

ل ال نقاتلهم فرتلت النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فرقتني: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقو
{فَما لَكُم في الْمنافقني فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا} وقال إا طيبة تنفي الذنوب كما 

  )325تنفي النار خبث احلديد.(
  (فَما لَكُم في املُنافقني فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا )

"فما لكم يف املنافقني :يعين جل ثناؤه بقوله :ما خمتصره -رمحه اهللا -الطربي قال أبو جعفر -
"واهللا أركسهم مبا كسبوا"،  فئتني"، فما شأنكم، أيها املؤمنون، يف أهل النفاق فئتني خمتلفتني 

  يعين بذلك: واهللا ردهم إىل أحكام أهل الشرك، يف إباحة دمائهم وسبي ذراريهم.
  )326(اهـ "، الرد، يقال منه:"أركَسهم" و"ركَسهم".و"اإلركاس

  -:-رمحه اهللا -ابن القيم وزاد-
أنه ردهم إىل حكم الكفار من الذل والصغار. وأخرب سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم  :واملعىن
رانَ على قُلُوبِهِم ما  بلْ {كما قال  ،وإن إركاسه هلم كان بسبب كسبهم وأعماهلم ،وعدله

إنكار  :وهذا عدله ال ما يقوله القدرية واملعطلة من أن التوحيد ،فهذا توحيده }كانوا يكِْسبونَ
  )327( اهـالصفات والعدل والتكذيب بالقدر.

  (أَترِيدونَ أَن تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً)

                                         
الصحيح املسند من أسباب  يف -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 325

إا طيبة –وليس عنده  123ص 17ومسلم ج 325ص 9) احلديث أخرجه أيضا يف التفسري ج73-الرتول (ص
وابن  188و 187و 184ص 5. وأمحد يف املسند ج89ص 4والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ج -إخل

  .129ص 5والطرباين يف الكبري ج 192ص 5جرير ج
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{ أَترِيدونَ أَنْ تهدوا } أي: أن ترشدوا { من  يف تفسريها ما نصه: -رمحه اهللا–قال البغوي -
أَضلَّ اللَّه } وقيل: معناه أتقولون أنّ هؤالء مهتدون وقد أضلّهم اهللا، { ومن يضللِ اللَّه } أي: 

  )328( اهـطريقًا إىل احلق. من يضلله اهللا عن اهلدى، { فَلَن تجِد لَه سبِيال } أي:
يلِ ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء فَال تتخذُوا منهم أَولياَء حتى يهاجِروا في سبِ 

  )89اً وال نصرياً (اللَّه فَإن تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم وال تتخذُوا منهم ولي
  )329إعراب مفردات اآلية (

(تكفرون) مضارع .(ودوا) فعل ماض مبين على الضم (لو) حرف مصدري  .. والواو فاعل 
  .. والواو فاعل..مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون

  واملصدر املؤول (لو تكفرون) يف حمل نصب مفعول به عامله ودوا.
  (كفروا) مثل ودوا.(الكاف) حرف جر (ما) حرف مصدري 

(ما كفروا) يف حمل جر بالكاف متعلق مبحذوف مفعول مطلق أي تكفرون  واملصدر املؤول 
  كفرا ككفرهم.

.. والواو اسم تكون (سواء) خرب منصوب. .(الفاء) عاطفة (تكونون) مضارع ناقص مرفوع
المة اجلزم (الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر (ال) ناهية جازمة (تتخذوا) مضارع جمزوم، وع

.. والواو فاعل (من) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق مبفعول به ثان .حذف النون
، (أولياء) مفعول به أول منصوب (حىت) حرف غاية وجر (يهاجروا) مضارع منصوب »330«

(يف سبيل) جار وجمرور .بأن مضمرة بعد حىت وعالمة النصب حذف النون .. والواو فاعل 
  عل يهاجروا (اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه.متعلق حبال من فا

  ..) يف حمل جر ب (حىت) متعلق ب (تتخذوا)..واملصدر املؤول (أن يهاجروا
(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تولوا) فعل ماض مبين على الضم املقدر على األلف 

اء) رابطة جلواب الشرط .. والواو فاعل (الف.احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمل جزم فعل الشرط
.. والواو فاعل و(هم) ضمري مفعول به (الواو) عاطفة .(خذوا) فعل أمر بين على حذف النون

                                         
 ) 259/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -328
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(اقتلوهم)،  (حيث) ظرف مبين على الضم يف حمل نصب متعلق ب  (اقتلوهم) مثل خذوهم 
  ...(وجدمت) فعل ماض مبين على السكون

و(مت) ضمري فاعل و(الواو) زائدة إلشباع حركة امليم و(هم) ضمري مفعول به (الواو) عاطفة 
(ال تتخذوا منهم وليا) مثل املتقدمة (الواو) عاطفة (ال) زائدة لتأكيد النفي (نصريا) معطوف 

  بالواو على (وليا) منصوب مثله.
  روائع البيان والتفسري

كَفَروا فَتكُونونَ سواًء فَال تتخذُوا منهم أَولياَء حتى يهاجِروا في سبِيلِ (ودوا لَو تكْفُرونَ كَما  
 رياًاللَّهصياً وال نول مهنذُوا مختوال ت موهمدتثُ وجيح ملُوهواقْت مذُوها فَخلَّووفَإن ت(  

يعين جل ثناؤه بقوله:"ودوا لو تكفرون كما كفروا"، متنى :-رمحه اهللا- قال أبو جعفر الطربي-
هؤالء املنافقون الذين أنتم، أيها املؤمنون، فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، 
وتصديق نبيكم حممد صلى اهللا عليه وسلم"كما كفروا"، يقول: كما جحدوا هم 

هم، وتستوون أنتم وهم يف الشرك باهللا "فال ذلك"فتكونون سواء"، يقول: فتكونون كفّارا مثل
تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا"، يقول حىت خيرجوا من دار الشرك ويفارقوا 
أهلها الذين هم باهللا مشركون، إىل دار اإلسالم وأهلها"يف سبيل اهللا"، يعين: يف ابتغاء دين اهللا، 

  )331(.اهـن هلم حينئذ حكمكموهو سبيله، فيصريوا عند ذلك مثلكم، ويكو
{ فَال تتخذُوا منهم أَولياَء حتى يهاجِروا في سبِيلِ اللَّه  وأضاف ابن كثري يف تفسريها ما نصه:-

فَإِنْ تولَّوا }أي: تركوا اهلجرة، قاله العويف عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم { 
ح ملُوهاقْتو مذُوها } أي: ال توالوهمفَخريصال نا ويلو مهنذُوا مختال تو موهمتدجثُ ووال  ي

  )332(اهـتستنصروا م على األعداء ما داموا كذلك.
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  لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص ترصح اُءوكُمج أَو يثَاقم مهنيوب كُمنيمٍ بلُونَ إلَى قَوصي ينإالَّ الَذ أَو
م وأَلْقَوا إلَيكُم يقَاتلُوا قَومهم ولَو شاَء اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَإن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُ

  )90السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيالً (
  )333إعراب مفردات اآلية (

(إلّا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب على االستثناء من ضمري املفعول يف 
(إىل قوم) جار وجمرور متعلق ب» 334«اقتلوهم  (يصلون)، (بني)  (يصلون) مثل تكفرون 

(الواو) عاطفة  ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف خرب مقدم و(كم) ضمري مضاف إليه 
(بينهم) مثل بينكم ومعطوف عليه (ميثاق) مبتدأ مؤخر مرفوع (أو) حرف عطف (جاؤوا) 

  ...مثل ودوا و(كم) ضمري مفعول به (حصرت) فعل ماض
(أن) حرف مصدري  و(التاء) تاء التأنيث (صدور) فاعل مرفوع و(هم) ضمري مضاف إليه 

  ونصب (يقاتلوا) مثل يهاجروا و(كم) مفعول به.
واملصدر املؤول (أن يقاتلوكم) يف حمل جر حبرف جر حمذوف تقديره عن أن يقاتلوكم متعلق 

  ب (حصرت).
(يقاتلوا) مضارع منصوب معطوف على يقاتلوكم .. والواو فاعل (قوم) .(أو) حرف عطف 

و(هم) ضمري مضاف إليه. (الواو) استئنافية (لو) شرط غري جازم (شاء) مفعول به منصوب 
فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (الالم) واقعة يف جواب لو (سلّط) فعل ماض، 
(على) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق ب  والفاعل هو و(هم) ضمري مفعول به 

(قاتلوا) مثل تولوا و(كم) ضمري مفعول به (سلّطهم)، (الفاء) عاطفة (الالم) لتأكيد  الربط 
.. و(كم) ضمري مفعول به (الفاء) عاطفة (مل) حرف .(الفاء) عاطفة (إن اعتزلوا) مثل ان تولوا

  ...نفي وقلب وجزم (يقاتلوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون
الضم املقدر على األلف والواو فاعل، و(كم) مفعول به (الواو) عاطفة (ألقوا) ماض مبين على 

.. والواو فاعل (إليكم) مثل عليكم متعلق ب (ألقوا)، (السلم) .احملذوفة اللتقاء الساكنني
  مفعول به منصوب
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(الفاء) رابطة جلواب الشرط (ما) نافية (جعل اللّه) مثل شاء اللّه (لكم) مثل عليكم متعلق ب 
  ) وهو مفعول به منصوب.، (عليهم) مثل عليكم متعلق حبال من (سبيال»335«(جعل) 

  روائع البيان والتفسري
(يثَاقم مهنيوب كُمنيمٍ بلُونَ إلَى قَوصي ينإالَّ الَذ)  

يعين جل ثناؤه بقوله:"إال الذين يصلون  :بتصرف يسري -رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -
الذين اختلفتم فيهم عن اإلميان باهللا إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن توىلَّ هؤالء املنافقون 

ورسوله، وأبوا اهلجرة فلم يهاجروا يف سبيل اهللا، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم، سوى 
من وصل منهم إىل قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق،  فدخلوا فيهم، وصاروا منهم، 

ضيا حبكمهم يف حقن ورضوا حبكمهم، فإن ملن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك را
 دمائهم بدخوله فيهم: أن ال تسىب نساؤهم وذراريهم، وال تغنم أمواهلم

معىن قوله:"إال الذين يصلون إىل قوم"، إال الذين يتصلون يف  العربية، أنوقد زعم بعض أهل 
  الرجل"، مبعىن: انتمى وانتسب. قوهلم: "اتصلأنسام لقوم بينكم وبينهم ميثاق، من 

  :-رمحه اهللا -أبو جعفر الطربي مث قال
وال وجه هلذا التأويل يف هذا املوضع، ألن االنتساب إىل قوم من أهل املوادعة أو العهد، لو  

كان يوجب للمنتسبني إليهم ما هلم، إذا مل يكن هلم من العهد واألمان ما هلم، ملا كان رسول 
ن من احلق اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقاتل قريشا وهم أنسباُء السابقني األولني. وألهل اإلميا

بإميام، أكثر مما ألهل العهد بعهدهم. ويف قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي قريش 
 من أنساب املؤمنني منهم بتركها الدخول فيما دخل فيه أهل اإلميان منهم، مع قرب أنسام 

ن العهد ما الدليلُ الواضح أنّ انتساب من ال عهد له إىل ذي العهد منهم، مل يكن موجبا له م
  لذي العهد من انتسابه.

فإن ظن ذو غفلة أن قتال النيب صلى اهللا عليه وسلم من قاتل من أنسباء املؤمنني من مشركي 
قريش، إمنا كان بعد ما نسخ قوله:"إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن أهل 

بعد فتح مكة ودخول قريش يف  التأويل أمجعوا على أن ناسخ ذلك"براءة"، و"براءة" نزلت
  )336(اهـاإلسالم.

                                         
  أو مبحذوف مفعول به ثان لفعل جعل إن تعدى الثنني. - 335
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لَيع ملَّطَهلَس اَء اللَّهش ولَو مهملُوا قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص ترصح اُءوكُمج أَو  ) كُم
  سلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيالً)فَلَقَاتلُوكُم فَإن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إلَيكُم ال

} أي: يتصلون بقوم  يف تفسريها ما نصه:- رمحه اهللا–غوي بقال ال-  اُءوكُمج أَو } وقوله: 
  " "حصرةً  } أي: ضاقت صدورهم، قرأ احلسن ويعقوب   مهوردص ترصح } جاءوكم، 
منصوبة منونة أي: ضيقة صدورهم، يعين القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدجل، كانوا عاهدوا 

{ أَنْ  ،حصرت: ضاقت صدورهمأن ال يقاتلوا املسلمني وعاهدوا قريشا أن ال يقاتلوهم، 
يقَاتلُوكُم } أي: عن قتالكم للعهد الذي بينكم، { أَو يقَاتلُوا قَومهم } يعين: من أمن منهم، 
وجيوز أن يكون معناه أم ال يقاتلونكم مع قومهم وال يقاتلون قومهم معكم، يعين قريشا قد 

  ضاقت صدورهم لذلك.
الواو، كأنه يقول: إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت وقال بعضهم: أو مبعىن 

صدورهم، أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، وهم قوم هالل األسلميون وبنو 
بكر، ى اهللا سبحانه عن قتال هؤالء املرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمني، ألنّ من انضم 

  يف حقن الدم. إىل قوم ذوي عهد فله حكمهم
قوله تعاىل: { ولَو شاَء اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم } يذكر منته على املسلمني بكف بأس 
املعاهدين، يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم ملا ألقى اهللا يف قلوم من الرعب وكفهم عن 

وكم مع قومهم، { فَإِن اعتزلُوكُم } أي: اعتزلوا قتالكم، ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فَلَقَاتل
 } } ومن اتصل م، ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم،   لُوكُمقَاتي فَلَم } قتالكم، 
وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم } أي: الصلح فانقادوا واستسلموا { فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيال } 

  )337( اهـي: طريقا بالقتل والقتال.أ
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فَإن ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إلَى الفتنة أُركسوا فيها  
 موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهواقْت مذُوهفَخ مهيدكُفُّوا أَيوي لَمالس كُملْقُوا إلَيوي زِلُوكُمتعي لَّم كُمالئوأُو

  )91جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِيناً (
  )338إعراب مفردات اآلية (

  ...(السني) حرف استقبال (جتدون) مضارع مرفوع
(أن)  (يريدون) مثل جتدون  (آخرين) مفعول به منصوب، وعالمة النصب الياء  والواو فاعل 

.. والواو فاعل .النصب حذف النونحرف مصدري ونصب (يأمنوا) مضارع منصوب وعالمة 
(قوم)  (يأمنوا) معطوف على يأمنوكم منصوب مثله  (الواو) عاطفة  و(كم) ضمري مفعول به 

  مفعول به منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه.
  واملصدر املؤول (أن يأمنوكم) يف حمل نصب مفعول به عامله يريدون.

باجلواب أركسوا (ردوا) فعل ماض مبين (كلّما) ظرف مبعىن حني متضمن معىن الشرط متعلق 
(إىل الفتنة) جار .للمجهول مبين على الضم .. والواو ضمري مبين يف حمل رفع نائب فاعل 

وجمرور متعلق ب (ردوا)، (أركسوا) مثل ردوا (يف) حرف جر و(ها) ضمري يف حمل جر متعلق 
يعتزلوا) مضارع جمزوم ب (أركسوا). (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (مل) حرف نفي (

. والواو فاعل و(كم) ضمري مفعول به (الواو) .، وعالمة اجلزم حذف النون»339«فعل الشرط 
عاطفة (يلقوا) مثل يعتزلوا ومعطوف عليه والنفي السابق متسلط عليه (إىل) حرف جر و(كم) 

وا أيديهم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يلقوا)، (السلم) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (يكف
.. ثقفتموهم) ... و(هم) مضاف إليه (الفاء) رابطة جلواب الشرط (خذوهم.مثل يلقوا السلم

، (الواو) عاطفة (أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ و(الكاف) »340«مر إعراب نظريها 
حرف خطاب (جعلنا) فعل ماض وفاعله (لكم) مثل إليكم متعلق مبحذوف مفعول ثان لفعل 

(مبينا) نعت جعل (سلطانا) وهو مفعول به منصوب  (عليهم) مثل إليكم متعلّق حبال من  نا 
  منصوب.
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  روائع البيان والتفسري
ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إلَى الفتنة أُركسوا فيها ) (  

هؤالء يف الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤالء  بقوله:- اهللا رمحه–فسرها ابن كثري -
غري نية أولئك، فإن هؤالء منافقون يظهرون للنيب صلى اهللا عليه وسلم وألصحابه اإلسالم؛ 
ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأمواهلم وذراريهم ويصانعون الكفار يف الباطن، فيعبدون 

لك عندهم، وهم يف الباطن مع أولئك، كما قال تعاىل: { وإِذَا معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذ
] وقال هاهنا: { 14خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ  } [البقرة: 

  )341(اهـكُلَّما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها } أي: امكوا فيها.
لَّم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم  فَإن(  

  ) وأُوالئكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِيناً
لَم يعتزِلُوكُم } أي: فإن مل يكفُّوا عن قتالكم حىت  { فَإِنْ رمحه اهللا يف تفسريها:- قال البغوي-

} ومل   مهيدكُفُّوا أَييو } } أي: املفاداة والصلح،   لَمالس كُملْقُوا إِلَييو } تسريوا إىل مكة، 
} أي:   موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو } } أسراء،  { فَخذُوهم  يقبضوا أيديهم عن قتالكم، 
وجدمتوهم، { وأُولَئكُم } أي: أهل هذه الصفة، { جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا } أي: 

  )342( اهـ.حجةً بينةً ظاهرة بالقتل والقتال
واقْتلُوهم حيثُ  فَخذُوهم تعايل { املقصود بقولهيف تفسريه لآلية -رمحه اهللا–وذكر السعدي  -

 موهمفْتبتبسيط وبيان شايف فقال: أي: يف أي وقت وأي حمل كان، وهذا من مجلة األدلة ثَق {
الدالة على نسخ القتال يف األشهر احلرم، كما هو قول مجهور العلماء، واملنازعون يقولون: هذه 

  نصوص مطلقة، حممولة على تقييد التحرمي يف األشهر احلرم.
  إن اهللا استثىن من قتال هؤالء املنافقني ثالث فرق:مث 

فرقتني أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحدامها: من يصل إىل قوم بينهم وبني املسلمني عهد 
  وميثاق بترك القتال فينضم إليهم، فيكون له حكمهم يف حقن الدم واملال.

قَاتأَنْ ي مهوردص ترصأي: بقوا، ال تسمح والفرقة الثانية: قوم { ح { مهملُوا قَوقَاتي أَو لُوكُم
أنفسهم بقتالكم، وال بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقني، فهؤالء أيضا أمر بتركهم، 
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} فإن األمور   لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اَء اللَّهش لَوو } وذكر احلكمة يف ذلك يف قوله: 
  ثة أقسام:املمكنة ثال

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤالء، فدار األمر بني قتالكم مع 
قومهم وبني ترك قتال الفريقني، وهو أهون األمرين عليكم، واهللا قادر على تسليطهم عليكم، 

  فاقبلوا العافية، وامحدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك.
إن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم { فَـ } هؤال ء { 

  .سبِيال }
الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال اهللا 

ملنافقني. { يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم } أي: خوفا فيهم: { ستجِدونَ آخرِين } أي: من هؤالء ا
} أي: ال يزالون مقيمني على  { ويأْمنوا قَومهم كُلَّما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها  منكم 
كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض هلم عارض من عوارض الفنت أعماهم ونكسهم على رءوسهم، 

  قهم، وهؤالء يف الصورة كالفرقة الثانية، ويف احلقيقة خمالفة هلا.وازداد كفرهم ونفا
فإن الفرقة الثانية تركوا قتال املؤمنني احتراما هلم ال خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه 

النتهازها، فهؤالء إن مل  قتال املؤمنني، فإم مستعدون خوفا ال احتراما، بل لو وجدوا فرصة يف
هم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال املؤمنني وترك قتاهلم، فإم يقاتلون، وهلذا قال: { يتبني من

 مذُوهفَخ مهيدكُفُّوا أَييأي: املساملة واملوادعة { و { لَمالس كُملْقُوا إِلَييو زِلُوكُمتعي فَإِنْ لَم
كُمأُولَئو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتا } أي: حجة بينة واضحة،  وبِينا ملْطَانس هِملَيع ا لَكُملْنعج

  )343( هـلكوم معتدين ظاملني لكم تاركني للمساملة، فال يلوموا إال أنفسهم.ا
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ود ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَئاً فَتناً خمؤلَ من قَتطَئاً ومناً إالَّ خمؤلَ مقْتنٍ أَن يمؤما كَانَ لةٌ وملَّمسةٌ مي
م ةقَبر رِيرحفَت نمؤم ووه وٍّ لَّكُمدمٍ عن قَوقُوا فَإن كَانَ مدصإالَّ أَن ي هلوإن كَانَ إلَى أَه ةنمؤ

ي ن لَّمفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحوت هلةٌ إلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيوب كُمنيمٍ بن قَوم اميفَص جِد
  ) 92شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً (

  )344فردات اآلية (إعراب م
(الواو) استئنافية (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص (ملؤمن) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب 
كان (أن) حرف مصدري ونصب (يقتل) مضارع منصوب، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 
(مؤمنا) مفعول به منصوب (إال) أداة حصر (خطأ) مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته 

  ».345«ب منصو
  واملصدر املؤول (أن يقتل) يف حمل رفع اسم كان مؤخر.

(الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ (قتل) فعل ماض يف حمل جزم فعل 
الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (مؤمنا) مفعول به منصوب (خطأ) مفعول مطلق 

جلواب الشرط (حترير) خرب ملبتدأ حمذوف  ، (الفاء) رابطة»346«نائب عن املصدر منصوب 
، (رقبة) مضاف إليه جمرور (مؤمنة) نعت لرقبة »347«تقديره العقاب أو املسؤولية أو الواجب 

جمرور مثله (الواو) عاطفة (دية) معطوف على حترير مرفوع مثله (مسلّمة) نعت لدية مرفوع 
(مسلّمة)، (إال) أداة استثناء (أن) حرف مثله (إىل أهله) جار وجمرور ومضاف إليه، متعلق ب 

  والواو فاعل. ...مصدري ونصب (يصدقوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون
واملصدر املؤول (أن يصدقوا) يف حمل نصب على االستثناء املنقطع ألن الدية ليست من نوع 

  ».348«التصدق 
حمل جزم فعل الشرط، وامسه  يف(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص 

ضمري مستتر تقديره هو (من قوم) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب كان، (عدو) نعت لقوم 
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(الالم) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق بنعت لعدو  ، (الواو) »349«جمرور مثله 
(الفاء) رابط (مؤمن) خرب مرفوع  (هو) ضمري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدأ  ة جلواب حالية 

(بني)  (إن كان من قوم) مثل األوىل  (الواو) عاطفة  (حترير رقبة مؤمنة) مثل األوىل.  الشرط 
(الواو) عاطفة  ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف خرب مقدم و(كم) ضمري مضاف إليه 
(بينهم) مثل بينكم ومعطوف عليه (ميثاق) مبتدأ مؤخر مرفوع (الفاء) رابطة جلواب الشرط 

. .، (مسلّمة إىل أهله»350«ملبتدأ حمذوف تقديره العقاب أو املسؤولية أو الواجب (دية) خرب 
رقبة) مثل املتقدمة (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ (مل) حرف نفي 

، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة »351«فقط (جيد) مضارع جمزوم فعل الشرط 
، (شهرين) مضاف إليه جمرور »352«م) خرب ملبتدأ حمذوف تقديره الواجب جلواب الشرط (صيا

وعالمة اجلر الياء (متتابعني) نعت جمرور وعالمة اجلر الياء (توبة) مفعول ألجله منصوب 
أي شرع ذلك توبة من اهللا (من اهللا) جار وجمرور متعلق مبحذوف نعت لتوبة (الواو) » 353«

(عليما) خرب كان استئنافية (كان) فعل ماض ناقص  (اهللا) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع 
  منصوب (حكيما) خرب كان ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ود ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَئاً فَتناً خمؤلَ من قَتطَئاً ومناً إالَّ خمؤلَ مقْتنٍ أَن يمؤما كَانَ لوم يةٌ مسلَّمةٌ (

قُوا)إلَى أَهدصإالَّ أَن ي هل  
يقول تعاىل: ليس ملؤمن أن يقتل أخاه املؤمن بوجه من الوجوه،  :-رمحه اهللا -قال ابن كثري -

كما ثبت يف الصحيحني، عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: "ال حيل دم 
والثيب ى ثالث: النفس بالنفس، امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا إال بإحد

  .)354(الزاين، والتارك لدينه املفارق للجماعة"

                                         
  أو متعلق بعدو على أنه مصدر.  - 349
  جيوز أن يكون مبتدأ خربه حمذوف متقدم عليه، والتقدير: عليه دية. - 350
  والفعل جمزوم حبرف اجلزم (مل) على رأي اجلمهور ولكن الفعل يصبح داال على املضي خالفا ملعىن الشرط. - 351
  أو هو مبتدأ خربه حمذوف متقدم، والتقدير: عليه صيام- 352
  أو مفعول مطلق لفعل حمذوف، والتقدير تاب عليكم توبة.- 353
  باب ما يباح به دم املسلم -3175أخرجه مسلم برقم/  - 354

 



مث إذا وقع شيء من هذه الثالث، فليس ألحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإمنا ذلك إىل اإلمام أو 
  )355(اهـنائبه.

هذه الصيغة من صيغ االمتناع، أي: :يف بياا إمجاالً ما نصه - رمحه اهللا - السعديوأضاف -
ميتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: متعمدا، ويف هذا اإلخبار بشدة حترميه وأنه 
مناف لإلميان أشد منافاة، وإمنا يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إميانه نقصا 

مينع املؤمن من قتل أخيه الذي  عظيما، وخيشى عليه ما هو أكرب من ذلك، فإن اإلميان الصحيح
قد عقد اهللا بينه وبينه األخوة اإلميانية اليت من مقتضاها حمبته ومواالته، وإزالة ما يعرض ألخيه 
"ال ترجعوا  من األذى، وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

  )356(بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" 
الكفر العملي وأكرب الكبائر بعد الشرك باهللا. وملا كان قوله: { وما كَانَ فعلم أن القتل من 

} لفظا عاما جلميع األحوال، وأنه ال يصدر منه قتل أخيه بوجه من  لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا 
آمث، الوجوه، استثىن تعاىل قتل اخلطأ فقال: { إِال خطَأً } فإن املخطئ الذي ال يقصد القتل غري 

وال جمترئ على حمارم اهللا، ولكنه ملا كان قد فعل فعال شنيعا وصورته كافية يف قبحه وإن مل 
يقصده أمر تعاىل بالكفارة والدية فقال: { ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً } سواء كان القاتل ذكرا أو 

كافرا، كما يفيده لفظ "من"  أنثى حرا أو عبدا، صغريا أو كبريا، عاقال أو جمنونا، مسلما أو
الدالة على العموم وهذا من أسرار اإلتيان بـ "من"يف هذا املوضع، فإن سياق الكالم يقتضي أن 

"نيقول: فإن قتله، ولكن هذا لفظ ال يشمل ما تشمله "م  
التنكري يف سياق الشرط، فإن  وسواء كان املقتول ذكرا أو أنثى، صغريا أو كبريا، كما يفيده

على القاتل { حترير رقبة مؤمنة } كفارة لذلك، تكون يف ماله، ويشمل ذلك الصغري والكبري، 
  والذكر واألنثى، والصحيح واملعيب، يف قول بعض العلماء.

                                         
  ) 373/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -355
باب اخلطبة أيام  -118 برقم/ - رضي اهللا عنهما-ابن عباس جزء من حديث أخرجه البخاري من حديث  - 356
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم  ومتام متنه" مىن

حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
ارا مث رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا فأعادها مر

اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فوالذي نفسي بيده إا لوصيته إىل أمته فليبلغ الشاهد الغائب ال 
  " ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 



ولكن احلكمة تقتضي أن ال جيزئ عتق املعيب يف الكفارة؛ ألن املقصود بالعتق نفع العتيق، 
افع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه يف الرق أنفع له فإنه ال جيزئ عتقه، مع أن يف وملكه من

قوله: { حترير رقبة } ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير: ختليص من استحقت منافعه لغريه أن 
  تكون له، فإذا مل يكن فيه منافع مل يتصور وجود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح.

} جربا وأما الدية فإا   هلةٌ إِلَى أَهلَّمسم } جتب على عاقلة القاتل يف اخلطأ وشبه العمد. 
لقلوم، واملراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك، امليت، فالدية داخلة فيما ترك 

  وللدية تفاصيل كثرية مذكورة يف كتب الفقه.
أَنْ يصدقُوا } أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإا تسقط، ويف ذلك  وقوله: { إِال

  )357( اهـحث هلم على العفو ألن اهللا مساها صدقة، والصدقة مطلوبة يف كل وقت.
ن قَووإن كَانَ م ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم ووه وٍّ لَّكُمدمٍ عن قَوم (فَإن كَانَ مهنيوب كُمنيمٍ ب

(ةنمؤم ةقَبر رِيرحوت هلةٌ إلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم  
كَانَ من قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمن فَتحرِير رقَبة مؤمنة } أراد  { فَإِنْ :-رمحه اهللا-البغويقال -

به إذا كان الرجل مسلما يف دار احلرب منفردا مع الكفار فقتله من مل يعلم بإسالمه فال دية 
من نسبِ قوم فيه، وعليه الكفارة، وقيل: املراد منه إذا كان املقتول مسلما يف دار اإلسالم وهو 

كفار، وقرابته يف دار احلرب حرب للمسلمني ففيه الكفارة وال دية ألهله، وكان احلارث بن 
زيد من قوم كفار حرب للمسلمني وكان فيه حترير رقبة ومل يكن فيه دية ألنه مل يكن بني قومه 

  وبني املسلمني عهد.
ن قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى قوله تعاىل: { وإِنْ كَانَ م :–رمحه اهللا  - وأضاف 

أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنة } أراد به إذا كان املقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية 
جال كان والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان املقتول مسلما أو معاهدا، ر

  )358( اهـ .أو امرأةً، حرا كان أو عبدا، وتكون يف مال القاتل
فَمن لَّم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً)  )  

{ فَمن لَم يجِد } الرقبة وال مثنها، بأن كان معسرا بذلك،  رمحه اهللا يف بياا: -قال السعدي-
ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه األصلية شيء يفي بالرقبة، { فَصيام شهرينِ متتابِعينِ 

                                         
/  1ر : مؤسسة الرسالة( الناش -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -357
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} أي: ال يفطر بينهما من غري عذر، فإن أفطر لعذر فإن العذر ال يقطع التتابع، كاملرض 
  وإن كان لغري عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم. واحليض وحنومها.

} أي: هذه الكفارات اليت أوجبها اهللا على القاتل توبة من اهللا على عباده   اللَّه نةً مبوت }
ورمحة م، وتكفري ملا عساه أن حيصل منهم من تقصري وعدم احتراز، كما هو واقع كثريا 

  للقاتل خطأ.
} أي: كامل العلم كامل احلكمة، ال خيفى عليه مثقال ذرة يف { وكَانَ ال لَّه عليما حكيما 

  األرض وال يف السماء، وال أصغر من ذلك وال أكرب، يف أي وقت كان وأي حمل كان.
وال خيرج عن حكمته من املخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن 

ته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة ملا صدر منه، فإنه لغاية احلكمة، ومن علمه وحكم
تسبب إلعدام نفس حمترمة، وأخرجها من الوجود إىل العدم، فناسب أن يعتق رقبة وخيرجها من 
رق العبودية للخلق إىل احلرية التامة، فإن مل جيد هذه الرقبة صام شهرين متتابعني، فأخرج نفسه 

لقاطعة للعبد عن سعادته األبدية إىل التعبد هللا تعاىل بتركها من رق الشهوات واللذات احلسية ا
  تقربا إىل اهللا.

ومدها تعاىل ذه املدة الكثرية الشاقة يف عددها ووجوب التتابع فيها، ومل يشرع اإلطعام يف 
  هذا املوضع لعدم املناسبة. خبالف الظهار، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل.

ل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثري من القتل ومن حكمته أن أوجب يف القت
  باستعمال األسباب العاصمة عن ذلك.

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة يف قتل اخلطأ، بإمجاع العلماء، لكون القاتل مل يذنب فيشق 
رة عليه أن حيمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم املعاونة واملناص

واملساعدة على حتصيل املصاحل وكف املفاسد ولعل ذلك من أسباب منعهم ملن يعقلون عنه من 
القتل حذرا من حتميلهم وخيف عنهم (بسبب توزيعه عليهم بقدر أحواهلم وطاقتهم، وخففت 

  أيضا بتأجيلها عليهم ثالث سنني.
جبها على أولياء ومن حكمته وعلمه أن جرب أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية اليت أو

  )359( هـالقاتل.ا
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 لَه دوأَع هنولَع هلَيع اللَّه با وغَضيهداً فالخ منهج هاؤزداً فَجمعتناً ممؤلْ مقْتن ييماً ومظذَاباً عع
)93 (  

  )360إعراب مفردات اآلية (
(من يقتل مؤمنا) مثل السابقة  (متعمدا) حال منصوبة من فاعل يقتل ، »361«(الواو) عاطفة 

(الفاء) رابطة جلواب الشرط (جزاء) مبتدأ مرفوع و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (جهنم) خرب 
(يف) حرف جر و(ها) ضمري يف حمل جر »362«(خالدا) حال منصوبة من مقدر  مرفوع  ،

رفوع (على) متعلق ب (خالدا)، (الواو) عاطفة (غضب) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل م
حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (غضب)، (الواو) عاطفة (لعنه) فعل ومفعوله، 
(له) مثل عليه متعلق ب  (أعد) مثل غضب  (الواو) عاطفة  والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 

  (أعد)، (عذابا) مفعول به منصوب (عظيما) نعت منصوب.
  روائع البيان والتفسري

أَعد لَه عذَاباً يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه و(ومن 
  عظيماً)

وهذا ديد شديد ووعيد  يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف يسري: - رمحه اهللا -قال ابن كثري-
ذي هو مقرون بالشرك باهللا يف غري ما آية يف كتاب اهللا، أكيد ملن تعاطى هذا الذنب العظيم، ال

حيث يقول، سبحانه، يف سورة الفرقان: { والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر وال يقْتلُونَ 
: { قُلْ تعالَوا أَتلُ ] وقال تعاىل68النفْس الَّتي حرم اللَّه إِال بِالْحق وال يزنونَ } اآلية [الفرقان: 

  ما حرم ربكُم علَيكُم أَال تشرِكُوا بِه شيئًا } إىل أن قال:
وال تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِال بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ }  [األن عام: { 

151.[  
   القتل كثرية جدا.واألحاديث يف حترمي

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376م صايف (املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحي-360

  ) 134/ 5دمشق( –اإلميان 
 ) ..92يف اآلية السابقة ( - 361
هو ضمري املفعول من فعل تقديره: جازاه اهللا خالدا فيها ... أو من ضمري املفعول أو نائب الفاعل من فعل - 362

خالدا فيها ... ويضعف أن يكون حاال من ضمري الغائب يف قوله (جزاؤه) لسببني: األول أنه  تقديره: جيزاها
  مضاف إليه، والثاين أنه فصل بني احلال وصاحبها بأجنيب وهو خرب املبتدأ.

 



  :-رمحه اهللا –وذكر منها  –قلت: 
*حديث ابن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "أول ما يقضى بني الناس يوم 

  )363(القيامة يف الدماء" 
  )364(*حديث آخر: "لزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلم" 

كان ابن عباس، رضي اهللا عنهما، يرى أنه ال توبة للقاتل عمدا  :وقد-رمحه اهللا تعايل-مث قال
  ملؤمن.
 منها حديث البخاري عن -رضي اهللا عنهما -عدة أحاديث عن ابن عباس - رمحه اهللا–وذكر 

غرية بن النعمان قال: مسعت ابن جبري قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فَرحلْت إىل ابن عباس امل
هذه اآلية: { ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا} هي آخر  فسألته عنها فقال: نزلت

  )365(ما نزل وما نسخها شيء.
وممن ذهب إىل أنه ال توبة له من السلف: زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد : -رمحه اهللا- مث قال

  .اهللا بن عمر
  

والذي عليه اجلمهور من سلف األمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما  :-رمحه اهللا - مث أضاف
بينه وبني ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عمال صاحلا، بدل اهللا سيئاته 

  حسنات، وعوض املقتول من ظالمته وأرضاه عن طالبته.
آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق  قال اهللا تعاىل: { والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها

) يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا 68ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما (
صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه  ) إِلَّا من تاب وآمن وعملَ عملًا69(

] وهذا خرب ال جيوز نسخه. ومحله على املشركني، 70، 68) } [الفرقان: 70غَفُورا رحيما (
  ومحل هذه اآلية على املؤمنني خالف الظاهر، وحيتاج محله إىل دليل، واهللا أعلم.

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا إِنَّ اللَّه يغفر وقال تعاىل: { 
] وهذا عام يف مجيع الذنوب، من كفر 53الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيم } [الزمر:

  من تاب من أي ذلك تاب اهللا عليه. وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغري ذلك: كل
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]. 48وقال تعاىل: { إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء } [النساء: 
فهذه اآلية عامة يف مجيع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة يف هذه السورة الكرمية بعد 

  )366( ة الرجاء، واهللا أعلم.هذه اآلية وقبلها، لتقوي
–مبيناً خطورة هذه الكبرية وموضحاً الرأي الصواب يف املسألة  -رمحه اهللا - السعدي قالو-

تقدم أن اهللا أخرب أنه ال يصدر قتل املؤمن من املؤمن، وأن القتل  :نصه ما–واهللا أعلم واحكم 
القلوب وتنصدع له األفئدة، من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له 

  وترتعج منه أولو العقول.
فلم يرد يف أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل وال مثله، أال وهو اإلخبار بأن جزاءه 
جهنم، أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن جيازى صاحبه جبهنم، مبا فيها من العذاب 

ات الفوز والفالح، وحصول اخليبة واخلسار. فعياذًا العظيم، واخلزي املهني، وسخط اجلبار، وفو
  باهللا من كل سبب يبعد عن رمحته.

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر واملعاصي باخللود يف النار، 
  أو حرمان اجلنة.

ملعتزلة يف تأويلها مع اتفاقهم على بطالن قول اخلوارج وا - رمحهم اهللا- وقد اختلف األئمة 
الذين خيلدوم يف النار ولو كانوا موحدين. والصواب يف تأويلها ما قاله اإلمام احملقق: مشس 

بعدما ذكر تأويالت األئمة يف ذلك وانتقدها  - الدين بن القيم رمحه اهللا يف "املدارج" فإنه قال 
ال يلزم من وجود فقال: وقالت فرقَة: هذه النصوص وأمثاهلا مما ذكر فيه املقتضي للعقوبة، و

  مقتضي احلكم وجوده، فإن احلكم إمنا يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه.
وغاية هذه النصوص اإلعالم بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض هلا، وقد قام الدليل على ذكر 
املوانع فبعضها باإلمجاع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع باإلمجاع، والتوحيد مانع بالنصوص 

اليت ال مدفع هلا، واحلسنات العظيمة املاحية مانعة، واملصائب الكبار املكفرة مانعة، املتواترة 
وإقامة احلدود يف الدنيا مانع بالنص، وال سبيل إىل تعطيل هذه النصوص فال بد من إعمال 

  النصوص من اجلانبني.
، وإعماال ومن هنا قامت املوازنة بني احلسنات والسيئات، اعتبارا مبقتضي العقاب ومانعه

  ألرجحها.
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قالوا: وعلى هذا بناء مصاحل الدارين ومفاسدمها. وعلى هذا بناء األحكام الشرعية واألحكام 
القدرية، وهو مقتضى احلكمة السارية يف الوجود، وبه ارتباط األسباب ومسبباا خلقا وأمرا، 

  منهما.وقد جعل اهللا سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون احلكم لألغلب 
فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد األخالط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة 
واحلكم للغالب منهما، وكذلك قوى األدوية واألمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة 
ومقتض للعطب، وأحدمها مينع كمال تأثري اآلخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثري 

  له.
من هنا يعلم انقسام اخللق إىل من يدخل اجلنة وال يدخل النار، وعكسه، ومن يدخل النار مث و

خيرج منها ويكون مكثه فيها حبسب ما فيه من مقتضى املكث يف سرعة اخلروج وبطئه. ومن له 
هده بصرية منورة يرى ا كل ما أخرب اهللا به يف كتابه من أمر املعاد وتفاصيله، حىت كأنه يشا

  رأي عني.
ويعلم أن هذا هو مقتضى إهليته سبحانه، وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه خالف 
ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما ال يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إىل بصريته كنسبة الشمس 

  والنجوم إىل بصره.
ب، وصاحب هذا املقام من وهذا يقني اإلميان، وهو الذي حيرق السيئات، كما حترق النار احلط

اإلميان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت، فإن ما معه من نور اإلميان 
يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إىل اهللا يف عدد أنفاسه، وهذا من أحب اخللق إىل اهللا. 

  )367( انتهى كالمه قدس اهللا روحه، وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خريا.اهـ
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م لَست يا أَيها الَذين آمنوا إذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا وال تقُولُوا لمن أَلْقَى إلَيكُم السال
من اللَّه علَيكُم مؤمناً تبتغونَ عرض احلَياة الدنيا فَعند اللَّه مغانِم كَثريةٌ كَذَلك كُنتم من قَبلُ فَ

  )94فَتبينوا إنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً (
  )368إعراب مفردات اآلية (

(أي) منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب و(ها) أداة تنبيه  (يا) أداة نداء 
عل ماض مبين على (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) ف

  ..الضم
والواو فاعل (إذا) ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط يف حمل نصب متعلق مبضمون 

  ...اجلواب (ضربتم) فعل ماض مبين على السكون
(يف سبيل) جار وجمرور متعلق حبال من فاعل ضربتم  ، (اللّه) لفظ »369«و(مت) ضمري فاعل 

(تبينوا) فعل أمر مبين على حذف النوناجلاللة مضاف إليه (الفاء) رابطة  .. .جلواب الشرط 
و(الواو) فاعل (الواو) عاطفة (ال) ناهية جازمة (تقولوا) فعل مضارع جمزوم وعالمة اجلزم 

.. والواو فاعل (الالم) حرف جر (من) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب .حذف النون
در على األلف، والفاعل ضمري مستتر تقديره (تقولوا)، (ألقى) فعل ماض مبين على الفتح املق

هو (إىل) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (ألقى)، (السالم) مفعول به منصوب 
(مؤمنا) خرب ليس .(لست) فعل ماض جامد ناقص .. و(التاء) ضمري يف حمل رفع اسم ليس 

(احلياة) مضاف .. والواو فاعل (عرض) مفعول به منصوب .منصوب (تبتغون) مضارع مرفوع
(الفاء)  (الدنيا) نعت للحياة جمرور مثله وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف  إليه جمرور 
(مغامن)  (اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور  (عند) ظرف منصوب متعلق خبرب مقدم  تعليلية 

يف حمل  مبتدأ مؤخر مرفوع (كثرية) نعت مرفوع. (الكاف) حرف جر و(ذا) اسم إشارة مبين
جر متعلق مبحذوف خرب مقدم للناقص و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب (كنتم) فعل ماض 

.. و(مت) ضمري اسم كان (من) حرف جر (قبل) اسم مبين على الضم .ناقص مبين على السكون
يف حمل جر متعلق باخلرب احملذوف (الفاء) عاطفة (من) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل 

ليكم) مثل إليكم متعلق ب (من)، (الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر (تبينوا) مثل مرفوع (ع
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األول (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، 
  وامسه ضمري مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول

د حمذوف (تعلمون) مثل تبتغون (خبريا) خرب متعلق ب (خبريا) والعائ» 370«مبين يف حمل جر 
  كان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
ما خمتصره وبتصرف  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما {وال تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم ) 327ص - 9ج( البخارييسري: 

السالم لَست مؤمنا} قال: قال ابن عباس كان رجل يف غنيمة له فلحقه املسلمون فقال السالم 
{عرض الْحياة الدنيا}  تلك عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل اهللا يف ذلك إىل قوله:  

  )371الغنيمة.(
                                         

  ) أو حرف مصدري ... واملصدر املؤول يف حمل جر متعلق ب (خبريا) .- 370
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 371

وقال هذا حديث حسن قال  90ص 4والترمذي ج 161ص 18) احلديث أخرجه مسلم ج74-الرتول (ص
  املباركفوري وأخرجه أبو دواد يف احلروف، والنسائي يف السري، ويف التفسري ا. هـ.

وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  235ص 2وأخرجه احلاكم ج 324وص 299ص 1جه اإلمام أمحد جوأخر 
وعند الترمذي وأمحد واحلاكم  223ص 5وأقر الذهيب، ومقصوده مل خيرجاه ذا السند إىل ابن عباس وابن جرير ج

وسنده جيد وفيه تعيني  9ص 7ج وابن جرير يف روايته تعيني املقتول وأنه من بين سليم، وعند البزار وقال اهليثمي
كون اآلية نزلت يف املقداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله  - رمحه اهللا -"وأضاف الوادعي–القاتل وأنه املقداد 

حتمل على األول  327ص 9وظاهر قصة املقداد املغايرة، لكن قال احلافظ يف الفتح ج -راجع ما كتبته على تفسري 
  هـ باملعىن.ألنه ميكن اجلمع بينهما ا. 

عن عبد اهللا بن أيب حدرد قال: بعثنا رسول اهللا صلى اهللا  263وابن اجلارود ص 11ص 6وأخرج اإلمام أمحد ج
عليه وعلى آله وسلم إىل أضم فخرجت يف نفر من املسلمني فيهم أبو قتادة احلارث بن ربعي وحملم بن جثامة بن 

شجعي على قعود له متيع ووطب من لنب فلما مر بنا سلم علينا قيس فخرجنا حىت إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر األ
فأمسكنا عنه ومحل عليه حملم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعريه ومتيعه فلما قدمنا على رسول اهللا 

ا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وأخربناه اخلرب نزل فينا القرآن {يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَ
اللَّه دنا فَعينالد اةيالْح ضرونَ عغتبا تنمؤم تلَس المالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا لال تو  نم متكُن كةٌ كَذَلريكَث انِمغم

بفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَما} وأخرجه الطربي من حديث ابن عمرو ومن حديث قَببِريلُونَ خمعا تكَانَ بِم وا إِنَّ اللَّهني
ورجاله ثقات.  8ص 7عبد اهللا بن أيب حدرد كما عند أمحد وابن اجلارود وقال اهليثمي يف حديث ابن أيب حدرد ج

  رتل اآلية يف األمرين معا.وهذه عندي قصة أخرى وال مانع أن ت 327ص 9قال احلافظ يف الفتح ج

 



 الس كُمأَلْقَى إلَي نمقُولُوا لوا وال تنيبفَت بِيلِ اللَّهي سف متبروا إذَا ضنآم ينا الَذها أَيي) تلَس الم
  )تبتغونَ عرض احلَياة الدنيا فَعند اللَّه مغانِم كَثريةٌ مؤمناً

- بِيلِ اللَّهي سف متبروا إذَا ضنآم ينا الَذها أَيذكر القرطيب فائدة جليلة يف بيان قوله تعايل{ ي
: هذا متصل بذكر القتل واجلهاد. والضرب: السري يف األرض، تقول -رمحه اهللا -قال فَتبينوا }

ترنة بفي. وتقول: ضربت العرب: ضربت يف األرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غريه، مق
األرض، دون (يف) إذا قصدت قضاء حاجة اإلنسان، ومنه قول النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: (ال 

  خيرج الرجالن يضربان الغائط يتحدثان كاشفني عن فرجيهما فإن اهللا ميقت على ذلك).
فَتبينوا) قراءة اجلماعة، وهو اختيار أيب : قوله تعاىل: (فَتبينوا) أي تأملوا. و(-رمحه اهللا-وأضاف

مر بنفسه، ثبت، يقال: تبينت االمر وتبني األعبيد وأيب حامت، وقاال: من أمر بالتبني فقد أمر بالت
  )372(فهو متعد والزم. وقرا محزة (فتثبتوا) من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة.اهـ

يعين جل ثناؤه بقوله:"يا أيها الذين آمنوا"، :إمجاالً فقال- رمحه اهللا-أبو جعفر الطربي وفسرها-
يا أيها الذين صدقوا اهللا وصدقوا رسوله فيما جاءهم به من عند رم"إذا ضربتم يف سبيل اهللا"، 
يقول: إذا سرمت مسريا هللا يف جهاد أعدائكم "فتبينوا"، يقول: فتأنوا يف قتل من أشكل عليكم 

قيقة إسالمه وال كفره،  وال تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، وال أمره، فلم تعلموا ح
تتقدموا على قتل أحد إال على قتل من علمتموه يقينا حربا لكم وهللا ولرسوله"وال تقولوا ملن 
ألقى إليكم السلَام"،  يقول: وال تقولوا ملن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مظهرا لكم أنه من أهل 

متاعِ احلياة ملتكم ود ا"، فتقتلوه ابتغاء"عرض احلياة الدنيا"، يقول: طلبعوتكم "لست مؤمن
الدنيا، فإن"عند اهللا مغامن كثرية"، من رزقه وفواضل نِعمه، فهي خري لكم إن أطعتم اهللا فيما 

  )373(.اهـأمركم به واكم عنه، فأثابكم ا على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من عنده
 كبِرياً)(كَذَللُونَ خمعا تكَانَ بِم وا إنَّ اللَّهنيبفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَمن قَبم مكُنت  

{ كَذَلك كُنتم من قَبلُ } قال سعيد بن  يف تفسري اآلية ما نصه: - رمحه اهللا –قال البغوي -
 نون إميانكم من املشركني { فَممبإظهار اإلسالم، وقال جبري: كذلك كنتم تكت { كُملَيع اللَّه

 قتادة: كنتم ضالال من قبل فمن اهللا عليكم باإلسالم واهلداية.

                                         
  ) 336/  5القاهرة ( –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--372
 9الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -373

/70 /10210  ( 

 



وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمنون يف قومكم بال إله إال اهللا قبل اهلجرة فال ختيفوا من 
  قاهلا فمن اهللا عليكم باهلجرة، فَتبينوا أن تقتلوا مؤمنا.

{ إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا } قلت: إذا رأى الغزاةُ يف بلد أو قرية شعار اإلسالم فعليهم 
أن يكفُّوا عنهم، فإنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن مسع أذانا كف عنهم، 

  )374( وإن مل يسمع أغار عليهم.اهـ
من املُؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم  ال يستوِي القَاعدونَ

سنى وأَنفُِسهِم فَضلَ اللَّه املُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم علَى القَاعدين درجةً وكُالًّ وعد اللَّه احلُ
اهاملُج لَ اللَّهيماً (وفَضظراً عأَج يندلَى القَاعع ين95د(  

  )375إعراب مفردات اآلية (
(ال) نافية (يستوي) مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء (القاعدون) فاعل 
مرفوع وعالمة الرفع الواو (من املؤمنني) جار وجمرور متعلق حبال من (القاعدون)، (غري) بدل 

(أويل) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء فهو ملحق »376«رفوع مثله من (القاعدون) م  ،
جبمع املذكر السامل (الضرر) مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة (ااهدون) معطوف على 
(ااهدون)،  (يف سبيل) جار وجمرور متعلق ب  (القاعدون) مرفوع مثله وعالمة الرفع الواو 

ال) جار وجمرور متعلق ب (ااهدون)، و(هم) ضمري مضاف (اللّه) مضاف إليه جمرور (بأمو
  ...إليه (الواو) عاطفة (أنفسهم) معطوف على أمواهلم

ومضاف إليه. (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (ااهدين) مفعول به 
(على منصوب وعالمة النصب الياء (بأمواهلم وأنفسهم) مثل األوىل ومتعلق بااهدين 

(درجة) مفعول مطلق نائب عن  (فضل) وعالمة اجلر الياء  القاعدين) جار وجمرور متعلق ب 
، (الواو) »377«املصدر فهو عدده أو نوعه، أي تفضيال بدرجة واحدة أو تفضيل درجة 

اعتراضية (كال) مفعول به مقدم منصوب (وعد اللّه) مثل فضل اللّه (احلسىن) مفعول به ثان 
(فضل اللّه ااهدين على منصوب وعالم (الواو) عاطفة  ة النصب الفتحة املقدرة على األلف 

                                         
 ) 269/  2: دار طيبة للنشر والتوزيع ( الناشر -انظر معامل الترتيل للبغوي -374
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -375

  )139/  5دمشق( –اإلميان 
 أو نعت له ألن القاعدين ليس معرفة كاملة، ومل يقصد به قوم بأعيام وألن (أل) فيه جنسية. - 376
  جيوز أن يكون حاال على حذف مضاف أي ذوي درجة، أو منصوب على نزع اخلافض واألصل بدرجة. - 377

 



القاعدين) مثل األوىل (أجرا) مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو مالقي الفعل يف املعىن أي 
  ، (عظيما) نعت منصوب.»378«أجره أجرا عظيما 

  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
 البخاريما خمتصره:  –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  يف-اهللارمحه –الوادعى

يقول: ملا نزلت {ال  -رضي اهللا عنه-عن أيب إسحق قال مسعت الرباء  )329ص --  9ج(
زيدا فجاءه  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-عا رسول اهللا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني} د

 رغَي نِنيمؤالْم نونَ مدوِي الْقَاعتسبكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فرتلت  {ال ي
  )379(.أُولي الضررِ}

هدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم (ال يستوِي القَاعدونَ من املُؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجا
(وأَنفُِسهِم  

أي: ال يستوي من جاهد من املؤمنني بنفسه وماله ومن مل خيرج :-رمحه اهللا -قال السعدي -
للجهاد ومل يقاتل أعداء اهللا، ففيه احلث على اخلروج للجهاد، والترغيب يف ذلك، والترهيب 

  عذر.من التكاسل والقعود عنه من غري 
وأما أهل الضرر كاملريض واألعمى واألعرج والذي ال جيد ما يتجهز به، فإم ليسوا مبرتلة 
القاعدين من غري عذر، فمن كان من أويل الضرر راضيا بقعوده ال ينوي اخلروج يف سبيل اهللا 

  ، وال يحدث نفسه بذلك، فإنه مبرتلة القاعد لغري عذر.وجود املانعلوال 
ما على اخلروج يف سبيل اهللا لوال وجود املانع يتمىن ذلك ويحدث به نفسه، فإنه ومن كان عاز

مبرتلة من خرج للجهاد، ألن النية اجلازمة إذا اقترن ا مقدورها من القول أو الفعل يرتل 
  )380( اهـصاحبها مرتلة الفاعل.

   

                                         
  أو منصوب على نزع اخلافض أي فضلهم بأجر.- 378
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 379

  قداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسري ابن كثري) كون اآلية نزلت يف امل75-الرتول (ص
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -380

195 (  

 



اللَّه املُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم علَى القَاعدين درجةً وكُالًّ وعد اللَّه احلُسنى وفَضلَ  ( فَضلَ 
  القَاعدين أَجراً عظيماً) اللَّه املُجاهدين علَى

ن يف سبيل اهللا يف هذه اآلية الكرمية أنه فضل ااهدي يف بياا: -رمحه اهللا-الشنقيطي وذكر-
ومل يتعرض لتفضيل بعض ااهدين  ،وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا عظيما ،بأمواهلم

ال يستوي منكم من أنفق من قبل { :ولكنه بني ذلك يف موضع آخر وهو قوله ،على بعض
 57[ }الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا احلسىن

يفهم من مفهوم خمالفته أن من خلفه  ،}غري أويل الضرر{وقوله يف هذه اآلية الكرمية  ،]10 \
  .العذر إذا كانت نيته صاحلة حيصل ثواب ااهد

يف حديث أنس الثابت يف الصحيح أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا املفهوم صرح به النيب 
وال قطعتم من  ،إن باملدينة أقواما ما سرمت من مسري« :قال -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  ) 381( »نعم حبسهم العذر« :قالوا وهم باملدينة يا رسول اهللا ؟ قال ،»واد إال وهم معكم فيه
كال {يؤخذ من قوله يف هذه اآلية الكرمية: و :فائدة جليلة من اآلية قال- رمحه اهللا –مث ذكر 

، أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني ; ألن القاعدين لو كانوا تاركني فرضا }وعد اهللا احلسىن
  )382(اهـملا ناسب ذلك وعده هلم الصادق باحلسىن ; وهي اجلنة والثواب اجلزيل.

  :بتصرف يسري ما خمتصره و يف بيان اجلزئية األخرية -رمحه اهللا -ابن كثري وأضاف-
اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما } أخرب تعاىل مبا فضلهم به من  قال تعاىل: { وفَضلَ

الدرجات، يف غرف اجلنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزالت، وحلول الرمحة والربكات، 
انَ اللَّه غَفُورا رحيما إحسانا منه وتكرميا؛ وهلذا قال تعاىل: { درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَ

{  
وقد ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " إن  
يف اجلنة مائة درجة، أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله، ما بني كل درجتني كما بني السماء 

  )383(واألرض".

                                         
  باب نزول النيب صلى اهللا عليه وسلم احلجر -4071 أخرجه البخاري برقم/ - 381
 –ن يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت أضواء البيا - 382

  )  247/ 1لبنان(
باب{ وكان عرشه  -6873 برقم/-رضي اهللا عنه-قلت: أخرج البخاري حنوه  ولكن من حديث أيب هريرة- 383

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان كان  ، ومتام متنه"على املاء }

 



عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من بلغ بسهم فله أجره و
درجة " فقال رجل: يا رسول اهللا، وما الدرجة ؟ فقال: " أما إا ليست بعتبة أمك، ما بني 

  )385(اهـ.)384(الدرجتني مائة عام "
  ) 96درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً (

  )386إعراب مفردات اآلية (
(درجات) بدل من (أجرا) تبعه يف النصب وعالمة النصب الكسرة (من) حرف جر و(اهلاء) 

(مغفرة، رمحة) امس (الواو) عاطفة يف املوضعني  ان ضمري يف حمل جر متعلق بنعت لدرجات 
، (الواو) عاطفة (كان) ماض ناقص (اللّه) لفظ »387«معطوفان على درجات منصوبان مثله 

  اجلاللة اسم كان مرفوع (غفورا) خرب كان منصوب (رحيما) خرب ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  (درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً)
وقوله :يف تفسريه بيانا شافيا عن املقصود بالدرجات يف اآلية فقال-رمحه اهللا -القيمابن  ذكر -
وإن كان بغري  ،تأكيد له :وقيل» أجرا عظيما«هو نصب على البدل من قوله  :قيل» درجات«

  لفظه. ألنه هو هو يف املعىن.
 ، اهلجرة درجةواجلهاد يف ،واهلجرة يف اإلسالم درجة ،اإلسالم درجة :كان يقال :قال قتادة

  والقتل يف اجلهاد درجة.

                                                                                                                     
حقا على اهللا أن يدخله اجلنة هاجر يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها قالوا يا رسول اهللا أفال ننبئ الناس 

رجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض بذلك قال إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله كل د
  فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة"

الترغيب باب -1287 قلت: حنو هذا احلديث صحح األلباين إسناده يف صحيح الترهيب والترغيب برقم/  - 384
رواه النسائي وابن حبان يف  :-رمحه اهللا-، وقال -كعب بن مرة رضي اهللا عنهريق يف الرباط يف سبيل اهللا عن ط

قلت: ومتام لفظه "قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من بلغ العدو بسهم رفع اهللا  - صحيحه .اهـ 
ل أما إا ليست بعتبة أمك له درجة فقال له عبد الرمحن بن النحام وما الدرجة يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

  ما بني الدرجتني مائة عام  "
  ) 388/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -385
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -386

  ) 142/ 5دمشق( –اإلميان 
 وز أن يكون مغفرة مفعوال مطلقا لفعل حمذوفجي - 387

 



الدرجات اليت فضل اللّه ا ااهد على القاعد سبع. وهي اليت ذكرها اللّه تعاىل  :وقال ابن زيد
ذلك بِأَنهم ال يصيبهم ظَمأٌ وال نصب وال مخمصةٌ في  {120 :9 :إذ يقول تعاىل ،يف براءة

بِيلِ اللَّهس، يظُ الْكُفَّارغئاً يطونَ مطَؤال يلٌ  ،ومع بِه ملَه بلًا إِلَّا كُتين ودع ننالُونَ مال يو
حصال، ِسنِنيحالْم رأَج يعضال ي فهذه مخس. }إِنَّ اللَّه  

إِلَّا كُتب لَهم  ،قْطَعونَ وادياًوال ي ،وال كَبِريةً ،وال ينفقُونَ نفَقَةً صغريةً {121 :9مث قال 
  فهاتان اثنتان.}

  الدرجات سبعون درجة ما بني الدرجتني حضر الفرس اجلواد املضمر سبعني سنة. :وقيل
  أن الدرجات هي املذكورة :والصحيح

يف حديث أيب هريرة الذي رواه البخاري يف صحيحه عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال 
 ،وصام رمضان. فإن حقا على اللّه أن يدخله اجلنة ،وأقام الصالة ،باللّه ورسولهمن آمن «

أفال خنرب الناس  ،يا رسول اللّه :هاجر يف سبيل اللّه أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها. قالوا
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اللّه للمجاهدين يف سبيله. كل درجتني كما بني  :بذلك؟ قال
رض. فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش السماء واأل

  )388(»الرمحن. ومنه تفجر أار اجلنة
ومغفرة  ،وجعله هاهنا بدرجات ،التفضيل األول بدرجة فقط :وجعل سبحانه تعاىل :قالوا

  ورمحة. وهذا يدل على أنه يفضل على غري أويل الضرر.
  القول وإيضاحه.فهذا تقرير هذا 

إذا كان ااهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن ال يستوي جماهد  :ولكن بقي أن يقال
فال يبقى يف تقييد القاعدين بكوم من غري أويل الضرر فائدة. فإنه ال يستوي  ،وقاعد مطلقا

  ااهدون والقاعدون من أويل الضرر أيضا.
ال  الضرر،ية الذين وقع التفضيل عليهم هم غري أويل وأيضا فإن القاعدين املذكورين يف اآل

وبني أن  استثناهم،بل  اآلية،القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإم مل يذكر حكمهم يف 
  ال املضرورون. ،هم غري أويل الضرر :التفضيل على غريهم. فالالم يف القاعدين للعهد. واملعهود

  كما ااهد،عه من اجلهاد له مثل أجر وأيضا فالقاعد من ااهدين لضرورة متن

                                         
  سبق خترجيه- 388

 



إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما «ثبت عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال 
  )389(»كان يعمل صحيحا مقيما

إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا إال وهم معكم. «وقال صلّى اللّه عليه وسلّم 
  ة؟ قال:وهم باملدين :قالوا

  )390(».حبسهم العذر ،وهم باملدينة
اآلية دلت على أن القاعدين من غري أويل الضرر عن اجلهاد ال  يقال:وعلى هذا فالصواب أن 

وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها وال يدل مفهومها على  وااهدون،يستوون هم 
وأقعده  ،غلبه عذره ،بل هذا النوع منقسم إىل معذورين من أهل اجلهاد ،مساوام للمجاهدين

  ونيته جازمة مل يتخلف عنها مقدورها وإمنا أقعده العجز. ،عنه
فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر ااهد. وهذا القسم ال يتناوله احلكم بنفي 

  )391( اهـالتسوية.
ترجيح قال طرح مجيع االقوال وال يف بياا إمجاالً بعد  -رمحه اهللا - وأضاف أبو جعفر الطربي-
وفضل اهللا ااهدين يف سبيل اهللا على القاعدين من غري أويل الضرر، أجرا عظيما،  نصه: ما

وثوابا جزيال وهو درجات أعطامهوها يف اآلخرة من درجات اجلنة، رفعهم ا على القاعدين مبا 
  أبلوا يف ذات اهللا.

"، يقول: عليها "ورمحة"ومغفرة" يقول: وصفح هلم عن ذنوم، فتفضل عليهم بترك عقوبتهم  
اهللا غفورا رحيما"، يقول: ومل يزل اهللا غفورا لذنوب عباده املؤمنني، يصفح  م "وكانورأفة 

"رحيما" م، يتفضل عليهم بنعمه، مع خالفهم أمره ويه، وركوم  هلم عن العقوبة عليها 
  )392(اهـعاصيه.م
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 قَالُوا إنَّ الَذين توفَّاهم املَالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في اَألرضِ
صم اَءتوس منهج ماهأْوم كلَئا فَأُويهوا فاجِرهةً فَتعواس اللَّه ضأَر كُنت 97رياً (أَلَم(  

  )393إعراب مفردات اآلية (
(توىف) مضارع  (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب اسم إنّ  (إنّ) حرف مشبه بالفعل 

وعالمة الرفع الضمة املقدرة وحذفت التاء ختفيفا و(هم) ضمري مفعول به » 394«مرفوع 
(املالئكة) فاعل مرفوع (ظاملي) حال منصوبة من ضمري املفعول وعالمة النصب الياء (أنفس) 

.. والواو فاعل .مضاف إليه جمرور و(هم) ضمري مضاف إليه (قالوا) فعل ماض مبين على الضم
تفهام مبين يف حمل جر متعلق خبرب كنتم مقدم، حذفت من االسم (يف) حرف جر (ما) اسم اس

(كنتم) فعل ماض ناقص مبين على السكون .. و(مت) ضمري اسم كان، (قالوا) مثل .األلف 
جار األول (كنا) مثل كنتم (مستضعفني) خرب كنا منصوب وعالمة النصب الياء (يف األرض) 

(اهل (قالوا) مثل األول  (مل) حرف نفي وقلب وجمرور متعلق باخلرب  مزة) لالستفهام اإلنكاري 
إليه وجزم (تكن) مضارع ناقص جمزوم (أرض) اسم تكن مرفوع (اللّه) لفظ اجلاللة مضاف 

جمرور (واسعة) خرب تكن منصوب (الفاء) فاء السبب (اجروا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
فاعل (يف) حرف جر و(ها) .. والواو .»395«بعد فاء السببية، وعالمة النصب حذف النون 

  ضمري يف حمل جر متعلق ب (اجروا) بتضمينه معىن تسيحوا أو تنتقلوا.
(أن اجروا) معطوف على مصدر متصيد من الكالم السابق أي: أليس مثة  واملصدر املؤول 

  اتساع يف األرض فهجرة منكم.
(أولئك)  اسم إشارة مبين يف حمل رفع (الفاء) زائدة يئها يف اخلرب ومشاة املبتدأ للشرط 

  .. و(الكاف) للخطاب (مأوى) مبتدأ.مبتدأ
(جهنم) خرب  ثان مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف و(هم) ضمري مضاف إليه 

.. و(التاء) للتأنيث .املبتدأ الثاين مرفوع (الواو) استئنافية (ساءت) فعل ماض جامد النشاء الذم
.. واملخصوص بالذم حمذوف تقديره .يره هي (مصريا) متييز منصوبوالفاعل ضمري مستتر تقد

  هي أي جهنم.
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  ) 143/ 5دمشق( –اإلميان 
 جيوز أن يكون الفعل ماضيا، ومل تلحقه تاء التأنيث ألن الفعل مفصول عن الفاعل باملفعول - 394
  جيوز عطف الفعل بالفاء على املضارع ازوم (تكن) فيكون جمزوما مثله وهو اختيار أيب حيان. - 395

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى
عن حممد بن عبد الرمحن أبو األسود قال: قطع على أهل املدينة  ) 321ص-  9ج ( البخاري

بعث فأكتبت فيه فلقيت عكرمة موىل ابن عباس أخربته فنهاين عن ذلك أشد النهي مث قال 
أخربين ابن بعباس أن ناسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على رسول 

يأيت السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقلته أو يضرب  -وعلى آله وسلمصلى اهللا عليه - اهللا 
فيقتل فأنزل اهللا {إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم} اآلية. رواه الليث عن أيب األسود 

  )396().147ص– 16ج(إال املستضعفني من الرجال والنساء مث أعاده -
الُوا قَ الَذين توفَّاهم املَالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في اَألرضِ إنَّ (

  أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساَءت مصرياً)
هذا الوعيد الشديد ملن ترك اهلجرة مع :يف بياا إمجاالً ما نصه- رمحه اهللا -قال السعدي -

قدرته عليها حىت مات، فإن املالئكة الذين يقبضون روحه يوخبونه ذا التوبيخ العظيم، ويقولون 
} أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء متيزمت عن املشركني؟ بل كثرمت   متكُن يمف } هلم: 

ا ظاهرمتوهم على املؤمنني، وفاتكم اخلري الكثري، واجلهاد مع رسوله، والكون مع سوادهم، ورمب
  املسلمني، ومعاونتهم على أعدائهم.

} أي: ضعفاء مقهورين مظلومني، ليس لنا قدرة على  { قَالُوا كُنا مستضعفني في األرض 
يكلف اهللا نفسا إال وسعها،  اهلجرة. وهم غري صادقني يف ذلك ألن اهللا وخبهم وتوعدهم، وال

  واستثىن املستضعفني حقيقة.
وهلذا قالت هلم املالئكة: { أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها } وهذا استفهام تقرير، 
أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض اهللا واسعة، فحيثما كان العبد يف حمل ال يتمكن فيه من 

                                         
ملسند من أسباب يف الصحيح ا -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 396

 234ص 5والطرباين ج 542ص 1) احلديث أخرجه ابن أيب حامت كما يف تفسري ابن كثري ج76-الرتول (ص
 7خمتصرا كالبخاري، ومبسوطًا كالبزار وقال اهليثمي ج 327ص 4والطحاوي كما يف شكل اآلثار ج 235وص
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  وسيأيت إن شاء اهللا يف سورة النحل.
  

 



فإن له متسعا وفسحة من األرض يتمكن فيها من عبادة اهللا، كما قال تعاىل: { يا إظهار دينه، 
عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون } قال اهللا عن هؤالء الذين ال عذر هلم: { 

تقدم، فيه ذكر بيان السبب املوجِب، فقد فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساَءت مصريا } وهذا كما 
  يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد مينع من ذلك مانع.

ويف اآلية دليل على أن اهلجرة من أكرب الواجبات، وتركها من احملرمات، بل من الكبائر، ويف 
من الرزق واألجل والعمل، اآلية دليل على أن كل من تويف فقد استكمل واستوىف ما قدر له 

وذلك مأخوذ من لفظ "التويف" فإنه يدل على ذلك، ألنه لو بقي عليه شيء من ذلك مل يكن 
  متوفيا.

وفيه اإلميان باملالئكة ومدحهم، ألن اهللا ساق ذلك اخلطاب هلم على وجه التقرير واالستحسان 
  )397( اهـمنهم، وموافقته حملله.

نم نيفعضتبِيالً ( إالَّ املُسونَ سدتهيلَةً وال يونَ حيعطتسال ي اناِء والْوِلْدسالِ والنج98الر(  
  )398إعراب مفردات اآلية (

أو املنقطع  ...(إال) أداة استثناء (املستضعفني) منصوب على االستثناء املتصل من الذين توفاهم
من العاصني بالتخلف عن اهلجرة، وعالمة النصب الياء (من الرجال) جار وجمرور متعلق حبال 
من املستضعفني، (الواو) عاطفة يف املوضعني (النساء، والولدان) امسان معطوفان على الرجال 

(ال) نافية يلة) والواو فاعل (ح ...(يستطيعون) مضارع مرفوع حبريف العطف جمروران مثله 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (ال يهتدون) مثل ال يستطيعون (سبيال) منصوب على نزع 

  ».399«اخلافض واألصل إىل سبيل 
   

                                         
/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -397

195 (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-398

  ) 144/ 5دمشق( –اإلميان 
 أو هو مفعول به بتضمني (يهتدون) معىن يعرفون أي: ال يعرفون طريقا إىل اهلجرة. - 399

 



  روائع البيان والتفسري
  (إالَّ املُستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان ال يستطيعونَ حيلَةً وال يهتدونَ سبِيالً)

{ إِال الْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان ال يستطيعونَ حيلَةً  :- رمحه اهللا-قال البغوي-
} ال يقدرون على حيلة وال على نفقة وال قوة للخروج منها، { وال يهتدونَ سبِيال } أي: ال 

ن طريق املدينة. ال يقدرون على حيلة وال يعرفون طريقًا إىل اخلروج. وقال جماهد: ال يعرفو
على نفقة وال قوة للخروج منها، { وال يهتدونَ سبِيال } أي: ال يعرفون طريقًا إىل اخلروج. 

  )400( اهـجماهد: ال يعرفون طريق املدينة.وقال 
هذا عذر من اهللا تعاىل هلؤالء يف ترك اهلجرة،  :ما خمتصره -رمحه اهللا- ابن كثريوأضاف -

وذلك أم ال يقدرون على التخلص من أيدي املشركني، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، 
والسدي: يعين وهلذا قال: { ال يستطيعونَ حيلَةً وال يهتدونَ سبِيال } قال جماهد وعكرمة، 

  )401(اهـ  طريقا.
سع كلَئفُواً غَفُوراً (فَأُوع وكَانَ اللَّه مهنع فُوعأَن ي 99ى اللَّه(  

  )402إعراب مفردات اآلية (
(الفاء) استئنافية (أولئك) مثل األول (عسى) فعل ماض جامد ناقص (اللّه) لفظ اجلاللة اسم 
(يعفو) مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو  (أن) حرف مصدري  عسى 

  جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يعفو). (عن) حرف
  واملصدر املؤول (أن يعفو) يف حمل نصب خرب عسى.

  ».403«(الواو) استئنافية (كان اللّه عفوا غفورا) مر إعراب نظريها 
  روائع البيان والتفسري

  (فَأُولَئك عسى اللَّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُواً غَفُوراً)
قوله تعاىل: (فَأُولئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم) هذا الذي  :-رمحه اهللا-قال القرطيب يف تفسريها

ال حيلة له يف اهلجرة ال ذنب له حىت يعفى عنه، ولكن املعىن أنه قد يتوهم أنه جيب حتمل غاية 
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 ذلك الوهم، إذ ال جيب املشقة يف اهلجرة، حىت أن من مل يتحمل تلك املشقة يعاقب فأزال اهللا
حتمل غاية املشقة، بل كان جيوز ترك اهلجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعىن اآلية: فأولئك ال 
(وكانَ اللَّه عفُوا غَفُوراً) واملاضي واملستقبل يف حقه  يستقصى عليهم يف احملاسبة، وهلذا قال: 

  )404(تعاىل واحد.اهـ
   ما خمتصره: -رمحه اهللا-ذه اآلية واليت قبلها فقالوزاد السعدي بيانا عن فوائد ه-

مث استثىن املستضعفني على احلقيقة، الذين ال قدرة هلم على اهلجرة بوجه من الوجوه { وال 
  .يهتدونَ سبِيال }

كا } و "عسى"  فهؤالء قال اهللا فيهم: { فَأُولَئا غَفُورفُوع كَانَ اللَّهو مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع
وحنوها واجب وقوعها من اهللا تعاىل مبقتضى كرمه وإحسانه، ويف الترجية بالثواب ملن عمل 
بعض األعمال فائدة، وهو أنه قد ال يوفيه حق توفيته، وال يعمله على الوجه الالئق الذي ينبغي، 

  يكون مقصرا فال يستحق ذلك الثواب. واهللا أعلم.بل 
ويف اآلية الكرمية دليل على أن من عجز عن املأمور من واجب وغريه فإنه معذور، كما قال 
تعاىل يف العاجزين عن اجلهاد: { لَيس علَى األعمى حرج وال علَى األعرجِ حرج وال علَى 

   .موم األوامر: { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم }الْمرِيضِ حرج } وقال يف ع
ولكن ال يعذر  )405(وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

 اهـاإلنسان إال إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب احليل لقوله: { ال يستطيعونَ حيلَةً }. 
)406(  

   

                                         
  ) 347/  5القاهرة ( –: دار الكتب املصرية  الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--404
باب االقتداء بسنن  -6744 برقم/ -رضي اهللا عنه -جزء من حديث أخرجه البخاري عن طريق أيب هريرة - 405

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال دعوين ما تركتكم إمنا هلك من كان  ومتام متنه" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " ختالفهم على أنبيائهم فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمقبلكم بسؤاهلم وا

 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -406
/195 (  

 



 اجِرهن ياجِراً إلَى ومهم هتيب نم جرخن يةً ومعرياً وساغَماً كَثرضِ مي اَألرف جِدي بِيلِ اللَّهي سف
  )100اللَّه ورسوله ثُم يدرِكْه املَوت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّه وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً (

  )407إعراب مفردات اآلية (
(يهاجر) مضارع جمزوم فعل  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية 

على اسم الشرط (يف سبيل) جار وجمرور متعلق  الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود
(يهاجر)  ، (اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه (جيد) مضارع جمزوم جواب الشرط، »408«ب 

األرض) جار وجمرور متعلق ب (جيد)، (مراغما) مفعول به منصوب (كثريا) والفاعل هو (يف 
نعت منصوب (الواو) عاطفة (سعة) معطوف على (مراغما) منصوب مثله (الواو) عاطفة (من 
خيرج) مثل من يهاجر (من بيت) جار وجمرور متعلق ب (خيرج)، و(اهلاء) ضمري مضاف إليه 

(رسول) (مهاجرا) حال منصوبة (إىل اللّه) جا (الواو) عاطفة  (مهاجرا)،  ر وجمرور متعلق ب 
معطوف على لفظ اجلاللة جمرور مثله و(اهلاء) مضاف إليه (مث) حرف عطف (يدرك) مضارع 
جمزوم معطوف على (خيرج)، و(اهلاء) ضمري مفعول به (املوت) فاعل مرفوع (الفاء) رابطة 

ل مرفوع و(اهلاء) ضمري مضاف جلواب الشرط (قد) حرف حتقيق (وقع) فعل ماض (أجر) فاع
 إليه (على اللّه) جار وجمرور متعلق ب (وقع)، (الواو) استئنافية (كان اللّه غفورا رحيما) مر

  ».409«إعراب نظريها 
   

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (-407

  ) 146/ 5دمشق( –اإلميان 
 أو مبحذوف حال من فاعل يهاجر أي جماهدا يف سبيل اهللا. - 408
  ) من هذه السورة.96يف اآلية ( - 409

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  يف -رمحه اهللا–الوادعى

عن ابن عباس قال نزلت هذه اآلية {إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ )  240ص -5ج(ابن جرير 
ظَالمي أَنفُِسهِم} وكان مبكة رجل يقال له ضمرة من بين بكر وكان مريضا فقال ألهله 

أجد احلر، فقالوا: أين خنرجك؟ فأشار بيده حنو املدينة فرتلت هذه اآلية  أخرجوين من مكة فإين
  )410{ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله} إىل آخر اآلية.(
  (ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في اَألرضِ مراغَماً كَثرياً وسعةً )

هذا حتريض على اهلجرة، وترغيب يف مفارقة  :ما خمتصره يف بياا -رمحه اهللا - ابن كثري قال -
"املراغم"  املشركني، وأن املؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و 

  .مصدر، تقول العرب: راغم فالن قومه مراغما ومراغمة
  :-رمحه اهللا -مث أضاف 

وكذا روي عن الضحاك والربيع بن  .أرض إىل أرض "املراغَم": التحول من :وقال ابن عباس
{ مراغَما كَثريا } يعين: متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن  :أنس، الثوري، وقال جماهد

  عيينة: { مراغَما كَثريا } يعين: بروجا.
  أنه  التمنع الذي يتحصن به، ويراغم به األعداء.- واهللا أعلم- والظاهر 
وسعةً } يعين: الرزق. قاله غري واحد، منهم: قتادة، حيث قال يف قوله: { يجِد في قوله: { 

} إي، واهللا، من الضاللة إىل اهلدى، ومن القلة إىل  األرضِ مراغَما كَثريا وسعةً 
  )411(اهـ.الغىن.

دي ثُم هولسور اجِراً إلَى اللَّههم هتيب نم جرخن يوم)(لَى اللَّهع هرأَج وقَع فَقَد تاملَو رِكْه  

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 410

) احلديث رجاله ثقات، وشريك هو ابن عبد اهللا القاضي النخعي ويف حفظه ضعف لكن احلديث 77-(ص الرتول
 10ص 7رواه أبو يعلى قال اهليثمي ج 433له طريق أخرى تنتهي إىل عكرمة عن ابن عباس يف املطالب العالية ص

 عليه وعلى آله وسلم وأخرجه ابن من امع ورجاله ثقات، وفيها فمات يف الطريق قبل أن يصل إىل النيب صلى اهللا
 1. وذكر احلافظ يف اإلصابة له طرقا أُخر فلتراجع هنالك ج543ص 1أيب حامت كما يف تفسري ابن كثري ج

  ترمجة جندع بن ضمرة. 253ص
  

  ) 390/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -411

 



يف بياا إمجاالً ما نصه: { ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه  -رمحه اهللا-قال السعدي-
ورسوله } أي: قاصدا ربه ورضاه، وحمبة لرسوله ونصرا لدين اهللا، ال لغري ذلك من املقاصد { 
} أي: فقد حصل له أجر   لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد } } بقتل أو غريه،   توالْم رِكْهدي ثُم

وحصل منه ابتداء  املهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان اهللا تعاىل، وذلك ألنه نوى وجزم،
وشروع يف العمل، فمن رمحة اهللا به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كامال ولو مل يكملوا العمل، 

  )412( وغفر هلم ما حصل منهم من التقصري يف اهلجرة وغريها. اهـ
  ( وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً) 

اقترفوه من اخلطيئات، خصوصا  رمحه اهللا يف بياا ما خمتصره: يغفر للمؤمنني ما- قال السعدي
  التائبني املنيبني إىل رم. 

{ رحيما } جبميع اخللق رمحة أوجدم وعافتهم ورزقتهم من املال والبنني والقوة، وغري ذلك. 
رحيما باملؤمنني حيث وفقهم لإلميان، وعلمهم من العلم ما حيصل به اإليقان، ويسر هلم أسباب 

يدركون غاية األرباح، وسريون من رمحته وكرمه ما ال عني رأت، وال السعادة والفالح وما به 
  )413( اهـأذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، فنسأل اهللا أن ال حيرمنا خريه بشر ما عندنا.

 ينالَذ كُمنفْتأَن ي مفْتإنْ خ الةالص نوا مرقْصأَن ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي اَألرف متبروإذَا ض 
  )101كَفَروا إنَّ الكَافرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً (

  )414إعراب مفردات اآلية (
قبل متضمن معىن الشرط يف حمل نصب متعلق مبضمون (الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن املست

. و(مت) ضمري فاعل (يف األرض) جار وجمرور .اجلواب (ضربتم) فعل ماض مبين على السكون
متعلق ب (ضربتم)، (الفاء) رابطة جلواب الشرط (ليس) فعل ماض ناقص جامد (على) حرف 

(ج ناح) اسم ليس مؤخر جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم للناقص 

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -ري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفس -412

/196  (  
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -413

196(  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-414

 ) 148/ 5دمشق( –اإلميان 

 



(تقصروا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف  (أن) حرف مصدري ونصب  مرفوع 
  ».415«.. والواو فاعل (من الصالة) جار وجمرور متعلق ب (تقصروا) .النون

.. متعلق مبا تعلق به .واملصدر املؤول (أن تقصروا) يف حمل جر حبرف جر حمذوف تقديره يف
  ».416«عليكم 

(خفتم) فعل ماض مبين على السكون يف حمل جزم فعل الشرط(إن) حرف شرط  .. .جازم 
  ...و(مت) فاعل (أن يفتنكم) مثل أن تقصروا

(كفروا) فعل ماض مبين على  (الذين) اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل  فعل ومفعول به 
  .. والواو فاعل..الضم

  ..) يف حمل نصب مفعول به..واملصدر املؤول (أن يفتنكم الذين
(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الكافرين) اسم إنّ منصوب وعالمة النصب الياء (كانوا) ماض ناقص 
  وامسه (لكم) مثل عليكم متعلق حبال من (عدوا) وهو خرب كان منصوب (مبينا) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسري
رقْصأَن ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي اَألرف متبروإذَا ض) الةالص نوا م ينالَذ كُمنفْتأَن ي مفْتإنْ خ

  )كَفَروا إنَّ الكَافرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً
وله عز وجل: { وإِذَا ضربتم في ق ما خمتصره:إمجاالً  ايف تفسريه-رمحه اهللا  -قال البغوي-

 كُملَيع سضِ } أي: سافرمت، { فَلَياألر { الةالص نوا مرقْصأَنْ ت } أي: حرج وإمث { احنج
{ إِنْ خفْتم أَنْ  يعين من أربع ركعات إىل ركعتني، وذلك يف صالة الظهر والعصر والعشاء 
 يف الصالة، نظريه قوله تعاىل: "على خوف { واكَفَر ينالَّذ } أي: يغتالكم ويقتلكم { كُمنفْتي

{ إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا  ) أي: يقتلهم. 83-لئهم أن يفتنهم"( يونس من فرعونَ وم
  مبِينا } أي: ظاهر العداوة.

اعلم أن قصر الصالة يف السفر جائز بإمجاع األمة، واختلفوا يف جواز اإلمتام: فذهب أكثرهم 
إىل أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي اهللا عنهما، وبه 
قال احلسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لما روي عن عائشة 

                                         
 الفعل قصر متعد بنفسه وحبرف اجلر، يقال قصر الصالة ومن الصالة ترك منها شيئا.- 415
  جيوز تعليقه جبناح ألنه مصدر. جاء يف اللسان: اجلناح بالضم امليل إىل اإلمث وقيل هو اإلمث عامة.  416

 



 عنها أا قالت: "الصالة أول ما فرضت ركعتني فأُقرت صالة السفر وأُمتت صالة رضي اهللا
  )417(احلضر"
ألنه قال: { فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا  هذا،القرآن يدل على  : وظاهر-رمحه اهللا-مث قال

، فظاهر اآلية يوجب من الصالة } ولفظ ال جناح إمنا يستعمل يف الرخص ال فيما يكون حتما
أنّ القصر ال جيوز إال عند اخلوف وليس األمر على ذلك، إمنّا نزلت اآلية على غالب أسفار 

والقصر جائز يف السفر يف حال  النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأكثرها مل خيل عن خوف العدو.
  األمن عند عامة أهل العلم.

، قال: قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا )418(ذلك حبديث يعلى بن أمية علي-اهللارمحه -ودلل
عنه: إمنا قال اهللا تعاىل { أَنْ تقْصروا من الصالة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا } وقد أمن 
الناس، فقال عمر رضي اهللا عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .)419اهللا ا عليكم، فاقبلوا صدقته" ( وسلم فقال: "صدقة تصدق
) رضي اهللا 420وذهب قوم إىل جواز اإلمتام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أيب وقاص( 

  )421( اهـوإن شاَء قصر، والقصر أفضل.  عنهما، وبه قال الشافعي رضي اهللا عنه، إن شاَء أمتَّ

                                         
باب صالة  -1107 باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم برقم/ -1028 أخرجه البخاري برقم/ - 417

  املسافرين وقصرها
يعلى بن أمية بن أيب عبيدة التميمي املكي حليف قريش. وهو يعلى بن منية بنت غزوان؛ أخت عتبة بن  - 418

أسلم يوم الفتح، وحسن إسالمه. وشهد: الطائف، وتبوك، وله: عدة أحاديث. قال ابن سعد: كان يعلى بن  غزوان
  منية يفيت مبكة. وكان من أجواد الصحابة، ومتموليهم. كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن  .

اجلمل يف الطلب بدم عثمان الشهيد، قلت: ويل اليمن لعثمان، وكان ممن خرج مع عائشة، وطلحة، والزبري نوبة 
فأنفق أمواال جزيلة يف العسكر كما ينفق امللوك، فلما هزموا، هرب يعلى إىل مكة، مث أقبل على شأنه. بقي إىل 

نقالً عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا وبتصرف يسري -قريب الستني، فما أدري أتويف قبل معاوية أو بعده؟
)3/100(  
  

  باب صالة املسافرين وقصرها -1108 سلم برقم/أخرجه م - 419
سعد بن أيب وقاص مالك بن أهيب الزهري واسم أيب وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن - 420

  كالب بن مرة بن كعب بن ألي. األمري، أبو إسحاق القرشي، الزهري، املكي.
ديبية، وأحد الستة أهل الشورى. قال ابن مندة: أحد العشرة، وأحد السابقني األولني، وأحد من شهد بدرا، واحل

  أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة، وكان قصريا، دحداحا،شثن األصابع، غليظا، ذا هامة.

 



قوله: { فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصالة } أي:  :فقال-رمحه اهللا -ابن كثري زادو-
الرباعية ثنائية، كما فهمه اجلمهور من هذه اآلية، ا فيها، إما من كميتها بأن جتعل ختَفّفو

واستدلّوا ا على قصر الصالة يف السفر، على اختالفهم يف ذلك: فمن قائل ال بد أن يكون 
جهاد، أو حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو زيارة، وغري ذلك، كما هو مروي سفر طاعة، من 

 كُمنفْتأَنْ ي مفْتعن ابن عمر وعطاء، وحيكى عن مالك يف رواية عنه حنوه، لظاهر قوله: { إِنْ خ
  الَّذين كَفَروا }

قوله: { فَمنِ اضطُر في 2ومن قائل  ال يشترط سفر القربة، بل ال بد أن يكون مباحا، ل
] أباح له تناول امليتة مع اضطراره 3مخمصة غَير متجانِف إلثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم} [املائدة: 

  )422( اهـإال بشرط أال يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعي وأمحد وغريمها من األئمة.
فقال   والترجيح بني القول بالقصر والقول باإلمتام تفسريه لرفع اإلشكال يف -السعدي زادو-

قوله: { فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصالة } أي: ال حرج وال إمث عليكم  ما خمتصره:
 يف ذلك، وال ينايف ذلك كون القصر هو األفضل، ألن نفي احلرج إزالة لبعض الوهم الواقع يف

كثري من النفوس، بل وال ينايف الوجوب كما تقدم ذلك يف سورة البقرة يف قوله: { إِنَّ الصفَا 
  والْمروةَ من شعائرِ اللَّه } إىل آخر اآلية.

وإزالة الوهم يف هذا املوضع ظاهرة، ألن الصالة قد تقرر عند املسلمني وجوا على هذه الصفة 
  نفوس أكثرهم إال بذكر ما ينافيه. التامة، وال يزيل هذا عن

  ويدل على أفضلية القصر على اإلمتام أمران: 
  أحدمها: مالزمة النيب صلى اهللا عليه وسلم على القصر يف مجيع أسفاره.

والثاين: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرمحة بالعباد، واهللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه 
  كما يكره أن تؤتى معصيته.

  ه: { أَنْ تقْصروا من الصالة } ومل يقل أن تقصروا الصالة فيه فائدتان:وقول
إحدامها: أنه لو قال أن تقصروا الصالة لكان القصر غري منضبط حبد من احلدود، فرمبا ظن أنه 
لو قصر معظم الصالة وجعلها ركعة واحدة ألجزأ، فإتيانه بقوله: { من الصالة } ليدل ذلك 

                                                                                                                     
نقالً عن سري أعالم النبالء -تويف بالعقيق يف قصره، على سبعة أميال من املدينة، ومحل إليها سنة مخس ومخسني.

  )1/92للذهيب خمتصراً (
 ) 274/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -421
  ) 393/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -422

 



القصر حمدود مضبوط، مرجوع فيه إىل ما تقرر من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن 
  وأصحابه.

الثانية: أن { من } تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات املفروضات ال مجيعها، 
  فإن الفجر واملغرب ال يقصران وإمنا الذي يقصر الصالة الرباعية من أربع إىل ركعتني.

فإذا تقرر أن القصر يف السفر رخصة، فاعلم أن املفسرين قد اختلفوا يف هذا القيد، وهو قوله: 
{ إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا } الذي يدل ظاهره أن القصر ال جيوز إال بوجود األمرين 

  كليهما، السفر مع اخلوف.
وله: { أَنْ تقْصروا } قصر العدد فقط؟ أو قصر ويرجع حاصل اختالفهم إىل أنه هل املراد بق

  العدد والصفة؟ فاإلشكال إمنا يكون على الوجه األول.
وقد أشكل هذا على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، حىت سأل عنه النيب صلى اهللا 

ول: { إِنْ خفْتم أَنْ عليه وسلم فقال: يا رسول اهللا ما لنا نقصر الصالة وقد أمنا؟ أي: واهللا يق
"صدقة تصدق اهللا ا عليكم  يفْتنكُم الَّذين كَفَروا } فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

  فاقبلوا صدقته" أو كما قال.
فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب احلال اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اره أسفار جهاد.وأصحابه عليها، فإن غالب أسف
وفيه فائدة أخرى وهي بيان احلكمة واملصلحة يف مشروعية رخصة القصر، فبين يف هذه اآلية 
أى ما يتصور من املشقة املناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر واخلوف، وال يستلزم ذلك أن 

  ال يقصر مع السفر وحده، الذي هو مظنة املشقة.
ن املراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه، فإذا وأما على الوجه الثاين، وهو أ

وجد السفر واخلوف، جاز قصر العدد، وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد 
  )423( ـفقط، أو اخلوف وحده جاز قصر الصفة. اه

أن شاء اهللا -يف "اجلزء السادس من هذا التفسري" أحكام سورة النساءو فوائدقلت: وسيأيت يف 
مع ترجيح الرأي الذي عليه  مبختلف جوانبها قصر الصالة عنا هلذا االختالف شافي بيانا- تعايل

  واهللا املستعان. من كالم أهل العلم الثقات سلفًا وخلفًا إمجاع األمة وتؤيده األدلة الشرعية
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ةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإذَا سجدوا وإذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْتقُم طَائفَ 
لوأَس مهذْرذُوا حأْخولْي كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتولْت كُمائن وروا مكُونفَلْي مهتح

م وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً وال جناح ود الَذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُ
إنَّ اللَّه كُمذْرذُوا حوخ كُمتحلوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طَرٍ أَون مأَذًى م إن كَانَ بِكُم كُملَيع 

  )102أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً (
  )424ردات اآلية (إعراب مف

(إذا) ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط مبين يف حمل نصب متعلق  (الواو) عاطفة 
.. و(التاء) اسم كان (يف) حرف .مبضمون اجلواب (كنت) فعل ماض ناقص مبين على السكون

جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق خبرب كنت (الفاء) عاطفة (أقمت) فعل ماض وفاعله (هلم) 
فيهم متعلق ب (أقمت)، (الصالة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة جلواب إذا (الالم) الم مثل 

األمر (تقم) مضارع جمزوم بالم األمر (طائفة) فاعل مرفوع (منهم) مثل فيهم متعلق مبحذوف 
نعت لطائفة (مع) ظرف مكان منصوب متعلق ب (تقم)، و(الكاف) ضمري مضاف إليه (الواو) 

.. والواو فاعل (أسلحة) مفعول به ... وعالمة اجلزم حذف النون.) مثل لتقمعاطفة (ليأخذوا
منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه (الفاء) عاطفة (إذا) مثل األول (سجدوا) فعل ماض مبين 

.. والواو فاعل (الفاء) رابطة جلواب الشرط (الالم) الم األمر (يكونوا) مضارع .على الضم
(من وراء) جار وجمرور .ف النونجمزوم ناقص وعالمة اجلزم حذ . والواو ضمري اسم يكون 

(لتأت طائفة) مثل  -أو استئنافية - متعلّق خبرب يكون و(كم) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة
  ..لتقم طائفة

وعالمة اجلزم حذف حرف العلة (أخرى) نعت لطائفة مرفوع مثله وعالمة الرفع الضمة املقدرة 
.. .قلب وجزم (يصلّوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النونعلى األلف (مل) حرف نفي و

والواو فاعل (الفاء) عاطفة (الالم) الم األمر (يصلّوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف 
  ...النون

والواو فاعل (معك) مثل األول متعلّق بفعل يصلّوا الثاين (الواو) عاطفة (ليأخذوا) مثل ليصلّوا 
مضاف  -لواو على حذرهماألول (أسلحتهم) الثاين معطوف با (حذرهم) مثل أسلحتهم

  ومضاف إليه.
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(الذين) اسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل  (كفروا) مثل سجدوا (لو)  (ود) فعل ماض 
  ...حرف مصدري (تغفلون) مضارع مرفوع

 والواو فاعل (عن أسلحة) جار وجمرور متعلق ب (تغفلون)، و(كم) ضمري مضاف إليه (الواو)
عاطفة (أمتعتكم) معطوف على أسلحتكم جمرور مثله (الفاء) عاطفة (مييلون) مثل تغفلون 
(على) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (مييلون)، (ميلة) مفعول مطلق منصوب 

  (واحدة) نعت مليلة منصوب مثله.
.ل (لو تغفلون) يف حمل نصب مفعول به عامله ودواملصدر املؤو  

ئنافية (ال) نافية للجنس (جناح) اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب (عليكم) مثل (الواو) است
مبين على » 1«األول متعلق مبحذوف خرب ال (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص 

(أذى) اسم كان مؤخر  (بكم) مثل عليكم متعلق خبرب كان  الفتح يف حمل جزم فعل الشرط 
قدرة على األلف (من مطر) جار وجمرور متعلق بنعت ألذى (أو) مرفوع وعالمة الرفع الضمة امل

(مرضى) خرب منصوب وعالمة النصب الفتحة املقدرة على  (كنتم) مثل كنت  حرف عطف 
(تضعوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف  (أن) حرف مصدري ونصب  األلف 

  .. والواو فاعل (أسلحتكم) مثل األول عامله تضعوا..النون
.. متعلق ...) يف حمل جر حبرف جر حمذوف تقديره يف أن تضعوا.ؤول (أن تضعواواملصدر امل

  .. أو متعلق جبناح..مبا تعلق به اجلار عليكم
  ...(الواو) استئنافية (خذوا) فعل أمر مبين على حذف النون

  والواو فاعل (حذركم) مثل حذرهم، (إنّ) حرف مشبه بالفعل للتوكيد
إنّ منصوب (أعد) مثل ود والفاعل هو (للكافرين) جار وجمرور متعلق (اللّه) لفظ اجلاللة اسم 

  ب (أعد)، (عذابا) مفعول به منصوب (مهينا) نعت منصوب.
   

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
اإلمام (ما خمتصره:  –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  يف -رمحه اهللا–الوادعى
عن أيب عياش الزرقي قال: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله )  59ص - 4أمحد ج

وسلم بعسفان فاستقبلنا املشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبني القبلة فصلى بنا رسول 
ى آله وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرم. مث قالوا: اهللا صلى اهللا عليه وعل

تأيت عليهم اآلن صالة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال فرتل جربيل عليه السالم ذه 
اآليات {وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصالةَ} قال: فحضرت، فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا 

وعلى آله وسلم فأخذوا السالح، قال: فصففنا خلفه صفني قال مث ركع فركعنا مجيعا مث  عليه
  )425احلديث.( –رفع فرفعنا مجيعا 

عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل  )333ص- 9ج(سبباً آخر فقال: البخاري -رمحه اهللا–وأضاف 
ل عبد الرمحن بن عوف وكان جرحيا. عنهما {إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى} قا

  )426قال احلافظ أي فرتلت اآلية(
كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإذَا سجدوا  وإذَا(  

لوأَس مهذْرذُوا حأْخولْي كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتولْت كُمائن وروا مكُونفَلْيهتح م
  )ود الَذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 425

واحلاكم يف  150ص 1والطيالسي ج 505ص 2ملصنف ج) احلديث أخرجه عبد الرزاق يف ا78-الرتول (ص
قال صاحب  477ص 1وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهيب وأخرجه أبو داود ج 337ص 1املستدرك ج

عون املعبود ورواه البيهقي يف املعرفة بلفظ حدثنا أبو عياش ويف هذا تصريح بسماع جماهد من أيب عياش وأخرجه 
 .257وص 246ص 5وقال صحيح وابن جرير ج 59ص 2جوالدارقطين  145ص 3النسائي ج

وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهيب عن ابن  30ص 3واحلاكم ج 256ص 5وأخرجه ابن جرير ج 
  عباس مثله.

الصحيح املسند من أسباب  يف -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 426
): والتصريح بلفظ الرتول أخرجه احلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني وأقره الذهيب 88-78-الرتول (ص

  ولفظه كالبخاري. 259ص 5وأحرجه ابن جرير ج 308ص 2ج
  

 



{ وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصالةَ :خمتصرهيف بياا إمجاالً ما -رمحه اهللا -قال السعدي —
  تتم ما جيب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك وهلم فعله.صالة تقيمها و} أي: صليت م 

مث فسر ذلك بقوله: { فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك } أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل على 
} أي: الذين معك أي: أكملوا صالم وعرب عن الصالة  { فَإِذَا سجدوا  ذلك ما يأيت: 

  السجود، وأنه ركن من أركاا، بل هو أعظم أركاا. بالسجود ليدل على فضل
{ فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا } وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو { 
} ودل ذلك على أن اإلمام يبقى بعد انصراف الطائفة األوىل منتظرا للطائفة  كعلُّوا مصفَلْي 

الثانية، فإذا حضروا صلى م ما بقي من صالته مث جلس ينتظرهم حىت يكملوا صالم، مث 
  يسلم م وهذا أحد الوجوه يف صالة اخلوف.

فإا صحت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من وجوه كثرية كلها جائزة، وهذه اآلية تدل على 
  أن صالة اجلماعة فرض عني من وجهني:

عاىل أمر ا يف هذه احلالة الشديدة، وقت اشتداد اخلوف من األعداء وحذر أحدمها: أن اهللا ت
مهامجتهم، فإذا أوجبها يف هذه احلالة الشديدة فإجياا يف حالة الطمأنينة واألمن من باب أَولَى 

  وأحرى.
والثاين: أن املصلني صالة اخلوف يتركون فيها كثريا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن 

من األفعال املبطلة يف غريها، وما ذاك إال لتأكد وجوب اجلماعة، ألنه ال تعارض بني  كثري
  واجب ومستحب، فلوال وجوب اجلماعة مل تترك هذه األمور الالزمة ألجلها.

وتدل اآلية الكرمية على أن األوىل واألفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو تضمن ذلك اإلخالل 
دة أئمة، وذلك ألجل اجتماع كلمة املسلمني واتفاقهم وعدم بشيء ال خيل به لو صلوها بع

تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة يف قلوب أعدائهم، وأمر تعاىل بأخذ السالح واحلذر يف 
صالة اخلوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصالة فإن فيه مصلحة 

من األعداء احلريصني غاية احلرص على  راجحة وهو اجلمع بني الصالة واجلهاد، واحلذر
اإليقاع باملسلمني وامليل عليهم وعلى أمتعتهم، وهلذا قال تعاىل: { ود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ 

  .عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً }
} يدل على أن هذه :- رمحه اهللا  -مث قال  كُمائرو نوا مكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س } ويف قوله: 

الطائفة تكمل مجيع صالا قبل ذهام إىل موضع احلارسني. وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 



يثبت منتظرا للطائفة األخرى قبل السالم، ألنه أوال ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخرب عن 
  . مث أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه.مصاحبتهم له

ويف قوله: { ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك } دليل على أن الطائفة األوىل قد 
صلوا، وأن مجيع صالة الطائفة الثانية تكون مع اإلمام حقيقة يف ركعتهم األوىل، وحكما يف 
ركعتهم األخرية، فيستلزم ذلك انتظار اإلمام إياهم حىت يكملوا صالم، مث يسلم م، وهذا 

  )427( اهـظاهر للمتأمل.
وما أحسن ما استدل به  :-رمحه اهللا –قالف يف تفسريه هلذه اآلية عن مدلوهلا ابن كثري ونبه -

من ذهب إىل وجوب اجلماعة من هذه اآلية الكرمية، حيث اغتفرت أفعال كثرية ألجل 
اجلماعة، فلوال أا واجبة ملا ساغ ذلك، وأما من استدل ذه اآلية على أن صالة اخلوف 

وت هذه الصفة، منسوخة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم لقوله: { وإِذَا كُنت فيهِم } فبعده تف
 نذْ مخ } فإنه استدالل ضعيف، ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة، الذين احتجوا بقوله: 

] 103أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صالتك سكَن لَهم } [التوبة: 
على من إىل أحد، بل خنرجها حنن بأيدينا لى اهللا عليه وسلم قالوا: فنحن ال ندفع زكاتنا بعده ص

نراه، وال ندفعها إىل من صالته، أي: دعاؤه، سكن لنا، ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا 
  )428(هـاعليهم هذا االستدالل، وأجربوهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم.

جناح علَيكُم إن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا  وال (
  ) حذْركُم إنَّ اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً

اح عليكم"، يعين جل ثناؤه بقوله:"وال جنيف بياا ما نصه:-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي-
من مطر متطرونه  وال حرج عليكم وال إمث "إن كان بكم أذى من مطر"، يقول: إن نالكم أذى

وأنتم مواقفو عدوكم "أو كنتم مرضى"، يقول: أو كنتم جرحى أو أعالء "أن تضعوا 
أسلحتكم"، إن ضعفتم عن محلها، ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض، فخذوا 

كم"، يقول: احترسوا منهم أن مييلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون"إن اهللا من عدوكم"حذر
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أعد للكافرين عذابا مهينا"، يعين بذلك: أعد هلم عذابا مذال يبقون فيه أبدا، ال خيرجون منه. 
  )429(اهـوذلك هو عذاب جهنم.

وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَإذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصالةَ إنَّ فَإذَا قَضيتم الصالةَ فَاذْكُروا اللَّه قياماً 
  )103الصالةَ كَانت علَى املُؤمنِني كتاباً موقُوتاً (

  )430إعراب مفردات اآلية (
(ومت) ضمري  ...، (قضيتم) فعل ماض مبين على السكون»431«(الفاء) عاطفة (إذا) مر إعرابه 

، »432«فاعل (الصالة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة جلواب الشرط (اذكروا) مثل خذوا 
، (الواو) عاطفة (قعودا) »433«(اللّه) لفظ اجلاللة مفعول به منصوب (قياما) حال منصوبة 

معطوف على (قياما) منصوب مثله (الواو) عاطفة (على جنوب) جار وجمرور يف حمل نصب 
ضمري مضاف إليه (الفاء) عاطفة (إذا اطمأننتم) مثل إذا قضيتم (فأقيموا الصالة)  حال و(كم)

(كانت) فعل ماض ناقص»434«مثل اذكروا اللّه (إنّ الصالة) مثل إنّ اللّه  . و(التاء) تاء .، 
التأنيث، وامسه ضمري مستتر تقديره هي (على املؤمنني) جار وجمرور متعلق ب (كتابا) فهو 

  كانت منصوب (موقوتا) نعت منصوب.مصدر، وهو خرب 
  روائع البيان والتفسري

وا الصيمفَأَق منتأْنفَإذَا اطْم وبِكُمنلَى جوداً وعاماً وقُعيق وا اللَّهالةَ فَاذْكُرالص متيفَإذَا قَض   الةَ)(
يأمر اهللا تعاىل بكثرة الذكر عقيب صالة اخلوف،  :يف تفسريها -رمحه اهللا - قال ابن كثري -

وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غريها، ولكن هاهنا آكد ملا وقع فيها من التخفيف يف 
يوجد يف غريها، كما قال أركاا، ومن الرخصة يف الذهاب فيها واإلياب وغري ذلك، مما ليس 

]، وإن كان هذا منهيا عنه 36يهِن أَنفُسكُم } [التوبة: األشهر احلرم: { فَال تظْلموا ف تعاىل يف
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{ فَإِذَا قَضيتم الصالةَ  يف غريها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ وهلذا قال تعاىل: 
  فَاذْكُروا اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم } أي يف سائر أحوالكم.

ننتم فَأَقيموا الصالةَ } أي: فإذا أمنتم وذهب اخلوف، وحصلت الطمأنينة مث قال: { فَإِذَا اطْمأْ
{ فَأَقيموا الصالةَ } أي: فأمتوها وأقيموها كما أمرمت حبدودها، وخشوعها، وسجودها 

  )435(اهـوركوعها، ومجيع شئوا.
  ( إنَّ الصالةَ كَانت علَى املُؤمنِني كتاباً موقُوتاً) 
 اختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك. :-رمحه اهللا -أبو جعفر الطربيقال -

ذلك: بن قال ممذكر و فقال بعضهم: معناه: إن الصالة كانت على املؤمنني فريضة مفروضة
  -رمحهم اهللا - السدي وابن زيد وعطية العويفك
ممن قال بذلك:  ذكرو وقال آخرون: معىن ذلك: إن الصالة كانت على املؤمنني فرضا واجبا 

  - رمحهما اهللا-كاحلسن وجماهد
ا موقوتا يف وقال آخرون: معىن ذلك: إن الصالة كانت على املؤمنني كتابوا يؤدما، منج

  -رمحه اهللا-وزيد بن أسلم - رضي اهللا عنه- ذكر ممن قال بذلك: كابن مسعودو أجنمها
بعض. ألن ما كان مفروضا فواجب، : وهذه األقوال قريب معىن بعضها من -رمحه اهللا-مث قال

  وما كان واجبا أداؤه يف وقت بعد وقت فمنجم.
غري أن أوىل املعاين بتأويل الكلمة، قول من قال:"إن الصالة كانت على املؤمنني فرضا منجما"، 
ألن"املوقوت" إمنا هو"مفعول" من قول القائل:"وقَت اهللا عليك فرضه فهو يقته"، ففرضه 

"موقوت"، إذا أخرته، جعل له وقتا جيب عليك أداؤه. فكذلك معىن قوله:"إن الصالة عليك
كانت على املؤمنني كتابا موقوتا"، إمنا هو: كانت على املؤمنني فرضا وقَّت هلم وقت وجوب 

  )436(اهـأدائه، فبين ذلك هلم.
أي: مفروضا يف وقته، فدل ذلك على  يف بياا ما نصه -رمحه اهللا -السعدي أضافو-

فرضيتها، وأن هلا وقتا ال تصح إال به، وهو هذه األوقات اليت قد تقررت عند املسلمني صغريهم 
وكبريهم، عاملهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم بقوله: "صلوا 

                                         
  ) 403/ 2(والتوزيع الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -435
/  9الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -436

167 /10386 ( 

 



} على أن الصالة ميزان اإلميان وعلى  ودل قوله: { علَى الْمؤمنِني )437(كما رأيتموين أصلي"
ني حسب إميان العبد تكون صالته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزم

أم ال خياطبون بفروع الدين كالصالة، وال يؤمرون ا، بل -ألحكام املسلمني كأهل الذمة 
وعلى سائر األحكام يف  وال تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها

  )438( اهـاآلخرة.
اللَّه نونَ مجرونَ وتأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإنأْلَموا تكُونمِ إن تاِء القَوغتي ابوا فهِنا ال وال تم 

  ) 104يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً (
  )439إعراب مفردات اآلية (

.. والواو .استئنافية (ال) ناهية جازمة (نوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون(الواو) 
فاعل (يف ابتغاء) جار وجمرور متعلق ب (نوا)، (القوم) مضاف إليه جمرور (إن) حرف شرط 
جازم (تكونوا) مضارع ناقص جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو اسم تكونوا (تأملون) 

.. والواو فاعل (الفاء) رابطة جلواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل و(هم) .مضارع مرفوع
(ما) حرف مصدري  (الكاف) حرف جر  (يأملون) مثل تأملون  ضمري يف حمل نصب اسم إنّ 

  (تأملون) مثل األول.
  واملصدر املؤول (ما تأملون) يف حمل جر بالكاف متعلق مبحذوف مفعول مطلق أي أملا كأملكم.

استئنافية (ترجون) مثل تأملون (من اللّه) جار وجمرور متعلق ب (ترجون)، (ما) اسم (الواو) 
(الواو) استئنافية » 440«موصول  (يرجون) مثل تأملون  (ال) نافية  يف حمل نصب مفعول به 

                                         
باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة  -5549 جزء من حديث أخرجه البخاري وغريه برقم/ - 437

عن أيب قالبة قال حدثنا مالك أتينا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن شببة متقاربون  ومتام متنه" -وكذلك بعرفة
أو فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 
قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه قال ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء 
  "أحفظها أو ال أحفظها وصلوا كما رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم
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(كان) فعل ماض ناقص (اللّه) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع (عليما) خرب منصوب (حكيما) 
  خرب ثان منصوب.

  لبيان والتفسريروائع ا
وال تهِنوا في ابتغاِء القَومِ إن تكُونوا تأْلَمونَ فَإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّ ه ما ال (

  يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً)
وقوله: { وال تهِنوا في ابتغاِء الْقَومِ } أي:  :يف تفسريها ما نصه -رمحه اهللا - قال ابن كثري -

ال تضعفوا يف طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم، واقعدوا هلم كل مرصد: { إِنْ تكُونوا 
تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ } أي: كما يصيبكم اجلراح والقتل، كذلك حيصل هلم، كما 

  ].140يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه } [آل عمران:  قال  { إِنْ
مث قال: { وترجونَ من اللَّه ما ال يرجونَ } أي: أنتم وإياهم  سواء فيما يصيبكم وإياهم من 

يئا من اجلراح واآلالم، ولكن أنتم ترجون من اهللا املثوبة والنصر والتأييد، وهم ال يرجون ش
  ذلك، فأنتم أوىل باجلهاد منهم، وأشد رغبة يف إقامة كلمة اهللا وإعالئها.

  )441(اهـ.{ وكَانَ اللَّه عليما حكيما } أي: هو أعلم وأحكم
تفسريها بقوله: وقال بعض املفسرين: املراد بالرجاء اخلوف، ألن  يف - رمحه اهللا–وزاد البغوي -

  كل راج خائف أن ال يدرك مأموله.
ومعىن اآلية: وترجون من اهللا أي: ختافون من اهللا أي: ختافون من عذاب اهللا ما ال خيافون، قال 

ل للذين آمنوا الفراء رمحه اهللا: وال يكون الرجاء مبعىن اخلوف إال مع اجلحد، كقوله تعاىل: "ق
"ما لَكُم ال  14-يغفروا للذين ال يرجونَ أيام اهللا"( اجلاثية  ) أي: ال خيافون، وقال تعاىل: 

) أي: ال ختافون هللا عظمته، وال جيوز رجوتك مبعىن: خفتك وال  13-ترجون هللا وقَارا"( نوح 
  )442( }.اهـ خفتك وأنت تريد رجوتك { وكَانَ اللَّه عليما حكيما
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  )105اً (إنا أنزلْنا إلَيك الكتاب بِاحلَق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه وال تكُن لِّلْخائنِني خصيم
  )443إعراب مفردات اآلية (

(أنزلنا) فعل ماض مبين على  (إنّ) حرف مشبه بالفعل و(نا) ضمري يف حمل نصب اسم إنّ 
و(نا) ضمري فاعل (إىل) حرف جر و(الكاف) ضمري يف حمل جر متعلق ب (أنزل)،  ..السكون

(الكتاب) مفعول به منصوب، (باحلق) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الكتاب (الالم) 
الم التعليل (حتكم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت 

  ق ب (حتكم)، (الناس) مضاف إليه جمرور.(بني) ظرف مكان منصوب متعل
  واملصدر املؤول (أن حتكم) يف حمل جر متعلق ب (أنزلنا).

  (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق
(أرى) فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف و(الكاف) ضمري مفعول  (حتكم)،  ب 

ه (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع. (الواو) استئنافية .. واملفعول الثاين حمذوف أي أراك إيا.به
(ال) ناهية جازمة (تكن) مضارع ناقص جمزوم، وامسه ضمري مستتر تقديره أنت (للخائنني) جار 

  .. والالم مبعىن ألجل..وجمرور متعلق ب (خصيما) وهو خرب تكن منصوب
  روائع البيان والتفسري

ابتالك كا إلَيلْنا أنزيماً ) ( إنصخ نِنيائكُن لِّلْخوال ت اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل بِاحلَق  
خيرب تعاىل أنه أنزل على عبده ورسوله : إمجاالً ما نصه يف تفسريها-رمحه اهللا -السعديقال  -

باطل، بل نزل باحلق، الكتاب باحلق، أي: حمفوظًا يف إنزاله من الشياطني، أن يتطرق إليه منهم 
ومشتمال أيضا على احلق، فأخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل { وتمت كَلمةُ ربك صدقًا 

  وعدال } وأخرب أنه أنزله ليحكم بني الناس.
{ هِما نزلَ إِلَياسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيأَنزلْنو } :مل أن هذه اآلية يف فيحت.ويف اآلية األخرى

احلكم بني الناس يف مسائل الرتاع واالختالف، وتلك يف تبيني مجيع الدين وأصوله وفروعه، 
وحيتمل أن اآليتني كلتيهما معنامها واحد، فيكون احلكم بني الناس هنا يشمل احلكم بينهم يف 

  حكام.الدماء واألعراض واألموال وسائر احلقوق ويف العقائد ويف مجيع مسائل األ
 قطنا يمواك بل مبا علَّمك اهللا وأهلمك، كقوله تعاىل: { و أي: ال { اللَّه اكا أَربِم } :وقوله
عنِ الْهوى إِنْ هو إِال وحي يوحى } ويف هذا دليل على عصمته صلى اهللا عليه وسلم فيما يبلِّغ 
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احلاكم  العلم والعدل لقوله: { بِما أَراك اللَّه عن اهللا من مجيع األحكام وغريها، وأنه يشترط يف 
} ومل يقل: مبا رأيت. ورتب أيضا احلكم بني الناس على معرفة الكتاب، وملا أمر اهللا باحلكم 
بني الناس املتضمن للعدل والقسط اه عن اجلور والظلم الذي هو ضد العدل فقال: { وال 

ال ختاصم عن من عرفت خيانته، من مدع ما ليس له، أو منكرٍ  تكُن للْخائنِني خصيما } أي:
حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على حترمي اخلصومة يف باطل، والنيابة عن 

  املبطل يف اخلصومات الدينية واحلقوق الدنيوية.
  )444( اهـ.ويدل مفهوم اآلية على جواز الدخول يف نيابة اخلصومة ملن مل يعرف منه ظلم.

  )106واستغفرِ اللَّه إنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً (
  )445إعراب مفردات اآلية (

(الواو) عاطفة (استغفر) فعل أمر، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (اللّه) لفظ اجلاللة مفعول 
(كان)  (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب  (إنّ) حرف مشبه بالفعل  فعل ماض به منصوب 

  ناقص، وامسه ضمري مستتر تقديره هو (غفورا) خرب كان منصوب (رحيما) خرب ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  (واستغفرِ اللَّه إنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً)
"واستغفر اهللا"، يا حممد، وسلْه أن يصفح لك عن عقوبة .:- رمحه اهللا-قال أبو جعفر الطربي-

ذنبك يف خماصمتك عن اخلائن من خان ماالً لغريه"إن اهللا كان غفورا رحيما"، يقول: إن اهللا مل 
  يزل يصفح عن ذنوب عباده املؤمنني، بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها "رحيما" م. 

  اهللا لك ما سلف من خصومتك عن هذا اخلائن.فافعل ذلك أنت، يا حممد، يغفر 
وقد قيل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن خاصم عن اخلائن، ولكنه هم بذلك، فأمره اهللا 

  )446(.اهـباالستغفار مما هم به من ذلك
  )107خواناً أَثيماً (وال تجادلْ عنِ الَذين يختانونَ أَنفُسهم إنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ 
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  )447إعراب مفردات اآلية (
(جتادل) مضارع جمزوم، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت  (ال) ناهية جازمة  (الواو) عاطفة 
(عن) حرف جر (الذين) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب (جتادل) بتضمينه معىن تدافع 

به منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه  (خيتانون) مضارع مرفوع والواو فاعل (أنفس) مفعول
(إن اللّه) مثل األوىل (ال) نافية (حيب) مضارع مرفوع، والفاعل هو (من) اسم موصول مبين 

  يف حمل نصب مفعول به (كان خوانا أثيما) مثل إعراب كان غفورا رحيما.
  روائع البيان والتفسري

مهونَ أَنفُسانتخي يننِ الَذلْ عادجيماً) (وال تاناً أَثون كَانَ خم بحال ي إنَّ اللَّه  
{ وال تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال السعدي -

} "االختيان" و "اخليانة" مبعىن اجلناية والظلم واإلمث، وهذا يشمل النهي عن اادلة، عن من 
وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه ال جيادل عنه بدفع ما صدر منه من اخليانة، أو  أذنب

بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. { إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ خوانا أَثيما } أي: 
يل، للنهي كثري اخليانة واإلمث، وإذا انتفى احلب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعل

  )448( اهـاملتقدم.
 يستخفُونَ من الناسِ وال يستخفُونَ من اللَّه وهو معهم إذْ يبيتونَ ما ال يرضى من القَولِ وكَانَ

  )108اللَّه بِما يعملُونَ محيطاً (
  )449إعراب مفردات اآلية (

.. والواو فاعل (من الناس) جار وجمرور متعلق ب (يستخفون)، .(يستخفون) مضارع مرفوع
(الواو) عاطفة (ال) نافية (يستخفون من اهللا) مثل يستخفون من الناس (الواو) حالية (هو) 
(مع) ظرف مكان منصوب متعلق خبرب املبتدأ و(هم)  ضمري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدأ 

حمل نصب متعلق باخلرب احملذوف (يبيتون)  ين يفضمري مضاف إليه (إذ) ظرف للزمن املاضي مب
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(يرضى) مضارع  (ال) نافية  (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به  مثل يستخفون 
مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (من القول) 

  جار وجمرور متعلق حبال من مفعول يرضى احملذوف.
استئنافية (كان) ماض ناقص (اللّه) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع (الباء) حرف جر (ما)  (الواو)

  ، (يعملون) مثل يستخفون، (حميطا) خرب كان منصوب.»450«حرف مصدري 
  واملصدر املؤول (ما يعملون) يف حمل جر بالباء متعلق ب (حميطا).

  روائع البيان والتفسري
يستخفُونَ من اللَّه وهو معهم إذْ يبيتونَ ما ال يرضى من القَول وكَانَ (يستخفُونَ من الناسِ وال 
  اللَّه بِما يعملُونَ محيطاً )

من ضعف اإلميان، ونقصان اليقني، أن  وهذا:يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال السعدي-
تكون خمافة اخللق عندهم أعظم من خمافة اهللا، فيحرصون بالطرق املباحة واحملرمة على عدم 

  الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا اهللا بالعظائم، ومل يبالوا بنظره واطالعه عليهم.
تهم ما ال يرضيه من القول، من تربئة وهو معهم بالعلم يف مجيع أحواهلم، خصوصا يف حال تبيي

  اجلاين، ورمي الربيء باجلناية، والسعي يف ذلك للرسول صلى اهللا عليه وسلم ليفعل ما بيتوه.
فقد مجعوا بني عدة جنايات، ومل يراقبوا رب األرض والسماوات، املطلع على سرائرهم 

بِم كَانَ اللَّهأي: قد أحاط وضمائرهم، وهلذا توعدهم تعاىل بقوله: { و { ا يعملُونَ محيطًا 
بذلك علما، ومع هذا مل يعاجلهم بالعقوبة بل استأىن م، وعرض عليهم التوبة وحذرهم من 

  )451( اهـاإلصرار على ذنبهم املوجب للعقوبة البليغة.
   

                                         
  أو اسم موصول مبين يف حمل جر بالباء متعلق ب (حميطا) .- 450
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -451

200 (  

 



اللَّه عنهم يوم القيامة أَم من يكُونُ ها أَنتم هؤالِء جادلْتم عنهم في احلَياة الدنيا فَمن يجادلُ 
  )109علَيهِم وكيالً (

  )452إعراب مفردات اآلية (
(ها) حرف تنبيه (أنتم) ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ (ها) مثل األول (أوالء) اسم إشارة 

و(مت) ضمري فاعل  ...، (جادلتم) فعل ماض مبين على السكون»453«مبين يف حمل رفع خرب 
(عن) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (جادلتم) بتضمينه معىن دافعتم (يف احلياة) 
جار وجمرور متعلق ب (جادلتم)، (الدنيا) نعت للحياة جمرور مثله وعالمة اجلر الكسرة املقدرة 

(من) اسم استفهام مبين يف حمل رف (الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر  ع مبتدأ على األلف 
(جيادل) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (اللّه) لفظ اجلاللة مفعول به 
منصوب (عنهم) مثل األول متعلّق ب (جيادل)، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (جيادل) 
(القيامة) مضاف إليه جمرور (أم) هي املنقطعة مبعىن بل (من) مثل األول (يكون) مضارع ناقص 

، وامسه ضمري مستتر تقديره هو (عليهم) مثل عنهم متعلّق ب (وكيال) وهو خرب يكون مرفوع
  منصوب.

  روائع البيان والتفسري
فَمن يجادلُ اللَّه عنهم يوم القيامة أَم من يكُونُ  (ها أَنتم هؤالِء جادلْتم عنهم في احلَياة الدنيا

وك هِملَييالًع (  
أي: هبكم جادلتم عنهم يف هذه  :خمتصرهيف بياا إمجاالً ما -رمحه اهللا - قال السعدي —

جدالُكم بعض ما حتذرون  من العار والفضيحة عند اخلَلْق، فماذا يغين احلياة الدنيا، ودفع عنهم 
عنهم وينفعهم؟ ومن جيادل اهللا عنهم يوم القيامة حني تتوجه عليهم احلجة، وتشهد عليهم 

نَّ اللَّه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون؟ { يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمونَ أَ
{ بِنيالْم قالْح وه.  

فمن جيادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما ال ميكن معه اإلنكار؟ 
ويف هذه اآلية إرشاد إىل املقابلة بني ما يتوهم من مصاحل الدنيا املترتبة على ترك أوامر اهللا أو 

  أو حيصل من عقوباا. فعل مناهيه، وبني ما يفوت من ثواب اآلخرة
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فيقول من أمرته نفسه بترك أمر اهللا ها أنت تركت أمره كسال وتفريطا فما النفع الذي انتفعت 
به؟ وماذا فاتك من ثواب اآلخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء واحلرمان واخليبة 

  )454( اهـ .واخلسران؟
"فمن جيادل اهللا عنهم"، يقول: فمن  يف بياا ما نصه: -اهللا رمحه -وأضاف أبو جعفر الطربي-

ذا خياصم اهللا عنهم"يوم القيامة"، أي: يوم يقوم الناس من قبورهم حملشرهم،  فيدافع عنهم ما 
اهللا فاعل م ومعاقبهم به. وإمنا يعين بذلك: إنكم أيها املدافعون عن هؤالء اخلائنني أنفسهم، 

جل الدنيا، فإم سيصريون يف آجل اآلخرة إىل من ال يدافع عنهم عنده وإن دافعتم عنهم يف عا
  أحد فيما حيلُّ م من أليم العذاب ونكال العقاب.

وأما قوله:"أم من يكون عليهم وكيال"، فإنه يعين: ومن ذا الذي يكون على هؤالء اخلائنني 
  )455(اهالقيامة.وكيال يوم القيامة أي: ومن يتوكل هلم يف خصومة رم عنهم يوم 

  )110ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً ( 
  )456إعراب مفردات اآلية (

(يعمل) مضارع جمزوم فعل  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية 
تقديره هو (سوءا) مفعول به منصوب (أو) حرف عطف (يظلم) الشرط والفاعل ضمري مستتر 

مضارع جمزوم معطوف على فعل الشرط والفاعل هو (نفس) مفعول به منصوب و(اهلاء) ضمري 
مضاف إليه (مثّ) حرف عطف (يستغفر) مضارع جمزوم معطوف على يظلم، وحرك بالكسر 

(جيد) مضارع جمزوم اللتقاء الساكنني، والفاعل هو (اهللا) لفظ اجلاللة مفعو ل به منصوب 
جواب الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني، والفاعل هو (اهللا) مثل السابق (غفورا) مفعول 

  من (غفورا) منصوب مثله.» 457«به ثان منصوب (رحيما) بدل 
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  روائع البيان والتفسري
  اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً)(ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ 

يعين بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنبا، وهو "السوء" أو :-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -
يستغفر اهللا"، يقول: مث يتوب إىل اهللا  يظلم نفسه"، بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة اهللا"مث

بإنابته مما عمل من السوء وظُلْم نفسه، ومراجعته ما حيبه اهللا من األعمال الصاحلة اليت متحو ذنبه 
وتذهب جرمه"جيد اهللا غفورا رحيما"، يقول: جيد ربه ساترا عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة 

  )458(اهـجرمه، رحيما به.
واعلم أن عمل السوء عند : خمتصره ما - رمحه اهللا -وائد جليلة من اآلية قالوزاد السعدي ف -

اإلطالق يشمل سائر املعاصي، الصغرية والكبرية، ومسي "سوًءا" لكونه يسوء عامله بعقوبته، 
  ولكونه يف نفسه سيئًا غري حسن.

أحدمها وكذلك ظلم النفس عند اإلطالق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران 
باآلخر قد يفسر كل واحد منهما مبا يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، 

  وهو ظلمهم يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم.
"ظلما" ألن  ويفسر ظلم النفس بالظلم واملعاصي اليت بني اهللا وبني عبده، ومسي ظلم النفس 

، وإمنا هي ملك هللا تعاىل قد جعلها أمانة عند نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها مبا يشاء
العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامها للصراط املستقيم علما وعمال فيسعى يف 
تعليمها ما أمر به ويسعى يف العمل مبا جيب، فسعيه يف غري هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة 

  )459( وعدول ا عن العدل، الذي ضده اجلور والظلم.اهـ
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  )111ومن يكِْسب إثْماً فَإنما يكِْسبه علَى نفِْسه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً ( 
  )460إعراب مفردات اآلية (

جلواب الشرط (إمنا) كافة  (الواو) عاطفة (من يكسب إمثا) مثل من يعمل سوءا (الفاء) رابطة
مستتر تقديره هو و(اهلاء) ضمري مفعول به ومكفوفة (يكسب) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري 

(الواو) استئنافية  (اهلاء) مضاف إليه  (على نفس) جار وجمرور متعلق حبال من اهلاء املفعول، 
(عليما) خرب كان منصوب  (اهللا) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع  (كان) فعل ماض ناقص 

  (حكيما) خرب ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  ب إثْماً فَإنما يكِْسبه علَى نفِْسه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً)(ومن يكِْس 
وقوله: { ومن يكِْسب إِثْما فَإِنما يكِْسبه علَى نفِْسه  ما نصه:–رمحه اهللا  - قال ابن كثري-

وكَانَ اللَّه عليما حكيما } كقوله تعاىل: { وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْقَلَةٌ إِلَى 
] يعين أنه ال جيين أحد على 18ية: [فاطر: حملها ال يحملْ منه شيٌء ولَو كَانَ ذَا قُربى  } اآل

أحد، وإمنا على كل نفس ما عملت، ال حيمل عنها غريها؛ وهلذا قال تعاىل: { وكَانَ اللَّه عليما 
  )461(اهـحكيما } أي: من  علمه وحكمته، وعدله ورمحته كان ذلك.

ل ثناؤه: ومن يأت ذنبا على عين بذلك ج :-رمحه اهللا-فقال يف بياا أبو جعفر الطربيوزاد  -
عمد منه له ومعرفة به، فإمنا جيترح وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه، دون 
غريه من سائر خلق اهللا. يقول: فال جتادلوا، أيها الذين جتادلون، عن هؤالء اخلونة، فإنكم وإن 

الذنب ومن التبِعة اليت يتبعون ا، وإنكم مىت  كنتم هلم عشريةً وقرابةً وجريانا، برآء مما أتوه من
  دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم،  كنتم مثلَهم، فال تدافعوا عنهم وال ختاصموا.

وأما قوله:"وكان اهللا عليما حكيما"، فإنه يعين: وكان اهللا عاملًا مبا تفعلون، أيها اادلون عن 
وغري ذلك من أفعالكم وأفعال غريكم، وهو حيصيها  الذين خيتانون أنفسهم، يف جدالكم عنهم
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عليكم وعليهم، حىت جيازي مجيعكم ا"حكيما" يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبريكم 
  )462(اهوتدبري مجيع خلقه. 

  )112ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً وإثْماً مبِيناً ( 
  )463إعراب مفردات اآلية (

(إمثا) »464«(الواو) عاطفة (من يكسب خطيئة) مثل من يعمل سوءا  (أو) حرف عطف   ،
مضارع جمزوم معطوف على  معطوف على خطيئة منصوب مثله (مث) حرف عطف (يرم)

يكسب، وعالمة اجلزم حذف حرف العلة والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر 
(الفاء) رابطة جلواب  (بريئا) مفعول به منصوب  (يرم)،  و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب 

لواو) الشرط (قد) حرف حتقيق (احتمل) فعل ماض والفاعل هو (تانا) مفعول به منصوب (ا
  (تانا) منصوب مثله (مبينا) نعت ل (إمثا) منصوب مثله. عاطفة (إمثا) معطوف على

  روائع البيان والتفسري
ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً وإثْماً مبِيناً) )  

جعفر: يعين بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل خطيئة،  قال أبو:-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -
  وهي الذنب"أو إمثًا"، وهو ما ال حيلّ من املعصية. 

وإمنا فرق بني"اخلطيئة" و"اإلمث"، ألن"اخلطيئة"، قد تكون من قبل العمد وغري العمد، و"اإلمث" ال 
" على غري عمد منه يكون إال من العمد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: ومن يأت"خطيئة

  هلا"أو إمثًا" على عمد منه.
"بريئًا" مما أضافه إليه  "مث يرم به بريئًا"،  يعين: مث يضيف ماله من خطئه أو إمثه الذي تعمده 
وحنله إياه"فقد احتمل بهتانا وإمثًا مبينا"، يقول: فقد حتمل بفعله ذلك فرية وكذبا وإمثًا عظيما 

ا عظيممرملا أتى من معصيته وذنبه.يعين، وج 465(اهـا، على علم منه وعمد(  
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وم مهلُّونَ إالَّ أَنفُسضا يوم لُّوكضأَن ي مهنفَةٌ مت طَّائملَه هتمحور كلَيع لُ اللَّهال فَضا ولَو
ةَ وعكْموالْح ابتالك كلَيع لَ اللَّهٍء وأَنزين شم كونرضلُ يوكَانَ فَض لَمعكُن تت ا لَمم كلَّم

  ) 113اللَّه علَيك عظيماً (
  )466إعراب مفردات اآلية (

(فضل) مبتدأ مرفوع، واخلرب  -لوجود امتناع -(الواو) استئنافية (لوال) حرف شرط غري جازم
(على) حرف جر  (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور  حمذوف وجوبا تقديره موجود 
و(الكاف) ضمري يف حمل جر متعلق ب (فضل) (الواو) عاطفة (رمحة) معطوف على فضل 

.. .مثله و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (الالم) واقعة يف جواب لوال (مهت) فعل ماض مرفوع
و(التاء) للتأنيث (طائفة) فاعل مرفوع (من) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق بنعت 

.. .لطائفة (أن) حرف مصدري ونصب (يضلّوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون
  والواو فاعل و(الكاف) ضمري مفعول به.

.. متعلق ب .لّوكواملصدر املؤول (أن يضلوك) يف حمل جر حبرف جر حمذوف تقديره بأن يض
  (مهت).

(إال) أداة حصر .، (ما) نافية (يضلّون) مضارع مرفوع»467«(الواو) حالية  .. والواو فاعل 
(ما يضرون) مثل ما  -أو استئنافية - (أنفس) مفعول به و(هم) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة

  ...يضلّون
(شيء) جمرور لفظا منصوب حمال مفعول  (من) حرف جر زائد  و(الكاف) ضمري مفعول به 
مطلق نائب عن املصدر فهو من نوع صفة املصدر أي: ما يضرونك ضررا ما. (الواو) استئنافية 
(أنزل) فعل ماض (اهللا) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (عليك) مثل األول متعلق ب (أنزل)، 

(احلكمة) معطوف على الكتاب منصوب مثله (الكتاب) مفعول به منص (الواو) عاطفة  وب 
(الواو) عاطفة (علّم) مثل أنزل والفاعل هو و(الكاف) مفعول به (ما) اسم موصول مبين يف 
(تكن) مضارع ناقص جمزوم، وامسه  (مل) حرف نفي وجزم وقلب  حمل نصب مفعول به ثان 

(تعلم) مضارع مرفوع والفا عل ضمري مستتر تقديره أنت (الواو) ضمري مستتر تقديره أنت 
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عاطفة (كان) فعل ماض ناقص (فضل) اسم كان مرفوع (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور 
  (عليك) مثل األول متعلق ب (فضل) (عظيما) خرب كان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ما (ولَوال فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَّائفَةٌ منهم أَن يضلُّوك وما يضلُّونَ إالَّ أَنفُسهم و

  يضرونك من شيٍء )
وذلك أن هذه اآليات الكرميات قد ذكر املفسرون أن سبب  :يف بياا–رمحه  -قال السعدي-

رقوا يف املدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة، وأخذوا نزوهلا: أن أهل بيت س
  سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك.

واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويطلبوا منه أن يربئ صاحبهم 
وهو الربيء. على رءوس الناس، وقالوا: إنه مل يسرق وإمنا الذي سرق من وجدت السرقة ببيته 

فهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يربئ صاحبهم، فأنزل اهللا هذه اآليات تذكريا وتبيينا 
لتلك الواقعة وحتذيرا للرسول صلى اهللا عليه وسلم من املخاصمة عن اخلائنني، فإن املخاصمة 

  عن املبطل من الضالل، فإن الضالل نوعان:
وضالل يف العمل، وهو العمل بغري ما جيب. فحفظ اهللا  ضالل يف العلم، وهو اجلهل باحلق.

  .كما حفظه عن الضالل يف األعمال رسوله عن هذا النوع من الضالل 
{ وما يضلُّونَ إِال  وأخرب أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: 

مقصودهم، ومل حيصل هلم  إال أَنفُسهم } لكون ذلك املكر وذلك التحيل مل حيصل هلم فيه 
اخليبة واحلرمان واإلمث واخلسران. وهذه نعمة كبرية على رسوله صلى اهللا عليه وسلم تتضمن 

  )468( اهـالنعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما جيب، والعصمة له عن كل حمرم.
  ) تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيماً وعلَّمك ما لَم تكُن(وأَنزلَ اللَّه علَيك الكتاب والْحكْمةَ 

أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم  يف تفسريها إمجاالً ما نصه: -رمحه اهللا - قال السعدي-
  والذكر احلكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم األولني واآلخرين.

  السنة ترتل عليه كما يرتل القرآن.واحلكمة: إما السنة اليت قد قال فيها بعض السلف: إن 
وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها، وترتيل األشياء منازهلا وترتيب كل 

  شيء حبسبه.
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{ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم } وهذا يشمل مجيع ما علمه اهللا تعاىل. فإنه صلى اهللا عليه وسلم 
ة بقوله: { ما كُنت تدرِي ما الْكتاب وال اإلميانُ } { ووجدك ضاال كما وصفه اهللا قبل النبو

  .فَهدى }
مث مل يزل يوحي اهللا إليه ويعلمه ويكمله حىت ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على األولني 

هلذا واآلخرين، فكان أعلم اخللق على اإلطالق، وأمجعهم لصفات الكمال، وأكملهم فيها، و
قال: { وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما } ففضله على الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم أعظم 

  من فضله على كل خملوق.
  )469( اهـ.وأجناس الفضل الذي قد فضله اهللا به ال ميكن استقصاؤها وال يتيسر إحصاؤها

 :احلكمة يف كتاب اللّه نوعان-:اليف بيان احلكمة ومدلوهلا فق -رمحه اهللا -ابن القيم وزاد —
هي  :وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس ،ومقترنة بالكتاب. فاملفردة فسرت بالنبوة ،مفردة

 ،وأمثاله ،وحالله وحرامه ،ومقدمه ومؤخره ،وحمكمة ومتشاة ،علم القرآن ناسخه ومنسوخة
ويف رواية  ،والعلم والفقه ،هي القرآن :هي القرآن والفهم فيه. وقال جماهد :وقال الضحاك

هي معاين األشياء وفهمها. وقال  :هي اإلصابة يف القول والفعل. وقال النخعي :أخرى عنه
  كأنه فسرها بثمرا ومقتضاها. ،الورع يف دين اللّه :احلسن

هي  :وأما احلكمة املقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغريه من األئمة. وقيل
  وتفسريها بالسنة أعم وأشهر. ،وحيالقضاء بال

واإلصابة يف القول  ،أا معرفة احلق والعمل به :وأحسن ما قيل يف احلكمة قول جماهد ومالك
  )470( اهـوحقائق اإلميان. ،والعمل. وهذا ال يكون إال بفهم القرآن والفقه يف شرائع اإلسالم
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 نإالَّ م ماهوجن نريٍ مي كَثف ريلْ ال خفْعن ياسِ ومالن نيالحٍ بإص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم
  )114ذَلك ابتغاَء مرضات اللَّه فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً (

  )471إعراب مفردات اآلية (
متعلق (ال) نافية للجنس (خري) اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب (يف كثري) جار وجمرور 

مبحذوف خرب ال (من جنوى) جار وجمرور متعلق بنعت لكثري و(هم) ضمري مضاف إليه (إال) 
، (أمر) فعل »472«أداة استثناء (من) اسم موصول مبين يف حمل نصب على االستثناء املنقطع 

(بصدقة) جار وجمرور متعلق ب (أمر)، (أو)  ماض والفاعل ضمري مستتر تقديره هو وهو العائد
(معروف) معطوف على صدقة جمرور مثله (أو) مثل األول (إصالح) معطوف  حرف عطف

على معروف جمرور مثله (بني) ظرف مكان منصوب متعلّق بإصالح (الناس) مضاف إليه جمرور 
(الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ (يفعل) مضارع جمزوم فعل الشرط 

 يف حمل نصب مفعول به و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب، والفاعل هو (ذا) اسم إشارة مبين
، (مرضاة) مضاف إليه جمرور (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف »473«(ابتغاء) مفعول ألجله منصوب 

إليه جمرور (الفاء) رابطة جلواب الشرط (سوف) حرف استقبال (نؤيت) مضارع مرفوع وعالمة 
عول به، والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن للتعظيم الرفع الضمة املقدرة على الياء و(اهلاء) مف

  (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت ألجر منصوب.
  روائع البيان والتفسري

 فْعن ياسِ ومالن نيالحٍ بإص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإالَّ م ماهوجن نريٍ مي كَثف ريلْ (ال خ
اب كيماً)ِ ذَلظراً عأَج يهتؤن فوفَس اللَّه اتضراَء مغت  

يعين جل ثناؤه بقوله: "ال خري يف  :يف تفسريها ما نصه- رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -
"إال من أمر بصدقة أو معروف"، كثري من جنواهم"،  ال خري يف كثري من جنوى الناس مجيعا 

و"املعروف"، هو كل ما أمر اهللا به أو ندب إليه من أعمال الرب واخلري،"أو إصالح بني الناس"، 
وهو اإلصالح بني املتباينني أو املختصمني، مبا أباح اهللا اإلصالح بينهما، ليتراجعا إىل ما فيه 

  اع الكلمة، على ما أذن اهللا وأمر به.األلفة واجتم

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-471

  )168/  5دمشق( –اإلميان 
 أو اعتراضية، واجلملة بعدها ال حمل هلا اعتراضية. - 472
  أو مصدر يف موضع احلال من فاعل يفعل أي مبتغيا مرضاة اهللا.- 473

 



مث أخرب جل ثناؤه مبا وعد من فعل ذلك فقال:"ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيه  
مرضاة  أجرا عظيما"، يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من األمر، أو يصلح بني الناس"ابتغاء

اهللا"، يعين: طلب رضى اهللا بفعله ذلك "فسوف نؤتيه أجرا عظيما"، يقول: فسوف نعطيه جزاًء 
  )474(اهـملا فعل من ذلك عظيما، وال حد ملبلغ ما مسى اهللا"عظيما" يعلمه سواه. 

 رغَي بِعتى وياهلُد لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشن يوم هلصلَّى ونوا تم لِّهون نِنيمبِيلِ املُؤس
  )115جهنم وساَءت مصرياً (
  )475إعراب مفردات اآلية (

، (من بعد) جار وجمرور متعلق »476«(الواو) عاطفة (من يشاقق الرسول) مثل من يفعل ذلك 
ضمري يف حمل  ب (يشاقق)، (ما) حرف مصدري (تبين) فعل ماض (الالم) حرف جر و(اهلاء)

الرفع الضمة املقدرة   (اهلدى) فاعل مرفوع وعالمة -أو حبال من اهلدى - جر متعلق ب (تبني)
  على األلف.

  واملصدر املؤول (ما تبني له اهلدى) يف حمل جر مضاف إليه.
(الواو) عاطفة (يتبع) مضارع جمزوم معطوف على (يشاقق)، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 
(غري) مفعول به منصوب (سبيل) مضاف إليه جمرور (املؤمنني) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر 
(نولّ) مضارع جمزوم جواب الشرط و(اهلاء) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر  الياء 

(توىل) فعل ماض، تقديره حنن ل (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به ثان  لتعظيم 
(نصل)  (الواو) عاطفة  والفاعل هو وهو العائد، ومفعول توىل حمذوف أي تواله من الضالل 
مضارع جمزوم معطوف على (نولّه) وعالمة اجلزم حذف حرف العلة، ومثله نولّه و(اهلاء) 

ظيم (جهنم) مفعول به ثان منصوب. (الواو) استئنافية مفعول به أول، والفاعل حنن للتع
.. و(التاء) للتأنيث، والفاعل ضمري مستتر .»477«فعل ماض جامد إلنشاء الذم (ساءت) 

  ».478«تقديره هي (مصريا) متييز للضمري املستتر منصوب وجوبا 
                                         

  9رسالة (الناشر : مؤسسة ال -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -474
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هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -475
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 )114يف اآلية السابقة (- 476
  أو متصرف، والفاعل مستتر جوازا تقديره هي، ومصريا متييز للجملة. - 477
  املصري هو مصدر ميمي أو اسم مكان ويصح أن مييز ضمريا مذكّرا أو مؤنثا ... - 478

 



  روائع البيان والتفسري
نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشن يوم) نِنيمبِيلِ املُؤس رغَي بِعتى وياهلُد لَه  هلصلَّى ونوا تم لِّهون

  ) جهنم وساَءت مصرياً
أي: قوله: { ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى }  :-رمحه اهللا - قال ابن كثري —

ومن سلك غري طريق الشريعة اليت جاء ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فصار يف شق والشرع 
يف شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له احلق وتبني له واتضح له. وقوله: { ويتبِع غَير سبِيلِ 

ارع، وقد تكون  ملا الْمؤمنِني } هذا مالزم للصفة األوىل، ولكن قد تكون  املخالفة لنص الش
أمجعت عليه األمة احملمدية، فيما علم اتفاقهم عليه حتقيقًا، فإنه قد ضمنت هلم العصمة يف 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-  اجتماعهم من اخلطأ، تشريفًا هلم وتعظيما لنبيهم
وقد وردت يف ذلك أحاديث صحيحة كثرية، قد ذكرنا منها طرفًا صاحلًا يف كتاب "أحاديث 

صول"، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي، رمحه اهللا، يف األ
االحتجاج على كون اإلمجاع حجة تحرم خمالفته هذه اآلية الكرمية، بعد التروي والفكر 
الطويل. وهو من أحسن االستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد 

  .كالداللة منها على ذل
لِّهوا } أي: إذا  وهلذا توعد تعاىل على ذلك بقوله: { نريصم اَءتسو منهج هلصنلَّى ووا تم

كما - استدراجا له -سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن حنسنها يف صدره ونزينها له 
لم: قال تعاىل: { فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث سنستدرِجهم من حيثُ ال يعلَمونَ } [الق

]. وقوله { ونذَرهم في 5:]. وقال تعاىل: { فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم } [الصف44
  ].110طُغيانِهِم يعمهونَ } [األنعام: 

وجعل النار مصريه يف اآلخرة، ألن من خرج عن اهلدى مل يكن له طريق إال إىل النار يوم 
احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم [وما كَانوا يعبدونَ. من دون اِهللا القيامة، كما قال تعاىل: { 

]. وقال: { ورأَى الْمجرِمونَ النار 23، 22) } [الصافات: 3فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ] (
صا مهنوا عجِدي لَما ووهعاقوم مهوا أَن479(اهـ .]53رِفًا } [ الكهف:فَظَن(  

وقد استدل ذه اآلية الكرمية على أن إمجاع هذه األمة  :-رمحه اهللا - السعدي  أضافو -
  حجة وأا معصومة من اخلطأ.

                                                                                                                     
  واملخصوص بالذم مقدر أي جهنم.

  ) 412/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -479

 



املؤمنني } مفرد  ووجه ذلك: أن اهللا توعد من خالف سبيل املؤمنني باخلذالن والنار، و { سبيل
مضاف يشمل سائر ما املؤمنون عليه من العقائد واألعمال. فإذا اتفقوا على إجياب شيء أو 

فهذا سبيلهم، فمن خالفهم يف شيء من ذلك بعد  - استحبابه، أو حترميه أو كراهته، أو إباحته 
كُن } تم خير أُمة انعقاد إمجاعهم عليه، فقد اتبع غري سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعاىل: 

  .أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ }
ووجه الداللة منها: أن اهللا تعاىل أخرب أن املؤمنني من هذه األمة ال يأمرون إال باملعروف، فإذا 

اآلية أن يكون معروفا وال اتفقوا على إجياب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعني بنص 
شيء بعد املعروف غري املنكر، وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما وا عنه فال 
يكون إال منكرا، ومثل ذلك قوله تعاىل: { وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى 

اهللا وسطا أي: عدال خيارا ليكونوا شهداء على الناس  الناس } فأخرب تعاىل أن هذه األمة جعلها
أي: يف كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن اهللا أمر به أو ى عنه أو أباحه، فإن شهادم 
معصومة لكوم عاملني مبا شهدوا به عادلني يف شهادم، فلو كان األمر خبالف ذلك مل يكونوا 

  عادلني يف شهادم وال عاملني ا.
ثل ذلك قوله تعاىل: { فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ } يفهم منها أن ما مل وم

يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أم غري مأمورين برده إىل الكتاب والسنة، وذلك ال يكون إال 
  موافقا للكتاب والسنة فال يكون خمالفا.

  )480( .اهـفيد القطع أن إمجاع هذه األمة حجة قاطعةفهذه األدلة وحنوها ت
الً إنَّ اللَّه ال يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضال

  ) 116بعيداً (
  )481إعراب مفردات اآلية (

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (ال) نافية (يغفر) مضارع مرفوع، 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يشرك) مضارع مبين للمجهول 

                                         
/  1: مؤسسة الرسالة(  الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -480

202 (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -481

  )172/  5دمشق( –اإلميان 

 



، »482«منصوب، ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود إىل اإلشراك أو اإلله املعبود 
  و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يشرك). (الباء) حرف جر

  ..) يف حمل نصب مفعول به عامله يغفر أي ال يغفر اإلشراك به..واملصدر املؤول (أن يشرك
(الواو) عاطفة (يغفر) مضارع مثل األول (ما) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به 

مبين يف حمل جر  ما (ذلك) اسم إشارة (دون) ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف صلة
و(الالم) للبعد و(الكاف) للخطاب (الالم) حرف جر و(من) اسم موصول مبين  ...مضاف إليه

يف حمل جر متعلق ب (يغفر)، (يشاء) مثل يغفر. (الواو) استئنافية (من يشرك) مثل من يفعل 
، (باللّه) جار وجمرور متعلق ب (يشرك)، (الفاء) رابطة جلواب الشرط (قد) حرف »483«

حتقيق (ضلّ) فعل ماض، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (ضالال) مفعول مطلق منصوب 
  (بعيدا) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسري
الً (إنَّ اللَّه ال يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضال

  بعيداً)
يعين بذلك جل ثناؤه: إن اهللا ال يغفر لطعمة إذ أشرك :- رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -

ومات على شركه باهللا، وال لغريه من خلقه بشركهم وكفرهم به"ويغفر ما دون ذلك ملن 
يشاء"، يقول: ويغفر ما دون الشرك باهللا من الذنوب ملن يشاء. يعين بذلك جل ثناؤه: أن طعمة 

أشرك باهللا ومات على شركه، لكان يف مشيئة اهللا على ما سلف من خيانته ومعصيته، لوال أنه 
وكان إىل اهللا أمره يف عذابه والعفو عنه وكذلك حكم كل من اجترم جرما، فإىل اهللا أمره، إال 
أن يكون جرمه شركًا باهللا وكفرا، فإنه ممن حتم عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه 

  ا إذا مات على شركه، فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار.فأم
وأما قوله: "ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا"، فإنه يعين: ومن جيعل هللا يف عبادته شريكًا، 
فقد ذهب عن طريق احلق وزال عن قصد السبيل، ذهابا بعيدا وزواال شديدا، وذلك أنه 

                                         
 ) من هذه السورة.48انظر اآلية (- 482
  ) من هذه السورة.114يف اآلية ( - 483

 



بإشراكه باهللا يف عبادته قد أطاع الشيطان وسلك طريقه، وترك طاعة اهللا ومنهاج دينه. فذاك 
  )484(اهـالبعيد واخلُسران املبني.هو الضالل 

  )117إن يدعونَ من دونِه إالَّ إناثاً وإن يدعونَ إالَّ شيطَاناً مرِيداً (
  )485إعراب مفردات اآلية (

.. والواو فاعل (من .ثبوت النون مضارع مرفوع وعالمة الرفع(إن) حرف نفي (يدعون) 
(إناثا)  (إلّا) أداة حصر  (يدعون)، و(اهلاء) ضمري مضاف إليه  دون) جار وجمرور متعلق ب 

به منصوب (الواو) عاطفة (إن يدعون إال شيطانا) مثل املتقدمة (مريدا) نعت منصوب مفعول 
  ل (شيطانا).

  روائع البيان والتفسري
  يدعونَ من دونِه إالَّ إناثاً وإن يدعونَ إالَّ شيطَاناً مرِيداً)(إن 
أي: ما يدعو هؤالء املشركون من دون  :ما خمتصره يف تفسريها -رمحه اهللا -قال السعدي —

وأصناما مسميات بأمساء اإلناث كـ "العزى" و "مناة" وحنومها، ومن اهللا إال إناثا، أي: أوثانا 
املعلوم أن االسم دال على املسمى. فإذا كانت أمساؤها أمساء مؤنثة ناقصة، دل ذلك على نقص 
املسميات بتلك األمساء، وفقدها لصفات الكمال، كما أخرب اهللا تعاىل يف غري موضع من كتابه، 

ال تدفع عن عابديها بل وال عن نفسها؛ نفعا وال ضرا وال تنصر أنفسها أا ال ختلق وال ترزق و
ممن يريدها بسوء، وليس هلا أمساع وال أبصار وال أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك 
اإلخالص ملن له األمساء احلسىن والصفات العليا واحلمد والكمال، واد واجلالل، والعز 

حسان، واالنفراد باخللق والتدبري، واحلكمة العظيمة يف األمر واجلمال، والرمحة والرب واإل
والتقدير؟" هل هذا إال من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه، وبلوغه من اخلسة والدناءة 

  )486(اهـ(أدىن ما يتصوره متصور، أو يصفه واصف؟" 

                                         
 9الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -484

/206 /10428  ( 
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -485

  ) 173/ 5دمشق( –اإلميان 
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -486
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املراد }{وإن يدعون إال شيطانا مريدا  :قوله تعاىل:ما خمتصره -رمحه اهللا- الشنقيطيوأضاف -
آدم  أمل أعهد إليكم يابين{ :ونظريه قوله تعاىل ،يف هذه اآلية بدعائهم الشيطان املريد عبادم له

يا أبت ال { :وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له ،]60 \ 36اآلية [}أن ال تعبدوا الشيطان 
 \ 34اآلية [ }ل كانوا يعبدون اجلن{ب :وقوله عن املالئكة ،]44 \ 19[}تعبد الشيطان 

 ،]137 \ 36[}كذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم {و :وقوله ،]41
ولكنه بني يف آيات أخر أن معىن عبادم  ،ومل يبني يف هذه اآليات ما وجه عبادم للشيطان

 ،للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند اهللا تعاىل
 6[ }وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون{ :كقوله

رمحه -مث قال] 31 \ 9[ }ن اهللاختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دو{ :وقوله ،]121 \
  :-اهللا

ويفهم من هذه اآليات بوضوح ال لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت 
وإن مسى اتباعه للشيطان مبا شاء  ،متخذ الشيطان ربا ،عابد للشيطان ،فهو كافر باهللا ،به الرسل

  )487(اهـ.كما هو معلوم ،عليها من األمساء ; ألن احلقائق ال تتغري بإطالق األلفاظ
  )118لَعنه اللَّه وقَالَ َألتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً ( 

  )488إعراب مفردات اآلية (
(لعن) فعل ماض (اهلاء) ضمري مفعول به (اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 

(أختذنّ) »489« (الالم) الم القسم لقسم مقدر  (قال) مثل لعن، والفاعل هو أي الشيطان   ،
.. والنون نون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمري مستتر .يف حمل رفع مضارع مبين على الفتح

(أختذ) وهو مضمن معىن أجعل  (من عباد) جار وجمرور متعلق بفعل  ، »490«تقديره أنا 
  ه (نصيبا) مفعول به منصوب (مفروضا) نعت منصوب.و(الكاف) ضمري مضاف إلي

                                         
 –نشر و التوزيع بريوت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و ال - 487

  )307 / 1لبنان(
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376مود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حمل-488

 )174/  5دمشق( –اإلميان 
 أو حالية أو استئنافية ... ومجلة قال يف حمل نصب حال أو ال حمل هلا استئنافية.- 489
  أو متعلق مبحذوف حال من (نصيبا) ، أو مبفعول ثان لفعل اختذ - 490

 



  روائع البيان والتفسري
  (لَعنه اللَّه وقَالَ َألتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً)

  يعين جل ثناؤه بقوله:"لعنه اهللا"، أخزاه وأقصاه وأبعده. :- رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -
"وقال  ومعىن الكالم:"وإن يدعون إال شيطانا مريدا"، قد لعنه اهللا وأبعده من كل خري. 

ألختذن"، يعين بذلك: أن الشيطان املريد قال لربه إذ لعنه:"ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا".  
  )491(اهـيعين بـ "املفروض"، املعلوم.

تبفَلَي مهنرلَآمو مهنينلَأُمو مهلَّنلَأُضو ذختي نمو اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُن
   )119الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خِسر خسرانا مبِينا (

  )492إعراب مفردات اآلية (
نصب مفعول به (الواو) عاطفة (الواو) عاطفة (ألضلّن) مثل ألختذن (هم) ضمري متصل يف حمل 

(الالم) الم  (الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر  (ألمنينهم، آلمرم) مثل ألضلنهم  يف املوضعني 
  ...األمر (يبتكن) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون فهو من األفعال اخلمسة

عول به منصوب (األنعام) والواو احملذوفة اللتقاء الساكنني فاعل، والنون نون التوكيد (آذان) مف
مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة (آلمرنهم فليغرينّ خلق اهللا) مثل املتقدمة (الواو) استئنافية 
(يتخذ) مضارع جمزوم فعل الشرط، وحرك  (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ 

مفعول به ثان  بالكسر اللتقاء الساكنني، والفاعل هو (الشيطان) مفعول به منصوب (وليا)
(يتخذ)  (من دون) جار وجمرور متعلق ب  (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه »493«منصوب   ،

(خسر) فعل ماض، والفاعل هو  (قد) حرف حتقيق  (الفاء) رابطة جلواب الشرط  جمرور 
  (مبينا) نعت منصوب. (خسرانا) مفعول مطلق منصوب

   

                                         
/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة (   -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -491

212/10443( 
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -492

  )175/  5دمشق( –اإلميان 
 ل (وليا) .أو متعلق مبحذوف نعت  - 493

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  ما اآليةسبب نزول هذه جاء يف 
ما خمتصره: قال  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب الرتول  -رمحه اهللا–الوادعى

بتحقيق أمحد شاكر عن ابن عباس أنه كره اإلخصاء )  215ص- 9ج(اإلمام الطربي رمحه اهللا 
غفَلَي مهنرلَآموقال فيه نزلت {و).{اللَّه لْقنَّ خر494ي (  

ريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلَآمو مهنينلَأُمو مهلَّنلَأُضنَّ (و(اللَّه لْقخ  
} أي: عن الصراط املستقيم  { وألضلَّنهم:يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -قال السعدي -

  وضالال يف العمل.ضالال يف العلم، 
{ وألمنينهم } أي: مع اإلضالل، ألمنينهم أن ينالوا ما ناله املهتدون. وهذا هو الغرور بعينه، 
فلم يقتصر على جمرد إضالهلم حىت زين هلم ما هم فيه من الضالل. وهذا زيادة شر إىل شرهم 

أهل النار املوجبة للعقوبة وحسبوا أا موجبة للجنة، واعترب ذلك باليهود حيث عملوا أعمال 
 ا أَوودكَانَ ه نةَ إِال منلَ الْجخدي قَالُوا لَنم كما حكى اهللا عنهم، { ووالنصارى وحنوهم فإ

ملَهمع ةكُلِّ أُما لنيز ككَذَل } { مهانِيأَم لْكى تارصاال  نمأَع رِينسبِاألخ ئُكُمبنلْ نقُلْ ه } {
  .* الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا }

ى ولَكنكُم وقال تعاىل عن املنافقني إم يقولون يوم القيامة للمؤمنني: { أَلَم نكُن معكُم قَالُوا بلَ
  .ه الْغرور }فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم األمانِي حتى جاَء أَمر اللَّه وغَركُم بِاللَّ

} أي: بتقطيع آذاا، وذلك كالبحرية و { وآلمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ األنعامِ  السائبة وقوله: 
والوصيلة واحلام فنبه ببعض ذلك على مجيعه، وهذا نوع من اإلضالل يقتضي حترمي ما أحل اهللا 
أو حتليل ما حرم اهللا، ويلتحق بذلك من االعتقادات الفاسدة واألحكام اجلائرة ما هو من أكرب 

ري اخللقة الظاهرة بالوشم، والوشر اإلضالل. { وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه } وهذا يتناول تغي
  والنمص والتفلج للحسن، وحنو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغريوا خلقة الرمحن.

وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح يف حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن 
باطنة، فإن اهللا تعاىل من خلقة الرمحن، وعدم الرضا بتقديره وتدبريه، ويتناول أيضا تغيري اخللقة ال

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 494

  ) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.78-الرتول (ص
  

 



خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول احلق وإيثاره، فجاءم الشياطني فاجتالتهم عن هذا 
  اخللق اجلميل، وزينت هلم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان.

، وحنو ذلك )495(فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
مما يغريون به ما فطر اهللا عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطني يف هذا 
املوضع افتراس السبع والذئاب للغنم املنفردة. لوال لطف اهللا وكرمه بعباده املخلصني جلرى 

وفاطرهم عليهم ما جرى على هؤالء املفتونني، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن رم 
لعدوهم املريد هلم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا واآلخرة، ورجعوا باخليبة  وتوليهم

  )496( اهـوالصفقة اخلاسرة.
  )( ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خِسر خسرانا مبِينا

 –قاله ابن كثري -أي: فقد خسر الدنيا واآلخرة، وتلك خسارة ال جرب هلا وال استدراك لفائتها.
  )497(اهـ.يف تفسريه -رمحه اهللا

  ) 120يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إالَّ غُروراً (
  )498إعراب مفردات اآلية (

واملفعول الثاين حمذوف تقديره طول العمر، (يعد) مضارع مرفوع و(هم) ضمري مفعول به، 
والفاعل ضمري مستتر تقديره هو أي الشيطان (الواو) عاطفة (مينيهم) مثل يعدهم، واملفعول 

(ما) نافية (يعدهم) مثل األول  -أو استئنافية -حمذوف تقديره نيل اآلمال (الواو) حالية الثاين
  ».499«مفعول به ثان منصوب  (الشيطان) فاعل مرفوع (إلّا) أداة حصر (غرورا)

                                         
قال النيب صلى اهللا  ومتنه" - ضي اهللا عنه–يشري املصنف ملا أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  - 495

عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى 
باب معىن  -4803 باب ما قيل يف أوالد املشركني، ومسلم برقم/ - 1296 أخرجه البخاري برقم/-" فيها جدعاء

  كل مولود يولد على الفطرة
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -لكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري ا -496

/203  (  
  ) 416/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -497
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-498

  )176/  5دمشق( –اإلميان 
أو مفعول ألجله أو مفعول مطلق ناب عن املصدر ألنه نوعه أي وعد الغرور أو على حذف مضاف أي  - 499

 وعدا ذا غرور.

 



  روائع البيان والتفسري
  (يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إالَّ غُروراً)

املعىن يعدهم أباطيله وترهاته من املال واجلاه  رمحه اهللا يف بياا إمجاالً ما نصه: - قال القرطيب-
(ويمنيهِم) كذلك  والرياسة، وأن ال بعث وال عقاب، ويومههم الفقر حىت ال ينفقوا يف اخلري 

  )500(.اهـانُ إِلَّا غُروراً) أي خديعة(وما يعدهم الشيط
  )121محيصاً (أُولَئك مأْواهم جهنم وال يجِدونَ عنها 

  )501إعراب مفردات اآلية (
  ...(أولئك) اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ

و(الكاف) حرف خطاب (مأوى) مبتدأ ثان مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف 
(جهنم) خرب مرفوع (الواو) عاطفة (ال) نافية (جيدون) مضارع مرفوع والواو فاعل (عن) 

  وهو مفعول به منصوب.» 502«يف حمل جر متعلق ب (حميصا)  جر و(ها) ضمريحرف 
  روائع البيان والتفسري

  (أُولَئك مأْواهم جهنم وال يجِدونَ عنها محيصاً)
أي: املستحسنون له فيما وعدهم ومناهم { مأْواهم  يف تفسريها: -رمحه اهللا - قال ابن كثري-

جهنم } أي: مصريهم ومآهلم يوم حسام { وال يجِدونَ عنها محيصا } أي: ليس هلم عنها 
  )503(اهـمندوحة وال مصرف، وال خالص وال مناص.

   

                                         
  )  395/ 5القاهرة ( –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--500
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : انظر اجلدول يف-501

  )177/  5دمشق( –اإلميان 
هذا إذا قدرنا الفعل متعديا لواحد، وأما إذا قدر متعديا الثنني فاجلار وارور متعلق مبحذوف مفعول ثان - 502

 للفعل أي: ال جيدون حميصا مغنيا أو جمزئا عنها.
  ) 416/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسري القرآن العظيم البن كثري -503

 



 والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبداً 
  )122وعد اللَّه حقاً ومن أَصدق من اللَّه قيالً (

  )504إعراب مفردات اآلية (
(آمنوا) فعل ماض مبين على (الواو) استئنافية (الذين) اسم موصول مبين يف  حمل رفع مبتدأ 

.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (عملوا) مثل آمنوا (الصاحلات) مفعول به منصوب وعالمة .الضم
(ندخل) مضارع مرفوع و(هم) ضمري مفعول به،  (السني) حرف استقبال  النصب الكسرة 

(جنات) مفعول به ثان منصوب  -على السعة -والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن للتعظيم 
مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء (من  وعالمة النصب الكسرة (جتري)

(جتري)  (األار) »505«حتت) جار وجمرور متعلق ب  (ها) ضمري يف حمل جر مضاف إليه   ،
فاعل مرفوع (خالدين) حال منصوبة من ضمري الغائب يف (ندخلهم)، (يف) حرف جر و(ها) 

(أبدا) ظرف زمان منصو ب متعلق خبالدين. (وعد) مفعول ضمري يف حمل جر متعلق خبالدين 
املصدر .. وهذا .مطلق لفعل حمذوف أي وعدهم اهللا وعدا (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور

املصدر مؤكد  مؤكد ملضمون اجلملة االمسية قبله (حقا) مفعول مطلق لفعل حق حمذوفا وهذا
حمل رفع مبتدأ (أصدق) ، (الواو) استئنافية (من) اسم استفهام مبين يف »506«ملضمون الوعد 

  خرب مرفوع (من اهللا) جار وجمرور متعلق ب (أصدق)، (قيال) متييز منصوب.
  روائع البيان والتفسري

والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبد   اً )(
 اللَّه ديالً)(وعق اللَّه نم قدأَص نقاً ومح  

وملا بني مآل األشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه :-رمحه اهللا -قال السعدي -
 يندالخ ارها األنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو فقال: { 

   .أَبدا وعد اللَّه حقا ومن أَصدق من اللَّه قيال } فيها
} باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، والقَدر خريه وشره على الوجه  { آمنوا  أي: 

  الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. { وعملُوا الصالحات } الناشئة عن اإلميان؟

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -504

  )178/  5دمشق( –اإلميان 
 ت أشجارهاأو مبحذوف حال من األار.. ويف الكالم حذف مضاف أي من حت - 505
  أجاز يف اجلمل جعله مصدرا يف موضع احلال أي حمقوقا- 506

 



املأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب، والذي على اللسان، وهذا يشمل سائر 
والذي على بقية اجلوارح. كل له من الثواب املرتب على ذلك حبسب حاله ومقامه، وتكميله 

  لإلميان والعمل الصاحل.
ويفوته ما رتب على ذلك حبسب ما أخل به من اإلميان والعمل، وذلك حبسب ما علم من 

  ، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب اهللا وسنة رسوله.حكمة اهللا ورمحته
 { ارها األنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس } :وهلذا ذكر الثواب املرتب على ذلك بقوله
فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، من أنواع املآكل واملشارب 

ظر العجيبة، واألزواج احلسنة، والقصور، والغرف املزخرفة، واألشجار املتدلية، اللذيذة، واملنا
والفواكه املستغربة، واألصوات الشجية، والنعم السابغة، وتزاور اإلخوان، وتذكرهم ما كان 
منهم يف رياض اجلنان، وأعلى من ذلك كله وأجلّ رضوان اهللا عليهم ومتتع األرواح بقربه، 

واألمساع خبطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور، ولوال الثبات من اهللا هلم والعيون برؤيته، 
لطاروا وماتوا من الفرح واحلبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أناهلم الرب الكرمي، 
وماذا حصل هلم من كل خري وجة ال يصفه الواصفون، ومتام ذلك وكماله اخللود الدائم يف 

ات، وهلذا قال: { خالدين فيها أَبدا وعد اللَّه حقا ومن أَصدق من اللَّه قيال تلك املنازل العالي
{.  

فصدق اهللا العظيم الذي بلغ قولُه وحديثُه يف الصدق أعلى ما يكون، وهلذا ملا كان كالمه صدقا 
ن كالمه، وكذلك وخربه حقا، كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمنا ومالزمةً كل ذلك مراد م

  )507( اهـكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم لكونه ال خيرب إال بأمره وال ينطق إال عن وحيه.
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 ول اللَّه ونن دم لَه جِدوال ي بِه زجوءاً يلْ سمعن يابِ متلِ الكأَه انِيوال أَم كُمانِيبِأَم سياً وال لَي
  )123نصرياً (
  )508مفردات اآلية (إعراب 

، (بأماينّ) جار »509«(ليس) فعل ماض ناقص جامد، وامسه حمذوف تقديره: األمر أو املآل 
، و(كم) ضمري »510«وجمرور متعلق مبحذوف خرب ليس، والتقدير: ليس األمر متعلقا بأمانيكم 

(أماين) معطوف على األول جمرور  (ال) زائد لتأكيد النفي  (الواو) عاطفة  مثله مضاف إليه 
(أهل) مضاف إليه جمرور (الكتاب) مضاف إليه جمرور (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع 
مبتدأ (يعمل) مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (سوءا) مفعول به 
منصوب (جيز) مضارع مبين للمجهول جمزوم جواب الشرط وعالمة اجلزم حذف حرف العلة 

مري مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلّق ب ونائب الفاعل ض
(جيز)، (الواو) عاطفة (ال) نافية (جيد) مضارع جمزوم على (جيز) والفاعل ضمري مستتر تقديره 

(له) مثل به متعلق مبحذوف حال من ويلّ (من دون) جار  - نعت تقدم على املنعوت -هو 
ليا)، (اللّه) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور (وليا) مفعول به منصوب وجمرور متعلّق حبال من (و

  (الواو) عاطفة (ال) زائدة لتأكيد النفي (نصريا) معطوف على (وليا) منصوب مثله.
  روائع البيان والتفسري

يجِد لَه من دون اللَّه ولياً وال  (لَيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه وال
  نصرياً)

قوله تعاىل: { لَيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ }  رمحه اهللا ما خمتصره: -قال البغوي-
اآلية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها املسلمون وال أماين أهل الكتاب 

د والنصارى، وذلك أنهم افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبلَ نبيكم وكتابنا قبل يعين اليهو
كتابكم فنحن أولَى باهللا منكم، وقال املسلمون: نبينا خامتُ األنبياء وكتابنا يقضي على الكتب، 

  وقد آمنا بكتابكم ومل تؤمنوا بكتابنا فنحن أوىل.

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-508

  )180/ 5دمشق( –اإلميان 
واختار أبو حيان أن يكون االسم ضمريا يعود على املصدر املفهوم من قوله سندخلهم أي: ليس دخول اجلنة - 509

 بأمانيكم ... وقيل هو ضمري يعود على وعد اهللا املؤمنني بدخول اجلنة.
  ميكن جعل الباء حرف جر زائدا، وتأويل االسم مبا يطابق املعىن أي ليس الفوز بالنجاة أماين لكم. - 510

 



سلَي } } يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أم قالوا: ال بعثَ وال  وقال جماهد:   كُمانِيبِأَم
) "لن يدخل اجلنة  80- حساب، وقال أهل الكتاب: "لن متسنا النار إال أياما معدودة"( البقرة 

فأنزل اهللا تعاىل: { لَيس بِأَمانِيكُم } أي:  ،) 111-إال من كان هودا أو نصارى"( البقرة 
  )511( اهـ.ألمر باألماين وإنما األمر بالعمل الصاحل.ليس ا

قال تعاىل: { من يعملْ سوًءا يجز بِه } وهذا -:ما خمتصره - رمحه اهللا -وأضاف السعدي-
شامل جلميع العاملني، ألن السوء شامل ألي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل 

  أخروي. أيضا لكل جزاء قليل أو كثري، دنيوي أو
والناس يف هذا املقام درجات ال يعلمها إال اهللا، فمستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سوءا 

  وذلك ال يكون إال كافرا. فإذا مات من دون توبة جوزي باخللود يف العذاب األليم.
ومن كان عمله صاحلا، وهو مستقيم يف غالب أحواله، وإمنا يصدر منه بعض األحيان بعض 

صغار فما يصيبه من اهلم والغم واألذى وبعض اآلالم يف بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله الذنوب ال
فإا مكفرات للذنوب، وهي مما جيزى به على عمله، قيضها اهللا لطفا بعباده،  - وحنو ذلك 

  وبني هذين احلالني مراتب كثرية.
  :-رمحه اهللا -مث قال

يجِد لَه من دون اللَّه وليا وال نصريا } إلزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق  وقوله: { وال
اازاة على عمله قد يكون له ويل أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخرب تعاىل بانتفاء 

 كه.اهـذلك، فليس له ويل حيصل له املطلوب، وال نصري يدفع عنه املرهوب، إال ربه وملي
)512(  
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قونَ نظْلَمةَ وال يلُونَ اجلَنخدي كلَئفَأُو نمؤم وأُنثَى وه ن ذَكَرٍ أَوم اتحالالص نلْ ممعن يرياً وم
)124(  

  )513إعراب مفردات اآلية (
 الصاحلات) جار وجمرور متعلق بنعت ملفعول ، (من»514«(الواو) عاطفة (من يعمل) مر إعراا 

(من ذكر) جار وجمرور متعلق حبال من فاعل »515«به حمذوف أي: شيئا من الصاحلات   ،
يعمل (أو) حرف عطف (أنثى) معطوف على ذكر جمرور مثله، وعالمة اجلر الكسرة املقدرة 
(مؤمن) خرب مرفوع  (هو) ضمري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدأ  (الواو) حالية  على األلف 

(أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ و(الكاف) حرف (الفاء) رابطة جلواب الشر ط 
.. والواو فاعل (اجلنة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة .خطاب (يدخلون) مضارع مرفوع

.. والواو نائب فاعل (نقريا) مفعول مطلق .(ال) نافية (يظلمون) مضارع مبين للمجهول مرفوع
  قدر نقري.منصوب نائب عن املصدر أي ال يظلمون ظلما 

  روائع البيان والتفسري
(ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ اجلَنةَ وال يظْلَمونَ 

  نقرياً)
} دخل يف ذلك سائر األعمال :- رمحه اهللا  -قال السعدي-  اتحالالص نلْ ممعي نمو }

القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن، صغري أو كبري، ذكر أو أنثى. وهلذا 
قال: { من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن } وهذا شرط جلميع األعمال، ال تكون صاحلة وال تقبل 

  ها الثواب وال يندفع ا العقاب إال باإلميان.وال يترتب علي
فاألعمال بدون اإلميان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بين على موج املاء، فاإلميان هو 
األصل واألساس والقاعدة اليت يبىن عليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له يف كل عمل 

  أطلق، فإنه مقيد به.
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  )181/  5دمشق( –اإلميان 
 ) .123يف اآلية السابقة ( - 514
  أو متعلق ب (يعمل) ، ومن تبعيضية.- 515

 



مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل { يدخلُونَ الْجنةَ } املشتملة على ما { فَأُولَئك } أي: الذين 
تشتهي األنفس وتلذ األعني { وال يظْلَمونَ نقريا } أي: ال قليال وال كثريا مما عملوه من اخلري، 

  )516( بل جيدونه كامال موفرا، مضاعفا أضعافا كثرية.اهـ
أما قوله:"وال يظلمون نقريا"، فإنه يعين: وال يظلم :فقال- رمحه اهللا -أبو جعفر الطربي وزاد -

اهللا هؤالء الذين يعملون الصاحلات من ثوابِ عملهم، مقدار النقرة اليت تكون يف ظهر النواة يف 
القلة، فكيف مبا هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإمنا خيرب بذلك جل ثناؤه عباده أنه ال يبخسهم من 

  )517(اهـ وال كثريا، ولكن يوفِّيهم ذلك كما وعدهم. جزاء أعماهلم قليال
ه إبراهيم ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن واتبع ملَّةَ إبراهيم حنِيفاً واتخذَ اللَّ 

  )125خليالً (
  )518إعراب مفردات اآلية (
اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ (أحسن) خرب مرفوع (دينا) متييز (الواو) استئنافية (من) 

منصوب (من) حرف جر (من) اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق بأحسن (أسلم) فعل 
ماض، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (وجه) مفعول به منصوب و(اهلاء) ضمري مضاف إليه 

، (الواو) »519«الية (هو حمسن) مثل هو مؤمن (هللا) جار وجمرور متعلق ب (أسلم)، (الواو) ح
عاطفة (اتبع) مثل أسلم، (ملة) مفعول به منصوب (إبراهيم) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر 

، (الواو) استئنافية (اختذ) فعل ماض (اهللا) لفظ »520«الفتحة (حنيفا) حال منصوبة من إبراهيم 
  (خليال) مفعول به ثان منصوب.اجلاللة فاعل مرفوع (إبراهيم) مفعول به أول منصوب 
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  روائع البيان والتفسري
ه إبراهيم (ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن واتبع ملَّةَ إبراهيم حنِيفاً واتخذَ اللَّ

  خليالً)
{ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو  :قوله تعاىل ما خمتصره:-رمحه اهللا - قال الشنقيطي-

ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنه ال أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا يف  ،حمسن }اآلية
وصرح يف موضع آخر أن من كان  ،حال كونه حمسنا ; ألن استفهام اإلنكار مضمن معىن النفي

ن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن وم{ :وهو قوله تعاىل ،كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى
وانقياده  ،ومعىن إسالم وجهه هللا إطاعته وإذعانه ،]22 \ 31[ }فقد استمسك بالعروة الوثقى

خملصا عمله هللا ال يشرك فيه به  :أي ،واجتناب يه يف حال كونه حمسنا ،هللا تعاىل بامتثال أمره
 ،والعرب تطلق إسالم الوجه ،تعاىل يراه فإن مل يكن يراه فاهللا ،شيئا مراقبا فيه هللا كأنه يراه

  )521(وتريد به اإلذعان واالنقياد التام.اهـ
{  :يف تفسريه - رمحه اهللا - السعدي وأضاف - } مع هذا اإلخالص واالستسالم   وهو }

محِسن } أي: متبع لشريعة اهللا اليت أرسل ا رسله، وأنزل كتبه، وجعلها طريقا خلواص خلقه 
  وأتباعهم.

واتبع ملَّةَ إِبراهيم } أي: دينه وشرعه { حنِيفًا } أي: مائال عن الشرك إىل التوحيد، وعن { 
التوجه للخلق إىل اإلقبال على اخلالق، { واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليال } واخلُلة أعلى أنواع احملبة، 

صالة والسالم، وأما احملبة من اهللا فهي وهذه املرتبة حصلت للخليلني حممد وإبراهيم عليهما ال
لعموم املؤمنني، وإمنا اختذ اهللا إبراهيم خليال ألنه وفَّى مبا أُمر به وقام مبا ابتلي به، فجعله اهللا 

  )522( اهـإماما للناس، واختذه خليال ونوه بذكره يف العاملني.
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  ) 126ه بِكُلِّ شيٍء محيطاً (وللَّه ما في السموات وما في اَألرضِ وكَانَ اللَّ
  )523إعراب مفردات اآلية (

(ما) اسم موصول مبين يف حمل  (هللا) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم  (الواو) عاطفة 
رفع مبتدأ مؤخر (يف السموات) جار وجمرور متعلق مبحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما) مثل 

وجمرور متعلق مبحذوف صلة ما الثاين (الواو) عاطفة األول ومعطوف عليه، (يف األرض) جار 
(كان) فعل ماض ناقص (اهللا) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع (بكل) جار وجمرور متعلق ب 

  (حميطا)، (شيء) مضاف إليه جمرور (حميطا) خرب كان منصوب.
  روائع البيان والتفسري

  اللَّه بِكُلِّ شيٍء محيطاً) (وللَّه ما في السموات وما في اَألرضِ وكَانَ 
يعين بذلك جل ثناؤه:"واختذ اهللا إبراهيم خليال"، لطاعته :-رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -

ربه، وإخالصه العبادة له، واملسارعة إىل رضاه وحمبته، ال من حاجة به إليه وإىل خلَّته. وكيف 
السموات وما يف األرض من قليل وكثري ملْكًا، واملالك الذي حيتاج إليه وإىل خلَّته، وله ما يف 

إليه حاجة ملْكه، دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه، ال حاجته إليه فيتخذه 
من أجل حاجته إليه خليال ولكنه اختذه خليال ملسارعته إىل رضاه وحمبته. يقول: فكذلك 

يل أولياء "وكان اهللا بكل شيء حميطًا"، ومل يزل اهللا حمصيا فسارعوا إىل رضاي وحمبيت ألختذكم 
منه، وال يعزب عنه منه لكل ما هو فاعله عباده من خري وشر، عاملًا بذلك، ال خيفى عليه شيء 

  )524(اهـمثقال ذرة.
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كُملَيلَى عتا يوم يهِنف يكُمفْتي اِء قُلِ اللَّهسي النف كونفْتتسي  وياِء الالَّتسى النامتي يابِ فتي الكف
لْيوا لقُوموأَن ت انالوِلْد نم نيفعضتسوالْم نوهحنكونَ أَن تغَبروت نلَه با كُتم نهونتؤى ال تامت

  )127( بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإنَّ اللَّه كَانَ بِه عليماً
  )525إعراب مفردات اآلية (

.. والواو فاعل و(الكاف) ضمري مفعول به (يف .(الواو) استئنافية (يستفتون) مضارع مرفوع
النساء) جار وجمرور متعلق ب (يستفتونك) على حذف مضاف أي يف شأن النساء (قل) فعل 

(يفيت) مضارع مرفوع أمر، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع 
وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء و(كم) ضمري يف حمل نصب مفعول به، والفاعل ضمري 
مستتر تقديره هو (يف) حرف جر و(هن) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يفتيكم) (الواو) عاطفة 

 ، (يتلى) مضارع مبين»526«(ما) اسم موصول مبين يف حمل رفع معطوف على لفظ اجلاللة 
للمجهول مرفوع، ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره هو (على) حرف جر و(كم) ضمري يف 

، (يف يتامى) جار »527«وجمرور متعلق ب (يتلى)  حمل جر متعلق ب (يتلى)، (يف الكتاب) جار
(يف الكتاب) أو بدل منه بإعادة اجلار، وعالمة اجلر الكسرة  وجمرور متعلق مبا تعلق به اجلار 

ى األلف (النساء) مضاف إليه جمرور (الاليت) اسم موصول يف حمل جر نعت لليتامى املقدرة عل
(ما) اسم .(ال) نافية (تؤتون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل و(هن) ضمري مفعول به أول 

موصول مبين يف حمل نصب مفعول به ثان (كتب) فعل ماض مبين للمجهول، ونائب الفاعل 
مثل فيهن متعلق ب (كتب)، (الواو) عاطفة أو حالية (ترغبون)  ضمري مستتر تقديره هو (هلن)

فاعل و(هن) .. والواو .مثل يستفتون (أن) حرف مصدري ونصب (تنكحوا) مضارع منصوب
  ضمري مفعول به.

واملصدر املؤول (أن تنكحوهن) يف حمل جر حبرف جر حمذوف، ويقدر بوجهني: إما عن، أي 
.. أو .تكون مجلة ترغبون معطوفة على مجلة الصلة ال تؤتونترغبون عن نكاحهن، وحينئذ 
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وحينئذ تكون مجلة ترغبون حالية أي: ال تؤتون وأنتم » ترغبون يف نكاحهن«يف، أي: 
  ترغبون يف نكاحهن.

(من الولدان) جار  (يتامى النساء) جمرور مثله  (املستضعفني) معطوف على  (الواو) عاطفة 
  ...من املستضعفني (الواو) عاطفة (أن تقوموا) مثل أن تنكحوا وجمرور متعلق مبحذوف حال

(يتامى النساء) أي ويف أن تقوموا  (أن تقوموا) يف حمل جر معطوف على  واملصدر املؤول 
  لليتامى.

(لليتامى) جار وجمرور متعلق ب (تقوموا)، (بالقسط) جار وجمرور متعلق ب (تقوموا)، (الواو) 
ازم مبين يف حمل نصب مفعول به مقدم (تفعلوا) مضارع جمزوم فعل استئنافية (ما) اسم شرط ج

.. والواو فاعل (من خري) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الضمري احملذوف أي: .الشرط
ما تفعلوه من خري. (الفاء) رابطة جلواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اهللا) لفظ اجلاللة 

، وامسه ضمري مستتر تقديره هو أي اهللا (الباء) حرف اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص
  جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق ب (عليما) وهو خرب كان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –النقول يف أسباب الرتول يف كتابه منقوال من لباب  -رمحه اهللا–الوادعى

عن ابن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري أنه سأل عائشة رضي اهللا  )58ص - 6البخاري ج(
عنها عن قول اهللا تعاىل {وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا في الْيتامى} فذكرت حنو ما تقدم يف أول 

ل اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بعد هذه اآلية السورة قال: قالت مث إن الناس استفتوا رسو
).{نوهحكنونَ أَنْ تغَبرتو} إىل قوله {اِءسي النف كونفْتتسيو} 528فأنزل اهللا(  

تي يابِ فتي الكف كُملَيلَى عتا يوم يهِنف يكُمفْتي اِء قُلِ اللَّهسي النف كونفْتتساِء (ويسى النام
(نوهحنكونَ أَن تغَبروت نلَه با كُتم نهونتؤي ال تالالَّت  

قوله عز وجل: { ويستفْتونك } أي: يستخربونك يف النساء، { قُلِ -رمحه اهللا -قال البغوي-
قيل معناه ويفتيكم يف ما يتلى عليكم، وقيل اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ } 

                                         
يف الصحيح املسند من أسباب  -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -- 528
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معناه: ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد: اهللا يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل: { 
} هذا إضافة الشيء إىل نفسه ألنه أراد  { في يتامى النساِء  } قوله   مالَهوى أَمامتوا الْيآتو

من صداقهن، { باليتامى النساء، { الالت { نلَه با كُتم } ،نأي: ال تعطو { نهونتؤي ال ت
} أي: يف نِكَاحهن ملالهن ومجاهلن بأقل من صداقهن، وقال احلسن   نوهحكنونَ أَنْ تغَبرتو

ن أن ومجاعة أراد أن تؤتون حقهن من املرياث، ألم كانوا ال يورثُون النساَء، وترغبو
  )529( تنكحوهن، أي: عن نكاحهن لدمامتهن.اهـ

واملقصود أن الرجل إذا كان يف حجره يتيمة حيل له تزوجيها،  وأضاف ابن كثري يف تفسريها:-
أسوة أمثاهلا من النساء، فإن مل يفعل  فتارة يرغب يف أن يتزوجها، فأمره اهللا عز وجل أن ميهرها

فليعدل إىل غريها من النساء، فقد وسع اهللا عز وجل. وهذا املعىن يف اآلية األوىل اليت يف أول 
السورة. وتارة ال يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده، أو يف نفس األمر، فنهاه اهللا عز وجل 

كوه يف ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أيب أن يعضلها عن األزواج خشية أن يشر
طلحة، عن ابن عباس يف قوله: { في يتامى النساء الاليت ال تؤتونهن ما كُتب لَهن وترغَبونَ أَنْ 

ل تنكحوهن  } اآلية، فكان الرجل يف اجلاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فع
ذلك ا مل يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت مجيلة وهويها تزوجها وأكل ماهلا، وإن 
كانت دميمة منعها الرجال أبدا حىت متوت، فإذا ماتت ورثها. فَحرم اهللا ذلك وى 

  )530(اهـعنه.
قسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإنَّ اللَّه كَانَ بِه ( والْمستضعفني من الوِلْدان وأَن تقُوموا للْيتامى بِالْ 

  عليماً )
قوله: { والْمستضعفني من الْوِلْدان } كانوا يف اجلاهلية ال يورثون  :-رمحه اهللا - قال ابن كثري-

الصغار وال البنات، وذلك قوله: { ال تؤتونهن ما كُتب لَهن } فنهى اهللا عن ذلك، وبين لكل 
  ا أو كبريا.] صغري11ذي سهم سهمه، فقال: { للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األنثَيينِ } [النساء: 

 { طسى بِالْقامتلْيوا لقُومأَنْ تو } :وكذا قال سعيد بن جبري وغريه، قال سعيد بن جبري يف قوله
كما إذا كانت ذات مجال ومال نكحتها واستأثرت ا، كذلك إذا مل تكن ذات مجال وال مال 

  )531(اهـفأنكحها واستأثر ا.
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 ،{وأن تقوموا لليتامى بالقسط} اآلية :وقوله تعاىلفقال: –رمحه اهللا  -وزاد الشنقيطي-
ولكنه أشار له يف مواضع أخر  ،ومل يبني هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى ،العدل :القسط
قل إصالح هلم { :وقوله ،]152 \ 6[}وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن { :كقوله

فأما { :وقوله ،]220 \ 2[}خري وإن ختالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم املفسد من املصلح 
 \ 2اآلية [ }وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى{ :وقوله ،]9 \ 93[ }اليتيم فال تقهر

  )532(اهـ.فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى ،وحنو ذلك من اآليات ،]177
:مث حثّ على اإلحسان عموما فقال: { وما تفْعلُوا من خيرٍ } -رمحه اهللا- عديوأضاف الس -

لليتامى ولغريهم سواء كان اخلري متعديا أو الزما { فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما } أي: قد أحاط 
  )533(  علمه بعمل العاملني للخري، قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كُال حبسب عمله.اهـ

لْحاً والصا صمهنيا بحلصا أَن يهِملَيع احناضاً فَال جرإع وزاً أَوشا نهلعب نم افَتأَةٌ خرام وإن لْح
  )128خير وأُحضرت اَألنفُس الشح وإن تحِسنوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً (

  )534مفردات اآلية ( إعراب
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (امرأة) فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور بعده أي: 

(خافت) فعل ماض مبين على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط .. و(التاء) للتأنيث، .خافت 
(من بعل) جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من  والفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره هي 

(نشوزا) مفعول به منصوب  -نعت تقدم على املنعوت -وزا)(نش و(ها) ضمري مضاف إليه 
(أو) حرف عطف (إعراضا) معطوف على (نشوزا) منصوب مثله (الفاء) رابطة جلواب الشرط 
(على) حرف جر و(مها)  (جناح) اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب  (ال) نافية للجنس 

(يصلحا) مضارع ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف خرب (أن) حرف مصدري ونصب   ال 
(بني) ظرف مكان منصوب .منصوب وعالمة النصب حذف النون .. و(األلف) ضمري فاعل 
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/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -533
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هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-534

  ) 189/ 5دمشق( –اإلميان 

 



(صلحا) مفعول مطلق منصوب نائب عن  (يصلحا)، و(مها) ضمري مضاف إليه،  متعلق ب 
  املصدر فهو اسم مصدر.

  واملصدر املؤول (أن يصلحا) يف حمل جر حبرف جر حمذوف
  .. متعلق باخلرب احملذوف أو بلفظ جناح ألنه مصدر..ديره يف أن يصلحاتق

(الواو) اعتراضية (الصلح) مبتدأ مرفوع (خري) خرب مرفوع (الواو) عاطفة (أحضرت) فعل 
ماض مبين للمجهول و(التاء) للتأنيث (األنفس) نائب فاعل مرفوع (الشح) مفعول به منصوب 

سنوا) مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حذف (الواو) عاطفة (إن) مثل األول (حت
  ...النون

(تتقوا) مضارع جمزوم معطوف على فعل حتسنوا (الواو) عاطفة  .. والواو فاعل .والواو فاعل 
، (الباء) حرف جر (ما) حرف »535«(الفاء) رابطة جلواب الشرط (إنّ اهللا كان) مر إعراا 

  والواو فاعل... .، (تعلمون) مضارع مرفوع»536«مصدري 
(خبريا) خرب كان .واملصدر املؤول (ما تعملون (خبريا).  ..) يف حمل جر بالباء متعلق ب 

  منصوب.
   

                                         
 ) .127يف االية السابقة ( - 535
  أو اسم موصول يف حمل جر واجلملة بعده ال حمل هلا صلة املوصول. - 536

 



  روائع البيان والتفسري
ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى  اآلية ماسبب نزول هذه جاء يف 
  ما خمتصره: –يف أسباب الرتول  يف كتابه منقوال من لباب النقول -رمحه اهللا–الوادعى

عن عائشة رضي اهللا عنها {وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو  )334ص -  9البخاري ج(
إِعراضا} قالت الرجل تكون عنده املرأة ليس مبستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك 

  )537من شأين يف حل فرتلت هذه اآلية يف ذلك.(
وإن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزاً أَو إعراضاً فَال جناح علَيهِما أَن يصلحا بينهما صلْحاً  )

( ريخ لْحوالص  

                                         
الصحيح املسند من أسباب  يف -رمحه اهللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 537

والترمذي  208ص 2وقد أخرج أبو داود ج 157ص 8) بتصرف يسري:احلديث أخرجه مسلم ج80-الرتول (ص
أا نزلت  307وصححه وأقره الذهيب وابن جرير ص 186ص 2واحلاكم ج 17ص 2والطيالسي ج 95ص 4ج

وهو ضعيف ألنه من رواية مساك عن  -يف شأن سودة أخرجه الترمذي والطيالسي وابن جرير من حديث ابن عباس
  عكرمة ويف رواية مساك عن عكرمة اضطراب.

وأخرجه أبو داود واحلاكم وابن جرير أيضا من حديث عائشة ولفظ أيب داود قالت عائشة لعروة يابن أخيت كان 
قَلَّ يوم إال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم من مكثه عندنا وكان

وهو يطوف علينا مجيعا فيدنو من كل امرأة من غري مسيس حىت يبلغ إىل اليت هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حني أسنت وفرقت أن يفارقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يا رسول اهللا يومي 

وسلم ذلك منها قالت: تقول يف ذلك أنزل اهللا عز وجل ويف  لعائشة فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله
  أشباهها أراه قال {وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا}.

عن رافع بن خديج أنه كانت حتته  308ص 2وأخرج احلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني وأقره الذهيب ج 
البكر عليها فأبت امرأته األوىل أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حىت  امرأة قد خال من سنها فتزوج عليها شابة فآثر

إذا بقي من أجلها يسري قال إن شئت راجعتك وصربت على األمر وإن شئت تركتك حىت خيلو أجلك قالت بل 
صلح راجعين أصرب على األثرة مث آثر عليها فلم تصرب على األثرة فطلقها األخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك ال

يصلحا بينهما  الذي بلغنا أن اهللا قد أنزل فيه {وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَال جناح علَيهِما أَنْ
الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة وشعيب بن أيب محزة ووصله معمر كما يف تفسري ابن كثري  -صلْحا}

الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة  -اجح اإلرسال ال سيما وراوي الوصل احلاكم وهو كثري األوهامفالر
وشعيب بن أيب محزة ووصله معمر كما يف تفسري ابن كثري فالراجح اإلرسال ال سيما وراوي الوصل احلاكم وهو 

  كثري األوهام.
بهم وحديثها الثاين مفسر لإلام، وأما حديث رافع فإمنا قال وال تنايف بني هذه األقوال فإن حديث عائشة األول م

  إا شاملة ملا فعل واآلية تشمل اجلميع واهللا أعلم.

 



{ وإِن امرأَةٌ خافَت }  أي علمت { من بعلها } أي: ما خمتصره: - رمحه اهللا -قال البغوي-
} أي: بغضا، قال الكليب: يعين ترك مضاجعتها، { أَو إِعراضا } بوجهه  من زوجها { نشوزا

عنها وقلة جمالستها، { فَال جناح علَيهِما } أي: على الزوج واملرأة، أنْ يصاحلا أي: يتصاحلا، 
لنفقة، وهو وقرأ أهل الكوفة { أَنْ يصلحا } من أصلح، { بينهما صلْحا } يعين: يف القسمة وا

أن يقول الزوج هلا: إنك قد دخلت يف السن وإين أريد أن أتزوج امرأة شابة مجيلة أوثرها 
 سبيلك، فإن رضيت تخلّي ذا فأقيمي وإن كرهت ا فإن رضيتارعليك يف القسمة ليال و

وج كانت هي احملسنة وال تجرب على ذلك، وإنْ مل ترض بدون حقها من القسم كان على الز
أن يوفّيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفّاها حقها مع كراهية 

  )538( فهو محسن.اهـ
أي: إذا خافت املرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها  :يف بياا -رمحه اهللا -السعدي وأضاف - 

وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فاألحسن يف هذه احلالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح 
املرأة عن بعض حقوقها الالزمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من 

سم بأن تسقط حقها منه، أو ب يومها الواجب هلا من النفقة أو الكسوة أو املسكن، أو الق
  وليلتها لزوجها أو لضرا.

فإذا اتفقا على هذه احلالة فال جناح وال بأس عليهما فيها، ال عليها وال على الزوج، فيجوز 
 ريخ لْحالصحينئذ لزوجها البقاء معها على هذه احلال، وهي خري من الفرقة، وهلذا قال: { و

{.   
هذا اللفظ واملعىن أن الصلح بني من بينهما حق أو منازعة يف مجيع األشياء أنه ويؤخذ من عموم 

خري من استقصاء كل منهما على كل حقه، ملا فيها من اإلصالح وبقاء األلفة واالتصاف 
  بصفة السماح.

وهو جائز يف مجيع األشياء إال إذا أحلّ حراما أو حرم حالال فإنه ال يكون صلحا وإمنا يكون 
  ا.جور

واعلم أن كل حكم من األحكام ال يتم وال يكمل إال بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن 
ذلك هذا احلكم الكبري الذي هو الصلح، فذكر تعاىل املقتضي لذلك ونبه على أنه خري، واخلري 

                                         
 ) 294/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معامل الترتيل للبغوي -538

 



قد أمر اهللا به وحثّ عليه ازداد املؤمن طلبا  -مع ذلك-كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان 
  )539( هـاورغبة فيه.له 

  (وأُحضرت اَألنفُس الشح وإن تحِسنوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً)
اختلف أهل التأويل يف  :ما خمتصره وبتصرف يسري  -رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -

  تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن 

  وأمواهلم. 
رمحهما -وسعيد بن جبري وابن جريج -رضي اهللا عنهما-كابن عباس ذلك:بن قال مموذكر 

  -اهللا
وقال آخرون: معىن ذلك: وأحضرت نفس كل واحد من الرجل واملرأة، الشح حبقه قبل 

  صاحبه.
  -رمحه اهللا نعايل- كابن زيد ذلك:بن قال مموذكر 

: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قول من قال: عىن بذلك: الطربي-قال أبو جعفرمث 
  أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن يف األيام والنفقة.

لى و"الشح": اإلفراط يف احلرص على الشيء، وهو يف هذا املوضع: إفراط حرصِ املرأة ع
  نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها.

فتأويل الكالم: وأحضرت أنفس النساء أهواَءهن، من فرط احلرص على حقوقهن من 
  أزواجهن، والشح بذلك على ضرائرهن.

وإن تحِسنوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ بِما  يف بيان قوله تعايل{ -رمحه اهللا-وأضاف ابن كثري-
وإن تتجشموا مشقة الصرب على من تكرهون منهن،  أي} فقال ما نصه:  تعملُونَ خبِرياً

  )540(اهـوتقسموا هلن أسوة أمثاهلن، فإن اهللا عامل بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر اجلزاء.
   

                                         
/  1ناشر : مؤسسة الرسالة( ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -539
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يلُوا بدعوا أَن تيعطتسوإن ولَن ت لَّقَةعا كَالْموهذَرلِ فَتيلُوا كُلَّ املَيمفَال ت متصرح اِء ولَوسالن ن
  )129تصلحوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً (

  )541إعراب مفردات اآلية (
النصب حذف (الواو) استئنافية (لن) حرف نفي ونصب (تستطيعوا) مضارع منصوب وعالمة 

.. والواو فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (تعدلوا) مثل تستطيعوا (بني) ظرف مكان .النون
منصوب متعلق ب (تعدلوا)، (النساء) مضاف إليه جمرور (الواو) حالية (لو) حرف شرط غري 

  .. (ومت) ضمري فاعل..جازم (حرصتم) فعل ماض مبين على السكون
  حمل نصب مفعول به أي لن تستطيعوا العدل بني النساء.واملصدر املؤول (أن تعدلوا) يف 

(الفاء) رابطة جلواب شرط مقدر (ال) ناهية جازمة (متيلوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف 
(امليل) .النون (كل) مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه أضيف إىل املصدر  . والواو فاعل 

(الفاء) فاء السببية  (تذروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ، »542«مضاف إليه جمرور 
(كاملعلّقة) جار وجمرور متعلق حبال من ضمري .الفاء .. والواو فاعل و(ها) ضمري مفعول به 

  النصب يف (تذروها).
واملصدر املؤول (أن تذروها) معطوف على مصدر متصيد من الكالم السابق، والتقدير: ال يكن 

  منكم ميل عنها فترك هلا.
  ».543«.. رحيما) مر إعراب نظريها .عاطفة (إن تصلحوا(الواو) 

  روائع البيان والتفسري
ولَن تستطيعوا أَن تعدلُوا بين النساِء ولَو حرصتم فَال تميلُوا كُلَّ املَيلِ فَتذَروها كَالْمعلَّ قَة وإن (

  رحيماً )  تصلحوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً
{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو  :قوله تعاىل رمحه اهللا ما خمتصره:-قال الشنقيطي-

وامليل الطبيعي ;  ،حرصتم}، هذا العدل الذي ذكر تعاىل هنا أنه ال يستطاع هو العدل يف احملبة
وقد أشار تعاىل إىل  ،ألنه ليس حتت قدرة البشر خبالف العدل يف احلقوق الشرعية فإنه مستطاع

 \ 4[}فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا { :هذا بقوله

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف :-541

  )192/  5دمشق( –اإلميان 
 جيوز أن تكون الفاء عاطفة، والفعل بعدها جمزوم معطوف على (متيلوا) املنهي عنه. - 542
  ) .128يف اآلية السابقة (- 543

 



 وهو عائل ،عال يعول إذا جار ومال :والعرب تقول ،جتوروا يف احلقوق الشرعية :أي ،]3
 هـ.اوهي الفقر ،فكل ذلك من العيلة ،]8 \ 93[ }ووجدك عائال فأغىن{ :وقوله تعاىل

)544(  
خيرب تعاىل: أن األزواج ال  :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -السعدي وأضاف —

يستطيعون وليس يف قدرم العدل التام بني النساء، وذلك ألن العدل يستلزم وجود احملبة على 
السواء، والداعي على السواء، وامليل يف القلب إليهن على السواء، مث العمل مبقتضى ذلك. وهذا 

هو ممكن بقوله: { فَال تميلُوا كُلَّ متعذر غري ممكن، فلذلك عفا اهللا عما ال يستطاع، وى عما 
الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَة } أي: ال متيلوا ميال كثريا حبيث ال تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا 

  ما هو باستطاعتكم من العدل.
فالنفقة والكسوة والقسم وحنوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، خبالف احلب والوطء وحنو 

، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما جيب هلا، صارت كاملعلقة اليت ال زوج هلا فتستريح ذلك
  وتستعد للتزوج، وال ذات زوج يقوم حبقوقها.

{ وإِنْ تصلحوا } ما بينكم وبني زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما ال واه النفس، 
بني الناس، وتصلحوا أيضا بني الناس احتسابا وقياما حبق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم و

  فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم احلث على كل طريق يوصل إىل الصلح مطلقا كما تقدم.
{ وتتقُوا } اهللا بفعل املأمور وترك احملظور، والصرب على املقدور. { فَإِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما 

صري يف احلق الواجب، ويرمحكم كما عطفتم على } يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتق
  )545( اهـ.أزواجكم ورمحتموهن

   

                                         
 –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : - 544

  )  317/ 1لبنان(
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -545
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  )130وإن يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُالًّ من سعته وكَانَ اللَّه واسعاً حكيماً (
  )546إعراب مفردات اآلية (

اجلزم (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (يتفرقا) مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة 
.. و(األلف) فاعل (يغن) مضارع جمزوم جواب الشرط وعالمة اجلزم حذف .حذف النون
(اللّه) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (كلّا) مفعول به منصوب (من سعة) جار وجمرور حرف العلة 

متعلق ب (يغين)، و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (الواو) استئنافية (كان اللّه واسعا) سبق إعراب 
  ، (حكيما) خرب ثان منصوب.»547«نظريها 

  روائع البيان والتفسري
  (وإن يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُالًّ من سعته وكَانَ اللَّه واسعاً حكيماً)

فسخ أو { وإِنْ يتفَرقَا } أي: بطالق أو :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -السعدي قال-
} أي: من فضله وإحسانه   هتعس نم } } من الزوجني  { يغنِ اللَّه كُال  خلع أو غري ذلك 
الواسع الشامل. فيغين الزوج بزوجة خري له منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من 

ها زوجا زوجها، فإن رزقها على املتكفل بأرزاق مجيع اخللق، القائم مبصاحلهم، ولعل اهللا يرزق
خريا منه، { وكَانَ اللَّه واسعا } أي: كثري الفضل واسع الرمحة، وصلت رمحته وإحسانه إىل 

  حيث وصل إليه علمه.
ولكنه مع ذلك { حكيما } أي: يعطي حبكمة، ومينع حلكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض 

  )548( اهـدال وحكمة.عباده من إحسانه، بسبب من العبد ال يستحق معه اإلحسان، حرمه ع
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  أَن اكُموإي كُملن قَبم ابتوا الكأُوت ينا الَذنيوص ضِ ولَقَدي اَألرا فوم اتومي السا فم لَّهول
  ) 131اتقُوا اللَّه وإن تكْفُروا فَإنَّ للَّه ما في السموات وما في اَألرضِ وكَانَ اللَّه غَنِياً حميداً (

  )549مفردات اآلية (إعراب 
(الواو) استئنافية (هللا) جار وجمرور متعلق خبرب مقدم (ما) اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ 
مؤخر (يف السموات) جار وجمرور متعلق مبحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما يف األرض) مثل 

ينا) فعل ماض املتقدمة ومعطوفة عليها (الالم) الم القسم لقسم مقدر (قد) حرف حتقيق (وص
.. (ونا) ضمري فاعل (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعول به .مبين على السكون

.. والواو نائب فاعل (الكتاب) مفعول به .(أوتوا) فعل ماض مبين للمجهول مبين على الضم
منصوب (من قبل) جار وجمرور متعلق ب (أوتوا)، و(كم) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة 

و(كم) حرف  ...) ضمري منفصل مبين يف حمل نصب معطوف على االسم املوصول(إياكم
(أن) حرف تفسري  (اتقوا) فعل أمر مبين على حذف النون»550«خطاب  والواو فاعل  ...، 

  »(اللّه) لفظ اجلاللة مفعول به منصوب (الواو) استئنافية أو عاطفة (إن تكفروا) مثل إن حتسنوا
، (الفاء) رابطة جلواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل (هللا) مثل األول متعلق خبرب إنّ (ما) 
مثل األول اسم إنّ يف حمل نصب (يف السموات وما يف األرض) مثل األوىل (الواو) استئنافية 

  ، (محيدا) خرب ثان منصوب.»551«واسعا  (كان اللّه غنيا) مثل كان اللّه
  روائع البيان والتفسري

ولَقَد وصينا الَذين أُوتوا الكتاب من قَبلكُم وإياكُم أَن ( وللَّه ما في السموات وما في اَألرضِ 
  )اتقُوا اللَّه وإن تكْفُروا فَإنَّ للَّه ما في السموات وما في اَألرضِ

قوله تعاىل: { وللَّه ما في السماوات وما في األرضِ }  يف بياا:-رمحه اهللا–قال البغوي -
عبيدا وملكًا { ولَقَد وصينا الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم } يعين: أهل التوراة واإلجنيل وسائر 

تقُوا اللَّه } أي: وحدوا األمم املتقدمة يف كتبهم، { وإِياكُم } أهل القرآن يف كتابكم، { أَن ا
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اَهللا وأطيعوه، { وإِنْ تكْفُروا } مبا أوصاكم اهللا به { فَإِنَّ للَّه ما في السماوات وما في األرضِ 
  )552( اهـ.} قيل: فإن هللا مالئكة يف السموات واألرض هي أطوع له منكم

  (وكَانَ اللَّه غَنِياً حميداً)
وأما احلميد فهو من أمساء اهللا تعاىل اجلليلة الدال على أنه :ما نصه-رمحه اهللا -قال السعدي -

هو املستحق لكل محد وحمبة وثناء وإكرام، وذلك ملا اتصف به من صفات احلمد، اليت هي 
  صفة اجلمال واجلالل، وملا أنعم به على خلقه من النعم اجلزال، فهو احملمود على كل حال.

ذين االمسني الكرميني { الْغنِي الْحميد } !! فإنه غين حممود، فله كمال من وما أحسن اقتران ه
  غناه، وكمال من محده، وكمال من اقتران أحدمها باآلخر.

مث كرر إحاطة ملكه ملا يف السماوات وما يف األرض، وأنه على كل شيء وكيل، أي: عامل 
متام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم مبا قائم بتدبري األشياء على وجه احلكمة، فإن ذلك من 

هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبريه، وكون ذلك التدبري على وجه احلكمة 
  )553( اهـواملصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، واهللا تعاىل مرته عن كل نقص.

  ) 132وللَّه ما في السموات وما في اَألرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيالً (
  )554إعراب مفردات اآلية (

، (الواو) استئنافية (كفى) »555«.. واألرض) مر إعراا .(الواو) عاطفة (هللا ما يف السموات
فظ اجلاللة جمرور فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف (الباء) حرف جر زائد (اللّه) ل

  لفظا مرفوع حمال فاعل كفى (وكيال) متييز منصوب أو حال.
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  روائع البيان والتفسري
  (وللَّه ما في السموات وما في اَألرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيالً)

يعين بذلك جل ثناؤه: وهللا ملك مجيع ما حوته  :-رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي -
واألرض، وهو القيم جبمعيه، واحلافظ لذلك كله، ال يعزب عنه علم شيء منه، وال السموات 

يؤوده حفظه وتدبريه، فإن قال قائل: وما وجه تكرار قوله:"وهللا ما يف السموات وما يف 
  األرض" يف آيتني، إحدامها يف إثر األخرى؟ 

اآليتني. وذلك أن اخلرب  قيل: كرر ذلك، الختالف معىن اخلربين عما يف السموات واألرض يف
ويف األخرى: حفظ بارئه إياه،  -عنه يف إحدى اآليتني: ذكر حاجته إىل بارئه، وغىن بارئه عنه 

  وعلمه به وتدبريه. 
  فإن قال: أفال قيل:"وكان اهللا غنيا محيدا"، وكفى باهللا وكيال؟
مما صلح أن خيتم ما ختم به من  قيل: إن الذي يف اآلية اليت قال فيها:"وكان اهللا غنيا محيدا"،

وصف اهللا بالغىن وأنه حممود، ومل يذكر فيها ما يصلح أن خيتم بوصفه معه باحلفظ والتدبري. 
  )556(اهـ.فلذلك كرر قوله:"وهللا ما يف السموات وما يف األرض"

  )133ذَلك قَديراً (إن يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه علَى 
  )557إعراب مفردات اآلية (

(إن) حرف شرط جازم (يشأ) مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 
أي اللّه (يذهب) مضارع جمزوم جواب الشرط و(كم) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر 

نصب و(ها) حرف تنبيه (أي) منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  تقديره هو
(يأت) مضارع جمزوم معطوف على  (الواو) عاطفة  (الناس) بدل من أي تبعه بالرفع لفظا 
جواب الشرط وعالمة اجلزم حذف حرف العلة، والفاعل هو (بآخرين) جار وجمرور متعلق ب 

، »558«(يأت)، وعالمة اجلر الياء (الواو) استئنافية (كان اللّه قديرا) مثل كان اللّه واسعا 
  (على) حرف جر (ذا) اسم مبين على السكون يف حمل جر متعلق ب (قديرا).
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  روائع البيان والتفسري
  (إن يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديراً)

أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه وقوله: { إِنْ يشأْ يذْهبكُم :- رمحه اهللا -قال ابن كثري-
} أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغريكم إذا عصيتموه، وكما قال  علَى ذَلك قَديرا 

 ]. وقال بعض38{ وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم ال يكُونوا أَمثَالَكُم } [حممد:  :تعاىل
السلف: ما أهون العباد على اهللا إذا أضاعوا أمره! وقال تعاىل: { إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ 

  )559(اهـ] أي: ما هو عليه مبمتنع.20، 19جديد. وما ذَلك علَى اِهللا بِعزِيزٍ } [إبراهيم: 
ه: إن يشأ اهللا، أيها الناس، يعين بذلك جل ثناؤ:- رمحه اهللا -وزاد أبو جعفر الطربي فقال -

"يذهبكم"، أي: يذهبكم بإهالككم وإفنائكم"ويأت بآخرين"، يقول: ويأت بناس آخرين 
اهللا على ذلك قديرا"، يقول:  ونصرته "وكانغريكم ملؤازرة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم 

: ذا قدرة على وكان اهللا على إهالككم وإفنائكم واستبدال آخرين غريكم بكم"قديرا"، يعين
  )560(اهـذلك.

اآلية ختويف وتنبيه جلميع من كانت له والية  ويف:-رمحه اهللا- وذكر القرطيب فائدة جليلة قال-
وإمارة ورئاسة فال يعدل يف رعيته، أو كان عاملا فال يعمل بعلمه وال ينصح الناس، أن يذهبه 
(وكانَ اللَّه على ذلك قَديراً) والقدرة صفة أزلية، ال تتناهى مقدوراته، كما ال  ويأيت بغريه. 

قبل يف صفاته مبعىن واحد، وإمنا خص املاضي بالذكر لئال تتناهى معلوماته، واملاضي واملست
يتوهم أنه حيدث يف ذاته وصفاته. والقدرة هي اليت يكون ا الفعل وال جيوز وجود العجز 

  )561(اهـمعها.
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  )134من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعند اللَّه ثَواب الدنيا واآلخرة وكَانَ اللَّه سميعاً بصرياً ( 
  )562إعراب مفردات اآلية (

(من) اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ (كان) فعل ماض ناقص مبين على الفتح يف حمل 
مستتر تقديره هو (يريد) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مستتر جزم فعل الشرط، وامسه ضمري 

تقديره هو (ثواب) مفعول به منصوب (الدنيا) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة 
مكان منصوب متعلق خبرب مقدم (اللّه)  على األلف (الفاء) رابطة جلواب الشرط (عند) ظرف

بتدأ مؤخر مرفوع (الدنيا) مثل األول (الواو) عاطفة لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور (ثواب) م
(اآلخرة) معطوف على الدنيا جمرور مثله (الواو) استئنافية (كان اللّه مسيعا) مثل كان اللّه واسعا 

  ، (بصريا) خرب ثان منصوب.»563«
  روائع البيان والتفسري

 ابثَو اللَّه ندا فَعينالد ابثَو رِيدن كَانَ يرياً)(مصيعاً بمس وكَانَ اللَّه ةرا واآلخينالد  
  ما خمتصره: - رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -

يعين بذلك جل ثناؤه:"من كان يريد"، ممن أظهر اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم من أهل 
يعين: عرض وهم مع ذلك يظهرون اإلميان "ثواب الدنيا"،  النفاق،  الذين يستبطنون الكفر

الدنيا،  بإظهاره ما أظهر من اإلميان بلسانه. "فعند اهللا ثواب الدنيا"، يعين: جزاؤه يف الدنيا منها 
وثوابه فيها، وهو ما يصيب من املغنم إذا شهِد مع النيب مشهدا،  وأمنه على نفسه وذريته 

  وماله، وما أشبه ذلك. وأما ثوابه يف اآلخرة، فنار جهنم.
 اآلية: من كان من العاملني يف الدنيا من املنافقني يريد بعمله ثواب الدنيا وجزاَءها من فمعىن

عمله، فإن اهللا جمازيه به جزاَءه يف الدنيا من الدنيا،  وجزاءه يف اآلخرة من اآلخرة من العقاب 
ى:( من والنكال. وذلك أن اهللا قادر على ذلك كله، وهو مالك مجيعه، كما قال يف اآلية األخر
ئك الَّذين كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها ال يبخسونَ * أُولَ
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[سورة هود: لَيس لَهم في اآلخرة إِال النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ ) 
  )564(اهـ.]15-16

َألقْربِني يا أَيها الَذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الوالدينِ وا 
ت وا أَولْولُوا وإن تدعى أَن توا اهلَوبِعتا فَال تلَى بِهِمأَو رياً فَاللَّهفَق غَنِياً أَو كُنإن ي وا فَإنَّ اللَّهرِضع

  )135كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً (
  )565إعراب مفردات اآلية (

(أي) منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
(الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبين على 

(كونوا) فعل أمر ناقص مبين على حذف النون.. وال.الضم .. والواو ضمري اسم .واو فاعل 
(بالقسط) جار وجمرور متعلق بقوامني  (قوامني) خرب منصوب وعالمة النصب الياء  كونوا 

  (شهداء) خرب الفعل الناقص
ممنوع من التنوين ملحق باألمساء املنتهية باأللف املمدودة (هللا) جار » 566«الثاين منصوب 

(على أنفس) جار وجمرور متعلق  (لو) شرط غري جازم  (الواو) عاطفة  وجمرور متعلق بشهداء 
خبرب كان احملذوفة هي وامسها بعد لو، والتقدير: ولو كانت الشهادة مستقرة على أنفسكم 

، و(كم) ضمري مضاف إليه (أو) حرف عطف (الوالدين) معطوف على أنفس بتقدير »567«
الياء (الواو) عاطفة (األقربني) معطوف على الوالدين جمرور مثله اجلار على، وعالمة اجلر 

وامسه  - ناقص -وعالمة اجلر الياء (إن) حرف شرط جازم (يكن) مضارع جمزوم فعل الشرط
(غنيا) خرب يكن  ضمري مستتر تقديره هو أي كل واحد من املشهود عليه أو املشهود له 

 -(غنيا) منصوب مثله (الفاء) تعليلية ، (فقريا) معطوف على»568«منصوب (أو) حرف عطف 
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  ) 199/ 5دمشق( –اإلميان 
 ) جيوز أن يكون حاال من ضمري قوامني.- 566
  جيوز تعليقه بفعل حمذوف تقديره شهدمت على أنفسكم. - 567
وهو هنا للتفصيل ذلك أن كل واحد من املشهود له واملشهود عليه جيوز أن يكون فقريا أو غنيا أو يكونا - 568

غنيني أو فقريين ... إخل، فالضمري يف (ما) عائد على املشهود عليه واملشهود له على أي وصف كانا عليه. أهـ 
  عن العكربي.ملخصا 

 



(اللّه) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (أوىل) خرب مرفوع وعالمة الرفع  - أو رابطة جلواب الشرط
(الفاء)  (الباء) حرف جر و(مها) ضمري يف حمل جر متعلق بأوىل  الضمة املقدرة على األلف 

والواو فاعل  ...اجلزم حذف النوناستئنافية (ال) ناهية جازمة (تتبعوا) مضارع جمزوم وعالمة 
(اهلوى) مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقدرة على األلف (أن) حرف مصدري 

  ونصب (تعدلوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون والواو فاعل.
.. .واملصدر املؤول (أن تعدلوا) يف حمل جر حبرف جر حمذوف هو الم التعليل أي ألن تعدلوا

  .. وهو علة للمنهي عنه وهو اهلوى أي ال تتبعوا اهلوى من أجل العدل. .متعلق ب (تتبعوا)
(الواو) استئنافية (إن) مثل األول (تلووا) مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حذف 

(الفاء) رابطة .النون (تعرضوا) مثل تلووا ومعطوف عليه  (أو) حرف عطف  .. والواو فاعل 
ن) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ اجلاللة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض جلواب الشرط (إ

، (تعملون) »569«ناقص وامسه ضمري مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري 
  .. والواو فاعل (خبريا) خرب كان منصوب..مضارع مرفوع

  واملصدر املؤول (ما تعملون) يف حمل جر بالباء متعلق ب (خبريا).
  ائع البيان والتفسريرو

يا أَيها الَذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الوالدينِ و )(بِنياَألقْر  
يأمر تعاىل عباده املؤمنني أن يكونوا قوامني بالقسط، أي بالعدل،  :-رمحه اهللا -قال ابن كثري -

فال يعدلوا عنه ميينا وال مشاال وال تأخذهم يف اهللا  لومة الئم، وال يصرفهم عنه صارف، وأن 
  يكونوا متعاونني متساعدين متعاضدين متناصرين فيه.

وقوله: { شهداَء للَّه } كَما قَالَ { وأَقيموا الشهادةَ للَّه } أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه اهللا، 
ن صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ وهلذا قال: { ولَو فحينئذ تكو

 علَى أَنفُِسكُم } أي: اشهد احلق  ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن األمر فقل احلق فيه،
  وإن كان مضرة عليك، فإن اهللا سيجعل ملن أطاعه فرجا وخمرجا من كل أمر يضيق عليه.

الْوالدينِ واألقْربِني } أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فال تراعهم  وقوله: { أَوِ
فيها، بل اشهد باحلق وإن عاد ضررها عليهم، فإن احلق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على 

  )570(اهـكل أحد.
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اعلم أن األمر إما أن يوجه إىل من مل يدخل يف فائدة فقال: - رمحه اهللا -وذكر السعدي-
الشيء ومل يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له يف الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس مبؤمن 

  باإلميان، كقوله تعاىل: { يأَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم } اآلية.
يوجه إىل من دخل يف الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه وحيصل ما مل وإما أن 

يوجد، ومنه ما ذكره اهللا يف هذه اآلية من أمر املؤمنني باإلميان، فإن ذلك يقتضي أمرهم مبا 
  يصحح إميام من اإلخالص والصدق، وجتنب املفسدات والتوبة من مجيع املنقصات.

جد من املؤمن من علوم اإلميان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص ويقتضي أيضا األمر مبا مل يو
  وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من اإلميان املأمور به.

وكذلك سائر األعمال الظاهرة والباطنة، كلها من اإلميان كما دلت على ذلك النصوص 
  )571( اهـالكثرية، وأمجع عليه سلف األمة.

فَاللَّه أَولَى بِهِما فَال تتبِعوا اهلَوى أَن تعدلُوا وإن تلْووا أَو تعرِضوا فَإنَّ اللَّه  (إن يكُن غَنِياً أَو فَقرياً
  كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً)

 قوله: { إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما } أي: ال ترعاه :- رمحه اهللا -قال ابن كثري -
  لغناه، وال تشفق عليه لفقره، اهللا يتوالمها، بل هو أوىل ما منك، وأعلم مبا فيه صالحهما.

تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا } أي: فال حيملنكم اهلوى والعصبية وبغضة الناس إليكم،  وقوله { فَال
على ترك العدل يف أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعاىل: 

بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَنْ ال تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجى } [املائدة:  { وال يقْولتل
   )572(.اهـ]8
{ وإِنْ تلْووا } أي: حترفوا الشهادة لتبطلوا احلق { أَو تعرِضوا :-رمحه اهللا -وأضاف البغوي-

ويقال: تلووا أي تدافعوا يف إقامة الشهادة، يقال: لَويته حقَّه إذا  ،} عنها فتكتموها وال تقيموها
دفعته، ومطلته، وقيل: هذا خطاب مع احلكام يف ليهم األشداق، يقول: وإن تلووا أي متيلوا إىل 
أحد اخلصمني أو تعرضوا عنه، قرأ ابن عامر ومحزة { تلُووا } بضم الالم، قيل: أصله تلووا، 
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أو تعرضوا فتتركوا  بأداء الشهادةى الواوين ختفيفًا، وقيل: معناه وإن تلوا القيام فحذفت إحد
  )573( .اهـأداَءها { فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا }

فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا } أي: حميط مبا فعلتم،  {:-رمحه اهللا-وزاد السعدي فقال -
يعلم أعمالكم خفيها وجليها، ويف هذا ديد شديد للذي يلوي أو يعرض. ومن باب أوىل 
وأحرى الذي حيكم بالباطل أو يشهد بالزور، ألنه أعظم جرما، ألن األولني تركا احلق، وهذا 

  )574( اهـترك احلق وقام بالباطل.
 ي أَنزابِ الَذتوالْك هولسلَى رلَ عزي نابِ الَذتوالْك هولسور وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَذها أَين يلَ م

  )136(قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضالالً بعيداً 
  )575إعراب مفردات اآلية (

.. والواو فاعل .، (آمنوا) فعل أمر مبين على حذف النون»576«(يا أيها الذين آمنوا) مر إعراا 
(باهللا) جار وجمرور متعلق ب (آمنوا)، (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ اجلاللة جمرور 

معطوف على لفظ اجلاللة جمرور مثله مثله و(اهلاء) ضمري مضاف إليه (الواو) عاطفة (الكتاب) 
.. والفاعل ضمري مستتر .(الذي) اسم موصول مبين يف حمل جر نعت للكتاب (نزل) فعل ماض

(الواو)  (نزل) و(اهلاء) ضمري مضاف إليه  (على رسول) جار وجمرور متعلق ب  تقديره هو 
بل) اسم مبين على عاطفة (الكتاب) مثل األول (الذي أنزل) مثل الذي نزل (من) حرف جر (ق

جازم مبين على الضم يف حمل جر حبرف اجلر متعلق ب (أنزل)، (الواو) عاطفة (من) اسم شرط 
السكون يف حمل رفع مبتدأ (يكفر) مضارع جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 

(مالئكت (الواو) عاطفة يف املواضع األربعة  (يكفر)،  ه، كتب، (باهللا) جار وجمرور متعلق ب 
رسل، اليوم) ألفاظ معطوفة على لفظ اجلاللة جمرور مثله، والضمائر فيها مضاف إليه (اآلخر) 
نعت لليوم جمرور مثله (الفاء) رابطة جلواب الشرط (قد) حرف حتقيق (ضلّ) فعل 

  ماض،والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (ضالال) مفعول مطلق منصوب (بعيدا) نعت منصوب.
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  التفسريروائع البيان و
يا أَيها الَذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَذي أَن زلَ من (

  قَبلُ) 
يأمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني بالدخول  :يف تفسريها إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا - قال ابن كثري -

يف مجيع شرائع اإلميان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب حتصيل احلاصل، بل من 
باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته واالستمرار عليه. كما يقول املؤمن يف كل صالة: { اهدنا 

صرنا فيه، وزدنا هدى، وثبتنا عليه. فأمرهم باإلميان به ] أي: ب6الصراطَ الْمستقيم } [الفاحتة: 
  ].28وبرسوله، كما قال تعاىل: { يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله } [احلديد: 

أَنزلَ من قَبلُ }  وقوله: { والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله } يعين: القرآن { والْكتابِ الَّذي
ألنه نزل مفرقا منجما  ؛وهذا جنس يشمل مجيع الكتب املتقدمة، وقال يف القرآن: { نزلَ }

فكانت على الوقائع، حبسب ما حيتاج إليه العباد إليه يف معادهم ومعاشهم، وأما الكتب املتقدمة 
  )577(اهـبلُ }.ترتل مجلة واحدة وهلذا قال: { والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَ

  (ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضالالً بعيداً)
يكفر باهللا ومالئكته وكتبه  قوله: "ومنوأما :ما خمتصره - رمحه اهللا -قال أبو جعفر الطربي-

ورسله واليوم اآلخر"، فإن معناه: ومن يكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فيجحد نبوته فقد 
  ضلَّ ضالال بعيدا.

يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر"، ومعناه: ومن  وإمنا قال تعاىل ذكره:"ومن
ذلك مبعىن جحود مجيعه، وألنه ال  يكفر مبحمد ومبا جاء به من عند اهللا ألن جحود شيء من

يصح إميان أحد من اخللق إال باإلميان مبا أمره اهللا باإلميان به،  والكفر بشيء منه كفر جبميعه، 
اهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر"، بعقب خطابه أهل الكتاب فلذلك قال:"ومن يكفر ب

وأمره إياهم باإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، ديدا منه هلم، وهم مقرون بوحدانية اهللا 
واملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر، سوى حممد صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به من 

  الفرقان.
  :-هللارمحه ا -مث قال

وأما قوله:"فقد ضل ضالال بعيدا"، فإنه يعين: فقد ذهب عن قصد السبيل، وجار عن حمجة 
الطريق، إىل املهالك ذهابا وجورا بعيدا. ألن كفر من كفر بذلك، خروج منه عن دين اهللا 
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الذي شرعه لعباده. واخلروج عن دين اهللا، اهلالك الذي فيه البوار، والضالل عن اهلدى هو 
  )578(اهـالضالل.

هم وال إنَّ الَذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْراً لَّم يكُنِ اللَّه ليغفر لَ 
  ) 137ليهديهم سبِيالً (

  )579إعراب مفردات اآلية (
نصب اسم إنّ (آمنوا) فعل ماض (إنّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبين يف حمل 

.. والواو فاعل (مث) حرف عطف يف املواضع األربعة (كفروا، آمنوا، كفروا، .مبين على الضم
ازدادوا) مثل آمنوا (كفرا) متييز منصوب (مل) حرف نفي وقلب وجزم (يكن) مضارع ناقص 

ع (الالم) الم اجلحود جمزوم، وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني (اهللا) لفظ اجلاللة اسم يكن مرفو
(يغفر) مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم اجلحود، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو 

  (الالم) حرف جر و(هم) ضمري يف حمل جر متعلق ب (يغفر).
  واملصدر املؤول (أن يغفر) يف حمل جر بالالم متعلق مبحذوف خرب يكن.

يغفر، و(هم) ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مستتر (الواو) عاطفة (ال) نافية (ليهدي) مثل ل
  تقديره هو أي اهللا.

  واملصدر املؤول (أن يهديهم) يف حمل جر بالالم معطوف على املصدر املؤول األول.
  (سبيال) مفعول به منصوب.
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  روائع البيان والتفسري
ثُم ازدادوا كُفْراً لَّم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم وال (إنَّ الَذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا 

  ليهديهم سبِيالً)
قوله تعاىل: { إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا  يف بياا ما نصه:-رمحه اهللا  - قال البغوي-

ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا } قال قتادة: هم اليهود آمنوا مبوسى مث كَفَروا من بعد بعبادم 
ى اهللا عليه العجل، مث آمنوا بالتوراة مث كفروا بعيسى عليه السالم، مث ازدادوا كفرا مبحمد صل

  وسلم.
وقيل: هو يف مجيع أهل الكتاب آمنوا بنبيهم مث كَفَروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه مث 

  كفروا به، وكفرهم به: تركهم إياه مث ازدادوا كفرا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم.
  نوا مث ارتدوا مثّ آمنوا مثّ ارتدوا وقيل: هذا يف قوم مرتدين آمنوا مثّ ارتدوا مثّ آمنوا مثّ ارتدوا ثُم آم

ومثل هذا هلْ تقبل توبته؟ حكي عن علي رضي اهللا عنه: أنه ال تقبل توبته بل يقتل، لقوله 
تعاىل: { لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم } وأكثر أهل العلم على قبول توبته، وقال جماهد: مث ازدادوا 

ي ا أي ماتوا عليه، { لَمكفر { بِيالس مهيدهيال لو } ،ما أقاموا على ذلك { ملَه رفغيل كُنِ اللَّه
أي طريقًا إىل احلق، فإن قيل: ما معىن قوله { لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم } ومعلوم أنه ال يغفر 

  .الشرك إن كان أول مرة؟
ليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم مث كفر مث قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام ع

  )580( اهـأسلم مث كفر ال يغفر له كفره السابق، الذي كان يغفر له لو دام على اإلسالم.
  )138بشرِ املُنافقني بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَليماً (

  )581إعراب مفردات اآلية (
تقديره أنت (املنافقني) مفعول به منصوب وعالمة (بشر) فعل أمر، والفاعل ضمري مستتر 

(الالم) حرف جر و(هم) ضمري يف  (أنّ) حرف مشبه بالفعل  (الباء) حرف جر  النصب الياء 
  حمل جر متعلق خبرب انّ (عذابا) اسم أنّ منصوب (أليما) نعت منصوب.

  ..) يف حمل جر بالباء متعلق ب (بشر)..واملصدر املؤول (أنّ هلم عذابا
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  روائع البيان والتفسري
  (بشرِ املُنافقني بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَليماً)

البشارة تستعمل يف اخلري، وتستعمل يف :ما خمتصره يف تفسريها- رمحه اهللا -السعدي قال —
} أي: الذين أظهروا اإلسالم   نيقافنرِ الْمشب } الشر بقيد كما يف هذه اآلية. يقول تعاىل: 

بطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو العذاب األليم، وذلك بسبب حمبتهم الكفار وأ
 )582( اهـ ومواالم ونصرم، وتركهم ملواالة املؤمنني

للَّه جميعاً الَذين يتخذُونَ الكَافرِين أَولياَء من دون املُؤمنِني أَيبتغونَ عندهم العزةَ فَإنَّ العزةَ 
)139(  

  )583إعراب مفردات اآلية (
، (يتخذون) »584«(الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب نعت للمنافقني يف اآلية السابقة 

(الكافرين) مفعول به أول منصوب وعالمة النصب الياء .مضارع مرفوع .. والواو فاعل 
أفعالء (من دون) جار وجمرور (أولياء) مفعول به ثان منصوب وهو ممنوع من التنوين وزنه 

، (املؤمنني) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء (اهلمزة) لالستفهام »585«متعلق بأولياء 
(عند) ظرف مكان منصوب متعلق ب .اإلنكاري (يبتغون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل 

أفادت التعليل (يبتغون)، و(هم) ضمري مضاف إليه (العزة) مفعول به منصوب (الفاء) تعليلية، 
، (إن العزة هللا) حرف مشبه بالفعل وامسه املنصوب وخربه (مجيعا) »586«عن جواب االستفهام 

  حال منصوبة مؤكدة ملضمون اجلملة.
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 أو هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم ... واجلملة االمسية ال حمل هلا استئناف بياين - 584
 اختاذهم اختاذ املؤمنني (اجلمل) أو مبحذوف حال من فاعل يتخذ أي: يتخذون الكافرين أولياء متجاوزين يف - 585

.  
  وتقدير اجلواب ... إنّ ابتغاء العزة عندهم باطل، فان العزة هللا. - 586

 



  روائع البيان والتفسري
 مهندونَ عغتبأَي نِنيماملُؤ ونن داَء ميلأَو رِينذُونَ الكَافختي ينيعاً)(الَذمج لَّهةَ لزةَ فَإنَّ العزالع  

قوله تعاىل: (الَّذين يتخذُونَ الْكافرِين أَولياَء من دون  يف بياا:–رمحه اهللا  -قال القرطيب-
الْمؤمنِني) (الَّذين) نعت للمنافقني. ويف هذا دليل على أن من عمل معصية من املوحدين ليس 

ال يتوىل الكفار. وتضمنت املنع من مواالة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا على األعمال  مبنافق، ألنه
املتعلقة بالدين. ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال من املشركني حلق بالنيب صلَّى 

ةَ) أي الغلبة، . (الْعز)587(اللَّه علَيه وسلَّم يقاتل معه، فقال له: (ارجع فإنا ال نستعني مبشرك)
(يبتغونَ  (فَإِنَّ الْعزةَ للَّه جميعاً) أي الغلبة والقوة هللا. قال ابن عباس:  عزه يعزه عزا إذا غلبه. 

  )589(كان يواليهم.اهـ )588(عندهم) يريد عند بين قينقاع، فإن ابن أيب
أيبتغون عندهم  فأي شيء محلهم على ذلك؟بتصرف يسري: فقال  -رمحه اهللا -السعدي زادو-

  العزة؟
وهذا هو الواقع من أحوال املنافقني، ساء ظنهم باهللا وضعف يقينهم بنصر اهللا لعباده املؤمنني، 
وحلظوا بعض األسباب اليت عند الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاختذوا الكافرين 

  أولياء يتعززون م ويستنصرون.
صي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل بنصر دينه واحلال أن العزة هللا مجيعا، فإن نوا

وعباده املؤمنني، ولو ختلل ذلك بعض االمتحان لعباده املؤمنني، وإدالة العدو عليهم إدالة غري 
مستمرة، فإن العاقبة واالستقرار للمؤمنني، ويف هذه اآلية الترهيب العظيم من مواالة الكافرين؛ 

                                         
باب كراهة االستعانة يف الغزو بكافر وبلفظ مغاير ملا ذكره  -3388 جزء من حديث أخرجه مسلم برقم / - 587

وسلم قبل بدر فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل املصنف وهذا متام منت احلدبث" خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قد كان يذكر منه جرأة وجندة ففرح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأوه فلما أدركه قال لرسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم جئت ألتبعك وأصيب معك قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تؤمن باهللا ورسوله قال 
"فلن أستعني مبشرك" قالت مث مضى حىت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة  ال قال فارجع

فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعني مبشرك قال مث رجع فأدركه بالبيداء 
   صلى اهللا عليه وسلم فانطلق "فقال له كما قال أول مرة تؤمن باهللا ورسوله قال نعم فقال له رسول اهللا

عبد اهللا بن أيب بن سلول وكان رأس املنافقني وإليه جيتمعون وهو الذي قال لئن رجعنا إىل املدينة هو  - 588
  .ليخرجن األعز منها األذل يف غزوة بين املصطلق ويف قوله ذلك نزلت سورة املنافقني بأسرها

  ) 416/  5القاهرة ( –دار الكتب املصرية  الناشر : -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--589

 



وأن ذلك من صفات املنافقني، وأن اإلميان يقتضي حمبة املؤمنني وترك مواالة املؤمنني، 
  )590( ومواالم، وبغض الكافرين وعداوم.اهـ

معهم  وقَد نزلَ علَيكُم في الكتابِ أَنْ إذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَال تقْعدوا 
ي جف رِينوالْكَاف نيقافاملُن عامج إنَّ اللَّه مثْلُهإذاً م كُمإن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح منه

  ) 140جميعاً (
  )591إعراب مفردات اآلية (

(الواو) استئنافية (قد) حرف حتقيق (نزل) فعل ماض والفاعل ضمري مستتر تقديره هو (على) 
(يف الكتاب) جار وجمرور متعلق ب  (نزل)،  حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق ب 
(نزل)، (أن) خمففة من الثقيلة، وامسها ضمري الشأن حمذوف (إذا) ظرف للزمن املستقبل يف حمل 

ضمون اجلواب (مسعتم) فعل ماض مبين على السكون وفاعله (آيات) مفعول به نصب متعلق مب
(يكفر) مضارع مبين  (اهللا) لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور  منصوب وعالمة النصب الكسرة 
(يستهزأ) مثل يكفر ونائب  (الواو) عاطفة  (ا) يف حملّ رفع نائب فاعل  للمجهول مرفوع 

وعالمة واب الشرط (ال) ناهية جازمة (تقعدوا) مضارع جمزوم الفاعل (ا)، (الفاء) رابطة جل
(تقعدوا)، و(هم) .اجلزم حذف النون (مع) ظرف مكان منصوب متعلّق ب  .. والواو فاعل 

ضمري مضاف إليه (حىت) حرف غاية وجر (خيوضوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىت 
  .. والواو فاعل..وعالمة النصب حذف النون

  ول (أن خيوضوا) يف حمل جر ب (حىت) متعلق ب (تقعدوا).واملصدر املؤ
(يف حديث) جار وجمرور متعلق ب (خيوضوا)، (غري) نعت حلديث جمرور مثله و(اهلاء) ضمري 

  مضاف إليه.
  واملصدر املؤول (أن إذا مسعتم) يف حمل نصب مفعول به ل (نزل).

ا) حرف جواب ال عمل له (إنّ) حرف مشبه بالفعل و(كم) ضمري يف حمل نصب اسم إنّ (إذ
(اهللا) لفظ اجلاللة اسم إنّ  (إنّ) مثل األول  (مثل) خرب إنّ مرفوع و(هم) ضمري مضاف إليه 
منصوب (جامع) خرب مرفوع (املنافقني) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء (الواو) عاطفة 
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(يف جهنم) جار وجمرور متعل ق جبامع، وعالمة (الكافرين) معطوف على املنافقني جمرور مثله 
اجلر الفتحة ألنه ممنوع من الصرف (مجيعا) حال منصوب من املنافقني والكافرين عامله (جامع) 

»592.«  
  
  

  روائع البيان والتفسري
وقَد نزلَ علَيكُم في الكتابِ أَنْ إذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَال     تقْعدوا (

مثْلُهإذاً م كُمإن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعي  مف رِينوالْكَاف نيقافاملُن عامج إنَّ اللَّه
  ) جهنم جميعاً

 يعين بذلك جل ثناؤه:"بشر :يف بياا إمجاالً ما خمتصره - رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -
املنافقني" الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني، "وقد نزل عليكم يف الكتاب"، 
يقول: أخرب من اختذ من هؤالء املنافقني الكفار أنصارا وأولياَء بعد ما نزل عليهم من 
القرآن،"أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث 

ه"، يعين: بعد ما علموا نهي اهللا عن جمالسة الكفار الذين يكفرون حبجج اهللا وآيِ كتابه غري
ا غريه"بأن ويستهزئون ا"حىت خيوضوا يف حديث غريه"، يعين بقوله:"خيوضوا"، يتحدثوا حديثً

  هلم عذابا أليما". 
كفر بآيات اهللا وقوله:"إنكم إذًا مثلهم"، يعين: وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من ي

ويستهزئ ا وأنتم تسمعون، فأنتم مثله= يعين: فأنتم إن مل تقوموا عنهم يف تلك احلال، مثلُهم 
يف فعلهم، ألنكم قد عصيتم اهللا جبلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات اهللا يكفر ا ويستهزأ ا، 

ي أتوه منها، فأنتم إذًا كما عصوه باستهزائهم بآيات اهللا. فقد أتيتم من معصية اهللا حنو الذ
  مثلهم يف ركوبكم معصية اهللا، وإتيانكم ما اكم اهللا عنه.

ويف هذه اآلية، الداللة الواضحة على النهي عن جمالسة أهل الباطل من كل نوع، من املبتدعة 
  والفسقة، عند خوضهم يف باطلهم.

اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعا"، يقول: إن اهللا  وقوله:"إن :-رمحه اهللا -مث قال
جامع الفريقني من أهل الكفر والنفاق يف القيامة يف النار، فموفِّق بينهم يف عقابه يف جهنم وأليم 

                                         
 الذي سوغ جميء احلال من املضاف إليه أن املضاف هو العامل يف احلال. - 592

 



عذابه، كما اتفقوا يف الدنيا فاجتمعوا على عداوة املؤمنني، وتوازروا على التخذيل عن دين اهللا 
  )593(اهـ ارتضاه وأمر به وأهله.وعن الذي 

 رِينلْكَافوإن كَانَ ل كُمعكُن من قَالُوا ألَم اللَّه نم حفَت فَإن كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي ينالَذ يبصن
ب كُمحي فَاللَّه نِنيماملُؤ نكُم معنمون كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا ألَم لَ اللَّهعجولَن ي ةاميالق موي كُمني

  )141للْكَافرِين علَى املُؤمنِني سبِيالً (
  )594إعراب مفردات اآلية (

، (يتربصون) »595«(الذين) اسم موصول مبين يف حمل جر نعت للمنافقني يف اآلية السابقة 
يف حمل جر متعلق ب .. والواو فاعل (الباء) حرف جر و(كم) ضمري .مضارع مرفوع

(يتربصون)، (الفاء) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص مبين على الفتح 
يف حمل جزم فعل الشرط (لكم) مثل بكم متعلق خبرب كان مقدم (فتح) اسم كان مؤخر مرفوع 

(قالوا) فعل ماض مبين على الضم او فاعل .. والو.(من اللّه) جار وجمرور متعلّق بنعت لفتح 
(نكن) مضارع ناقص جمزوم، وامسه ضمري  (مل) حرف نفي وقلب وجزم  (اهلمزة) لالستفهام 

.. و(كم) ضمري مضاف إليه .مستتر تقديره حنن (معكم) ظرف مكان منصوب متعلق خبرب نكن
(عليكم) مثل بكم متعلق ب .(الواو) عاطفة (إن كان .. نستحوذ) مثل نظريا املتقدمة 

و) عاطفة (مننع) مضارع جمزوم معطوف على نستحوذ و(كم) ضمري مفعول (نستحوذ)، (الوا
به، والفاعل حنن (من املؤمنني) جار وجمرور متعلق ب (مننعكم)، وعالمة اجلر الياء (الفاء) 
استئنافية (اهللا) لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع (حيكم) مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مستتر تقديره 

(بني) ظرف مكان منصو (يوم) ظرف هو  (حيكم)، و(كم) ضمري مضاف إليه  ب متعلق ب 
زمان منصوب متعلق ب (حيكم)، (القيامة) مضاف إليه جمرور (الواو) عاطفة (لن) حرف نفي 
ونصب واستقبال (جيعل) مضارع منصوب (اهللا) لفظ اجلاللة فاعل مرفوع (للكافرين) جار 
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 املؤمنني.

 



(على امل (جيعل)، وعالمة اجلر الياء  ؤمنني) جار وجمرور متعلق حبال من وجمرور متعلق ب 
  وهو مفعول به منصوب.» 596«(سبيال) 

  روائع البيان والتفسري
رِينلْكَافوإن كَانَ ل كُمعكُن من قَالُوا ألَم اللَّه نم حفَت فَإن كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي ينالَذ) 

كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا ألَم يبصن نِنيماملُؤ نكُم معنمون ةاميالق موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه(  
تعاىل عن املنافقني أم يتربصون باملؤمنني  خمتصره: خيربيف بياا ما  –رمحه اهللا  - قال ابن كثري-

فَإِنْ كَانَ  .دوائر السوء، مبعىن ينتظرون زوال دولتهم، وظهور الكفر  عليهم، وذهاب ملتهم {
لَكُم فَتح من اللَّه } أي: نصر وتأييد وظَفَر وغنيمة { قَالُوا أَلَم نكُن معكُم } ؟ أي: يتوددون 
} أي: إدالة على املؤمنني يف بعض   يبصن رِينلْكَافإِنْ كَانَ لو } إىل املؤمنني ذه املقالة 

تلى مث يكون هلا العاقبة { قَالُوا أَلَم نستحوِذْ علَيكُم األحيان، كما وقع يوم أحد، فإنّ الرسل تب
ونمنعكُم من الْمؤمنِني } ؟ أي: ساعدناكم يف الباطن، وما ألوناهم خباال وختذيال حىت انتصرمت 

  عليهم.
هِملَيذَ عوحتنغلب عليكم، كقوله: { اس { كُملَيوِذْ عحتسن } :طَانُ }  وقال السدييالش

] وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإم كانوا يصانعون هؤالء وهؤالء؛ ليحظوا 19[اادلة: 
  )597(اهـعندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إال لضعف إميام، وقلة إيقام.

{ وإِن كَانَ للْكَافرِين نصيب } ومل يقل فتح؛ ألنه ال :-رمحه اهللا -السعدي وأضاف —
حيصل هلم فتح، يكون مبدأ لنصرم املستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون هلم نصيب غري 
مستقر، حكمة من اهللا. فإذا كان ذلك { قَالُوا أَلَم نستحوِذْ علَيكُم } أي: نستويل عليكم { 

ومنعهم من  ونمنعكُم من الْمؤمنِني } أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة،
املؤمنني جبميع وجوه املنع يف تفنيدهم وتزهيدهم يف القتال، ومظاهرة األعداء عليهم، وغري ذلك 

  مما هو معروف منهم.
{ فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة } فيجازي املؤمنني ظاهرا وباطنا باجلنة، ويعذب املنافقني 

  )598( اهـ. واملنافقات واملشركني واملشركات

                                         
  أو متعلق ب (جيعل) . - 596
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  (ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى املُؤمنِني سبِيالً)
  :يف معىن هذه اآلية أوجه للعلماءو :يف بياا ما خمتصره - رمحه اهللا - الشنقيطي قال  -

وهذا مروي عن علي بن  ،أن املعىن ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني يوم القيامة سبيال :منها
فاهللا حيكم بينكم يوم { :وابن عباس رضي اهللا عنهم ويشهد له قوله يف أول اآلية ،أيب طالب

وبه قال مجيع  :قال ابن عطية .وهو ظاهر ،]141 \ 4اآلية [ }القيامة ولن جيعل اهللا للكافرين
وضعفه ابن العريب زاعما أن آخر اآلية غري مردود إىل  ،كما نقله عنه القرطيب ،أهل التأويل

  .أوهلا
ميحو به دولة املسلمني ويستأصلهم  ،أن املراد بأنه ال جيعل هلم على املؤمنني سبيال :ومنها

من  -صلى اهللا عليه وسلم  -وغريه عنه » صحيح مسلم«كما ثبت يف  ،ويستبيح بيضتهم
 أال يهلك أميت بسنة بعامة وأال يسلط عليهم وإين سألت ريب« :أنه قال ،)599(حديث ثوبان

وإن اهللا قد أعطاين ألميت ذلك حىت يكون بعضهم  ،فيستبيح بيضتهم ،عدوا من سوى أنفسهم
إنا لننصر { :ويدل هلذا الوجه آيات كثرية كقوله ،)600(»ويسيب بعضهم بعضا ،يهلك بعضا

وكان حقا علينا نصر { :وقوله ،]51 \ 40اآلية [}رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا 
وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف { :وقوله،]47 \ 30[ }املؤمنني

األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد 
  .من اآلياتإىل غري ذلك  ،]55 \ 24[ }خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا

 ،أن املعىن أنه ال جيعل هلم عليهم سبيال إال أن يتواصوا بالباطل وال يتناهوا عن املنكر :ومنها
وما أصابكم من { :كما قال تعاىل ،ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم

  .]30 \ 42[ }مصيبة فبما كسبت أيديكم

                                         
وأبو عبد اهللا أصح وهو ثوبان ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو عبد اهللا وقيل أبو عبد الرمحن  - 599

بن جبدد من أهل السراة والسراة موضع بني مكة واليمن وقيل إنه من محري وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد 
العشرية أصابه سباء فاشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه ومل يزل يكون معه يف السفر واحلضر إىل أن 

  سلم فخرج إىل الشام فرتل الرملة مث انتقل إىل محص فابتىن ا داراً.تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و
وتويف ا سنة أربع ومخسني. كان ثوبان ممن حفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدى ما وعى وروى عنه 

الرحيب ومعدان مجاعة من التابعني منهم جبري بن نفري احلضرمي وأبو إدريس اخلوالين وأبو سالم احلبشي وأبو أمساء 
  )1/65نقالً عن  اإلستيعاب يف معرفة األصحاب لعبد الرب (-بن أيب طلحة وراشد بن سعد وعبد اهللا بن أيب اجلعد.

  باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض -5144 أخرجه مسلم برقم/ - 600

 



 ،وهذا نفيس جدا وهو راجع يف املعىن إىل األول ; ألم منصورون لو أطاعوا :قال ابن العريب
  .والبلية جاءم من قبل أنفسهم يف األمرين

  .فإن وجد فهو خبالف الشرع ،أنه ال جيعل هلم عليهم سبيال شرعا :ومنها
وال { :ويبينه قوله تعاىل ،ولن جيعل هلم عليهم حجة :أي ،أن املراد بالسبيل احلجة :ومنها

وأخذ بعض العلماء من هذه  ،]33 \ 25[}يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا 
  )601( اهـ.والعلم عند اهللا تعاىل ،اآلية الكرمية منع دوام ملك الكافر للعبد املسلم

كُسالَى يراُءونَ الناس وال  إنَّ املُنافقني يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإذَا قَاموا إلَى الصالة قَاموا
  )142يذْكُرونَ اللَّه إالَّ قَليالً (
  )602إعراب مفردات اآلية (

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (املنافقني) اسم إنّ منصوب وعالمة النصب الياء (خيادعون) مضارع 
منفصل  مرفوع والواو فاعل (اهللا) لفظ اجلاللة مفعول به منصوب (الواو) حالية (هو) ضمري

(إذا)  (الواو) عاطفة  (خادع) خرب مرفوع و(هم) ضمري مضاف إليه  مبين يف حمل رفع مبتدأ 
ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط متعلق ب (قاموا) الثاين (قاموا) فعل ماض مبين على 

(كساىل) .. والواو فاعل (إىل الصالة) جار وجمرور متعلق ب (قاموا)، (قاموا) مثل األول .الضم
(يراءون) مضارع مثل خيادعون  حال منصوبة وعالمة النصب الفتحة املقدرة على األلف 
(الناس) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (ال) نافية (يذكرون اهللا) مثل خيادعون اهللا (إال) أداة 

  ذكرا قليال.منصوب أي إال » 603«حصر (قليال) مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته 
  البيان والتفسريروائع 

(مهعادخ ووه ونَ اللَّهعادخي نيقافإنَّ املُن)  
وال شك أن اهللا تعاىل ال خيادع، فإنه العامل  يف بياا ما خمتصره: -رمحه اهللا-ابن كثريقال -

بالسرائر والضمائر، ولكن املنافقني جلهلهم وقلة علمهم وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج 
عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند اهللا، 

                                         
 –شر و التوزيع بريوت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و الن - 601
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م كانوا على وأن أمرهم يروج عنده، كما أخرب عنهم تعاىل أم يوم القيامة حيلفون له: أ
االستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع هلم عنده، فقال تعاىل: { يوم يبعثُهم اللَّه جميعا 

] } [اادلة: فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء أَال إِنهم هم الْكَاذبونَ
18.[  

وقوله: { وهو خادعهم } أي: هو الذي يستدرجهم يف طغيام وضالهلم، وخيذهلم عن احلق 
{ يوم يقُولُ الْمنافقُونَ  والوصول إليه يف الدنيا وكذلك يف يوم القيامة كما قال تعاىل: 

س من نورِكُم قيلَ ارجِعوا وراَءكُم فَالْتمسوا نورا فَضرِب والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِ
 كُنن أَلَم مهونادني .ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس مهنيقَالُوا ب كُمعم

فُسأَن متنفَت كُمنلَكلَى وب بِاللَّه كُمغَرو اللَّه راَء أَمى جتح انِياألم كُمتغَرو متبتارو متصبرتو كُم
الكُموم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نال مةٌ ويدف كُمنذُ مخؤال ي موفَالْي  .وررالْغ  بِئْسو

{ ريصع اهللا به، ومن راءي 15-13احلديد: [ .الْممع سممن س" ] وقد ورد يف احلديث: 
  )605(اهـ.)604راءي اهللا به" (

  وإذَا قَاموا إلَى الصالة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه إالَّ قَليالً)( 
" و " من صفام أم { إِذَا قَاموا إِلَى الصالة }  يف بياا ما نصه:–رمحه اهللا –قال السعدي -
اليت هي أكرب الطاعات العملية { قَاموا كُسالَى } متثاقلني هلا متربمني من فعلها،  -إن قاموا-

والكسل ال يكون إال من فقد الرغبة من قلوم، فلوال أن قلوم فارغة من الرغبة إىل اهللا وإىل 
ميان، مل يصدر منهم الكسل، { يراُءونَ الناس } أي: هذا الذي انطوت ما عنده، عادمة لإل

عليه سرائرهم وهذا مصدر أعماهلم، مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم 
وال خيلصون هللا، فلهذا { ال يذْكُرونَ اللَّه إِال قَليال } المتالء قلوم من الرياء، فإن ذكر اهللا 

  )606( اهـاىل ومالزمته ال يكون إال من مؤمن ممتلئ قلبه مبحبة اهللا وعظمته.تع
أي يصلون مراءاة وهم  ما خمتصره وبتصرف يسري:يف تفسريه  -رمحه اهللا-وزاد القرطيب فقال -

  - رمحه اهللا-مث قالمتكاسلون متثاقلون، ال يرجون ثوابا وال يعتقدون على تركها عقابا. 
  .اهللاوالرياء: إظهار اجلميل لرياه الناس، ال التباع أمر  
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  :وأضاف
مث وصفهم بقلة الذكر عند املراءاة وعند اخلوف. وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذاما ملن أخر 

جيلس أحدهم يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرين  - ثالثا - الصالة: (تلك صالة املنافقني
فقيل: وصفهم ) 607(رين الشيطان قام فنقر أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال) أوعلى ق -الشيطان

بقلة الذكر ألم كانوا ال يذكرون اهللا بقراءة وال تسبيح، وإمنا كانوا يذكرونه بالتكبري. وقيل: 
  وصفه بالقلة الن اهللا تعاىل ال يقبله. وقيل: لعدم اإلخالص فيه. وهنا مسألتان:

اهللا تعاىل يف هذه اآلية صالة املنافقني، وبينها رسوله حممد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،  بني -االوىل 
فمن صلى كصالم وذكر كذكرهم حلق م يف عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعاىل: 

يكون له عذر فيقتصر على  (قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ. الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ). اللهم إال أن
الفرض  حسب ما علمه النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لألعرايب حني رآه أخل بالصالة فقال له: 
(إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث أقرأ ما تيسر معك من القرآن مث 

أسجد حىت تطمئن ساجدا مث أرفع حىت  أركع حىت تطمئن راكعا مث أرفع حىت تعتدل قائما مث
  .)608(تطمئن جالسا مث أفعل ذلك يف صالتك كلها 

  ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه. الركوع والسجود  "وقال:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  :- رمحه اهللا - مث قال

  قيم الرجل صلبه يف الركوع والسجود. ومن بعدهم، يرون أن ي
، أو باإلميانقال ابن العريب: إن من صلى صالة لرياها الناس ويرونه فيها فيشهدون له  -الثانية

أراد طلب املرتلة والظهور لقبول الشهادة وجواز االمامة فليس ذلك بالرياء املنهي عنه، ومل يكن 
يدا للناس وطريقا إىل األكل، فهذه نية ال جتزئ عليه حرج، وإمنا الرياء املعصية أن يظهرها ص

  )609(اهـوعليه اإلعادة.
   

                                         
  باب وقت العصر-441 برقم/ -رمحه اهللا-انظر صحيح أبو داود لأللباين- 607
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  ) 422/  5القاهرة ( –الناشر : دار الكتب املصرية  -لقرآن للقرطيباجلامع ألحكام ا--609

 



  ) 143مذَبذَبِني بين ذَلك ال إلَى هؤالِء وال إلَى هؤالِء ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً (
  )610إعراب مفردات اآلية (

النصب الياء (بني) ظرف مكان منصوب (مذبذبني) حال منصوبة من فاعل يراءون، وعالمة 
(ذا) اسم إشارة مبين يف حمل جر مضاف إليه و(الالم) الم البعد و(الكاف)  متعلق مبذبذبني 
(أوالء) اسم إشارة مبين يف حمل جر  (ها) حرف تنبيه  (إىل) حرف جر  (ال) نافية  للخطاب 

.. (الواو) .هؤالء متعلق مبحذوف حال من ضمري مذبذبني وهو العامل أي ال منسوبني إىل
عاطفة (ال إىل هؤالء) مثل األوىل (الواو) استئنافية (من) اسم شرط جازم مبين يف حمل نصب 
(اهللا) لفظ  (يضلل) مضارع جمزوم فعل الشرط وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني  مفعول به 
اجلاللة فاعل مرفوع (الفاء) رابطة جلواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (جتد) مضارع 
منصوب، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت (الالم) حرف جر و(اهلاء) ضمري يف حمل جر متعلق 

  وهو مفعول به منصوب» 611«حبال من (سبيال) 
  روائع البيان والتفسري

  (مذَبذَبِني بين ذَلك ال إلَى هؤالِء وال إلَى هؤالِء ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً)
{ مذَبذَبِني بين ذَلك } أي: مترددين متحريين بني الكفر واإلميان،  ك-رمحه اهللا -قال البغوي-

{ ال إِلَى هؤالِء وال إِلَى هؤالِء } أي: ليسوا من املؤمنني فيجب هلم ما جيب للمؤمنني، وليسوا 
  )612( .اهـمن الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار

{ ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيال } أي: ومن صرفه  :-رمحه اهللا - كثريابن  وأضاف—
عن طريق اهلدى { فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا } فإنه: { من يضللْ اللَّه فَال هادي لَه } واملنافقون 

مما هم فيه، فإنه تعاىل ال معقّب  الذين أضلهم عن سبيل النجاة فال هادي هلم، وال منقذ هلم
  )613(اهـحلكمه، وال يسأل عما يفعل وهم يسألون.

ه علَيكُم يا أَيها الَذين آمنوا ال تتخذُوا الكَافرِين أَولياَء من دون املُؤمنِني أَترِيدونَ أَن تجعلُوا للَّ
  ) 144سلْطَاناً مبِيناً (

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -610

  )216/  5دمشق( –اإلميان 
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  )614مفردات اآلية (إعراب 
، (ال) ناهية جازمة (تتخذوا) مضارع جمزوم وعالمة اجلزم »615«(يأيها الذين آمنوا) مر إعراا 

.. والواو فاعل (الكافرين) مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء (أولياء) .حذف النون
ف إليه ، (املؤمنني) مضا»616«مفعول به ثان منصوب (من دون) جار وجمرور متعلق بأولياء 

.. والواو .جمرور وعالمة اجلر الياء (اهلمزة) لالستفهام اإلنكاري (تريدون) مضارع مرفوع
.. .فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (جتعلوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون

  والواو فاعل.
  واملصدر املؤول (أن جتعلوا) يف حمل نصب مفعول به عامله تريدون.

  علق مبحذوف مفعول به ثان لفعل جتعلوا(للّه) جار وجمرور مت
نعت  -»617«(على) حرف جر و(كم) ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف حال من (سلطانا) 

  (سلطانا) مفعول به منصوب (مبينا) نعت منصوب. - تقدم على املنعوت
  روائع البيان والتفسري

لُوا لعجونَ أَن ترِيدأَت نِنيماملُؤ ونن داَء ميلأَو رِينذُوا الكَافختوا ال تنآم ينا الَذها أَيي) كُملَيع لَّه
  سلْطَاناً مبِيناً )

وهذا ي من اهللا عباده املؤمنني أن يتخلَّقوا :يف بياا إمجاالً- رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -
املنافقني، الذين يتخذون الكافرين أولياَء من دون املؤمنني، فيكونوا مثلهم يف ركوب ما بأخالق 

  اهم عنه من مواالة أعدائه.
 يقول هلم جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله، ال توالوا الكفَّار فتؤازروهم من دون أهل
ملَّتكم ودينكم من املؤمنني، فتكونوا كمن أوجبت له النار من املنافقني. مث قال جل ثناؤه: 
متوعدا من اختذ منهم الكافرين أولياء من دون املؤمنني، إن هو مل يرتدع عن مواالته، ويرتجر 

م بتبشريهم عن مخالَّته أن يلحقه بأهل واليتهم من املنافقني الذين أمر نبيه صلى اهللا عليه وسل
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  ) 217/ 5مشق(د –اإلميان 
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بأن هلم عذابا أليما:"أتريدون"، أيها املتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ممن قد آمن يب 
وبرسويل"أن جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا"، يقول: حجة، (باختاذكم الكافرين أولياء من دون 

تهم، وأخربكم مبحلّهم املؤمنني، فتستوجبوا منه ما استوجبه أهلُ النفاق الذين وصف لكم صف
عنده "مبينا"، يعين: يبني عن صحتها وحقيقتها. يقول: ال تعرضوا لغضب اهللا، بإجيابكم احلجة 

  )618(اهـعلى أنفسكم يف تقدمكم على ما اكم ربكم من مواالة أعدائه وأهلِ الكفر به.
  )145د لَهم نصرياً (إنَّ املُنافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ ولَن تجِ

  )619إعراب مفردات اآلية (
، (يف الدرك) جار وجمرور متعلق خبرب إنّ (األسفل) نعت للدرك »620«(إنّ املنافقني) كالسابقة 

جمرور مثله (من النار) جار وجمرور متعلق حبال من الدرك (الواو) عاطفة (لن جتد هلم نصريا) 
  ».621«مثل لن جتد له سبيال 

  البيان والتفسريروائع 
  (إنَّ املُنافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصرياً)

خيرب تعاىل عن مآل املنافقني أم يف أسفل الدركات من العذاب،  :قال السعدي يف تفسريها-
وأشر احلاالت من العقاب. فهم حتت سائر الكفار ألم شاركوهم بالكفر باهللا ومعاداة رسله، 
وزادوا عليهم املكر واخلديعة والتمكن من كثري من أنواع العداوة للمؤمنني، على وجه ال يشعر 

ذلك جريان أحكام اإلسالم عليهم، واستحقاق ما ال يستحقونه، به وال حيس. ورتبوا على 
فبذلك وحنوه استحقوا أشد العذاب، وليس هلم منقذ من عذابه وال ناصر يدفع عنهم بعض 

  )622( اهـعقابه، وهذا عام لكل منافق إال من من اهللا عليهم بالتوبة من السيئات.
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 وا واعلَحوا وأَصابت ينإالَّ الَذ تؤي فووس نِنيماملُؤ عم كلَئفَأُو لَّهل مهينوا دلَصوأَخ وا بِاللَّهمصت

  ) 146اللَّه املُؤمنِني أَجراً عظيماً (
  )623إعراب مفردات اآلية (

(إال) أداة استثناء (الذين) اسم موصول مبين يف حمل نصب على االستثناء املنقطع (تابوا) فعل 
.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (أصلحوا) مثل تابوا (الواو) عاطفة .مبين على الضمماض 

(اعتصموا) مثل تابوا (باهللا) جار وجمرور متعلق ب (اعتصموا)، (الواو) عاطفة (أخلصوا) مثل 
تابوا (دين) مفعول به منصوب و(هم) ضمري مضاف إليه (هللا) مثل باهللا متعلق ب (أخلصوا)، 

(أولئك) اسم  - أو زائدة للربط ملا يف الكالم من معىن الشرط املتعلق بالذين -افية(الفاء) استئن
.. و(الكاف) للخطاب (مع) ظرف مكان منصوب متعلق خبرب .إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ

املبتدأ (املؤمنني) مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء (الواو) عاطفة (سوف) حرف استقبال، 
، (اهللا) لفظ اجلاللة فاعل »624«فوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء (يؤيت) مضارع مر

(أجرا) مفعول به ثان منصوب  (املؤمنني) مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء  مرفوع 
  (عظيما) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسري
 وا بِاللَّهمصتوا واعلَحوا وأَصابت ينإالَّ الَذ) تؤي فووس نِنيماملُؤ عم كلَئفَأُو لَّهل مهينوا دلَصوأَخ

  اللَّه املُؤمنِني أَجراً عظيماً)
وهذا استثناء من اهللا جل ثناؤه، استثىن التائبني  :ما خمتصره-رمحه اهللا - قال أبو جعفر الطربي -

وتربءوا من اآلهلة واألنداد، وصدقوا رسوله، من نفاقهم إذا أصلحوا، وأخلصوا الدين هللا وحده، 
أن يكونوا مع املصرين على نِفاقهم حىت توافيهم مناياهم يف اآلخرة،  وأن يدخلوا مداخلهم من 

مع املؤمنني حملَّ الكرامة، ويسكنهم معهم مساكنهم يف  جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن يحلَّهم
  اجلنة. 
إال اإلقرار  احلق، وآبوااآلية: "إال الذين تابوا"، أي: راجعوا : فتأويل -رمحه اهللا- مث قال

بوحدانية اهللا وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم "وأصلحوا"، يعين: وأصلحوا 
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  / ) 5دمشق( –اإلميان 
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أعماهلم، فعملوا مبا أمرهم اهللا به، وأدوا فرائضه، وانتهوا عما اهم عنه، وانزجروا عن معاصيه 
  )625(اهـيقول: ومتسكوا بعهد اهللا."واعتصموا باهللا"، 

{ وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِني أَجرا عظيما } ال يعلم كنهه  :- رمحه اهللا -سعديوأضاف ال-
إال اهللا، مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص 

وأَصلَحوا } ألن االعتصام واإلخالص االعتصام واإلخالص بالذكر، مع دخوهلما يف قوله: { 
من مجلة اإلصالح، لشدة احلاجة إليهما خصوصا يف هذا املقام احلرج الذي ميكن من القلوب 
النفاق، فال يزيله إال شدة االعتصام باهللا، ودوام اللجأ واالفتقار إليه يف دفعه، وكون اإلخالص 

قف األعمال الظاهرة والباطنة عليهما، ولشدة منافيا كل املنافاة للنفاق، فذكرمها لفضلهما وتو
  احلاجة يف هذا املقام إليهما.

وتأمل كيف ملا ذكر أن هؤالء مع املؤمنني مل يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق 
 يزل مل-فيهم. بل قال: { وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِني أَجرا عظيما } ألن هذه القاعدة الشريفة 

اهللا يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق يف بعض اجلزئيات، وأراد أن يرتب  عليه ثوابا أو عقابا 
وكان ذلك مشتركًا بينه وبني اجلنس الداخل فيه، رتب الثواب يف مقابلة احلكم العام الذي 

أسرار  تندرج حتته تلك القضية وغريها، ولئال يتوهم اختصاص احلكم باألمر اجلزئي، فهذا من
  )626( اهـالقرآن البديعة، فالتائب من املنافقني مع املؤمنني وله ثوام.

  ) 147ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إن شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللَّه شاكراً عليماً (
  )627إعراب مفردات اآلية (

(ما) اسم استفهام مبين يف حمل نصب مفعول به (يفعل) مضارع مرفوع (اهللا) لفظ اجلاللة فاعل 
شرط مرفوع (بعذاب) جار وجمرور متعلق ب (يفعل)، و(كم) ضمري مضاف إليه (إن) حرف 

.. (ومت) ضمري فاعل .جازم (شكرمت) فعل ماض مبين على السكون يف حمل جزم فعل الشرط
  (آمنتم) مثل شكرمت.(الواو) عاطفة 

                                         
 9الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -625

/340  /10746 ( 
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -626

/211  (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف : -627

  )219/  5دمشق( –اإلميان 

 



(الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (اهللا) لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع (شاكرا) خرب 
  كان منصوب (عليما) خرب ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسري
ش وكَانَ اللَّه منتوآم متكَرإن ش ذَابِكُمبِع لُ اللَّهفْعا ييماً)(ملراً عاك  

مث أخرب تعاىل عن كمال غناه وسعة حلمه  :يف بياا إمجاالً ما نصه -رمحه اهللا -السعديقال  -
ورمحته وإحسانه فقال: { ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم } واحلال أن اهللا شاكر 

وواسع اإلحسان.  عليم. يعطي املتحملني ألجله األثقال، الدائبني يف األعمال، جزيل الثواب
  ومن ترك شيئًا هللا أعطاه اهللا خريا منه.

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من إخالص وصدق، وضد ذلك. 
وهو يريد منكم التوبة واإلنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه ال 

  بل العاصي ال يضر إال نفسه، كما أن عمل املطيع لنفسه.يتشفى بعذابكم، وال ينتفع بعقابكم، 
والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة اهللا، وثناء اللسان على املشكور، وعمل اجلوارح 

  )628( بطاعته وأن ال يستعني بنعمه على معاصيه.اهـ
  

  مت حبمد اهللا اجلزء اخلامس
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