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 تفسري سورة األنعام
 فضائل السورة

يب السادسة يف ترت وهي السورة مائة ومخس وستون آيةآياهتا وعدد  لامن السور الطو سورة األنعام  مكية و 
فها خوف سوالثابت يف فضائلها أهنا كشفت جهل العرب وضالهلم عن الفطرة السوية عندما قتلوا أوالدهم املصحف 

 قال :-رضي هللا عنهما  -حديث ابن عباس  كما ثبت من  اإلمالق
لذين قتلوا خسر اإذا سرك أن تعلم جهل العرب ، فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة يف سورة األنعام : } قد  "

  .(1{")أوالدهم سفها بغري علم { إىل قوله } قد ضلوا وما كانوا مهتدين
باحلمد هلل -جلعز و –وهي من السور اخلمس اليت تبدأ يف القرآن باحلمد، وسور القرآن اليت بدأها اخلالق 

 هي: الفاحتة، واألنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر .
وهي سورة عظيمة وكل ما يف القرآن عظيم وجاءت مشتملة على دالئل التوحيد والعدل والنبوة واملعاد  

 وإبطال مذاهب املبطلني وغري ذلك.
: قال العلماء: هذه السورة أصل يف حماجة املشركني وغريهم من املبتدعني ومن  -رمحه هللا-قال القرطيب

مجلة واحدة ألهنا يف معىن واحد من احلجة وإن تصرف ذلك كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزاهلا 
 (2بوجوه كثرية وعليها بىن املتكلمون أصول الدين. اهـ)

قلت: ونزوهلا مجلة واحدة يف مكة ذكرت يف كثري من التفاسري كمعامل التنزيل للبغوي وتفسري ابن كثري و 
احدي وغريهم وهي الشك من فضائل والوسيط للو  -كما ذكر أنفا  -واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب

سورة األنعام أن صح احلديث بذلك ولكن كل الروايات يف نزوهلا مجلة واحدة مشكوك يف صحتها وكذلك  
كل األحاديث واآلثار الواردة يف فضلها عموما  ضعيفة وال ختلو من العلل رغم شهرهتا وليس كل مشهور 

 بصحيح قطعا  وسوف نبينها يف السطور التالية.
وننبه ألمر آخر مشهور خبصوص هذه السورة فقد ورد أن سورة األنعام مكية كلها عدا بعض السور  
املدنية فقيل عدا ست آيات وقيل عدا ثالث آيات وقيل عدا آيتني وذكروا يف ذلك أحاديث وآثار بأسانيد 

 فيها من العلل ما يقدح بصحتها.

                                           
 بَاب َجْهِل اْلَعَربِ  -(3222 أخرجه البخاري )برقم/- 1
 (  2/383)  القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اجلامع-2
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لك ا كلها مكية عدا ست آيات مدنية وذكروا يف ذوأكثر ما قيل يف ذلك واشتهر يف كتب التفاسري أهن
حديثا  ال خيلو من الضعف وال يصح قول إال بدليل صحيح ونذكر هنا هذا احلديث كما جاء يف كتب 

والتحذير  كمثال ونبني ما فيه من علة تقدح بصحته من باب اإلحاطة-رمحه هللا-التفاسري كتفسري البغوي
 وهللا تعايل أعلم وأحكم.

عن ابن عباس رضي هللا عنهما: نزلت سورة  (4)عن أيب صاحل (3ما نصه: وقال الكليب)-ه هللارمح-قال
األنعام مبكة، إال قوله: "وما قدروا هللا حق قدره"، إىل آخر ثالث آيات، وقوله تعاىل: "قل تعالوا أتل"، 

 (5إىل قوله: "لعلكم تتقون"، فهذه الست آيات مدنيات.اهـ  )
 -رمحه هللا-وقال الذهيب (.123/ 8ضعيف، ال حيتّج خبربه ) انظر السنن الكربى: ا قلت: وأبو صاحل هذ

-، ومجاعة.-رمحهما هللا-(7(، وابن معني)2،وحممد بن السائب الكليب: كذبه زائدة)أبو صاحل ضعيف 
                                           

، أبو النضر حممد بن السائب بن بشر الكليب، املفسر. وكان أيضا رأسا يف الكليب حممد بن السائب بن بشر العالمة، األخباري - 3
األنساب، إال أنه شيعي، مرتوك احلديث. يروي عنه: ولده؛ هشام، وطائفة. أخذ عن: أيب صاحل، وجرير، والفرزدق، ومجاعة. وكان الثوري 

 (2/248انظر سري أعالم النبالء للذهيب )-ائة.يروي عنه، ويدلسه، فيقول: حدثنا أبو النضر . تويف: سنة ست وأربعني وم
أبو صاحل باذام ويقال: باذان. حدث عن: موالته؛ أم هانئ، وأخيها؛ علي، وأيب هريرة، وابن عباس. حدث عنه: أبو قالبة، واألعمش،  - 4

ال ، وهو آخر من روى عنه. قوالسدي، وحممد بن السائب الكليب، وحممد بن سوقة، ومالك بن مغول، وسفيان الثوري، وعمار بن حممد
حيىي بن معني: ليس به بأس، وإذا حدث عنه الكليب، فليس بشيء. وقال حيىي القطان: مل أر أحدا من أصحابنا تركه. وقال ابن عدي: 

ي ال يقول: ئعامة ما يرويه تفسري، قل ما له من املسند. وقال النسائي: ليس بثقة. كذا عندي، وصوابه: بقوي، فكأهنا تصحفت، فإن النسا
النبالء للذهيب  انظر سري أعالم -ليس بثقة يف رجل خمرج يف كتابه، وهذا الرجل من طبقة السمان، لكنه عاش بعده حنوا من عشرين سنة.

(5/37.) 
 (   125/ 3الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -5
مام، الثبت، احلافظ، أبو الصلت الثقفي، الكويف. وقال أبو أسامة: حدثنا زائدة، وكان من زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي اإل - 6

أصدق الناس وأبرهم. وقال أبو داود: حدثنا زائدة، وكان ال حيدث قدريا، وال صاحب بدعة يعرفه. وروى: صاحل بن علي اهلامشي، عن 
: ، وزهري، وزائدة. وقال أبو زرعة: صدوق، من أهل العلم. وقال أبو حامت  أمحد بن حنبل: املتثبتون يف احلديث أربعة: سفيان  ، وشعبة

ثقة، صاحب سنة، هو أحب إيل من أيب عوانة، وأحفظ من شريك وأيب بكر بن عياش. وقال مطني: مات يف أرض الروم، عام غزا 
تني، أو س ام غزا احلسن بن قحطبة  ، سنةستني، أو إحدى وستني ومائة وقال مطني: مات يف أرض الروم، ع احلسن بن قحطبة  ، سنة

 (7/375نقال  عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا  )-إحدى وستني ومائة. .
حيىي بن معني أبو زكريا املري موالهم هو: اإلمام، احلافظ، اجلهبذ، شيخ احملدثني، أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن  - 7

بسطام. وقيل: اسم جده: غياث بن زياد بن عون بن بسطام الغطفاين، مث املري موالهم، البغدادي، أحد األعالم. قال أمحد بن زهري: 
ال: لعلم وهو ابن عشرين سنة. قال عبد الرمحن بن أيب حامت: سئل أيب عن حيىي، فق ان ومخسني ومائة. قلت: وكتبولد حيىي يف سنة مث

إمام. وقال النسائي: أبو زكريا أحد األئمة يف احلديث، ثقة، مأمون. قلت: وقد ارحتل وهو ابن ست ومخسني سنة إىل مصر والشام، ولقي: 
صلى هللا -كاتب الليث، ومسعوا إذ ذاك هبذه البالد. قال عباس الدوري: مات، فحمل على أعواد النيب أبا مسهر، وسعيد بن أيب مرمي، و 

نبالء سري أعالم ال نقال  عن ا-صلى هللا عليه وسلم-ونودي بني يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول هللا  -عليه وسلم
 (11/71خمتصرا )
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اَر ُقْطِنّ ،وقد  .(3725انظر ديوان الضعفاء واملرتوكني)برقم/  « املرتوكنيالضعفاء و »يف  -رمحه هللا -ذكره الدَّ
/ 11، وأيض ا هو القائل: كلَّما حدثت عن أيب صاحل فهو كذب )انظر السنن الكربى: ( 428)برقم/
(: مذهبه يف الدين، ووضوح 9(، ليس بثقة، وال يكتب حديثه. وقال أبو حامت بن حبان)8وقال النسائي)( 291

من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفه، فالكليب يروي عن أيب صاحل عن ابن عباس التفسري، وأبو صاحل  الكذب فيه أظهر
وحني البن حبان انظر اجملر -مل ير ابن عباس، وال مسع منه شيئا، وال مسع الكليب من أيب صاحل إال احلرف بعد احلرف.

(2  /253.) 
روحني وجدناها ال ختلوا أسانيدها من الضعفاء واجمل وهذا كله يقدح يف صحة احلديث قطعا  وكل طرق روايته

هذا وقد ورد يف فضل سورة األنعام أحاديث وأثار منتشرة ومشهورة بني الناس ويف كثري من كتب التفاسري 
إال من صان تفسريه من مثل هذه االحاديث املشكوك يف صحتها واليت ال يطمئن هلا القلب ويرجح 

 عفاء وجمروحني، ونبني بعضها هنا يف السطور التالية بأقوال أهل احلديثصحتها ملا يف أسانيدها من ض
تحذير منها لل من حيث العدالة والضبط من خالل كتبهم املعتمدة على أحوال الرواةمن علمائنا الثقات 

 وهللا املستعان وعليه التكالن.
 تنبيهات هامة:

يقدح يف و  وأثار عن الصحابة فضلها أحاديثكما ذكرت أنفا  سورة األنعام من السور اليت انتشرت يف 
صحتها بعض الرواة يف أسانيدها رغم شهرهتا ووجودها يف تفاسري جليلة كالقرطيب وابن كثري والبغوي 

بعضها هنا مع بيان حال الرواة من حيث العدالة والضبط وغري ذلك من أقوال علمائنا  وغريهم كثري وأذكر
 :الثقات وهللا املستعان

                                           
النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر النسائي، احلافظ؛ كان إمام أهل عصره يف احلديث، وله  - 8

كتاب السنن، وسكن مبصر وانتشرت هبا تصانيفه، وأخذ عنه الناس. وقال احلافظ أبو احلسن الدارقطن: ملا امتحن النسائي بدمشق، قال: 
وفيات األعيان -مل إليها فتويف هبا، وهو مدفون بني الصفا واملروة. وكانت وفاته يف شعبان من سنة ثالث وثلثمائة.امحلوين إىل مكة، فح

  (1/77البن خلكان)
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حامت بن حبان البسىت التميمى احلافظ اجلليل اإلمام صاحب التصانيف  - 9

م واجلرح والتعديل والثقات وغري ذلك وحفاظ اآلثار عاملا بالطب والنجوم وفنون العلم ألف املسند الصحيح والتاريخ األنواع والتقاسي
والضعفاء وفقه الناس بسمرقند وقال احلاكم كان من أوعية العلم ىف الفقه واللغة واحلديث والوعظ ومن عقالء الرجال وقال اخلطيب كان 

سمعاىن كان أبو حامت إمام عصره رحل فيما بني الشاش واإلسكندرية توىف ليلة اجلمعة لثمان بقني من شوال ثقة نبيال فهما وقال ابن ال
 (3/131للسبكي خمتصرا  ) طبقات الشافعية الكربىانظر -سنة أربع ومخسني وثالمثائة رمحه هللا
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قال: نزلت سورة األنعام مبكة ليال مجلة، حوهلا سبعون ألف ملك -رضي هللا عنهما-ن عباسبأثر ا-1
 (11جيأرون حوهلا بالتسبيح")

حديث" أنزلت على سورة األنعام مجلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك هلم زجل بالتسبيح والتحميد، -2
نعام يوما ملك بعدد كل آية من سورة األفمن قرأ األنعام صلى هللا عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف 

 (11وليلة.".)
َلهُ وَ  -3 ُعوَن أَْلَف َمَلٍك لَيـْ  (12نـََهارَُه")حديث ُرِوَي َمْرُفوع ا: "َمْن قـََرأَ ُسورََة اأْلَنـَْعاِم ُيَصلِّي َعَلْيِه أُولَِئَك السَّبـْ
قالت:" نزلت سورة األنعام على النيب صلى هللا عليه وآله  -رضي هللا عنها  -(13أمساء بنت يزيد)أثر -4

وسلم مجلة، وأنا آخذة بزمام ناقة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، أن كادت من ثقلها لتكسر عظام 
 (14الناقة")

                                           
( وابن الضريس في 921فضائل القرآن )ص ورواه أبو عبيد في  ( 12/215أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) - 10

من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد به، وفي إسناده علي بن زيد وهو  كلهم (951فضائل القرآن )ص 
عند ابن حجر وقال الدار قطىن : ال يزال عندى فيه لني. وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أمحد: ليس بشيء. وكان ابن عيينة  ضعيف
 (.442- 32/445 الكمال) هتذيب و (3/127)لسان امليزان للذهيب) انظر-يضعفه 
 يف نعيم وأبو ،(1/145 )والصغري (2/292 )األوسط معجمه يف والطرباين متهم بالكذب، وهو عصمة أبو الثعليب بسنده وفيه رواه- 11
 وقال ن حجر،الب "التهذيب تقريب" يف كما مرتوك وهو البصري، الصفار باب بن عطية بن يوسف إسناده ويف ،(3/44 )األولياء حلية
 الصحيحة، األسانيدب املوضوعة املتون ويلزق األخبار يقلب: "حبان ابن وقال احلديث، منكر: البخاري وقال بشيء، ليس: معني بن حيىي
 ." به االحتجاج جيوز وال

ارَ وأضاف كما ذكرنا أنفا    أخرجه الثعليب من حديث أيب بن كعب. وفيه: أبو عصمة، وهو متهم بالكذب - 12 وقال ابن  : مرتوكُقْطِنّ  الدَّ
 وترك حديثه.. قد ذكر باالختالق(4/552حجر يف امليزان )

 ه[ 71 - 21أمساء بنت يزيد بن السكن، أم عامر، ويقال: أم سلمة، األنصارية األشهلية. ]الوفاة: - 13
وقتلت بعمود خبائها يوم الريموك تسعة من الروم، وسكنت دمشق. روى عنها بايعت النيب صلى هللا عليه وسلم، وروت مجلة أحاديث، 

شهر بن حوشب، وجماهد، وموالها مهاجر، وابن أخيها حممود بن عمرو، وإسحاق بن راشد. قال عبد بن محيد: أمساء بنت يزيد هي أم 
 وي أهنا شهدت احلديبية، وبايعت يومئذ.سلمة األنصارية. قلت: وقرب أم سلمة بباب الصغري، وهي إن شاء هللا هذه، وقد ر 

تاريخ انظر -وروى حممد بن مهاجر وأخوه عمرو عن أبيهما، عن أمساء بنت يزيد بنت عم معاذ بن جبل، قالت: قتلت يوم الريموك تسعة.
 (2/221للذهيب ) اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم

( : " فيه شهر بن 7/21طريق قبيصة عن سفيان به. وقال اهليثمي يف اجملمع )( من 24/178رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) - 14
حوشب وهو ضعيف ،وقال عنه ابن حجر  صدوق كثري اإلرسال و األوهام وقال موسى بن هارون: شهر بن حوشب ضعيف انظر 

 (355/ 1(، و تقريب الّتهذيب: )383/ 4( ،واجلرح والّتعديل:) 22/ 1)السنن الكربى: 
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ورَُة اأْلَنـَْعاِم َمَعَها َوَسلََّم: " نـََزَلْت سُ  ( قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ 15حديث أََنِس ْبِن َماِلٍك)-5
ُ َموِْكٌب ِمَن اْلَماَلِئَكِة، َسد َما بـَنْيَ اخلَاِفَقني هَلُْم َزَجل بِالتَّْسِبيِح َواأْلَْرُض هِبِْم تـَْرَتّج "، َوَرُسولُ   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (12يِم، ُسْبَحاَن اَّللَِّ اْلَعِظيِم ")َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ُسْبَحاَن اَّللَِّ اْلَعظِ 
: " نـََزَلْت َعَلّي ُسورَُة اأْلَنـَْعاِم مُجَْلة  َواِحَدة ، وَشيـََّعها َسبـُْعو -2 َن أَْلف ا حديث اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ

 (17ِمَن اْلَماَلِئَكِة، هَلُْم َزَجٌل بِالتَّْسِبيِح َوالتَّْحِميِد ")
 أحاديث وأثار أخري كاليت ذكرناها ولكن نكتفي مبا بيناه  هنا للتحذير منها.وهناك 

يف فضل سورة األنعام من أحاديث وأثار ال ختلوا أسانيدها من الضعفاء  واحلاصل أن كل ما ورد 
كتب الصحاح وحنن حنذر منها رغم شهرهتا وانتشارها يف بيان فضائل سورة ومل تذكر يف  واجملروحني 

 وهللا تعايل أعلم وأحكم.األنعام 
 أسباب النزول:

 .وسنذكرها حسب موقعها يف اآليات وهللا املستعان
 

 ( {1ْم يـَْعِدُلوَن )}احلَْْمُد َّللَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّ 
 (18إعراب مفردات اآلية )

)احلمد( مبتدأ مرفوع )هلل( جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف خرب )الذي( اسم موصول مبّن يف حمّل جّر نعت 
للفظ اجلاللة )خلق( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الّسموات( مفعول به منصوب وعالمة 

ة )جعل( مثل النصب الكسرة )الواو( عاطفة )األرض( معطوف على السموات منصوب )الواو( عاطف
خلق )الظلمات( مثل السموات )الواو( عاطفة )النور( معطوف على الظلمات منصوب )مّث( حرف 

                                           
و أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام من بن النجار أنصاري، خدم النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني،  ه  - 15

كنيته أبو محزة، كان له يوم قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، املدينة عشر سنني، عاش مائة سنة وسنتني، قيل: تويف سنة ثالث 
آخر من تويف بالبصرة من الصحابة، دعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بكثرة املال والولد ، وتسعني، هو  وتسعني، وقيل: إحدى

لف الصاحلني سري الس- فكانت خنالته حتمل يف السنة مرتني، وولد له من صلبه مثانون ولدا: مثان وسبعون ذكرا، وحفصة، وأم عمرو.
 (1/274)ن حممد األصبهاينإلمساعيل ب

رواه الطرباين عن شيخه حممد بن عبد هللا بن عرس عن أمحد « اجملمع»( وقال اهليثمي يف 5/322رواه البيهقي يف شعب اإلميان) - 12
 ( 7/21انظر: )جممع الزوائد( )-بن حممد الساملي، ومل أعرفهما، وبقية رجاله ثقات اهـ

وفيه من طريق إبراهيم بن نائلة، ( 3/44أبو نعيم يف احللية ) ( و3312ورواه الطرباين يف املعجم األوسط برقم ) - 17
("وسئل حيىي بن معني عن يوسف بن عطية فقال 5/452يف اللسان)يوسف بن عطية الصفار وهو جممع على ضعفه كما قال ابن حجر 

 -(8/481انظر الكامل يف ضعفاء الرجال )-احلديث.ليس بشيء، وقال النسائي يوسف بن عطية بصري مرتوك 
 (7/77دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -18
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عطف للرتاخي واالستبعاد )الذين( موصول مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )كفروا( فعل ماض مبّن على الضّم.. 
، و )هم( ضمري مضاف « 19»والواو ضمري يف حمّل رفع فاعل )برّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )كفروا( 
 إليه )يعدلون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 ْم يـَْعِدُلوَن { }احلَْْمُد َّللَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّ 

ا نفسه الكرمية، وحامدا هلا ع يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا–قال ابن كثري - لى خلقه يقول هللا تعاىل مادح 
السموات واألرض قرار ا لعباده، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده يف ليلهم وهنارهم، فجمع لفظ 

[، 48نِي َوالشََّماِئِل { ]النحل: "الظلمات" ووحَّد لفظ  "النور"؛ لكونه أشرف، كما قال } َعِن اْلَيمِ 
ا فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرَّقَ   ِبُكْم َعْن وكما قال  يف آخر هذه السورة } َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيم 

 [.153َسِبيِلِه { ]األنعام: 
علوا معه شريك ا ومع هذا كله كفر به بعض عباده، وج وقوله: } مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم يـَْعِدُلوَن { أي:

ا، تعاىل عن ذلك علو ا كبري ا.  (21)اهـوعدال واختذوا له صاحبة  وولد 
 وزاد السعدي يف بياهنا ما نصه:-

هذا إخبار عن محده والثناء عليه بصفات الكمال، ونعوت العظمة واجلالل عموما، وعلى هذه املذكورات 
ى خلقه السماوات واألرض، الدالة على كمال قدرته، وسعة علمه ورمحته، خصوصا. فحمد نفسه عل

وعموم حكمته وانفراده باخللق والتدبري، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي من ذلك،  
كالليل والنهار، والشمس والقمر. واملعنوي، كظلمات اجلهل، والشك، والشرك، واملعصية، والغفلة، ونور 

ميان، واليقني، والطاعة، وهذا كله، يدل داللة قاطعة أنه تعاىل، هو املستحق للعبادة، وإخالص العلم واإل
وهنم الدين له، ومع هذا الدليل ووضوح الربهان } مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم يـَْعِدُلوَن { أي يعدلون به سواه، يسو 

كل    شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون منبه يف العبادة والتعظيم، مع أهنم مل يساووا هللا يف
 (21اهـ  ) وجه.

 ({2}ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي مُثَّ َقَضى َأَجال  َوَأَجٌل ُمَسمًّى ِعْنَدُه مُثَّ أَنـُْتْم ََتْتَـُروَن )
 (22إعراب مفردات اآلية )

                                           
 جيوز تعليقه ب )يعدلون( وهو مبعىن التسوية فمفعوله حمذوف.. أّما يف التعليق أعاله فهو الزم أي مييلون عنه. - 19
 ( 3/238الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -ن كثريتفسري القرآن العظيم الب -21
 (  251/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -21
 (7/81دمشق) –ان هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلمي1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -22
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« 23»)خلقكم( مثل خلق السموات )هو( ضمري منفصل مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )الذي( موصول خرب 
، )مّث( حرف عطف )قضى( فعل ماض مبّن على « 24»، )من طني( جاّر وجمرور متعّلق ب )خلق( 

الفتح املقّدر على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أجال( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة 
رفع الضّمة املقّدرة على األلف )عند( ، )مسّمى( نعت ألجل مرفوع وعالمة ال« 25»)أجل( مبتدأ مرفوع 

ظرف مكان منصوب متعّلق مبحذوف خرب و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )مّث( حرف عطف )أنتم( ضمري 
 « .22»منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )َترتون( مثل يعدلون 

 روائع البيان والتفسري
  {ُمَسمًّى ِعْنَدُه مُثَّ أَنـُْتْم ََتْتَـُرونَ  }ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي مُثَّ َقَضى َأَجال  َوَأَجلٌ 

  :رمحه هللا يف بياهنا إمجاال  ما نصه-قال السعدي-
} ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي { وذلك خبلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السالم. } مُثَّ َقَضى َأَجال { أي: 

ُلوَُكْم وَتتحنون، وتبتلون مبا يرسل إليكم به رسلضرب ملدة إقامتكم يف هذه الدار أجال تتمتعون به  ه. } لَِيبـْ
أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال { ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. } َوَأَجٌل ُمَسمًّى ِعْنَدُه { وهي: الدار اآلخرة، 

 اليت ينتقل العباد إليها من هذه الدار، فيجازيهم بأعماهلم من خري وشر.
البيان التام وقطع احلجة } أَنـُْتْم ََتْتَـُروَن { أي: تشكون يف وعد اللهو ووعيده، ووقوع } مُثَّ { مع هذا 
 (27) اهـاجلزاء يوم القيامة.

وزاد ابن العثيمني بيانا  لقوله تعايل: }وأجل مسمى عنده { فقال: مسمى أي معلوم عند هللا وهنا -
ضى بالتناقض وجهه أن األول منصوب قاألفضل أن تقف مث قضى أجال وال تصل ألن الوصل قد يشعر 

أجال والثاين مرفوع واحلكم أيضا خمتلف }وأجل مسمى عنده { عند هللا وهو قيام الساعة فإن هذا مما 
خيتص هللا به عز وجل قال هللا تعاىل } يسألك الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند هللا{ وقال تعاىل } 

ا علمها عند ريب { هذا عند هللا ال أحد يعلمه وال أحد يعلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمن
عن انقضائه أما األجل األول فنحن نعرف انقضاءه إذا وجدنا الرجل أنشأه هللا مث أماته انقضى األجل أم 
ال ؟ قضى هللا أجله وعرفناه لكن األجل املسمى املعلوم عند هللا عز وجل خيتص هللا بعلمه مث أي بعد أن 

أنكم خلقتم من طني وأن اآلجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غري معلوم بعد هذا َترتون  عرفتم
                                           

 يف اآلية السابقة. - 23
 ويف الكالم حذف مضاف أي خلق أصلكم من طني ... وجيوز تعليقه حبال من املقّدر.- 24
 جاز جعل النكرة مبتدأ ألهنا وصفت. - 25
 يف اآلية السابقة. - 22
 (  251/ 1مؤسسة الرسالة) الناشر :  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -27
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واالمرتاء هو الشك أي تشكون يف البعض فانظر اآلن كيف ذكر يف اآليات األوىل شرك هؤالء برهبم يعن 
 الكفار مث ذلك نوعا آخر وهو الكفر باليوم اآلخر ألن الشك مبا جيب فيه اليقني كفر .

 من فوائد اآلية ما يلي: -رمحه هللا  -أضافو  -
َها َخَلْقَناُكْم  اإلشارة إىل أصل بن آدم وأهنم من الطني والطني من أين ؟ من األرض وقد قال هللا تعاىل } ِمنـْ

َها خُنْرُِجُكْم تَارَة  ُأْخَرى {  (55)طه/-َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ
بني قول هللا عز وجل } ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال {وقوله فإن قال قائل ما اجلمع بني هذه اآلية و  

تعاىل } خلقكم من تراب { فاجلمع بينهما سهل وذلك أن أصل بن آدم تراب صب عليه املاء فصار 
طينا بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصاال ألنه يسود وإذا صنع منه الشيء صار صلصاال له صوت إذا 

  خالف وال تناقض واعلم أنه ال ميكن أن يقع التناقض بني دليلنيضربته بأصبعك صار له صوت فال
قطعيني هذا ال ميكن أبدا ألنه لو وجد تعارض بينهما مل يكونا قطعيني ألن القطعي يعن أن غريه ال ميكن 
 فال ميكن التعارض بني دليلني نعم قطعيني ال ميكن بني دليلني قطعيني أبدا ال يف القرآن وال يف السنة وال

فيما بني القرآن والسنة وال بني األدلة العقلية والنقلية هذا ال ميكن ألنه لو تصورنا هذا فأحدمها قطعا غري 
 (28) صحيح إذ أن الدليلني القطعيني النسبة بينهما التناقض والنقيضان ال جيتمعان وال يلتقيان .اهـ

ُ يف السََّماَواِت َويف اأْلَْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبوَن )   ({3}َوُهَو اَّللَّ
 (29إعراب مفردات اآلية )

، )هللا( لفظ اجلاللة خرب مرفوع )يف السموات( جاّر وجمرور « 31»)الواو( عاطفة )هو( مثل السابق 
 ، )الواو( عاطفة )يف األرض( « 31»معىن املعبود يف السموات واألرض متعّلق بلفظ اجلاللة ألن فيه 

جاّر وجمرور متعّلق مبا تعّلق به يف السموات فهو معطوف عليه )يعلم( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره هو )سّر( مفعول به منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )جهركم( معطوف 

)الواو( عاطفة )يعلم( مثل األول )ما( اسم موصول مبّن يف حمّل نصب مفعول به  على سرّكم منصوب
 )تكسبون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -28
 (7/81دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -29
 يف اآلية السابقة. - 31
 يق كالم طويل ميكن تلخيصه مبا يلي:يف تعليل هذا التعل- 31

م هيتعّلق اجلاّر واجملرور بلفظ اجلاللة من حيث مالحظة الوصف الذي تضّمنه، وهو كونه معبودا فاهلل فيه معىن العبادة. هذا وقد أعرب بعض 
 أالضمري )هو( ضمري الشأن، ولفظ اجلاللة مبتدأ خربه مجلة يعلم. وجيوز تعليق اجلاّر بفعل يعلم، واجلملة يف هذه احلال خرب ثاين للمبتد

 )هو( .
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 روائع البيان والتفسري
ُ يف السََّماَواِت َويف اأْلَْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبوَن {   }َوُهَو اَّللَّ

ستحقَّ : يقول تعاىل ذكره: إن الذي له األلوهُة اليت ال تنبغي لغريه، امل-رمحه هللا -جعفر الطربيقال أبو -
عليكم إخالَص احلمد له بآالئه عندكم، أيها الناس، الذي يعدل به كفاركم َمن سواه، هو هللا الذي هو 

ي يستحقُّ عليكم فربكم الذ يف السماوات ويف األرض يعلم ِسرَّكم وَجْهركم، فال خيفى عليه شيء. يقول:
احلمَد، وجيب عليكم إخالُص العبادة له، هو هذا الذي صفته  ال من ال يقدر لكم على ضّر وال نفع، 

 وال يعمل شيئ ا، وال يدفع عن نفسه ُسوء ا أريد هبا .
به  موأما قوله:}ويعلم ما تكسبون{ ، يقول: ويعلم ما َتعَملون وجتَرُحون، فيحصي ذلك عليكم ليجازيك

 (32)عند معادكم إليه.اهـ
- {فقالوزاد ابن العثيمني بيانا لقوله تعايل } َوُهَو اَّللَُّ يف السََّماَواِت َويف اأْلَْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكمْ -

 ما خمتصره:-رمحه هللا
وقوله }يف األرض{ الواو حرف عطف واألرض معطوفة على السماوات فيكون املعىن هللا يف السماوات 

لسََّماِء اويف األرض أي مألوه ؟ يف السماوات ويف األرض فتكون هذه اآلية كقوله تعاىل }َوُهَو الَِّذي يف 
[ وعلى هذا التفسري ال إشكال فيها أن هللا تعاىل 84إَِلٌه َويف اأَلْرِض ِإَلٌه َوُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليُم{]الزخرف:

 إله يف السماوات ويف األرض أيضا.
وذهب بعضهم إىل أن اآلية فيها وقف على السماوات وهذا على جعل هللا علما على الذات دون املتعبد 

 هلل يعن معناه أن هللا يف السماوات كقوله }أأمنتم من يف السماء{
كم رض يعلم سركم وجهركم{ فيكون يف األرض متعلقة مبا بعدها بقوله }يعلم سر مث استأنف فقال}ويف األ

وجهركم{ أما على الوجه األوىل فمعىن اآلية ظاهر أن هللا مألوه يف السماوات ومألوه يف األرض كما أنه 
خالق السماوات واألرض فهو مألوه يف السماوات واألرض ويراد بذلك إثبات اإللوهية يف السماوات 

 (33) اهـاألرض كما ثبتت ؟ الربوبية ألن اخللق من مقتضيات الربوبية هذا ال إشكال فيه.و 
َها ُمْعرِِضنَي )  ({4}َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت َرهبِِّْم ِإالَّ َكانُوا َعنـْ

 (34إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافّية )ما( نافية )تأيت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء و )هم( ضمري 
مفعول به )من( زائدة )آية( جمرور لفظا مرفوع حمال فاعل تأيت )من آيات( جاّر وجمرور متعّلق بنعت آلية 

                                           
 ( 13171/  221/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -32
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -33
 (7/83دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :-34
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)كانوا( فعل ماض ناقص مبّن  )رّب( مضاف إليه جمرور و )هم( ضمري مضاف إليه )إاّل( أداة حصر
على الضّم.. والواو ضمري اسم كان )عن( حرف جّر و )ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبعرضني )معرضني( 

 خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

َها مُ   ْعرِِضنَي {}َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت َرهبِِّْم ِإالَّ َكانُوا َعنـْ
 : يقول تعاىل ذكره: وما تأيت هؤالء الكفار الذين برهبم يعِدلون -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي -

أوثاهَنم وآهلتهم }آية من آيات رهبم{ ، يقول: حّجة وعالمة وداللة من ُحجج رهبم ودالالته وأعالمه 
{ ، عندي }إال كانوا عنها معرضني على وحدانيته، وحقيقة نبوتك، يا حممد، وصدق ما أتيتهم به من

يقول: إال أعرضوا عنها، يعن عن اآلية، فصّدوا عن قـَُبوهلا واإلقرار مبا شهدت على حقيقته ودّلت على 
 (35)اهـصحته، جهال منهم باهلل، واغرتار ا حبلمه عنهم .

َها  -رمحه هللا -وأضاف القرطيب - و )معرضني( خرب"   قال:ُمْعِرِضنَي { فيف بيان قوله تعايل } ِإالَّ َكانُوا َعنـْ
كانوا" واإلعراض ترك النظر يف اآليات اليت جيب أن يستدلوا هبا على توحيد هللا عز وجل من خلق 
السموات واألرض وما بينهما وأنه يرجع إىل قدمي حي  غن عن مجيع األشياء قادر ال يعجزه شي عامل ال 

 مجيع ما لنبيه صلى هللا عليه وسلم ، ليستدل هبا على صدقه يفخيفى عليه شي من املعجزات اليت أقامها 
 (32)أتى به.اهـ

 ومن فوائد هذه اآليات الكرمية خطر :-رمحه هللا -وذكر ابن العثيمني فائدة جليلة من اآلية قال -
َها نْـ اإلعراض عن اآليات وأنه خيشى على من أعرض عن اآليات أال يهتدي هبا لقوله تعاىل }ِإالَّ َكانُوا عَ 

[ ويدل هلذا أي خلطر اإلعراض عن اآليات قول هللا تعاىل }َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم 4ُمْعرِِضنَي{ ]األنعام:
[ والكاف هنا للتعليل 111َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذُرُهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهوَن{ ]األنعام:

ؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون{ وهذه مسألة خطرية يف الواقع جيب على طالب }كما مل ي
العلم أن جيعلها نصب عينيه إذا كان ميشي على طريق معني وجاءت النصوص على خالفه فإن بعض 
الناس قد يتلكأ وحياول أن حيرف النصوص اليت ختالف طريقه وهذا خطر عظيم بل الواجب على املؤمن 

رد ما يفعل يفعلون هذا جم -رضي هللا عنه  -أن يستسلم للنصوص من حني أن تأتيه كما كان الصحابة 
الرسول شيء يفعلونه جمرد أن ينهى عن شيء يرتكونه فكون اإلنسان يتلكأ أول ما يأتيه احلق خطر عظيم 

وََّل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم يف طُْغَياهِنِْم َكَما مَلْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَ واآلية واضحة يف سورة األنعام }َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم  

                                           
 (  13171/ 222/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -35
 (  2/391القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--32
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َا يُرِيُد اَّللَُّ أَْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعضِ 111يـَْعَمُهوَن{ ]األنعام:  ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ  [ وقال هللا تعاىل }فَِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلْم أمنَّ
 (37) .اهـ[49ملائدة:َكِثري ا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن{ ]ا

بُوا بِاحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف يَْأتِيِهْم أَنـَْباُء َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُوَن )   ({5}فـََقْد َكذَّ
 (38إعراب مفردات اآلية )

، )قد( حرف حتقيق )كّذبوا( فعل ماض مبّن على الضّم.. والواو فاعل )باحلّق( « 39»)الفاء( تعليلّية 
وجمرور متعّلق ب )كّذبوا( ، وقد يضّمن الفعل معىن استهزءوا )ملّا( ظرف مبعىن حني متضّمن معىن  جارّ 

الشرط متعّلق باجلواب )جاء( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو و )هم( ضمري مفعول به 
ل مرفوع )ما( ع)الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )سوف( أحرف استقبال )يأتيهم( مثل تأتيهم )أنباء( فا

اسم موصول مبّن يف حمّل جّر مضاف إليه )كانوا به( مثل كانوا عنها، واجلاّر متعّلق بالفعل )يستهزئون( 
 مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
بُوا بِاحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف يَْأتِيِهْم أَنـَْباُء َما َكانُوا بِِه يَ   ْهزِئُوَن {ْستَـ }فـََقْد َكذَّ

 بد وهذا هتديد هلم ووعيد شديد على تكذيبهم باحلق، بأنه ال قال ابن كثري يف بياهنا إمجاال  ما نصه:-
 (، وليذوقن وباله.اهـ41أن يأتيهم خرب ما هم فيه من التكذيب، وليجدن غبه)

ادلون فقال: يقول تعاىل ذكره: فقد كذب هؤالء الع -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي يف بياهنا-
باهلل، احلقَّ ملا جاءهم، وذلك"احلق"، هو حممد صلى هللا عليه وسلم  كّذبوا به، وجحدوا نبوَّته ملا جاءهم. 

ا على تكذيبهم إياه وجحوِدهم نبوَّته: سوف يأ مد، من قوِمك يت املكّذبني بك، يا حمقال هللا هلم متوّعد 
ه يستهزئون { ، يقول: سوف يأتيهم أخباُر استهزائهم مبا كانوا بأَنـَْباُء َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُوَن  وغريهم }

بدٍر  من آيايت وأدلَّيت اليت آتيتهم . مث وىف هلم بوعيده ملّا َتاَدوا يف غيِّهم، وَعْتوا على رهبم، فقتلتهم يوم
 (41)بالسَّيف.اهـ

ما -فقال-زئون{}فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهيف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني-
نصه: أي سوف يأتيهم املخرب الذي أخربوا به األنباء أتتهم من قبل لكن املراد يأتيهم عقوبة األنباء اليت  

ن الكفار ن أي يتخذونه هلوا ولعبا وضحكا وكما نعلم مجيعا أكانوا يستهزئون هبا أنباء ما كانوا به يستهزئو 
                                           

 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -العالمة حممد العثيمني  تفسري -37
 (7/84دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -38
 تعجب فقد كذبوا باحلّق.جعلها الزخمشرّي رابطة جلواب شرط مقّدر أي: إن كانوا معرضني عن اآليات فال  - 39
 الغبة:العقوبة.- 41
 ( 3/241الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -41
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يتخذون الدين هزوا وأهنم يتخذون أهل الدين هزوا أيضا أليس كذلك}ُقْل أَبِاَّللَِّ َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم 
( َوِإَذا 29آَمُنوا َيْضَحُكوَن ) [ وقال عز وجل} ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذينَ 25َتْستَـْهزِئُوَن{ ]التوبة:
( {]املطففني[ فقوله ما كانوا به 31( َوِإَذا انـَْقَلُبوا ِإىَل أَْهِلِهُم انـَْقَلُبوا َفِكِهنَي )31َمرُّوا هِبِْم يـَتَـَغاَمُزوَن )

اهـ .يستهزئون يشمل استهزاؤهم بالدين واستهزاؤهم بالرسل وبأتباعهم بل وباهلل عز وجل سيجزون هذا
(42) 

َنا السََّماءَ َعَلْيِهْم ِمْدرَار ا } َأمَلْ يـََرْوا َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض َما مَلْ مُنَكِّْن َلُكْم َوأَْرَسلْ 
 ({2ِدِهْم قـَْرن ا َآَخرِيَن )نَا ِمْن بـَعْ َوَجَعْلَنا اأْلَنـَْهاَر جَتْرِي ِمْن حَتِْتِهْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوهِبِْم َوأَْنَشأْ 

 (43إعراب مفردات اآلية )
)اهلمزة( لالستفهام )مل( حرف نفي وجزم وقلب )يروا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو 

، « 45»م مقدّ  ، )كم( خربيّة كناية عن عدد مبّن على السكون يف حمّل نصب مفعول به« 44»فاعل 
ماض مبّن على السكون و )نا( ضمري فاعل )من قبل( جاّر وجمرور متعّلق ب )أهلكنا( ، )أهلك( فعل 

و )هم( ضمري مضاف إليه )من قرن( جاّر وجمرور َتييز كم )مّكّنا( مثل أهلكنا و )هم( ، ضمري مفعول 
كرة ن )يف األرض( جاّر وجمرور متعّلق ب )مّكناهم( ، )ما( -وهو يعود إىل القرون مبعىن األمم -به

، )مل( « 42»موصوفة، اسم مبن يف حمّل نصب مفعول به ثان عامله مّكناهم بتضمينه معىن أعطيناهم 
مثل األول )منّكن( مضارع جمزوم، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )الالم( حرف جّر و )كم( 

منصوب  )السماء( مفعول به ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )منّكن( ، )الواو( عاطفة )أرسلنا( مثل أهلكنا
)على( حرف جّر و )هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )أرسلنا( ، )مدرارا( حال منصوبة من السماء 
)الواو( عاطفة )جعلنا( مثل أهلكنا )األهنار( مفعول به منصوب )جتري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع 

ري( ، هي )من حتت( جاّر وجمرور متعّلق ب )جتالضّمة املقّدرة على الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
و )هم( ضمري مضاف إليه. ويف الكالم حذف مضاف أي من حتت مساكنهم )الفاء( عاطفة )أهلكنا( 
مثل األول و )هم( ضمري مفعول به )بذنوب( جاّر وجمرور متعّلق ب )أهلكنا( ، والباء للسببّية و )هم( 

( مثل أهلكنا )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )أنشأنا( ، و ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنشأنا

                                           
 دروس صوتية مفرغة–مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -42
 (7/84دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372)املتوىف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-43
 من احملتمل أن تكون الرؤية بصريّة، أو قلبّية علمّية. - 44
 أعرهبا العكربّي استفهامّية، وجعلها يف بعض أعاريبه ظرفا، ومفعوال مطلقا، ومفعول أهلكنا هو قرن على زيادة )من( .- 45
 ر حمذوف أي: مكّناهم يف األرض التمكني الذي مل منّكنه لكم.أو اسم موصول نعت ملصد- 42
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منصوب وعالمة  -هو اسم مجع -)هم( مضاف إليه )قرنا( مفعول به منصوب )آخرين( نعت لقرن
 النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
 ْم{ ْرِض َما ملَْ مُنَكِّْن َلكُ } َأمَلْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَ 

ما خمتصره: قال هللا تعاىل } أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن {  -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
االستفهام هنا داخل على النفي االستفهام أمل على اهلمزة داخل على النفي وإذا دخل مهزة على النفي 

قوله تعاىل}  ري { وكما يفسار معها التقريب كما يف قوله تعاىل } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلب
أمل نشرح لك صدرك { يعن قد شرحنا لك صدرك وأال يعلم من خلق يعن قد علم من خلق فإذا أتى 
حرف النفي بعد مهزة االستفهام فهو للتقليل وقوله } يروا { حيتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو 

رُّوَن َعَلْيِهْم يتها ؟ بصرية كما يف قوله تعاىل } َوِإنَُّكْم َلَتمُ الرؤية البصرية فالبالد اليت مروا هبا مدمرة رؤ 
[ والبالد اليت مل يروها ومل ميروا هبا تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل 137الصافات: ]ُمْصِبِحنَي وباليل {

قرن{  ناألخبار وقوله } كم أهلكنا { أي أتلفنا وكم هنا للتكثري يعن أمم أهلكناهم. } من قبلهم م
القرن بعضهم حدده مبائة سنة أو أربعني سنة وبعضهم حدده قال املراد بالقرن القوم الذين يهلكون مثال 
يف خالل سبعني سنة ربنا يهلك هؤالء املعرضون وخيلفون غريهم وعللوا ذلك مبثل قول النيب صلى هللا 

بة يف حدود املائة هلكوا }كم ( قرنه وهم الصحا47عليه وسلم ) خري الناس قرين مث الذين يلوهنم ()
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض { قوله }مكناهم يف األرض{ قوله } مكناهم{ الضمري 
يعود على قرن باعتباره جنسا أي مكنا هؤالء القرون يف األرض } ما مل منكن لكم { يعن جعلنا هلم ما 

موال ظم والسابقون أشد قوة من الالحقني وأكثر أيتمكنون به ويثبتون به ما مل منكن لكم بل أعظم وأع
 (48) وأوالدا وعمروا األرض أكثر مما عمروها .اهـ

له:}مكناهم فإن قال قائل: فما وجُه قو ما خمتصره: -رمحه هللا–وزاد أبو جعفر الطربي فائدة جليلة قال -
 بقوله:}أمل ية عن قوم َغَيبٍ يف األرض ما مل منكن لكم{؟ ومن املخاطب بذلك؟ فقد ابتدأ اخلرب يف أول اآل

 يروا كم أهلكنا من قـََبلهم من قرن{ ؟

                                           
ُ عَ  وَتامه" -رضي هللا عنه-يشري املصنف للحديث الذي أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد هللا بن مسعود - 47 ْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

"  ُق َشَهاَدتـُُهْم أمَْيَانـَُهْم َوأمَْيَانـُُهْم َشَهاَدتـَُهمْ ْم مُثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم مُثَّ جيَِيُء ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْوٌم َتْسبِ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َخيـُْر النَّاِس قـَْرين مُثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَهُ 
بَاب َما حُيَْذُر  -(5949 برقم/اري )بَاب َفْضِل الصََّحابَِة َرِضَي اَّللَُّ تـََعاىَل َعنـُْهْم مُثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، والبخ -(4211 وأخرجه مسلم )برقم/

نـَْيا َوالتـََّناُفِس ِفيَها واللفظ له.  ِمْن َزَهَرِة الدُّ
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -48
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قيل: إن املخاطب بقوله:}ما مل منكن لكم{ ، هو املخرب عنهم بقوله:}أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من 
}أمل  :قرن{ ، ولكن يف اخلرب معىن القول ومعناه: ُقْل، يا حممد، هلؤالء القوم الذين كذبوا باحلقِّ ملا جاءهم

 يروا كم أهلكنا من قبلهم من قـَْرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم{.
والعرب إذا أخربت خرب ا عن غائٍب ، وأدخلت فيه"قوال"، فعلت ذلك، فوجهت اخلرَب أحيان ا إىل اخلرب عن 

، وخترب "الغائب، وأحيان ا إىل اخلطاب، فتقول:"قلت لعبد هللا: ما أكرمه"، و"قلت لعبد هللا: ما أكرمك
عنه أحيان ا على وجه اخلرب عن الغائب، مث تعود إىل اخلطاب. وخترب على وجه اخلطاب له، مث تعود إىل 

 اخلرب عن الغائب. وذلك يف كالمها وأشعارها كثرٌي فاٍش. 
 :-رمحه هللا -مث أضاف

اطبه معهم. خوقد كان بعض حنويي البصرة يقول يف ذلك: كأنه أخرَب النيب صلى هللا عليه وسلم، مث 
[ ، فجاء بلفظ الغائب، وهو 22وقال: }َحىتَّ ِإَذا ُكْنُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة{ ]سورة يونس: 

 (49)خياطب، ألنه املخاَطب .اهـ
ْكَناُهْم ِبُذنُوهِبِْم َوأَْنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم ْم فََأْهلَ } َوأَْرَسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدَرار ا َوَجَعْلَنا اأْلَنـَْهاَر جَتْرِي ِمْن حَتِْتهِ 

 قـَْرن ا َآَخرِيَن {
يف بياهنا ما نصه:  } وأرسلنا السماء عليهم مدرارا {أي: شيئا بعد شيء،}  -رمحه هللا -قال ابن كثري -

وجعلنا األهنار جتري من حتتهم { أي: أكثرنا  عليهم أمطار السماء وينابيع األرض، أي: استدراجا وإمالء 
رين خهلم } فأهلكناهم بذنوهبم { أي: خبطاياهم وسيئاهتم اليت اجرتموها، } وأنشأنا من بعدهم قرنا آ

{ أي: فذهب األولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، } وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين { أي: 
جيال آخر لنختربهم، فعملوا مثل أعماهلم  فهلكوا كهالكهم. فاحذروا أيها املخاطبون أن يصيبكم مثل 

فأنتم أوىل  من رسوهلم،ما أصاهبم، فما أنتم بأعز على هللا منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على هللا 
 (51)بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم، لوال لطفه وإحسانه..اهـ

 ( {7ٌر ُمِبنٌي )}َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتاب ا يف ِقْرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسحْ  
 (51إعراب مفردات اآلية )

ضمري فاعل  )ونا( ...)الواو( استئنافّية )لو( حرف شرط غري جازم )نزّلنا( فعل ماض مبن على السكون 
)على( حرف جر و )الكاف( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )نزلنا( ، )كتابا( مفعول به منصوب )يف 

                                           
 ( 13171/    323/  11) الناشر : مؤسسة الرسالة -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -49
 ( 3/241الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -51
 (7/87دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -51
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)اهلاء( ضمري )الفاء( عاطفة )ملسوا( فعل ماض وفاعله و « 52»قرطاس( جاّر وجمرور متعلق ب )كتابا( 
مفعول به )بأيدي( جار وجمرور متعلق ب )ملسوه( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )الالم( واقعة يف جواب 

رف )كفورا( فعل ماض وفاعله )إن( ح لو )قال( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل
وع )مبني( داة حصر )سحر( خرب مرفنفي )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )إال( أ

 نعت مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

 ٌر ُمِبنٌي  {}َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتاب ا يف ِقْرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسحْ 
وسلم }ِكَتاب ا  عليك{ اخلطاب للنيب صلى هللا عليهما خمتصره: }ولو نزلنا  -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

يف ِقْرطَاٍس{ يعن كتاب عاديا يدركه الناس فلمسوه بأيديهم يعن مل يتخيلوه من بعد بل هو بني أيديهم 
 يلمسونه نازال من السماء إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم

نعم ألن  ملس بغري اليد فاجلواب إن شئت فقل وقوله }فـََلَمُسوُه بَِأْيِديِهْم{ فإذا قال قائل وهل هناك
اإلنسان ميس بقدمه وميس بلسانه وميس بكل أجزاء جلده وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد لكنها 
ذكرت اليد هنا من باب التوكيد كقوله عز وجل }ما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه{ واملعلوم 

م }فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا{ هذا اجلواب }لقال الذين كفروا أن الطائر ال يطري إال جبناحه نع
إن هذا إال سحر مبني{ هنا إظهار يف موضع اإلضمار أين هو؟ }لقال الذين كفروا{ ومل يقل لقالوا 

 إشارة إىل شيئني:
 الشيء األول التسجيل على هؤالء يف الكفر يعن احلكم عليهم بالكفر

 قوهلم فهو كافر ففيه فائدتان فائدة متعدية وفائدة الزمة الفائدة الالزمة هي احلكمالثاين :أن من قال مثل 
 عليهم بالكفر واملتعدية أن من قال قوهلم فهو كافر.

:}إن هذا{ املشار إليه الكتاب يف القرطاس }إال سحر مبني{ السحر كل شيء -رمحه هللا –مث أضاف  
الليل والغالب أن آخر الليل يكون خفيا الناس ال  خفي يسمى سحر مأخوذ من السحر الذي هو آخر

خيرجون من بيوهتم فيكون هناك خفاء يف األمور اليت حتدث لكنه يف االصطالح هو عبارة عن عقد ورقى 
ُلوا  وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطني كما قال هللا عز وجل يف سورة البقرة }َواتَـّبَـُعوا َما تـَتـْ

ْحَر َوَما أُنزَِل َعَلى ى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس الالشََّياِطنُي َعلَ  سِّ
ذان امسان مللكني" َهاُروَت َوَماُروَت " ه -يعن ويعلموهنم ما أنزل على امللكني ببابل  -اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل 

َنٌة َفال َتْكُفْر{ ]البقرة:َوَما يـَُعلِّمَ  َا حَنُْن ِفتـْ  [112اِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ

                                           
 وهو مبعىن مكتوب، وجيوز تعليقه مبحذوف نعت لكتاب. - 52
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ولذلك دائما أصل كثريا ما يكون السحر مرتبط باجلن حىت إنه يتكلم اجلن ويقول إين ال أستطيع أن 
مبني{ مبعىن } أخرج ألين مسحور لكن إذا أراد هللا عز وجل عثر على السحر وأتلف مث برأ املريض. وقوله

 (53) بني ظاهر .اهـ
وزاد أبو جعفر الطربي: }إْن هذا إال سحٌر مبنٌي{ ، أي: ما هذا الذي جئتنا به إال سحر سحرَت به -

 (54)أعيننا، ليست له حقيقة وال صحة }مبني{ ، يقول: مبني ملن تدبّره وتأمَّله أنه سحر ال حقيقة له. اهـ
 (54)اهـ

ا َلُقِضَي اأْلَْمُر مُثَّ اَل يـُْنَظُروَن )}َوقَاُلوا َلْواَل أُْنزَِل َعَليْ   ({8ِه َمَلٌك َوَلْو أَنـْزَْلَنا َمَلك 
 (55إعراب مفردات اآلية )

، )أنزل( فعل ماض مبن « 52»)الواو( عاطفة )قالوا( فعل ماض وفاعله )لوال( حرف حتضيض أي هال 
، متعلق ب )أنزل( ، )ملك( نائب فاعل مرفوع )الواو( ، استئنافّية، « 57»للمجهول )عليه( مثل عليك 

، )الالم( واقعة يف جواب لو )قضي( فعل ماض مبن « 58»)لو أنزلنا ملكا( مثل لو نزلنا ... كتابا 
للمجهول )األمر( نائب فاعل مرفوع )مث( حرف عطف )ال( نافية )ينظرون( مضارع مبن للمجهول مرفوع 

 نائب فاعل.... والواو 
 روائع البيان والتفسري

ا َلُقِضَي اأْلَْمُر مُثَّ اَل يـُْنَظُروَن {  }َوقَاُلوا َلْواَل أُْنزَِل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو أَنـْزَْلَنا َمَلك 
 } َوقَاُلوا { أيضا تعنتا مبنيا على اجلهل، وعدم العلم باملعقول. } َلْوال أُنزلَ  :-رمحه هللا -قال السعدي-

َعَلْيِه َمَلٌك { أي: هال أنزل مع حممد ملك، يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر، وأن 
 رسالة هللا، ال تكون إال على أيدي املالئكة.

علم  ث أرسل إليهم بشرا منهم يكون اإلميان مبا جاء به، عنقال هللا يف بيان رمحته ولطفه بعباده، حي
وبصرية، وغيب. } َوَلْو أَنزْلَنا َمَلك ا { برسالتنا، لكان اإلميان ال يصدر عن معرفة باحلق، ولكان إميانا 
 بالشهادة، الذي ال ينفع شيئا وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أهنم ال يؤمنون هبذه احلالة، فإذا مل يؤمنوا

قضي األمر بتعجيل اهلالك عليهم وعدم إنظارهم، ألن هذه سنة هللا، فيمن طلب اآليات املقرتحة فلم 

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -53
 (  13172/  11/225الناشر : مؤسسة الرسالة )   -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -54
 (7/88دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب -55
 .-كابن هشام  -وبعضهم جيعلها للتقريع -كاهلروي  -بعضهم جيعلها لالستفهام- 52
 يف اآلية السابقة.- 57
 (7يف اآلية السابقة )- 58
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يؤمن هبا، فإرسال الرسول البشري إليهم باآليات البينات، اليت يعلم هللا أهنا أصلح للعباد، وأرفق هبم، مع 
ن، ومع ذلك، لك شر هلم لو كانوا يعلمو إمهال هللا للكافرين واملكذبني خري هلم وأنفع، فطلُبهم إلنزال امل

 (59) فامللك لو أنزل عليهم، وأرسل، مل يطيقوا التلقي عنه، وال احتملوا ذلك، وال أطاقته قواهم الفانية.اهـ
(59) 
ا َلُقِضَي اأْلَْمُر مُثَّ  وأضاف ابن العثيمني يف تفسريه لقوله تعايل }-  -{ فقالاَل يـُْنَظُروَن  َوَلْو أَنـْزَْلَنا َمَلك 

يعن لو أنزلنا ملكا النتهى األمر بنزول العقاب هبم ألن األمم السابقة إذا اقرتحت آية معينة  :-رمحه هللا
مث أعطوا اآلية املعينة اليت طلبوها مث مل يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال ومل تؤخذ قريش بآية انشقاق 

علم أرنا آية فأراهم انشقاق القمر هكذا قال أهل الالقمر ألهنا مل تطلب هذه اآلية املعينة بل قالوا يا حممد 
أما إذا اقرتح املكذبون للرسل آية معينة مث جاءت ومل يؤمنوا نزل هبم العذاب وقوله } لقضي األمر { أي 
لقضي شأن هؤالء وذلك بإهالكهم } مث ال ينظرون { أي مث ال ميهلون بل يعاجلون بالعقوبة والعياذ 

 (21) باهلل.اهـ
ل قوله تعاىل: }وقالوا لوال أنزل عليه ملك{، مل يبني هنا ماذا يريدون بإنزا :-رمحه هللا -لشنقيطيوزاد ا-

صلى  -امللك املقرتح، ولكنه بني يف موضع آخر أهنم يريدون بإنزال امللك أن يكون نذيرا آخر مع النيب 
 أنزل إليه شي يف األسواق لوالوذلك يف قوله: }وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ومي -هللا عليه وسلم 

 [ .7 \ 25ملك فيكون معه نذيرا {اآلية ]
قوله تعاىل: }ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون{، يعن: أنه لو نزل عليهم -رمحه هللا -وأضاف 

 ،املالئكة وهم على ما هم عليه من الكفر واملعاصي، جلاءهم من هللا العذاب، من غري إمهال وال إنظار
ألنه حكم بأن املالئكة ال تنزل عليهم إال بذلك، كما بينه تعاىل بقوله: }ما ننزل املالئكة إال باحلق وما  

 \ 25[ ، وقوله: }يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني{ اآلية ]8 \ 15كانوا إذا منظرين{ ]
 (21)[ .اهـ22

 ({9َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسوَن )} َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلك ا جلَََعْلَناُه َرُجال  
 (22إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )لو جعلناه ملكا( أداة شرط وفعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثان )الالم( واقعة يف جواب 
لو )جعلنا( فعل ماض وفاعله و )اهلاء( ضمري مفعول به أول )رجال( مفعول به ثان )الواو( عاطفة )الالم( 

                                           
 (  1/251الناشر : مؤسسة الرسالة)  -لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  -59
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -21
 (  1/472بنان) ل –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 21
 (7/89دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر -22
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ل جعلنا تعلق ب )لبسنا( مثمثل األول )لبسنا( مثل جعلنا )على( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر م
)على( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )لبسنا( ، )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب 

 ، )يلبسون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.« 23»مفعول به 
 روائع البيان والتفسري

 ِهْم َما يـَْلِبُسوَن {} َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلك ا جلَََعْلَناُه َرُجال  َولََلَبْسَنا َعَليْ 
 :} ولو جعلناه ملكا {يعن لو جعلنا الرسول ملكا } جلعلناه رجال {حىت-رمحه هللا -قال ابن العثيمني-

لو فرض أنا جعلناه ملكا فال بد أن جنعله بشرا ألنه ال يتالئم ملك مع البشر ولذلك قال هللا عز وجل 
لسََّماِء َمَلك ا َرُسوال  ِض َمالِئَكٌة مَيُْشوَن ُمْطَمِئنِّنَي لَنَـزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن ايف سورة اإلسراء } ُقْل َلْو َكاَن يف اأَلرْ 

[ لكن ليس يف األرض إال بشر وال ميكن أن نرسل إليهم مالئكة ألن ذلك ال يناسب } 95{]اإلسراء:
سون { أي يهم ما يلبلو جعلناه ملكا جلعلناه رجال {وحينئذ يبقى اإلشكال ولذلك قال } وللبسنا عل

 (24) خلطنا عليهم األمر كما خلطوه على أنفسهم.اهـ
بني سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقرتحوا ملا حصل به  ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن القيم-

مقصودهم، ألنه إن أنزله يف صورته مل يقدروا على التلقي عنه، إذ البشر ال يقدر على خماطبة امللك 
ذلك وأخذه إذا نزل عليه امللك كرب ل -ومباشرته. وقد كان النيب صّلى هللا عليه وسّلم، وهو أقوى اخللق

، وحتّدر منه العرق يف اليوم الشايت. وإن جعله يف صورة رجل حصل هلم لبس: هل هو رجل « 1»الربحاء 
 ال  َولََلَبْسنا َعَلْيِهْم{}َوَلْو َجَعْلناُه َمَلكا  جلَََعْلناُه َرجُ  9: 2أم ملك فقال تعاىل: 

 يف هذه احلال ما يـَْلِبُسوَن على أنفسهم حينئذ فإهنم يقولون:
 (25) إذا رأوا امللك يف صورة اإلنسان لقالوا: هذا إنسان وليس مبلك. هذا معىن اآلية.اهـ

ُهْم مَ    ({ 11َيْستَـْهزِئُوَن ) ا َكانُوا بِهِ }َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ
 (22إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )استهزئ( فعل ماض مبن للمجهول 
، و « 27»)برسل( جار وجمرور يف حمل رفع نائب فاعل )من قبل( جار وجمرور متعلق بنعت لرسل 

)الكاف( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة لربط املسبب بالسبب )حاق( فعل ماض )الباء( حرف جر 
                                           

 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريا، واملصدر املؤول يف حمل نصب مفعوال مطلقا أي للبسنا عليهم لبسهم على غريهم.- 23
 لكتاب : موقع العالمة العثيمني مصدر ا-تفسري العالمة حممد العثيمني  -24
 (  239/ 1)  -تفسري القرآن الكرمي ـ البن القيم ( -25
 (7/91دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -22
 أو متعلق بفعل )استهزئ( .- 27
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 ...)الذين( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب )حاق( ، )سخروا( فعل ماض مبن على الضم 
ول ، )ما( اسم موص« 28»والواو فاعل )من( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )سخروا( 

الضم..  )كانوا( فعل ماض ناقص مبن على« 29»مبن يف حمّل رفع فاعل حاق، والعائد هو اهلاء يف )به( 
والواو اسم كان )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يستهزئون( وهو مضارع مرفوع 

 ... والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ُهْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونَ  }َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسلٍ    {ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ
ا أعداءه يقول تعاىل مسليا لرسوله ومصربا، ومتهدد يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

زأوا هبم ومبا جاءوا م بالبينات، كذبوهم واستهومتوعدا. } َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك { ملا جاءوا أممه
به. فأهلكهم هللا بذلك الكفر والتكذيب، ووىف هلم من العذاب أكمل نصيب. } َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا 

ُهْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُوَن { فاحذروا  يصيبكم ما أن تستمروا على تكذيبكم، ف -أيها املكذبون-ِمنـْ
 (71) أصاهبم.اهـ

هزءوا برسل ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: أن الكفار است :بيانا  شافيا  فقال -رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-
هزائهم، وأهنم حاق هبم العذاب بسبب ذلك، ومل يفصل هنا كيفية است -صلى هللا عليه وسلم  -قبل نبينا 

ومه، ك من مواضع متعددة، يف ذكر نوح وقوال كيفية العذاب الذي أهلكوا به، ولكنه فصل كثريا من ذل
 وهود وقومه، وصاحل وقومه، ولوط وقومه، وشعيب وقومه، إىل غري ذلك.

:} إن ، وقد قال هللا تعاىل عن نوح« بعد أن كنت نبيا صرت جنارا»فمن استهزائهم بنوح قوهلم له: 
بقوله: }فأخذهم [ ، وذكر ما حاق هبم 38 \ 11تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون{ ]

 [ ، وأمثاهلا من اآليات.14 \ 49الطوفان وهم ظاملون {]
[ 54 \ 11ومن استهزائهم هبود ما ذكره هللا عنهم من قوهلم: }إن نقول إال اعرتاك بعض آهلتنا بسوء {]

 [ ،53 \ 11، وقوله عنهم أيضا: }قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك{ اآلية ]
[ ، وأمثاهلا من 41 \ 51وذكر ما حاق هبم من العذاب يف قوله: }أرسلنا عليهم الريح العقيم{ اآلية ]

 اآليات.

                                           
 وإذا كان الضمري يعود اىل الساخرين فإن اجلار متعلق حبال من فاعل سخروا. - 28
وهنا أقام السبب مكان املسبب وهو العذاب املفهوم من سياق اآلية أي حاق هبم العذاب الذي سببه استهزاؤهم بالرسل ... هذا - 29

 د على الرسول الذي يتضمنه اجلمع أي حاق هبم عاقبةوجيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريا أي كوهنم يستهزئون، واهلاء يف )به( عائ
 (  251/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -71
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[ 77 \ 7ومن استهزائهم بصاحل قوهلم فيما ذكر هللا عنهم: ياصاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني ]
[ ، وذكر ما حاق هبم بقوله: وأخذت 22 \ 11، وقوهلم: ياصاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اآلية ]

 [ ، وحنوها من اآليات.94 \ 11الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني ]
ومن استهزائهم بلوط قوهلم فيما حكى هللا عنهم: فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لوط من 

[ ، 127 \ 22وط لتكونن من املخرجني ][ ، وقوهلم له أيضا: لئن مل تنته يال52 \ 27قريتكم اآلية ]
[ ، وحنوها 74 \ 15وذكر ما حاق هبم بقوله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ]

 من اآليات.
ومن استهزائهم بشعيب قوهلم فيما حكى هللا عنهم: قالوا ياشعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا لنراك فينا 

[ ، وذكر ما حاق هبم بقوله: فأخذهم 91 \ 11ناك وما أنت علينا بعزيز ]ضعيفا ولوال رهطك لرمج
 (71)[ وحنوها من اآليات.اهـ189 \ 22عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ]

 ({11} ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنَي )
 (72إعراب مفردات اآلية )

والواو  ...)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )سريوا( فعل أمر مبن على حذف النون 
، )مث( حرف عطف )انظروا( مثل سريوا )كيف( « 73»فاعل )يف األرض( جار وجمرور متعلق ب )سريوا( 

وع فاسم استفهام مبن يف حمّل نصب خرب كان مقدم )كان( فعل ماض ناقص )عاقبة( اسم كان مر 
 )املكذبني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري
 } ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنَي {

روا،  فإن شككتم يف ذلك، أو ارتبتم، فسريوا يف األرض، مث انظ يف تفسريها:-رمحه هللا -قال السعدي-
كيف كان عاقبة املكذبني، فلن جتدوا إال قوما مهلكني، وأمما يف املثالت تالفني، قد أوحشت منهم 
املنازل، وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل، أبادهم امللك اجلبار، وكان بناؤهم عربة ألويل 

السري املأمور به، سري القلوب واألبدان، الذي يتولد منه االعتبار. وأما جمرد النظر من غري  األبصار. وهذا
 (74) اعتبار، فإن ذلك ال يفيد شيئا.اهـ

                                           
 (  1/473بنان) ل –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 71
 (7/93دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -72
 جيوز تعليقه مبحذوف حال من الواو يف )سريوا( . - 73
 (  251/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -74
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م } : } قل سريوا يف األرض { قل اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسل-رمحه هللا-ابن العثيمنيوأضاف  -
أمنا يسريون مبعىن علي لبيان أنه ينبغي أن يكون السري عميقا ك سريوا يف األرض { مبعىن على وإمنا أتت يف

يف أجواف األرض سريوا يف األرض وهل السري هنا بالقلوب أو باألقدام ؟ اجلواب حيتمل هذا وهذا فالسري 
بالقلوب أن يتأمل اإلنسان مبا جرى لألمم السابقة مبا صح من تارخيهم وأصح تاريخ لألمم السابقة ما 

لقرآن أو ما صحت به السنة أو بأقدامكم سريوا يف األرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار املكذبني جاء يف ا
[ 138ات:}َوِإنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنَي َوبِاللَّْيِل أََفال تـَْعِقُلوَن {]الصاف املهلكني كما يف قول هللا تعاىل

ني لقدم ألجل االعتبار فانظروا كيف كان عاقبة املكذبفصار السري هنا يشمل السري بالقلب والسري با
بالبصائر وإذا ...انظروا بأعينكم أو ببصائركم يعن بأبصاركم أو ببصائركم إذا قلنا السري بالقلب فاملراد 

قلنا بالقدم فاملراد البصر وينبن على ما سبق }كيف كان عاقبة املكذبني {كيف هذه خرب كان مقدم 
قدما ألنه اسم استفهام واسم االستفهام له صدر الكالم ألنه هو املقصود باجلملة وإذا  ويتعني أن يكون م

كان املقصود باجلملة كان حقه أن يقدم وهلذا إذا قلت أين زيد ؟ تعني أن تكون أين خربا مقدما وال 
رب وإال خلجيوز أن تقول زيد أين؟ فكيف يف حمل نصب خرب كان مقدم وعاقبة امسها مؤخر باعتبار تقدمي ا

هو يف مكانه } كيف كان عاقبة املكذبني { فماذا كانت ؟ كانت أسوأ عاقبة والعياذ باهلل دمرهم هللا 
 (75) صلى هللا عليه وسلم وجعلهم مثال لآلخرين يعتربون به .اهـ

ْجَمَعنَُّكْم ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب لَيَ  } ُقْل ِلَمْن َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقْل َّللَِّ َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحَةَ 
 ({12ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن )

 (72إعراب مفردات اآلية )
، )الالم( حرف جر )من( اسم استفهام مبن يف حمّل جر متعلق مبحذوف خرب « 77»)قل( مثل السابق 

الواو( )مقدم )ما( اسم مبن يف حمّل رفع مبتدأ مؤخر )يف السموات( جار وجمرور متعلق مبحذوف صلة ما 
، )هلل( جار وجمرور متعلق « 78»عاطفة )األرض( معطوف على السموات جمرور مثله )قل( مثل األول 

خرب، واملبتدأ مقدر دل عليه املبتدأ السابق أي: ما يف السموات هلل )كتب( فعل ماض والفاعل  مبحذوف
ضمري مسترت تقديره هو )على نفس( جار وجمرور متعلق ب )كتب( بتضمينه معىن أوجب وقضى و 

ع ر )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الرمحة( مفعول به منصوب )الالم( واقعة يف جواب قسم مقدر )جيمع( مضا
مبن على الفتح يف حمّل رفع ... )والنون( للتوكيد و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره 

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -75
 (7/94دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -72
 يف اآلية السابقة. - 77
 يف اآلية السابقة. - 78
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هو )إىل يوم( جار وجمرور متعلق ب )جيمعنكم( بتضمينه معىن يؤخرنكم )القيامة( مضاف إليه جمرور )ال( 
 يف حمّل جر ر و )اهلاء( ضمرينافية للجنس )ريب( اسم، ال مبن على الفتح يف حمّل نصب )يف( حرف ج

متعلق مبحذوف خرب ال )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ )خسروا( فعل ماض مبن على الضم 
، )هم( « 79»إليه )الفاء( زائدة  ... والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف

 عل.فا( مضارع مرفوع ... والواو ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )ال( نافية )يؤمنون
 روائع البيان والتفسري

ْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ا } ُقْل ِلَمْن َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقْل َّللَِّ َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة لََيْجَمَعنَُّكْم ِإىَل يـَْومِ 
 ِفيِه{ 

قررا يقول تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم } ُقْل { هلؤالء املشركني باهلل، م :-رمحه هللا -قال السعدي-
هلم وملزما بالتوحيد: } ِلَمْن َما يف السََّماَواِت َواألْرِض { أي: َمن اخلالق لذلك، املالك له، املتصرف 

 فيه؟
ك والتدبري، أن نفراد هللا باملل} ُقْل { هلم: } َّللَِّ { وهم مقرون بذلك ال ينكرونه، أفال حني اعرتفوا با

يعرتفوا له باإلخالص والتوحيد؟".وقوله } َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة { أي: العامل العلوي والسفلي حتت 
ملكه وتدبريه، وهو تعاىل قد بسط عليهم رمحته وإحسانه، وتغمدهم برمحته وامتنانه، وكتب على نفسه  

محة، العطاء أحب إليه من املنع، وأن هللا قد فتح جلميع العباد أبواب الر  كتابا أن رمحته تغلب غضبه، وأن
إن مل يغلقوا عليهم أبواهبا بذنوهبم، ودعاهم إليها، إن مل َتنعهم من طلبها معاصيهم وعيوهبم، وقوله } 

، وقد أقام على ذلك من ربينلََيْجَمَعنَُّكْم ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِه { وهذا قسم منه، وهو أصدق املخ
احلجج والرباهني، ما جيعله حق اليقني، ولكن أىب الظاملون إال جحودا، وأنكروا قدرة هللا على بعث 

 (81) .اهـاخلالئق، فأوضعوا يف معاصيه، وجترءوا على الكفر به، فخسروا دنياهم وأخراهم
ه { فقال ما ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيبيانا  لقوله تعايل : }  -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-

خمتصره: ليجمعنكم أيها الناس كلكم كما قال عز وجل } ُقْل ِإنَّ اأَلوَِّلنَي َواآلِخرِيَن َلَمْجُموُعوَن ِإىَل 
 [.51الواقعة: ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم {]

هللا أكرب جنمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إىل آدم كلنا جنمع وكذلك ذرياهتم األولون واآلخرون  
قيل هلم  جمموعون كلهم إىل يوم القيامة ملا شبه املكذبون بالبعث بقوهلم } ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني {

ون حىت كفرمت نتم ما قيل لكم أنكم اآلن تبعث} قل هللا حيييكم مث مييتكم مث جيمعكم إىل يوم القيامة { أ
وتقولوا هاتوا آبائنا بل قيل لكم أنكم جمموعون ؟ ليوم القيامة ال ريب فيه لقوله } ليجمعنكم إىل يوم 

                                           
 جاءت الفاء زائدة ألن زيادهتا يف اخلرب غري ممتنعة على رأي اجلمهور، أو ألن )الذين( فيه مشاهبة للشرط فاقتضى ربط خربه بالفاء. - 79
 (  251/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -81
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القيامة { يوم القيامة هو اليوم اآلخر ومسي هبذا ألمور ثالثة هذا الذي علمناه وهللا أعلم إن كان وراءها 
ول قيام الناس من قبورهم لرب العاملني وهذا القيام قيام عظيم يا إخواين كل العامل شيء ألمور ثالثة األ

بصيحة واحدة حيضرون كلهم ال يتخلف أحد وهذا قيام عظيم جدا، جدا حىت الذي أكل أكلته السباع 
اجللحاء  ةأحرقته النار أغرقه املاء ال بد أن جيمع ومسي يوم القيامة ألنه يقام فيه العدل يقتص حىت للشا

من الشاة القرناء هذا اثنني الثالث تقام يف األشهاد الذين يشهدون هذه األمة تشهد على األمم السابقة 
 والرسول صلى هللا عليه وسلم يكون شهيدا على هذه األمة فلهذه األمور الثالثة مسي يوم القيامة .

 :-رمحه هللا-مث أضاف
يله قول هللا عز وجل} يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي { إذا قيل ما هو الدليل قلنا أن األول فدل 

[ أي لليوم 47وأما الثاين فقوله تعاىل } َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة { ]األنبياء: [2]املطففني:
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم  َنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف الذي يقام فيه العدل وأما الثالث لقوله تعاىل } ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلَ  احْلََياِة الدُّ

[ مث قال عز وجل } ال ريب فيه { هذا نفي يراد به تأكيد اإلثبات السابق ما هو 51اأَلْشَهاُد { ]غافر:
اإلثبات ؟ ليجمعنكم أي مجعا مؤكدا ال ريب فيه والنفي هنا ليس نفيا حمضا بل لكمال اإلثبات لبيان  

وقيل إن النفي معىن النهي  . كمال اإلثبات أنه أمر ال ريب فيه وعلى هذا التقريب يكون النفي على بابه
أي ال ترتابوا فيه واألول أبلغ ألنه إذا قيل ال ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل يف عقله ألن ما نفي فيه 

 (81) يه.اهـأبلغ وأوىل ال ريب ف الريب مطلقا ال ميكن أن يرتاب فيه عاقل فجعلها للنفي على باهبا
 } الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن {

سروا الذين خسروا أنفسهم مبتدأ واخلرب قد يكون حمذوفا فالتقدير الذين خ رمحه هللا: -قال ابن العثيمني-
ِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة{ َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوأَْهِلي أنفسهم خسروا كما قال هللا عز وجل }ُقْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذينَ 

 (82)[ فيكون املعىن الذين خسروا أنفسهم هم اخلاسرون حقا.اهـ15]الزمر:
هالكهم وقوله:}فهم ال يؤمنون{ ، يقول:}فهم{، إليف تفسريها: -رمحه هللا -أبو جعفر الطربي وأضاف-

دون هللا، وال يصدِّقون بوعده ووعيده، وال يقرُّون  أنفسهم وَغْبنهم إياه حظَّها }ال يؤمنون{، أي ال يوحِّ
 (83)بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم.اهـ

 ({13ُم )} َوَلُه َما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلَعِلي
 (84إعراب مفردات اآلية )

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -81
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -82
 (  13118/  281/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -83
 (7/95دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372ظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : ان-84
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حمّل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم )ما( اسم  )الواو( استئنافية )الالم( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف
موصول مبتدأ مؤخر )سكن( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )يف الليل( جار 

)الواو( عاطفة )النهار( معطوف على الليل جمرور ، « 85»وجمرور متعلق مبحذوف حال من فاعل سكن 
 ، )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل مبتدأ )السميع( خرب مرفوع )العليم( خرب ثان مرفوع.« 82»

 روائع البيان والتفسري
 } َوَلُه َما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم {

)سكن( معناه هدأ واستقر، واملراد ما سكن وما حترك، فحذف لعلم السامع. و :-رمحه هللا-قال القرطيب-
وقيل: خص الساكن بالذكر ألن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه احلركة. وقيل املعىن ما خلق، فهو عام 
يف مجيع املخلوقات متحركها وساكنها، فإنه جيري عليه الليل والنهار، وعلى هذا فليس املراد بالسكون 

احلركة بل املراد اخللق، وهذا أحسن ما قيل، ألنه جيمع شتات األقوال. )وهو السميع( ألصواهتم ضد 
 (87))العليم( بأسرارهم.اهـ

}له{الضمري  يف بيان قوله تعايل:}َوَلُه َما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر{فقال:-رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-
يعود على هللا عز وجل }ما سكن يف الليل والنهار {سكن يصح أن تكون من السكىن ويصح أن تكون 

وأين املتحرك؟ ألن األشياء إما من السكون الذي هو ضد احلركة فإن كان من السكون بقي أن يقال 
سكن واجلواب عن هذا اإلشكال أن يقال إن هذا من باب االستغناء ساكن وإما متحرك وهنا قال ما 

ُكْم بذكر أحد الضدين عن اآلخر ونظريه قول هللا تعاىل }َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل تَِقيُكُم احلَْرَّ َوَسرَابِيَل تَِقي
السرابيل تقي احلر والربد لكن ذكر احلر والبأس ألن اللباسني متفقان هذا يلبس [ 81بَاَسُكْم{ ]النحل:

 عند حرارة اجلو والثاين يلبس عند حرارة القتال فقال:
}سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم{ املهم أنه استغىن بذكر احلر عن ذكر الربد أما إذا جعلناها 

ه كل شيء ألن كل املخلوقات ساكنة يف مقرها إذا كان اآلية من السكىن }وله ما سكن{ فاملعىن أن ل
صاحلة هلذا أو إذا كان اللفظ صاحلا هلذا وهذا فهل نستعمله يف املعنيني؟ نعم بشرط أال يقع بينهما منافاة 
فإن وقع بينهما منافاة أخذ مبا يرجحه الدليل }وله ما سكن يف الليل والنهار{ تأمل قوله }يف الليل 

عام يف الزمن واليت قبلها }قل ملن ما يف السماوات واألرض{ عام يف املكان فذكر هللا ذ جتد أنه والنهار{
عز وجل عموم املكان وعموم الزمن ومنه ما كان يف قوله }قل ملن ما يف السماوات واألرض قل هلل{ 

                                           
 أو متعلق ب )سكن( . - 85
 .إن فسر )سكن( مبعىن استقر فال حذف يف اآلية، وإن فّسر مبعىن هدأ ففي اآلية حذف أي: له ما سكن يف الليل وحترك يف النهار - 82
 (  392/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--87
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ليم بكل ت والعوعموم الزمان }وله ما سكن يف الليل والنهار وهو السميع العليم{ ذكر السمع لكل صو 
 (88) حال.اهـ

}وهو :يف بيان قوله تعايل} َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم { ما نصه –رمحه هللا  -وأضاف أبو جعفر الطربي-
السميع{ ، يقول: وهو السميع ما يقول هؤالء املشركون فيه، من اّدعائهم له شريك ا، وما يقول غريهم 

، هم، وما يظهارونه جبوارحهم، ال خيفى عليه شيء من ذلكمن خلقه }العليم{ ، مبا يضمرونه يف أنفس
 (89اهـ )فهو حيصيه عليهم، ليويّف كل إنسان ثواَب ما اكتسَب، وجزاء ما عمل.

ُذ َولِيًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم ُقْل ِإيّنِ أُِمْرتُ } َر اَّللَِّ َأختَِّ َأُكوَن أَوََّل َمْن َأْن  ُقْل أََغيـْ
 ({14َأْسَلَم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )

 (91إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري )غري( مفعول به أول 
مقدم منصوب )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )أختذ( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره 

موات( عت له )السأنا، )وليا( مفعول به ثان منصوب )فاطر( بدل من لفظ اجلاللة جمرور مثله، أو ن
مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )األرض( معطوف على السموات جمرور )الواو( حالية )هو( مثل السابق 

، )يطعم( مضارع مرفوع، والفاعل هو )الواو( عاطفة )ال( نافية )يطعم( مضارع مبن للمجهول « 91»
ياء( ضمري ( حرف مشبه بالفعل و )المرفوع، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )قل( مثل األول )إنّ 

يف حمّل نصب اسم إّن )أمرت( فعل ماض مبن للمجهول ... والتاء ضمري يف حمّل رفع نائب فاعل )أن( 
حرف مصدري ونصب )أكون( مضارع منصوب ناقص، وامسه ضمري مسترت تقديره أنا )أول( خرب أكون 

، )أسلم( فعل ماض، والفاعل ضمري « 92»منصوب )من( اسم موصول مبن يف حمّل جر مضاف إليه 
 مسترت تقديره هو وهو العائد.

 واملصدر املؤّول )أن أكون( يف حمّل جر بباء حمذوف أي بأن أكون ... متعلق ب )أمرت( .
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تكونّن( مضارع ناقص مبن على الفتح يف حمّل جزم ... والنون للتوكيد 

تقديره أنت )من املشركني( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب تكونن، وعالمة اجلر وامسه ضمري مسترت 
 الياء.

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -88
 (281/13118/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -89
 (7/97دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -91
 يف اآلية السابقة. - 91
 أو نكرة موصوفة واقعة موقع اسم مجع أي أول فريق أسلم، واجلملة بعده يف حمّل جر نعت له. - 92
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 روائع البيان والتفسري
ُذ َولِيًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم{  } َر اَّللَِّ َأختَِّ  ُقْل أََغيـْ
ُذ َولِيًّا  يف تفسريه لقوله تعايل} :-رمحه هللا–ذكر ابن كثري - َر اَّللَِّ َأختَِّ ما نصه: كما قال } قل  {ُقْل َأَغيـْ

[، واملعىن: ال أختذ وليا إال هللا وحده ال شريك له، 24أفغري هللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون { ]الزمر: 
 (93)فإنه فاطر السموات واألرض، أي: خالقهما ومبدعهما على غري مثال سبق.اهـ

: هو هللا عز ما نصه{َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم  يف بيانه لقوله تعايل :}–رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-
وجل يطعم ما من طاعم يطعم إال وهللا هو الذي أطعمه ويسر له الطعام ولوال ذلك ما وصل إليه الطعام 

اجلواب  [ 24]الواقعة: ثُوَن أَأَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِعوَن {قال هللا عز وجل مبينا هذا } أَفـَرَأَيـُْتْم َما حَتْرُ 
[ 27الواقعة:] { بل أنت يا ربنا } َلْو َنَشاُء جلَََعْلَناُه ُحطَام ا َفظَْلُتْم تـََفكَُّهوَن ِإنَّا َلُمْغَرُموَن َبْل حَنُْن حَمُْروُمونَ 

ِن أَْم حَنُْن اْلُمنزُِلوَن أَفـَرَأَيـُْتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن أَأَنـُْتْم أَنزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمزْ ولو جعله هللا حطاما ما أكلناه مث } 
[ اجلواب بل أنت يا ربنا هذا الطعام وهذا الشراب والزرع الطعام واملاء الشراب مث ما يصلح 29{ ]الواقعة:

ُتْم أَنَشْأمُتْ َشَجَرتـََها النار } أَفـَرَأَيـُْتُم النَّاَر الَّيِت تُوُروَن أَأَنْـ به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون ب
[ إذن الذي يطعم هو هللا عز وجل مث لو شاء هللا عز وجل ما طعمنا 72الواقعة:] { أَْم حَنُْن اْلُمنِشُئونَ 

 نأكل ال أمعاء وال معدات فالحىت لو وجد الطعام لو شاء هللا ما طعمنا لو شاء هللا مل خيلق لنا أفواها و 
إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب وكذلك يوجد اآلالت 

صل إليك الطعام إال أنه لن ي -رمحهم هللا-يف بن آدم اليت تقبل الطعام وتنتفع به ذكر بعض أهل العلم 
شراء من احلرث والسقي وتصريف املاء وغري ذلك وال بعد أن يعمل فيه أكثر من ثالمثائة واحد ألنك تبدأ

والطحن والعجن وجتد أشياء كثرية ال يصل إليك الطعام إال بعد أن يتجاوز هذه األشياء وال يطعم أو ال 
يطعم ؟ البيان جاء وال يطعم إذن غريه حمتاج إليه وهو ال حيتاج ألحد فهو ال يطعم لغناه عن كل أحد مث 

ألنه أحد صمد ولو طعم لكان حمتاجا للطعام وهذا مستحيل إىل هللا فهو يطعم هو عز وجل ال يطعم 
 (94) وال يطعم.اهـ

 } ُقْل ِإيّنِ أُِمْرُت َأْن َأُكوَن أَوََّل َمْن َأْسَلَم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي {
اإلسالم مبعىن َأْسَلَم { يعن: من هذه األمة، و  } ُقْل ِإيّنِ أُِمْرُت َأْن َأُكوَن أَوََّل َمنْ  رمحه هللا: -قال البغوي-

االستسالم ألمر هللا، وقيل: أسلم أخلص، } َوال َتُكوَننَّ { يعن: وقيل يل وال تكونن، } ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 
 (95) {.اهـ

                                           
 ( 243/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-العظيم البن كثري تفسري القرآن -93
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -94
 (  3/132الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -95
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وزاد السعدي: } َوال َتُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { أي: وهنيت أيضا، عن أن أكون من املشركني، ال يف -
 اعتقادهم، وال يف جمالستهم، وال يف االجتماع هبم، فهذا أفرض الفروض عليَّ، وأوجب الواجبات.اهـ

(92) 
 ({15َعِظيٍم )} ُقْل ِإيّنِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم 

 (97إعراب مفردات اآلية )
)قل( مثل األول )إيّن أخاف( مثل إيّن أمرت، والفعل ملعلوم والفاعل أنا )إن( حرف شرط جازم )عصيت( 
فعل ماض مبن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط ... والتاء فاعل )رّب( مفعول به منصوب وعالمة 

ء و )الياء( ضمري مضاف إليه )عذاب( مفعول به عامله أخاف، النصب الفتحة املقدرة على ما قبل اليا
 منصوب )يوم( مضاف إليه جمرور )عظيم( نعت ليوم جمرور.

 روائع البيان والتفسري
 } ُقْل ِإيّنِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم {

ِظيٍم { فإن } ُقْل ِإيّنِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم عَ  رمحه هللا يف بياهنا ما نصه: -قال السعدي-
املعصية يف الشرك توجب اخللود يف النار، وسخَط اجلبار وذلك اليوم هو اليوم الذي خُياف عذابه، وحُيذر 

ن مل معقابه؛ ألنه َمن ُصرف عنه العذاب يومئذ فهو املرحوم، ومن جنا فيه فهو الفائز حقا، كما أن 
 (98) ينجمنه فهو اهلالك الشقي.اهـ

 ما خمتصره:  -رمحه هللا -ومن فوائد اآلية ما ذكره ابن العثيمني يف تفسريه قال -
ومن فوائدها أن املعصية سبب للعذاب ولكن املعاصي على نوعني معاص ال يغفرها هللا وهي الشرك 

غائر تكفرها األعمال الصاحلة وهي الصومعاص تدخل حتت مشيئة هللا وهي الكبائر وهناك معاص أخرى 
هذا فيما يتعلق بينك وبني هللا عز وجل أما حقوق اآلدميني فال بد من إيصاهلم حقهم إما باستحالهلم 

 (99) .اهـ منهم يف الدنيا وإما بأعمال صاحلة تؤخذ من أعمال هذا الظامل
 ( {12َفْوُز اْلُمِبنُي )}َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَُه َوَذِلَك الْ 

 (111إعراب مفردات اآلية )

                                           
 ( 251/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -بن ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن -92
 (7/97دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -97
 (  251/  1الرسالة) الناشر : مؤسسة -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -98
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -99

 (7/99دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -111
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)من( اسم شرط جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )يصرف( مضارع مبن للمجهول جمزوم فعل الشرط، ونائب 
الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على العذاب يف اآلية السابقة )عن( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف 

، )إذ( اسم « 111»)يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب )يصرف( حمّل جر متعلق ب )يصرف( ، 
ظريف مبن يف حمّل جر مضاف إليه، والتنوين عوض من مجلة حمذوفة )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قد( 
حرف حتقيق )رمحه( فعل ماض ومفعوله، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا )الواو( عاطفة )ذلك( 

رفع مبتدأ ... و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )الفوز( خرب املبتدأ مرفوع اسم إشارة مبن يف حمّل 
 )املبني( نعت للفوز مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
 }َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنُي {

ذ فقد } من يصرف عنه { يعن: العذاب } يومئ يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا–قال ابن كثري -
رمحه { يعن: فقد رمحه هللا } وذلك الفوز املبني { كما قال: } فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد 

 (112)[، والفوز: هو حصول الربح ونفي اخلسارة.اهـ185فاز { ]آل عمران: 
ي حيصل دليل على أن الفوز احلقيقي هو الذما خمتصره: يف هذه اآلية  -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-

بصرف هللا العذاب عن اإلنسان يوم القيامة ألن الفوز لبيان احلقيقة الذي هو الفوز األعظم ألن غري هذا 
الفوز فوز زائل حىت من وفق يف الدنيا فإن فوزه ناقص إال أن يكون فوزه يف الدنيا سبب لألعمال الصاحلة 

 } ذلك الفوز املبني { أي البني.اهـ اليت يفوز هبا يف اآلخرة
ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن مَيَْسْسَك خِبَرْيٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   ( {17 )}َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَّ

 (113إعراب مفردات اآلية )
ل و )الكاف( ضمري مفعو  )الواو( استئنافية )إن( حرف شرط جازم )ميسس( مضارع جمزوم فعل الشرط

به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )بضّر( جار وجمرور متعلق ب )ميسس( ، )الفاء( رابطة جلواب الشرط 
)ال( نافية للجنس )كاشف( اسم ال مبن على الفتح يف حمل نصب )الالم( حرف جر و )اهلاء( ضمري 

ل من حمل ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع بد يف حمل جر متعلق مبحذوف خرب ال )إال( أداة استثناء )هو(
)الواو( عاطفة )إن ميسسك خبري( مثل إن ميسسك بضر )الفاء( رابطة جلواب « 114»ال مع امسها 

                                           
 . جيوز أن يتعلق مبحذوف حال من الضمري يف )يصرف( - 111
 ( 244/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -112
 (7/111دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -113
 أو بدل من الضمري املستكن يف اخلرب. - 114
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)على كل( جار وجمرور متعلق بقدير )شيء( مضاف إليه جمرور )قدير(  الشرط )هو( ضمري منفصل مبتدأ
 خرب املبتدأ هو، مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن مَيَْسْسَك خِبَرْيٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ    {}َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَّ

لم: يا يف بياهنا: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وس–رمحه هللا  –قال أبو جعفر الطربي -
حممد، إن يصبك هللا }بضر{، يقول: بشدة يف دنياك، وشَظف يف عيشك وضيق فيه،  فلن يكشف 
ذلك عنك إال هللا الذي أمرك أن تكون أّول من أسلم ألمره وهنيه، وأذعن له من أهل زمانك، دون ما 

ك سيدعوك العادلون به إىل عبادته من األوثان واألصنام، ودون كل شيء سواها من خلقه }وإن ميس
خبري{، يقول: وإن يصبك خبري، أي: برخاء يف عيش، وسعة يف الرزق، وكثرة يف املال، فتقّر أنه أصابك 
بذلك "فهو على كل شيء قدير" ، يقول تعاىل ذكره: وهللا الذي أصابك بذلك، فهو على كل شيء 

وال ميتنع منه  ده،قدير  هو القادر على نفعك وضّرِك، وهو على كل شيء يريده قادر، ال يعجزه شيء يري
هينة اليت ال تقدر على اجتالب نفع على أنفسها وال غريها، وال دفع 

َ
شيء طلبه، ليس كاآلهلة الذليلة امل

ضر عنها وال غريها. يقول تعاىل ذكره: فكيف تعبد من كان هكذا، أم كيف ال ختلص العبادة، وتقرُّ ملن  
 (115)رة الكاملة، والعزة الظاهرة؟.اهـكان بيده الضر والنفع، والثواب والعقاب، وله القد

 املنفرد ومن أدلة توحيده، أنه تعاىل يف تفسريه لآلية فائدة جليلة قال: -رمحه هللا -وذكر السعدي-
بكشف الضراء، وجلب اخلري والسراء. وهلذا قال: } َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَُّ ِبُضرٍّ { من فقر، أو مرض، أو 

ٌر { فإذا  َفال َكاِشَف َلهُ ِإال ُهَو َوِإْن مَيَْسْسَك خبَرْيٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدي غم، أوهم أو حنوه. }عسر، أو 
 (112) كان وحده النافع الضار، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية واإلهلية.اهـ

 ({18َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اخْلَِبرُي )}
 (117ية )إعراب مفردات اآل

)الواو( استئنافّية )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )القاهر( خرب مرفوع )فوق( ظرف مكان 
، )عباد( مضاف إليه جمرور و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( « 118»منصوب متعلق ب )القاهر( 

 عاطفة )هو احلكيم( مثل هو القاهر )اخلبري( خرب ثان مرفوع.
 والتفسريروائع البيان 

                                           
 (  13115 / 287/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف  -115
 (  1/251الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -112
 (7/111دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372يف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صا-117
 أو متعلق مبحذوف خرب ثان تقديره غالب أو مسيطر ... وجيوز أن يكون متعلقا مبحذوف حال من الضمري يف القاهر.- 118
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 َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اخْلَِبرُي {}
} وهو القاهر فوق عباده { أي: هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له -:-رمحه هللا -قال ابن كثري-

اجلبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له اخلالئق، وتواضعت لعظمة جالله وكربيائه وعظمته 
 (119)وعلوه وقدرته األشياء، واستكانت وتضاءلت بني يديه وحتت حكمه وقهره .اهـ

: القاهر هو ال  ما خمتصره {فقَوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه  يف بيان قوله }-رمحه هللا-وأضاف ابن العثيمني-
ز وجل غلبة مع هللا عالغلبة مع السلطان يعن السلطة ألن الغالب املطلق قد ال يكون له سلطة لكن قهر 

سلطة تامة وقوله } فوق عباده { هل املراد فوقية املكانة أم فوقية املكان أو مها مجيعا ؟ نعم مها مجيعا 
فوقية املكان وفوقية املكانة وعليه فيكون املعىن هو القاهر فوق عباده من حيث املعىن ال ميكن أن تغلبه 

} عباده { مجع عبد واملراد به هنا العبودية العامة اليت  قوة ومن حيث املكان أنه فوق كل شيء وقوله
تشمل املؤمن والكافر ألن العبودية ثالثة أقسام عامة وخاصة وأخص العامة هي عبودية أن مجيع املخلوقات  

يت آ كلها ذليلة أما هللا عز وجل فهي عابدة قال هللا عز وجل } ِإْن ُكلُّ َمْن يف السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ 
ا {]مرمي:  [93الرَّمْحَِن َعْبد 

 : اخلاصة هي عبادة اإللوهية للمؤمنني كما يف قوله تعاىل } َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذينَ -رمحه هللا -مث أضاف
َوَلَقْد  [ العبودية اليت أخص هي عبودية الرسل قال هللا تعاىل }23مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْون ا {]الفرقان:

[ فهنا 173الصافات:]ْت َكِلَمتـَُنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلنَي ِإنَـُّهْم هَلُُم اْلَمنُصوُروَن َوِإنَّ ُجنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبوَن {َسبَـقَ 
 ثالثة أقسام. 

 :نذكر منها فوائد جليلة من اآلية  -رمحه هللا-وذكر 
َمِن ة أخرى القهار كما قال تعاىل } لِ إثبات اسم القاهر هلل عز وجل ألنه قال وهو القاهر وجاءت بصيغ

[ فيستفاد من إثبات االسم إثبات الصفة وهي القهر ألن كل 12اْلُمْلُك اْليَـْوَم َّللَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر {]غافر:
أمساء هللا كلها دالة على معىن واحد أو أكثر ألهنا أمساء وأوصاف فهي باعتبار تعيني الذات أمساء وباعتبار 

تها على املعىن أوصاف وهلذا نقول أمساء هللا عز وجل ليست كأمساء بن آدم مثال فإن بن آدم قد دالل
يسمى اإلنسان باسم وهو أبعد الناس عن وصفه خبالف أمساء هللا من فوائدها إثبات الفوقية هلل عز وجل 

لمني ينازع فما أحد من املسلقوله فوق عباده وكما سبق أهنا فوقية مكان وفوقية مكانة أما فوقية املكانة 
وهي الفوقية املعنوية أما فوقية املكان فقد تنازع املسلمون فيها على طرفني ووسط الطرف األول يقول إنه 
عز وجل يف كل مكان يف السماء ويف األرض ويف األسواق ويف املساجد ويف املدارس ويف كل مكان وال 

قول زم الفاسدة كمخالفة النصوص وخمالفة الفطر وخمالفة العخيفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوا

                                           
 ( 3/244الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -119
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وصف هللا تعاىل مبا ال يليق جبالله وقسم آخر على العكس من هذا قال ال جيوز أبدا أن نثبت أن هللا يف 
مكان ال فوق وال حتت وال ميني وال مشال ومعلوم أن هذا القول يعن العدم فإذا قلت بأن هللا ليس فوق 

 (111)  ميني وال مشال وال متصل وال منفصل فهو هو العدم َتاما.اهـوال حتت وال
 ما نصه: -رمحه هللا -السعدي وأضاف-

} َوُهَو احلَِْكيُم { فيما أمر به وهنى، وأثاب، وعاقب، وفيما خلق وقدر. } اخْلَِبرُي { املطلع على السرائر 
 (111) والضمائر وخفايا األمور، وهذا كله من أدلة التوحيد.اهـ

َنُكْم َوأُوِحَي ِإيَلَّ َهَذا اْلُقْرَآُن أِلُْنِذَر   ُكْم ِبِه َوَمْن بـََلَغ }ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدة  ُقِل اَّللَُّ َشِهيٌد بـَْيِن َوبـَيـْ
َا ُهَو إَِلهٌ   ({19اِحٌد َوِإنَِّن بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن )وَ  أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّ َآهِلَة  أُْخَرى ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ

 (112إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أي( اسم استفهام مبن يف حمّل رفع مبتدأ )شيء(  

مضاف إليه جمرور )أكرب( خرب مرفوع )شهادة( َتييز منصوب )قل( مثل األول )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ 
قدرة على ، )بني( ظرف مكان منصوب وعالمة النصب الفتحة امل« 113»مرفوع )شهيد( خرب مرفوع 

، )الواو( حرف عطف « 114»ما قبل الياء و )الياء( ضمري مضاف إليه، والظرف متعلق ب )شهيد( 
)بينكم( ظرف مثل بين ومتعلق مبا تعّلق به )الواو( حرف عطف )أوحي( فعل ماض مبن للمجهول )إىل( 

 يف إشارة مبن حرف جر و )الياء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أوحي( ، )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم
من )ذا( أو عطف بيان له مرفوع )الالم( الم التعليل )أنذر( مضارع  حمّل رفع نائب فاعل )القرآن( بدل

منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا و )كم( ضمري مفعول به )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري 
 يف حمل جر متعلق ب )أنذر( .

 جر بالالم متعلق ب )أوحي( .واملصدر املؤول )أن أنذر( يف حمل 
)الواو( عاطفة )من( اسم موصول مبن يف حمّل نصب معطوف على ضمري اخلطاب يف )أنذركم( ، والعائد 
حمذوف أي بلغه القرآن )بلغ( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي القرآن )اهلمزة( لالستفهام 

حمل نصب اسم إن )الالم( هي املزحلقة )تشهدون( اإلنكاري )إّن( حرف مشبه بالفعل و )كم( ضمري يف 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل )أن( مثل إّن )مع( ظرف منصوب متعلق مبحذوف خرب مقّدم )هللا( لفظ 

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -لعالمة حممد العثيمني تفسري ا -111
 (  1/251الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -111
 (7/112دمشق) –مؤسسة اإلميان  هـ( نشر : دار الرشيد1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -112
 أو هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو، وخرب )هللا( حمذوف دّل عليه السؤال املتصدر أي: هللا أكرب شهادة. - 113
 أو متعلق مبحذوف نعت لشهيد.- 114
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اجلاللة مضاف إليه )آهلة( اسم أن منصوب )أخرى( نعت آلهلة منصوب وعالمة النصب الفتحة املقدرة 
 على األلف.

 هللا آهلة( يف حمّل نصب مفعول به عامله تشهدون.واملصدر املؤول )أن مع 
)قل( مثل األول )ال( نافية )أشهد( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )قل( مثل األول )إمنا(  
كافة ومكفوفة )هو( ضمري منفصل مبتدأ )إله( خرب مرفوع )واحد( نعت إلله مرفوع )الواو( عاطفة )إن( 

للوقاية و )الياء( ضمري يف حمّل نصب اسم إّن )بريء( خرب إّن مرفوع )من( حرف  مثل األول، و )النون(
 ، )تشركون( مثل تشهدون.« 115»جر )ما( اسم موصول مبن يف حمل جر متعلق بربيء 

 روائع البيان والتفسري
َنُكم َوأُوِحيَ  ُ َشِهيٌد بـَْيِن َوبـَيـْ  َذا اْلُقْرَآُن أِلُْنِذرَُكْم بِِه َوَمْن بـََلَغ {ِإيَلَّ هَ  }ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدة  ُقِل اَّللَّ

سلم: قل، يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه و  ما خمتصره: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
يا حممد، هلؤالء املشركني الذين يكّذبون وجيحدون نبوَّتك من قومك: أيُّ شيء أعظم شهادة وأكرب؟ مث 

هم بأن أكرب األشياء شهادة:"هللا"، الذي ال جيوز أن يقع يف شهادته ما جيوز أن يقع يف شهادة غريه أخرب 
 (112اهـ)من خلقه من السهو واخلطأ، والغلط والكذب..

عدائه : } قل هللا شهيد بين وبينكم { وإذا كان هللا شهيد بينه وبني أ-رمحه هللا-وأضاف ابن العثيمني-
فمن أكرب من هللا؟ ال أحد أكرب كل هذه األوجه مهما تنوعت ال تعدوا أن يكون املعىن هللا أكرب شهادة 

 للرسول عز وجل ؟ شهد من كل شيء وال شك يف هذا هللا أكرب شهادة من كل شيء ومباذا شهد هللا
أَنزََلُه  هللا للرسول عز وجل بصدقه باللفظ وبالفعل اللفظ قال هللا تعاىل } َلِكِن اَّللَُّ َيْشَهُد مبَا أَنَزَل إِلَْيكَ 

ُ يـَْعَلُم ِإنََّك ا[ وقال عز وجل } ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ وَ 122بِِعْلِمِه {]النساء: َّللَّ
[ فهذه شهادة قولية من هللا على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حق أما الفعل 1َلَرُسولُُه {]املنافقون:

فاآليات الذي ينزهلا هللا عليه هذه شهادة فعلية من هللا التمكني له يف األرض َتكينه من أن يضرب 
 ن أن يتلوا القرآن على الناس ويقول هذا كالم هللا وقد قال له هللااألعناق ويسيب األموال والذرية َتكينه م

َنا بـَْعَض األَقَاِويِل أَلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمنِي مُثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي { [ 42احلاقة:]عز وجل } َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
َنُكْم وسلم بأنه حق } ُقِل اَّللَُّ شَ  وشهادة هللا الفعلية كثرية شهد هللا لرسوله صلى هللا عليه ِهيٌد بـَْيِن َوبـَيـْ

[ مبهما أهبم الفاعل ألنه معلوم فاملوحي هو هللا عز وجل والوحي 19َوأُوِحَي ِإيَلَّ َهَذا اْلُقْرآُن {]األنعام:
 يف اللغة العربية يف األصل اإلعالم بسرعة وخفاء أن تعلم صاحبك بسرعة تعطيه كلمات يفهمها بسرعة

وخفاء لئال يطلع عليها أحد فأصله السر أصل الوحي السر لكنه يف االصطالح هو عبارة عن تكليم هللا 
                                           

 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريا، واملصدر املؤول يف حمّل جر أي من إشراككم. - 115
 ( 13115/  289/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -112
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عز وجل بواسطة أو بغري واسطة ألحد من عباده بشريعة يبلغها الناس هذا الوحي ومسي بذلك ألن الوحي 
ن بإرسال وتارة يكو خفي تارة يكون يف روع الرسول وتارة يكون بتكليم هللا للرسول من وراء حجاب 

 (117) رسول يرسله هللا عز وجل فيوحي بعلمه ما يشاء.اهـ
قوله تعاىل: }وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ{، صرح يف هذه  :-رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-

هم فمنذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائنا من كان، وي -صلى هللا عليه وسلم  -اآلية الكرمية بأنه 
 من اآلية أن اإلنذار به عام لكل من بلغه، وأن كل من بلغه ومل يؤمن به فهو يف النار، وهو كذلك.

أما عموم إنذاره لكل من بلغه، فقد دلت عليه آيات أخر أيضا كقوله: }قل يا أيها الناس إين رسول هللا 
[ ، وقوله: }تبارك 28 \ 34[ ، وقوله: }وما أرسلناك إال كافة للناس {]158 \ 7إليكم مجيعا {]

 [ .1 \ 25الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا {]
وأما دخول من مل يؤمن به النار، فقد صرح به تعاىل يف قوله: }ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده{ 

لذين مل افله حكم أهل الفرتة  -صلى هللا عليه وسلم  -[ وأما من مل تبلغه دعوة الرسول 17 \ 11]
 (118)يأهتم رسول، وهللا تعاىل أعلم..اهـ

َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َوِإنَِّن   بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن { } أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّ َآهِلَة  ُأْخَرى ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ
 أي إن شهدوا فال تشهد معهم. يف بياهنا إمجاال  ما نصه:–رمحه هللا  -قال السعدي-

فوازِْن بني شهادة أصدق القائلني ورب العاملني وشهادة أزكى اخللق املؤيدة بالرباهني القاطعة واحلجج 
الساطعة على توحيد هللا وحده ال شريك له وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقوهلم وأدياهنم وفسدت 

 آراؤهم وأخالقهم وأضحكوا على أنفسهم العقالء.
بل خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقواهلم على إثبات أن مع هللا آهلة أخرى مع أنه ال يقوم على ما 
قالوه أدىن شبهة فضال عن احلجج واخرت لنفسك أي الشهادتني إن كنت تعقل وحنن خنتار ألنفسنا ما 

َا ُهَو  رد ال يستحق العبودية إَِلٌه َواِحٌد { أي منفاختاره هللا لنبيه الذي أمرنا هللا باالقتداء به فقال } ُقْل ِإمنَّ
 واإلهلية سواه كما أنه املنفرد باخللق والتدبري.

} َوِإنَِّن بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن { به من األوثان واألنداد وكل ما أشرك به مع هللا فهذا حقيقة التوحيد إثبات 
 (119) اإلهلية هلل ونفيها عما عداه. اهـ

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم فـَُهْم اَل }الَِّذيَن َآتَـ   ( {21 يـُْؤِمُنوَن )يـْ

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -117
 (  1/475لبنان)  –عة و النشر و التوزيع بريوت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطبا - 118
 (  252/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -119
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 (121إعراب مفردات اآلية )
( فاعل و ونا) ...)الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ )آتينا( فعل ماض مبن على السكون 
الواو فاعل و و  ...)هم( ضمري مفعول به أول )الكتاب( مفعول به ثان منصوب )يعرفون( مضارع مرفوع 

)اهلاء( ضمري مفعول به )الكاف( حرف جر )ما( حرف مصدري )يعرفون( مثل األول )أبناء( مفعول به 
 و )هم( ضمري مضاف إليه.

رفانا كعرفاهنم مطلق أي يعرفون ع تعلق مبحذوف مفعولواملصدر املؤول )ما يعرفون( يف حمّل جر بالكاف م
 أبناءهم.

)الذين خسروا( مثل الذين آتينا )أنفس( مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )الفاء( زائدة 
ملشاهبة املوصول للشرط )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )ال( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع ... 

 والواو فاعل.
 البيان والتفسري روائع

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم فـَُهْم اَل   ْؤِمُنوَن {يُـ }الَِّذيَن َآتـَيـْ
َناُهُم اْلِكَتاَب { ، يعن: التوراة واإلجنيل،:-رمحه هللا -قال البغوي- يـَْعرُِفونَُه  } قوله عز وجل: } الَِّذيَن آتـَيـْ

{ ، يعن: حممدا صلى هللا عليه وسلم بنعته وصفته، } َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم { ، من بني الصبيان. } 
الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم { ، غبنوا أنفسهم } فـَُهْم ال يـُْؤِمُنوَن { ، وذلك أن هللا جعل لكل آدمي منزال يف 

وإذا كان يوم القيامة جعل هللا للمؤمنني منازل أهل النار يف اجلنة، وألهل النار منازل اجلنة ومنزال يف النار، 
 (121) أهل اجلنة يف النار، وذلك اخلسران.اهـ

ون مث قال خمربا عن أهل الكتاب: إهنم يعرفون هذا الذي جئتهم  به كما يعرف:-رمحه هللا –ابن كثري  وزاد -
نباء عن املرسلني املتقدمني واألنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود أبناءهم، مبا عندهم من األخبار واأل

ن وببعثه  وصفتة، وبلده ومهاجره، وصفة أمته؛ وهلذا قال بعد هذا: } الذي-صلى هللا عليه وسلم  -حممد 
شرت بخسروا أنفسهم { أي: خسروا كل اخلسارة، } فهم ال يؤمنون { هبذا األمر اجللي الظاهر الذي 

 (122)نبياء، ونوهت به يف قدمي الزمان وحديثه.اهـبه األ
 ({21}َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذب ا أَْو َكذََّب بَِآيَاتِِه ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن )

 (123إعراب مفردات اآلية )
                                           

 (7/115دمشق) – هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -121
 (  134/ 1الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -121
 ( 245/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -122
 (7/117دمشق) –ؤسسة اإلميان هـ( نشر : دار الرشيد م1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -123
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جر و )من(  خرب مرفوع )من( حرف)الواو( استئنافية )من( اسم استفهام مبن يف حمّل رفع مبتدأ )أظلم( 
اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب )أظلم( ، )افرتى( فعل ماض مبن على الفتح املقدر على األلف 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على هللا( جار وجمرور متعلق ب )افرتى( ، )كذبا( مفعول به منصوب 

ور متعلق ب )كّذب( ، و )اهلاء( ضمري )أو( حرف عطف )كذب( مثل افرتى )بآيات( جار وجمر 
مضاف إليه )إّن( حرف مشبه بالفعل و )اهلاء( ضمري يف حمّل نصب اسم إّن، وهو ضمري الشأن )ال( 

 نافية )يفلح( مضارع مرفوع )الظاملون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

  َكِذب ا أَْو َكذََّب بَِآيَاتِِه ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن {}َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّ 
أن هللا  أي: ال أظلم ممن تـََقوَّل  على هللا، فادعى يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

أرسله ومل يكن أرسله، مث ال أظلم ممن كذب بآيات هللا وحججه وبراهينه ودالالته، } ِإنَّهُ ال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن 
 (124اهـ){ أي: ال يفلح هذا وال هذا، ال املفرتي وال املكذب.

َّللَِّ َكِذب ا أَْو َكذََّب َوَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى ا ن قوله تعايل}يف بيا-رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-
 ما خمتصره:  {بَِآيَاتِِه 

والظلم يف األصل النقص كما قال هللا عز وجل } ِكْلَتا اجْلَنَّتَـنْيِ آَتْت أُُكَلَها وملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئ ا 
ىل نقص اإلنسان فيما جيب عليه من فعل األوامر وترك [ أي مل تنقص لكنه تعدى إ33{]الكهف:

ممن افرتى على هللا كذبا { افرتى مبعىن اختلق على هللا الكذب  النواهي فإنه نقص حق نفسه بذلك }
ألن الكذب على هللا عز وجل أعظم الكذب ويليه الكذب على من؟ على رسول هللا صلى هللا عليه 

بل هو أعظم يلي ذلك  ( ) إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم وسلم كما قال صلى هللا عليه وسلم
الكذب على علماء الشريعة إذا كذب عليهم بأهنم أفتوا بكذا فهذا كذب ألنه كذب على الشرع إذ أن 
علماء الشريعة هم الذي يبلغون الشريعة فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع } أو كذب بآياته { 

 .ى أو كذبأو هنا للتنويع يعن افرت 
وإن مجعوا بني األمرين صار أشد إذا طبقنا هذه اآلية على واقع املشركني يف قريش جند أهنا منطبقة عليهم  

َتاما فقد افرتوا على هللا الكذب بأن أشركوا معه ما مل ينزل به سلطان افرتوا على هللا الكذب فقالوا هذا 
ِإْن َيُكْن َمْيَتة  ِه األَنـَْعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا َوحُمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا وَ حالل وهذا حرام } َوقَاُلوا َما يف بُطُوِن َهذِ 

[ هم أيضا كذبوا بآيات هللا كذبوا باآليات الشرعية اليت جاءت على 139فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاُء {]األنعام:
 (125.اهـ ) لسان حممد صلى هللا عليه وسلم أما اآليات الكونية فهم مل يكذبوا هبا

                                           
 ( 3/245الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -124
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ول إنه يف تفسريه لقوله تعايل:}إنه ال يفلح الظاملون{ ما نصه: يق -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-
ال يفلح القائلون على هللا الباطل، وال يدركون البقاَء يف اجلنان، واملفرتون عليه الكذب، واجلاحدون بنبوة 

 (122)اهـأنبيائه.
يع ا مُثَّ   ( {22)  نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ }َويـَْوَم حَنُْشُرُهْم مجَِ
 (127إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق بفعل ال يفلح ألنه معطوف على ظرف مقّدر متعلق 
، )حنشر( مضارع مرفوع، والفاعل « 128»مجيعا بالفعل نفسه أي: ال يفلح الظاملون اليوم ويوم حنشرهم 

ضمري مسترت تقديره حنن و )هم( ضمري مفعول به )مجيعا( حال منصوبة من الضمري املفعول يف )حنشرهم( 
، )مث( حرف عطف )نقول( مثل حنشر )الالم( حرف جر )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق 

لضّم ... والواو فاعل )أين( اسم استفهام مبن يف حمّل ب )نقول( ، )أشركوا( فعل ماض مبن على ا
نصب على الظرفية املكانية متعلق مبحذوف خرب مقدم )شركاء( مبتدأ مؤخر مرفوع و )كم( ضمري مضاف 
إليه )الذين( موصول يف حمّل رفع نعت لشركاء )كنتم( فعل ماض ناقص مبن على السكون )مت( ضمري 

( مضارع مرفوع ... والواو فاعل، ومفعوال الفعل املتعدي االثنني مقدران يف حمّل رفع اسم كان )تزعمون
 ... أي تزعموهنم شركاء.

 روائع البيان والتفسري
يع ا مُثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن  {  }َويـَْوَم حَنُْشُرُهْم مجَِ

م يقول تعاىل خمربا عن املشركني: } ويوم حنشرهم مجيعا { يوم القيامة فيسأهل:-هللارمحه -قال ابن كثري-
عن األصنام واألنداد اليت كانوا يعبدوهنا من دونه قائال هلم } أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون { كما 

: ةقال تعاىل يف سورة القصص: } ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون { ]اآلي
 (129)[.اهـ22

نيا،}ويوم فقال : وتأويل الكالم: إنه ال يفلح الظاملون اليوم يف الد-رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي بيانا  -
حنشرهم مجيع ا{ فقوله:}ويوم حنشرهم{، مردود على املراد يف الكالم. ألنه وإن كان حمذوف ا منه، فكأنه 

ؤالء ن أشركوا أين شركاؤكم{ ، يقول: مث نقول، إذا حشرنا هفيه، ملعرفة السامعني مبعناه } مث نقول للذي
املفرتين على هللا الكذب، بادِّعائهم له يف سلطانه شريك ا، واملكذِّبني بآياته ورسله، فجمعنا مجيعهم يوم 

                                           
 ( 13133/ 11/292الرسالة )الناشر : مؤسسة  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -122
 (7/118دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -127
 جيوز أن يعرب االسم مفعوال به لفعل حمذوف تقديره اذكر أو اتقوا أو احذروا - 128
 ( 3/242اشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) الن-تفسري القرآن العظيم البن كثري -129
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القيامة }أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون{ ، أهنم لكم آهلة من دون هللا، افرتاء وكذب ا، وتدعوهنم من 
 (131)أرباب ا؟ فأتوا هبم إن كنتم صادقني.اهـ دونه

َنتـُُهْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي )  ({23}مُثَّ ملَْ َتُكْن ِفتـْ
 (131إعراب مفردات اآلية )

)مثّ( حرف عطف )مل( حرف نفي وجزم وقلب )تكن( مضارع جمزوم ناقص )فتنة( اسم تكن مرفوع و 
)هم( ضمري مضاف إليه )إال( أداة حصر )أن( حرف مصدري )قالوا( مثل أشركوا )الواو( واو القسم 

 ...أو بدل منه  ،)هللا( لفظ اجلاللة جمرور بالواو متعلق بفعل أقسم املقّدر )ربّنا( نعت للفظ اجلاللة جمرور
 )ونا( ضمري مضاف إليه )ما( نافية )كّنا( مثل كنتم )مشركني( خرب كنا منصوب وعالمة النصب الياء.

 واملصدر املؤول )أن قالوا( يف حمّل نصب خرب تكن.
 روائع البيان والتفسري

َنتـُُهْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّ   ا ُمْشرِِكنَي {}مُثَّ ملَْ َتُكْن ِفتـْ
َنتـُُهْم { أي: حجتهم. وقال عطاء اخلما نصه:-رمحه هللا –قال ابن كثري - راساين، وقوله: } مُثَّ مَلْ َتُكْن ِفتـْ

عن ابن عباس: أي: معذرهتم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جريج، عن ابن عباس: أي قيلهم. وكذا قال 
 الضحاك.

  {بليتهم حني ابتلوا } ِإال َأْن قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ وقال عطاء اخلراساين: مث مل تكن 
وقال ابن جرير: والصواب مث مل يكن قيلهم عند فتنتنا  إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك باهلل } 

 (132)ِإال َأْن قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي {.اهـ
كن جواهبم قوله تعاىل: }مث مل تكن فتنتهم{ الفتنة االختبار أي مل يما خمتصره: -رمحه هللا -طيبوزاد القر -

حني اختربوا هبذا السؤال، ورأوا احلقائق، وارتفعت الدواعي. }إال أن قالوا وهللا ربنا ما كنا مشركني{تربءوا 
 من الشرك وانتفوا منه ملا رأوا من جتاوزه ومغفرته للمؤمنني. 

ابن عباس: يغفر هللا تعاىل ألهل اإلخالص ذنوهبم، وال يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى املشركون قال 
ذلك، قالوا إن ربنا يغفر الذنوب وال يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ومل نكن مشركني، فقال 

وتشهد أرجلهم  واههم، فتنطق أيديهمهللا تعاىل: أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم، فيختم على أف

                                           
 ( 13133/  297/  11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -131

 (7/119دمشق) –اإلميان هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -131
 ( 242/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -132
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مبا كانوا يكسبون، فعند ذلك يعرف املشركون أن هللا ال يكتم حديثا، فذلك قوله:} يومئذ يود الذين  
 .42النساء:  -كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض وال يكتمون هللا حديثا{

هللا عز وجل بقصص املشركني (: تأويل هذه اآلية لطيف جدا، أخرب 133وقال أبو إسحاق الزجاج) 
وافتتاهنم بشركهم، مث أخرب أن فتنتهم مل تكن حني رأوا احلقائق إال أن انتفوا من الشرك، ونظري هذا يف 
اللغة أن ترى إنسانا حيب غاويا فإذا وقع يف هلكة تربأ منه،: ما كانت حمبتك إياه إال أن تربأت منه. 

 (134)اهـ
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن )}اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى   ({24أَنـُْفِسِهْم َوَضلَّ َعنـْ

 (135إعراب مفردات اآلية )
)انظر( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )كيف( اسم استفهام مبن يف حمّل نصب حال عامله 

ه ي)كذبوا( وهو مثل أشركوا )على أنفس( جار وجمرور متعلق ب )كذبوا( ، و )هم( ضمري مضاف إل
)ضّل( مثل افرتى )عن( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب  -أو استئنافية -)الواو( عاطفة

، )كانوا( « 132»)ضّل( بتضمينه معىن غاب )ما( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل، والعائد حمذوف 
 مثل كنتم )يفرتون( مثل تزعمون.

 روائع البيان والتفسري
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن { }اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا  َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَضلَّ َعنـْ

  :يف بياهنا ما خمتصره -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي -
ومعىن"النظر" يف هذا املوضع، النظر بالقلب، ال النظر بالبصر. وإمنا معناه: تبني فاعلم كيف كذبوا يف 

 اآلخرة .
نه ملا كان اخلرب قد مضى يف اآلية قبلها، صار كالشيء الذي قد  وقال:}كذبوا{، ومعناه: يكذبون، أل

 كاَن وُوجد .

                                           
 هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عامل بالنحو واللغة. ولد ومات يف بغداد. - 133

ه القاسم، فدله املربد سليمان )وزير املعتضد العباسي( مؤدبا البن كان يف فتوته خيرط الزجاج ومال إىل النحو فعلمه املربد. وطلب عبيد هللا بن
لزجاج لعلى الزجاج، فطلبه الوزير، فأدب له ابنه إىل أن ويل الوزارة مكان أبيه، فجعله القاسم من كتابه، فأصاب يف أيامه ثروة كبرية. وكانت 

و  )خلق اإلنسان( و )األمايل( يف األدب واللغة، يف تصريف األلفاظ مناقشات مع ثعلب وغريه. من كتبه )معاين القرآن ( و )االشتقاق( و
 (1/49)إعراب القرآن( ثالثة أجزاء. وغريها نقال  من األعالم للزركلي خمتصرا  وبتصرف يسري )

 (  2/411القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--134
 (7/119دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372قرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب ال-135
 أو حرف مصدري، واملصدر املؤول يف حمّل رفع فاعل.- 132
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 :-رمحه هللا -مث أضاف
}وضل عنهم ما كانوا يفرتون{، يقول: وفارقهم األنداد واألصنام، وتربءوا منها، فسلكوا غري سبيلها، 

ا على هللا، نه من قيلهم فيهألهنا هلكت، وأعيد الذين كانوا يعبدوهنا اجرتاء مث أخذوا مبا كانوا يفرتو 
 (137)وعبادهتم إياها، وإشراكهم إياها يف سلطان هللا، فضلت عنهم، وعوقب عابُدوها بفريتهم.اهـ

 } اْنظُْر { متعجبا منهم ومن أحواهلم } َكْيَف َكَذبُوا َعَلى يف بياهنا: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
ُهْم َما  غاية الضرر } َوَضلَّ عَ  -وهللا-أَنـُْفِسِهْم { أي: كذبوا كذبا عاد باخلسار على أنفسهم وضرهم  نـْ

 (138اهـ )َكانُوا يـَْفتَـُروَن { من الشركاء الذين زعموهم مع هللا، تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.
ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنَّة  َأْن يـَْفَقُهوُه َويف َآَذاهِنِْم َوقْـر ا َوِإْن يَـ }وَ  َرْوا ُكلَّ َآيٍَة اَل يـُْؤِمُنوا ِمنـْ

 ({25ِلنَي )رُي اأْلَوَّ هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساطِ 
 (139إعراب مفردات اآلية )

، « 141»)الواو( استئنافية )من( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم 
)من( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ )يستمع( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

جعلنا( ) -أو حالية -)إىل( حرف جر )الكاف( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يستمع( ، )الواو( عاطفة
ن أكّنة ل مفعل ماض مبن على السكون ... )ونا( فاعل )على قلوب( جار وجمرور متعلق مبحذوف حا

، و )هم( ضمري مضاف إليه )أكّنة( مفعول به منصوب )أن( حرف مصدري ونصب )يفقهوا( « 141»
 منصوب وعالمة النصب حذف النون ... والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به.

 .حذف مضاف أي كراهة أن يفقهوه واملصدر املؤّول )أن يفقهوه( يف حمّل نصب مفعول ألجله على
طفة )يف آذان( جار وجمرور متعلق مبا تعلق به )على قلوهبم( بسبب العطف، وكذلك )وقرا( )الواو( عا

، )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )يروا( مضارع جمزوم فعل الّشرط « 142»معطوفة على أكّنة 
ة يوعالمة اجلزم حذف النون ... والواو فاعل )كّل( مفعول به منصوب )آية( مضاف إليه جمرور )ال( ناف

)يؤمنوا( مضارع جمزوم جواب الشرط مثل يروا )الباء( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعلق ب 

                                           
 ( 91313 / 311/   11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -137

 (  253/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -138
 (7/111دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -139
 جيوز أن يكون نعتا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: بعض منهم من يستمع ... وحينئذ يصبح االسم املوصول خربا. - 141
 وإذا كان الفعل مبعىن صرّي كان اجلار واجملرور مفعوال ثانيا، وإذا كان الفعل مبعىن ألقى فاجلار متعلق به. - 141
 آذاهنم وقرا، واجلملة املقدرة معطوفة.جيوز تقدير فعل حمذوف يفسره املذكور أي وجعلنا يف   - 142
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)يؤمنوا( ، )حىّت( حرف ابتداء )إذا( ظرف للمستقبل متضّمن معىن الّشرط يف حمّل نصب متعلق ب 
والفاعل  ..)يقول( ، )جاؤوا( فعل ماض وفاعله و )الكاف( ضمري مفعول به )جيادلون( مضارع مرفوع .

الواو و )الكاف( ضمري مفعول به )يقول( مثل يستمع )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل 
)كفروا( مثل جاؤوا )إن( حرف نفي )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )إال( أداة 

 لياء.حصر )أساطري( خرب مرفوع )األّولني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر ا
 روائع البيان والتفسري

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنَّة  َأْن يـَْفَقُهوُه َويف َآَذاهِنِْم َوقْـر ا{   }َوِمنـْ
م األوث -رمحه هللا–قال أبو جعفر الطربي - اَن يف بياهنا: يقول تعاىل ذكره: ومن هؤالء العادلني برهبِّ

واألصناَم من قومك، يا حممد }"من يستمع إليك{، يقول: من يستمع القرآن منك، ويستمع ما تدعوه 
فقهه إليه من توحيد ربك، وأمره وهنيه، وال يفقه ما تقول وال يُوِعيه قلَبه، وال يتدبره، وال يصغي له مسعه، ليت

وال يعقل عنك  وقراَءتك وكالمك،فيفهم حجج هللا عليه يف تنزيله الذي أنزله عليك، إمنا يسمع صوتك 
 ما تقول، ألن هللا قد جعل على قلبه}أكّنة{.

وهي مجع"كنان"، وهو الغطاء، مثل:"ِسنان"،"وأسنة". يقال منه:"أكننت الشيَء يف نفسي"، 
[ ، وهو 49باأللف،"وكننت الشيء"، إذا غطيته، ومن ذلك: }بـَْيٌض َمْكُنوٌن {، ]سورة الصافات: 

 اُؤهم الذي يكُنهم. الغطاء يعن: غط
}ويف آذاهنم وقر ا{، يقول تعاىل ذكره: وجعل يف آذاهنم ثِقال وصمم ا عن فهم ما تتلو عليهم، واإلصغاء 

 (143)ملا تدعوهم إليه..اهـ
 َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي نْ } َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ َآيٍَة اَل يـُْؤِمُنوا هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا إِ 

} 
لظلم } َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا هِبَا { وهذا غاية ا يف بياهنا ما نصه: –رمحه هللا  -قال السعدي-

أن اآليات البينات الدالة على احلق، ال ينقادون هلا، وال يصدقون هبا، بل جيادلون بالباطل احلقَّ والعناد، 
أي:  {ليدحضوه. وهلذا قال: } َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال َأَساِطرُي األوَِّلنَي 

مأخوذ من صحف األولني املسطورة، اليت ليست عن هللا، والعن رسله. وهذا من كفرهم، وإال فكيف 
والالحقني، واحلقائق اليت جاءت هبا األنبياء واملرسلون،  يكون هذا الكتاب احلاوي ألنباء السابقني

 (144) واحلق،والقسط، والعدل التام من كل وجه، أساطرَي األولني؟.اهـ
َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن )   ({22}َوُهْم يـَنـْ

                                           
 (  13151 /315/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -143
 (  253/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -144
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 (145إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )هم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )ينهون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت 
النون ... والواو فاعل )عن( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )ينهون( ، ومفعول ينهون 

ن( مضارع ية )يهلكو حمذوف أي ينهون الناس. )ينأون عنه( مثل ينهون عنه )الواو( استئنافية )إن( ناف
مرفوع ... والواو فاعل )إاّل( أداة حصر )أنفس( مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( 

 حالية )ما( نافية )يشعرون( مثل )ينهون( .
 روائع البيان والتفسري

َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم وَ   َما َيْشُعُروَن {}َوُهْم يـَنـْ
 ما نصه: -رمحه هللا–قال السعدي -

وهم: أي املشركون باهلل، املكذبون لرسوله، جيمعون بني الضالل واإلضالل، ينهون الناس عن اتباع احلق، 
وحيذروهنم منه، ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضروا هللا وال عباده املؤمنني، بفعلهم هذا، شيئا. } َوِإْن 

 (142) يـُْهِلُكوَن ِإال أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن { بذلك.اهـ
ُهْم َوَما قوله: } َويـَْنَأْوَن َعْنُه { أي: يتباعدون منه  } َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإال أَنـُْفسَ  -رمحه هللا–وزاد ابن كثري -

 (147)شعرون.اهـَيْشُعُروَن { أي: وما يهلكون هبذا الصنيع، وال يعود وباله إال عليهم، وما ي
 {(27ْلُمْؤِمِننَي )ا}َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُردُّ َواَل نَُكذَِّب بَِآيَاِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن  

 (148إعراب مفردات اآلية )
ى األلف الضمة املقدرة عل)الواو( استئنافية )لو( شرطية غري جازمة )ترى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع 

، )إذ( ظرف استعمل للمستقبل ألنه يف حكم احملقق )وقفوا( « 149»والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
فعل ماض مبن للمجهول مبن على الضم ... والواو نائب فاعل )على النار( جار وجمرور متعلق ب 

، )ليت( « 151»وفاعله )يا( أداة تنبيه )وقفوا( بتضمينه معىن عرضوا )الفاء( عاطفة )قالوا( فعل ماض 
حرف مشبه بالفعل للتمن و )نا( ضمري يف حمّل نصب اسم ليت )نرّد( مضارع مبن للمجهول مرفوع، 

                                           
 (7/114دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -145
 (  254/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -142
 ( 248/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ثريتفسري القرآن العظيم البن ك -147
 (7/112دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -148
ا مقدران أيضا أي: عولني ومهحيتمل أن يكون )ترى( فعال بصريا، مفعوله مقدر أي ترى حاهلم ... أو يكون فعال قلبيا ينصب مف - 149

 لو تراهم خائفني.
 أو أداة نداء، واملنادي حمذوف تقديره يا قوم. - 151



44 

 

ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )الواو( واو املعية )ال( نافية )نكّذب( مضارع منصوب بأن مضمرة 
ر وجمرور متعلق ب )نكذب( ، )رب( مضاف إليه جمرور و )نا( بعد واو املعية، والفاعل حنن )بآيات( جا

 ضمري مضاف إليه.
واملصدر املؤول )أن نكّذب( معطوف على مصدر متصّيد من الكالم السابق أي ليت لنا رّدا وإنفاء 

 تكذيب بآيات ربنا وكوننا من املؤمنني.
ن ه ضمري مسترت تقديره حن)الواو( عاطفة )نكون( مضارع ناقص منصوب معطوف على )نكّذب( ، وامس

 )من املؤمنني( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب نكون.
 روائع البيان والتفسري

 {ْلُمْؤِمِننَي ا}َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُردُّ َواَل نَُكذَِّب بَِآيَاِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن 
نار، ذكر تعاىل حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على ال يف بياهنا ما نصه: -هللارمحه -قال ابن كثري-

وشاهدوا ما فيها من السالسل واألغالل، ورأوا بأعينهم تلك األمور العظام واألهوال، فعند ذلك قالوا } 
ىل الدار الدنيا، ليعملوا عمال  { يتمنون أن يردوا إيَا لَْيتَـَنا نـَُردُّ َوال نَُكذَِّب بِآيَاِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

 (151اهـ)صاحلا، وال يكذبوا بآيات رهبم ويكونوا من املؤمنني.
م،  يف تفسريها فقال: يقول تعاىل ذكره: ما هبؤالء العادلني برهب-رمحه هللا–وزاد أبو جعفر الطربي -

نكون من }يا ليتنا نردُّ وال نكذب بآيات ربنا و نبوتك، يا حممد، يف قيلهم إذا وقفوا على النار:اجلاحدين 
املؤمنني{  األَسى والندُم على ترك اإلميان باهلل والتصديق بك،  لكن هبم اإلشفاق مما هو نازٌل هبم من 
عقاب هللا وأليم عذابه، على معاصيهم اليت كانوا خيفوهنا عن أعني الناس ويسرتوهنا منهم، فأبداها هللا 

 (152)وأظهرها على رؤوس األشهاد، ففضحهم هبا، مث جازاهم هبا جزاَءهم . .اهـ منهم يوم القيامة
 ({28}َبْل بََدا هَلُْم َما َكانُوا خُيُْفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنَـُّهْم َلَكاِذبُوَن )

 (153إعراب مفردات اآلية )
)بل( لإلضراب واالبتداء )بدا( فعل ماض مبن على الفتح املقدر على األلف )الالم( حرف جر و )هم( 
ضمري يف حمّل جر متعلق ب )بدا( ، )ما( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )كانوا( فعل ماض ناقص 

( اسم رف جر )قبلمبن على الضم ... والواو اسم كان )خيفون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )من( ح
مبن على الضم يف حمّل جر متعلق ب )خيفون( ، )الواو( عاطفة )لو( شرط غري جازم )رّدوا( فعل ماض 
مبن للمجهول مبن على الضم ... والواو نائب فاعل )الالم( واقعة يف جواب لو )عادوا( مثل قالوا 

                                           
 ( 3/248الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -151
 (  13179 / 321/  11الرسالة )الناشر : مؤسسة  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -152
 (7/118دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -153
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ب )عادوا( ، )هنوا( مثل رّدوا ، )الالم( حرف جر )ما( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق « 154»
 و )هم( ضمري متعلق ب )هنوا( ، )الواو( عاطفة )إّن( حرف مشبه بالفعل« 155»)عنه( مثل السابق 

 يف حمّل نصب اسم إّن )الالم( هي املزحلقة تفيد التوكيد )كاذبون( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

 َكانُوا خُيُْفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنَـُّهْم َلَكاِذبُوَن {}َبْل بََدا هَلُْم َما  
ي: ليس } َبْل بََدا هَلُْم { قوله: }بل{ حتته رد لقوهلم، أيف بياهنا ما نصه:  -رمحه هللا -قال البغوي-

ُل هلم، } َما َكانُوا خُيُْفوَن { يسرون، } ِمْن قـَبْ  األمر على ما قالوا إهنم لو ردوا آلمنوا، بل بدا هلم، ظهر
ومعاصيهم، وقيل: ما كانوا خيفون وهو قوهلم }وهللا ربنا ما كنا مشركني{)األنعام،  الدنيا من كفرهم{ يف 

(، فأخفوا شركهم وكتموا حىت شهدت عليهم جوارحهم مبا كتموا وسرتوا، ألهنم كانوا ال خيفون كفرهم 23
ال أن جتعل اآلية يف املنافقني، وقال املربد: بل بدا هلم جزاء ما كانوا خيفون، وقال النضر بن يف الدنيا، إ

 (: بل بدا عنهم.152مشيل)
مث قال } َوَلْو ُردُّوا { إىل الدنيا } َلَعاُدوا ِلَما { يعن إىل ما } نـُُهوا َعْنُه { من الكفر، } َوِإنَـُّهْم َلَكاِذبُوَن 

 (157) اهـ{ يف قوهلم، لو رددنا إىل الدنيا مل نكذب بآيات ربنا وكنا من املؤمنني.
هذه اآلية،  حام أكثر املفسرين حول معىن قديف بياهنا فقال ما خمتصره: -رمحه هللا-وأضاف ابن القيم -

 وما أوردوا ما يشفي.
 فراجع أقواهلم جتدها ال تشفي عليال، وال تروي غليال.

اآلية معناها أجل وأعظم مما فسر وهابه. ومل يتفطنوا لوجه اإلضراب ب }بل{ وال لألمر الذي بدا هلم، 
وَن ِمْن مل يروا ذلك ملتئما مع قوله }ما كانُوا خُيْفُ وكانوا خيفونه وظنوا أن الذي بدا هلم هو العذاب. فلما 

قـَْبُل {قدروا مضافا حمذوفا، وهو خرب ما كانوا حيقون من قبل، فدخل عليهم أمر آخر، ال جواب هلم عنه. 
وهو: أن القوم مل يكونوا خيفون شركهم وكفرهم، بل كانوا يظهرونه، ويدعون إليه، وحياربون عليه. وملا 

                                           
 ( .27يف اآلية السابقة ) - 154
 ( .27يف اآلية السابقة ) - 155
بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهري السكب، الشاعر، ابن عروة بن حليمة  بن حجر خزاعي  أبو احلسن النضر بن مشيل بن خرشة - 152

بن مازن ابن مالك بن عمرو بن َتيم، التميمي املازين النحوي البصري؛ كان عاملا  بفنون من العلم صدوقا  ثقة، صاحب غريب وفقه وشعر 
ل بن أمحد؛ وله تصانيف كثرية، فمن ذلك: كتاب يف األجناس على مثال " ومعرفة بأيام العرب ورواية احلديث، وهو من أصحاب اخللي

 الغريب " ومساه: " كتاب الصفات ". 
 ةوتويف يف ساخ ذي احلجة سنة أربع ومائتني، وقيل يف أوهلا، وقيل سنة ثالث ومائتني مبدينة مرو من بالد خراسان، وهبا ولد، ونشأ بالبصر 

 (5/397نقال  عن وفيات األعيان البن خلكان خمتصرا  )-اىل. فلذالك نسب إليها، رمحه هللا تع
 (  3/137الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -157
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ورد عليهم، قالوا: إن القوم يف بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه،  علموا أن هذا
 وقالوا:} َواَّللَِّ َربِّنا ما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي {فلما وقفوا على النار بدا هلم جزاء ذلك الذي أخفوه.

 قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسري.
ادوا واإلخبار عنهم بأهنم لو ردوا لع« بل»اإلضراب ب ومل يصنع أرباب هذا القول شيئا. فإن السياق و 

 ملا هنوا عنه، وقوهلم }وهللا ربنا ما كنا مشركني{ال يلتئم هبذا الذي ذكروه. فتأمله.
وقالت طائفة، منهم الزجاج: بل التباع ما أخفاه عنهم الرؤساء، من أمر البعث. وهذا التفسري حيتاج إىل 

 خباف. تفسري، وفيه من التكليف ما ليس
 وأجود من هذا: ما فهمه املربد من اآلية، قال: كأن كفرهم مل يكن باديا هلم، إذا خفيت عليهم مضرته.

ومعىن كالمه: أهنم ملا خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله، فكأنه كان خفيا عنهم، مل تظهر هلم حقيقته. 
 فلما عاينوا العذاب ظهرت هلم حقيقته وشره.

ن كنت حدثته يف أمر قبل: قد ظهر لك اآلن ما كنت قلت لك. وقد كان ظاهرا قال: وهذا كما تقول مل
له قبل هذا. وال يسهل أن يعرب عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس األشهاد ويدعون 
إليه كل حاضر وباد بأهنم كانوا خيفونه، خلفاء عاقبته عنهم. وال يقال ملن أظهر الظلم والفساد، وقتل 

 نفوس وسعى يف األرض بالفساد: إنه أخفى ذلك، جلهله بسوء عاقبته، وخفائها عليه.ال
م : أن هؤالء املشركني ملا وقفوا على النار، وعاينوها وعلموا أهن-وهللا أعلم مبا أراد من كالمه -فمعىن اآلية

ه. فأخرب سبحانه يب رسلداخلوها، َتنوا أهنم يردون إىل الدنيا فيؤمنون باهلل وآياته، وال يعودون إىل تكذ
أن األمر ليس كذلك، وأهنم ليس يف طبائعهم وال سجاياهم اإلميان بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب 
وأهنم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأخرب أهنم كاذبون يف زعمهم: أهنم لو ردوا آلمنوا وصدقوا. 

 (158) .اهـ
بق من يف تفسريه بيانا  شافيا  فقال ما خمتصره: بل إضراب إلبطال ما س -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-

أي لن يؤمنوا ولو ردوا } بدا هلم { أي   قوهلم } يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني
فما الذي خيفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل مبا جاءوا به  ظهر هلم } ما كانوا خيفون من قبل {

جيحدون أو ما كانوا خيفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه ؟ فعلى األول يكون السياق  ولكن
للكافرين وعلى الثاين يكون السياق للمنافقني } بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل { ما الذي أخفوه ؟ 

 خيفون من قبل { تصديق الرسل ولكن جحدوا واجلحد هو إنكار ما كان معلوما أو } بدا هلم ما كانوا
من الكفر حيث إهنم يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر فعلى األول تكون اآلية يف من ؟ يف الكافرين وعلى 
الثاين يف املنافقني فهل ميكن أن نقول إن اآلية شاملة للمعنيني ؟ اجلواب نعم ألنه ال منافاة لكن يشكل 

                                           
 (  241/  1) -تفسري القرآن الكرمي ـ البن القيم ( -158
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ن ألنعام مكية نزلت يف مكة مجلة واحدة فكيف يكو على كوهنا يف املنافقني أن السورة مكية ألن سورة ا
فيها إشارة للمنافقني واجلواب عن هذا اإلشكال أن ال إشكال ألن هللا سبحانه وتعاىل أخرب عن ما يكون 
يوم القيامة ويوم القيامة قد حصل النفاق أليس كذلك وكذلك يذكر هللا املنافقني يف السور املكية حتسبا 

 ه قال هللا عز وجل يف سورة العنكبوت } وليعلمن هللا الذين آمنوا وليعلمن املنفقني {ملا يقع واستعدادا ل
وهي مكية وعليه فال إشكال وتكون اآلية شاملة للمعنيني فالقرآن الكرمي عظيم تأيت فيه اآليات واجلمل 

ها منافيا ضوالكلمات حتتمل معاين متعددة ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه املعاين ما مل يكن بع
 (159) لبعض فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الرتجيح.اهـ

ُعوِثنَي ) نـَْيا َوَما حَنُْن مبَبـْ  ({29}َوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
 (121إعراب مفردات اآلية )

يف حمّل رفع « 122»، )إن( حرف نفي )هي( ضمري منفصل « 121»)الواو( عاطفة )قالوا( مثل األول 
مبتدأ )إال( أداة حصر )حياة( خرب مرفوع و )نا( ضمري مضاف إليه )الدنيا( نعت للحياة مرفوع مثله 
وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف )الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس )حنن( ضمري منفصل 

 عالمة اجلر الياء.حمال، و  مبن يف حمّل رفع اسم ما )الباء( زائدة )مبعوثني( خرب ليس جمرور لفظا منصوب
 روائع البيان والتفسري

ُعوِثنَي { نـَْيا َوَما حَنُْن مبَبـْ  }َوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن  يف تفسريها إمجاال  ما خمتصره: }-رمحه هللا -قال ابن العثيمني-

للبعث } إن هي { أي ما هي } إال حياتنا الدنيا { يعن ما فيه حياة  مببعوثني { قالوا أي املنكرون
أخرى ما فيه إال احلياة الدنيا مث أكدوا هذه اجلملة بقوهلم } وما حنن مببعوثني { وهذا إنكار صريح للبعث 

ل هي همع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل واإلمجاع وسيأيت يف الفوائد وقوله حياتنا الدنيا 
من الدنو رتبة ومنزلة أو من الدنو وقتا وزمنا أو منهما ؟ منهما مجيعا فهي بالنسبة لآلخرة قبل اآلخرة قد 
تكون دنيا وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون اآلخرة كما قال هللا عز وجل } واآلخرة خري وأبقى { 

لبدن سرورا للقلب هذا ال جتده أي نعيما لوهلذا ال جتد يف الدنيا سرور دائما أبدا يعن سرورا للبدن و 
والقلب ال يوجد دائما فإما نعيم يف البدن وهو الرفاهية اليت يدعوا إليها الناس اآلن كثري من الناس يدعون 

 إىل رفاهية أهم شيء عندهم الرتفيه والرفاهية هذا نعيم ؟ 

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -159
 (7/119دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر -121
 ( من هذه السورة.27يف اآلية )- 121
 الضمري يعود إىل مفهوم )احلياة( الظاهر يف سياق اآليتني السابقتني. - 122



48 

 

كما قال   القلب وهذا للمؤمننينعيم بدن لكنه يولد يف القلب حسرة عظيمة وضيق صدر وإما نعيم يف 
[ ولكن مع 97عز وجل } َمْن َعِمَل َصاحلِ ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياة  طَيَِّبة  {]النحل:

ذلك ال بد لإلنسان من وجود ما يسر به وما يساء به فال ميكن أن جتد يف الدنيا شيئا كامال من كل وجه 
نطبق الوصف َتاما عليهم نسأل هللا أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة يف اآلخرة وقوهلم } وما وهلذا ا

حنن مببعوثني { أي مبخرجني من القبور وليس عندهم دليل على هذا اإلنكار إال جمرد األهواء واملكابرة 
بعث جوب البعث أو على إمكان الوإال ما املانع وقد أقام هللا الدالئل العقلية واحلسية والشرعية على و 

وأنه ليس مبمتنع لكنهم هم والعياذ باهلل أنكروا هذا ومن أجل إنكارهم له مل يعملوا لآلخرة عملهم كله 
 (123) للدنيا نسأل هللا السالمة .اهـ

ا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن نَ }َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرهبِِّْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْقِّ قَاُلوا بـََلى َوَربِّ  
(31}) 

 (124إعراب مفردات اآلية )
)لو ترى إذ وقفوا( مثل السابقة، )على رب( جار وجمرور متعلق ب )وقفوا(  -أو استئنافية -)الواو( عاطفة

زة( لالستفهام  )اهلم، و )هم( ضمري مضاف إليه )قال( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا
التوبيخي )ليس( فعل ماض ناقص جامد )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع اسم ليس 

 )الباء( حرف جر زائد
)احلق( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ليس )قالوا( مّر إعراهبا، )بلى( حرف جواب ال حمّل له )الواو( واو 

بفعل أقسم مقّدرا و )نا( ضمري مضاف إليه )قال( مثل األول )الفاء(  القسم )رّب( جمرور بالواو متعلق
رابطة جلواب شرط مقدر )ذوقوا( فعل أمر مبن على حذف النون ... والواو فاعل )العذاب( مفعول به 

، )كنتم( فعل ماض ناقص مبن على « 125»منصوب )الباء( حرف جر للسببية )ما( حرف مصدري 
 اسم كان يف حمّل رفع )تكفرون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.السكون ... و )مت( ضمري 

 واملصدر املؤول )ما كنتم ... ( يف حمّل جر بالباء متعلق ب )ذوقوا( .
 روائع البيان والتفسري

ُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن و }َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرهبِِّْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْقِّ قَاُلوا بـََلى َوَربَِّنا قَاَل َفذُ 
} 

                                           
 ب : موقع العالمة العثيمني مصدر الكتا-تفسري العالمة حممد العثيمني  -123
 (7/121دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -124
 أو اسم موصول يف حمّل جر متعلق ب )ذوقوا( ، والعائد حمذوف أي تكفرون به.- 125
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ي: أوقفوا بني يديه } َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرهبِِّْم { أ يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا-ابن كثري قال-
وا بـََلى َوَربَِّنا لُ قال: } أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْقِّ { أي: أليس هذا املعاد حبق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ } قَا

ا أَْم قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن { أي: مبا كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم َمّسه  } أََفِسْحٌر َهذَ 
 (122)اهـ.[15أَنـُْتْم ال تـُْبِصُروَن { ]الطور: 

وا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا بِاحلَْقِّ قَاُلوا بـََلى َوَربَِّنا قَاَل َفُذوقُ  } وزاد القرطيب بيانا لقوله تعايل: -
ون : تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائنا موجودا؟! } قالوا بلى { ويؤكد-رمحه هللا-{فقالَتْكُفُروَن 

هذا العذاب م بأمر هللا أليس هذا البعث و اعرتافهم بالقسم بقوهلم:} وربنا{. وقيل: إن املالئكة تقول هل
 (127)حقا؟ فيقولون: }بلى وربنا{ إنه حق." قال فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون".اهـ

بُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتة  قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعلَ  ا ِفيَها َوُهْم َما فـَرَّْطنَ  ى} َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
 ({31حَيِْمُلوَن أَْوزَاَرُهْم َعَلى ظُُهورِِهْم َأاَل َساَء َما يَزُِروَن )

 (128إعراب مفردات اآلية )
)قد( حرف حتقيق )خسر( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )كّذبوا( فعل ماض 
وفاعله )بلقاء( جار وجمرور متعلق ب )كّذبوا( ، )هللا( مضاف إليه جمرور )حىت إذا جاءهتم الساعة( مثل 

ل كّذبوا )يا( ، )قالوا( مث« 171»، )بغتة( مصدر يف موضع احلال أي مباغتة « 129»نظريها املتقدمة 
أداة نداء وحتّسر )حسرتنا( منادى مضاف منصوب. ونا ضمري مضاف إليه )على( حرف جر )ما( حرف 

، )فّرطنا( فعل ماض مبن على السكون ... )ونا( فاعل )يف( حرف جر و )ها( ضمري « 171»مصدري 
 يف حمّل جر متعلق ب )فرط( .

ّل حلسرة. )الواو( حالية )هم( ضمري منفصل مبن يف حمواملصدر املؤول )ما فّرطنا( يف حمّل جر متعلق با
مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )على ظهور( « 172»رفع مبتدأ )حيملون( مثل تكفرون 

 جار وجمرور متعلق ب )حيملون( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )أال( أداة 

                                           
 ( 13184 / 324/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب  -122
 ( 3/249والتوزيع) دار طيبة للنشر  الناشر:-كثريبن  تفسري القرآن العظيم ال -127
 (7/123دمشق) –اإلميان هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -128
 ( من هذه السورة.25يف اآلية ) - 129
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو نوعه أي جاءهتم جميء البغت.- 171
 أو اسم موصول يف حمّل جر متعلق باحلسرة والعائد حمذوف.- 171
 ( .31يف اآلية السابقة ) - 172
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، )يزرون( مثل « 173»فاعل ساء  تنبيه )ساء( فعل ماض إلنشاء الذم )ما( نكرة موصوفة يف حمّل رفع
 حيملون ... واملخصوص بالذم حمذوف تقديره محلهم ذاك.

 روائع البيان والتفسري
بُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتة {  } َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

بُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ { أ يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -قال البغوي- ي: خسروا أنفسهم } َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
بتكذيبهم املصري إىل هللا بالبعث بعد املوت، } َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْـُهُم السَّاَعُة { أي: القيامة } بـَْغَتة  { أي: 

 (174) فجأة.اهـ
سر الذين كذبوا عن تعاىل ذكره بقوله:}قد خيف بياهنا إمجاال  فقال: ي -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-

بلقاء هللا{، قد هلك ووُكس، يف بيعهم اإلميان بالكفر }الذين كذبوا بلقاء هللا{، يعن: الذين أنكروا 
البعَث بعد املمات، والثواب والعقاَب، واجلنةَ والناَر، من مشركي قريش وَمْن سلك سبيلهم يف ذلك }حىت 

 قول: حىت إذا جاءهتم السَّاعة اليت يـَْبعث هللا فيها املوتى من قبورهم.إذا جاَءهتم الساعة{، ي
وإمنا أدخلت"األلف والالم" يف"الساعة"، ألهنا معروفة املعىن عند املخاطبني هبا، وأهنا مقصود هبا قصُد 

 (175)الساعة اليت وصفت ويعن بقوله:}بغتة{ ، فجأة ، من غري علم من تفجؤه بوقت مفاجأهتا إيّاه.اهـ
 وَن {رُ } قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعَلى َما فـَرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم حَيِْمُلوَن أَْوزَاَرُهْم َعَلى ظُُهورِِهْم َأاَل َساَء َما يَزِ  

ا على ما فرطنا وبتصرف يسري: } قالوا يا حسرتنيف تفسريها ما خمتصره –رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
جنعلها للنداء ملاذا ؟ ألن احلسرة ال تنادى واحلسرة هو الندم والتحسر على فيها { يا هنا ال ميكن أن 

الشيء الذي فات وعليه تكون يا للتنبيه كأنه يقال ما أعظم حسرته وقيل إن ياء للنداء أن احلسرة ختيل  
عىن كأهنا شيء عاقل يتوجه إليه النداء وعلى هذا القول يكون املعىن يا حسرتنا احضري فهذا أوانك وامل

ال خيتلف بني هذا وهذا غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير واحلسرة هي الندم والتحسر على شيء 
التفريط هو التقصري وفيها الضمري يعود على الساعة أي فرطنا يف االستعداد  فائت } على ما فرطنا فيها {

وهم حيملون أوزارهم على  } قال هلا ألهنم أضاعوا أعمارهم مبا ال فائدة فيه بل مبا فيه مضرة أحيانا
ظهورهم { يعن يوم القيامة حيملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء أعماهلم على ظهورهم وهللا تعاىل يعرب 

 دائما عن اجلزاء بالعمل ملاذا ؟
 الفائدة األوىل أن يصلح اإلنسان عمله. : لفائدتني 

                                           
 املسترت وجوبا فاعل ساء.جيوز أن يكون )ما( منصوبا على التمييز، مّيز الضمري  - 173
 (  138/ 3الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -174
 (  13184 / 324/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -175
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ن اجلزاء على العمل دائر بني أمرين ال ثالث هلما والفائدة الثانية أن يعلم أن اجلزاء من جنس العمل أل 
األول الفضل والثاين العدل وال ظلم ال ظلم فإن كان العمل حسنات فبالفضل وإن كان سيئات فبالعدل 
ورمبا يكون بالفضل حيث يعفوا هللا عنه عز وجل } حيملون أوزارهم على ظهورهم { أي جزاء األعمال 

هو الواجب أن حنمل اآليات على ظاهرها وال يقول قائل كيف حيمل على ظهورهم محال حقيقيا هذا 
اجلزاء على الظهر قلنا يوم القيامة ال يقاس بأيام الدنيا ألن احلالة ختتلف اختالفا عظيما فمن اجلائز املمكن 

 } أن هللا تعاىل خيلق هذه اجلزاءات حىت تكون أجساما حتمل على الظهور وما املانع فقد قال هللا تعاىل
 العنكبوت.-{(13َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاهَلُْم َوأَثـَْقاال  َمَع أَثـَْقاهلِِْم )

وال جيوز أبدأ أن نقيس أحوال اآلخرة على أحوال الدنيا ألنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء يف السنة  
 عز وجل هللا من أحوال يوم القيامة جتزم أنه ليس هناك اتفاق وال ميكن أن يقاس بعضها على بعض قال

أال ساء ما يزرون { ساء مبعىن بئس وأال أداة استفتاح وتنبيه ورمبا نقول يف هذا املوضع زيادة أخرى  }
وهي التحذير من األعمال السيئة وقوله } أال ساء ما يزرون { ما إن جعلتها امسا موصوال احتجت إىل 

ر أال ساء دير إذا جعلناها امسا موصوال ؟ التقديالعائد وإن جعلتها مصدرية مل حتتج إىل العائد فما هو التق
ما يزرونه أما إذا جعلناها مصدرية فال حتتاج إىل ضمري ولكن حتتاج إىل سبك مبعىن إىل حتويل الفعل 
مصدرا وعليه يكون التقدير أال ساء وزرهم ولكن املعىن ال خيتلف وهو أن هللا تعاىل ذم هذا الذي حيملونه 

 (172هـ )ار .اعلى ظهورهم من األوز 
ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أََفاَل تـَْعِقُلوَن   اُر اآْلَِخرَُة َخيـْ نـَْيا ِإالَّ َلِعٌب َوهَلٌْو َولَلدَّ  ({32)}َوَما احْلََياُة الدُّ

 (177إعراب مفردات اآلية )
لرفع الضمة ا)الواو( استئنافية )ما( نافية مهملة )احلياة( مبتدأ مرفوع )الدنيا( نعت للحياة مرفوع وعالمة 

املقدرة على األلف )إال( أداة حصر )لعب( خرب مرفوع )الواو( عاطفة )هلو( معطوف على لعب مرفوع 
)الواو( عاطفة )الالم( لالبتداء تفيد التوكيد )الدار( مبتدأ مرفوع )اآلخرة( نعت للدار مرفوع )خري( خرب 

« 178» تعلق خبري )يتقون( مثل حيملونمرفوع )الالم( حرف جر )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل جر م
 « .181»)ال( نافية )تعقلون( مثل حيملون « 179»، )اهلمزة( لالستفهام )الفاء( استئنافية 

                                           
 دروس صوتية مفرغة–: موقع العالمة العثيمني  مصدر الكتاب-تفسري العالمة حممد العثيمني  -172
 (7/122دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -177
 ( .31يف اآلية السابقة ) - 178
لة ر أي: أتغفلون فال تعقلون ... واملالحظ أن املقدر مجاملعربون جيعلون هذه الفاء عاطفة، فيعطفون الفعل الظاهر على مقد - 179

 استئنافية، هلذا فال مانع من جعل الفاء استئنافية واملعىن ال يأىب ذلك، وصناعة النحو ال تأباه.
 ( .31يف اآلية السابقة ) - 181
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 روائع البيان والتفسري
ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أََفاَل تـَْعِقلُ  اُر اآْلَِخرَُة َخيـْ نـَْيا ِإالَّ َلِعٌب َوهَلٌْو َولَلدَّ  َن {و }َوَما احْلََياُة الدُّ

لوجه احلياة الدنيا هي حياتنا هذه ووصفت بالدنيا لوجهني: ا ما خمتصره:-رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
األول دنو زمنها والوجه الثاين دنو مرتبتها أما األول فظاهر فإن الدنيا قبل اآلخرة وأما الثاين فظاهر أيضا 
ألن من كان ذا عقل فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خري وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب فأهل 

نَُّه َمْن َعِمَل َصاحلِ ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـ  } دنيا حمرومون من نعيم القلب كقول هللا عز وجلال
[ فاحلياة الطيبة ملن مجع بني هذين الوصفني العمل الصاحل والثاين اإلميان إذن 97َحَياة  طَيَِّبة  {]النحل:

 ل دنو الزمن والثاين دنو القدر واملرتبة فإهنا دانية حىت إن النيب صلى هللامسيت دنيا هلذين الوجهني األو 
عليه وسلم قال فيما رواه اإلمام أمحد عن املستورد بن شداد قال ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من 

اجلنة  الدنيا وما فيها ( من الدنيا كلها من أوهلا إىل آخرها وما فيها وهو موضع سوط فكيف واإلنسان يف
إال لعب وهلو {  اللهم اجعلنا منهم ينظر إىل أقصى ملكه كما ينظر إىل أدناه مسرية ألفني عام وقوله }

أي لعب باألبدان وهلو بالقلوب كل عمل الدنيا لعب كل عمل الدنيا هلو لكنه هلو بشيء عن شيء هلو 
ليس له  شيء فأدىن ما يقال أنه بأعمال الدنيا عن أعمال اآلخرة لعب بالنسبة أنه ال حيصل فاعله على

وال عليه يف هذا العمل ال له وال عليه مع أنه قد يكون عليه إذا كان ال له وال عليه فهل هو جد أو لعب 
لعب { إذا قال قائل كيف يكون  ؟ لعب ال شك إذا كان ال له وال عليه وهكذا نقول يف معىن قوله }

 أعماهلم قلنا لكنه بالنسبة للثواب واألجر لعب ال خري لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزمية ونشاط يف
 (181.اهـ )فيه
هذه حقيقة الدنيا وحقيقة اآلخرة، أما حقيقة الدنيا فإهنا لعب  رمحه هللا ما نصه:-وأضاف السعدي-

وهلو، لعب يف األبدان وهلو يف القلوب، فالقلوب هلا واهلة، والنفوس هلا عاشقة، واهلموم فيها متعلقة، 
 شتغال هبا كلعب الصبيان.واال

ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن { يف ذاهتا وصفاهتا، وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه األنفس،  وأما اآلخرة، فإهنا } َخيـْ
وتلذ األعني، من نعيم القلوب واألرواح، وكثرة السرور واألفراح، ولكنها ليست لكل أحد، وإمنا هي 

ول،هبا ، ويرتكون نواهيه وزواجره } أََفال تـَْعِقُلوَن { أي: أفال يكون لكم عقللمتقني الذين يفعلون أوامر هللا
 (182اهـ )تدركون، أّي الدارين أحق باإليثار.

 ( {33)  جَيَْحُدونَ } َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذي يـَُقوُلوَن فَِإنَـُّهْم اَل ُيَكذِّبُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنَي بَِآيَاِت اَّللَِّ 

                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -181
 (  254/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري  -182
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 (183إعراب مفردات اآلية )
)قد( حرف حتقيق وتأكيد )نعلم( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )إن( حرف 
مشبه بالفعل و )اهلاء( ضمري الشأن اسم إن )الالم( املزحلقة للتوكيد )حيزن( مثل نعلم و )الكاف( ضمري 
مفعول به )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )يقولون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون 

ي ال حتزن السابق يفيد النهي أ ... والواو فاعل والعائد حمذوف أي يقولونه )الفاء( للتعليل، ألن القول
)إهنم( مثل إنّه، والضمري يعود إىل الفاعل يقولون )ال( نافية )يكذبون( مثل يقولون و )الكاف( ضمري 
مفعول به )الواو( عاطفة )لكن( حرف مشبه بالفعل لالستدراك )الظاملني( اسم لكّن منصوب وعالمة 

دون( حدون )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )جيحالنصب الياء )بآيات( جار وجمرور متعلق بفعل جي
 مثل يقولون.

 روائع البيان والتفسري
 } َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذي يـَُقوُلوَن فَِإنَـُّهْم اَل ُيَكذِّبُوَنَك{   

ه وسلم، يف تكذيب يقول تعاىل مسليا لنبيه صلى هللا علي يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا–قال ابن كثري -
قومه له وخمالفتهم إياه: } قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون { أي: قد أحطنا علما بتكذيب قومك 

[ كما قال تعاىل يف 8لك، وحزنك وتأسفك عليهم، } فال تذهب نفسك عليهم حسرات { ]فاطر: 
[} فلعلك باخع نفسك على 3 يكونوا مؤمنني { ]الشعراء: اآلية األخرى: } لعلك باخع نفسك أال

 (184)[ .اهـ7آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا { ]الكهف: 
واختلفت ري: ما خمتصره وبتصرف يس -رمحه هللا–وأضاف أبو جعفر الطربي بيانا  شافيا  لآلية فقال -

: إهنم ال ُهْم ال يُْكِذبوَنَك{بالتخفيف، مبعىنالقرأة يف قراءة ذلك فقرأته مجاعة من أهل الكوفة: } فَإنَـّ 
يُْكِذبونك فيما أتيتهم به من وحي هللا، وال يدفعون أن يكون ذلك صحيح ا، بل يعلمون صحته، ولكنهم 

 جيَحدون حقيقته قوال فال يؤمنون به.
نه جاَء أ كان بعض أهل العلم بكالم العرب حيكي عن العرب أهنم يقولون: "أكذبت الرجل"، إذا أخربت

بـُْته" ، إذا أخربت أنه كاذٌب. وقرأته مجاعة من قرأة املدينة والعراقيني  بالكذب ورواه. قال: ويقولون: "كذَّ
ولكنهم   مبعىن: أهنم ال يكّذبونك علم ا، بل يعلمون أنك صادق{فَِإنَـُّهْم ال ُيَكذِّبُوَنكَ }والكوفة والبصرة: 

ا .  يكذبونك قوال عناد ا وحسد 
 :-رمحه هللا -مث قال

                                           
 (7/127دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -183
 ( 3/251: دار طيبة للنشر والتوزيع) الناشر-تفسري القرآن العظيم البن كثري -184
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والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: إهنما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما مجاعة  
 من القرأة، ولكل واحدة منهما يف الصحة خمرج مفهوم.

وذلك أن املشركني ال شكَّ أنه كان منهم قوم يكذبون رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، ويدفعونه عما كان 
عاىل ذكره خصه به من النبّوة، فكان بعضهم يقول:"هو شاعر"، وبعضهم يقول:"هو كاهن"، وبعضهم هللا ت

يقول:"هو جمنون"، وينفي مجيُعهم أن يكون الذي أتَاهم به من وحي السماء، ومن تنزيل رب العاملني، 
ا له حقوال. وكان بعضهم قد تبني أمرَه وعلم صحة نبّوته، وهو يف ذلك يعاند وجيحد نبّوته  سد 

 (185)وبغي ا.اهـ
 } َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنَي بَِآيَاِت اَّللَِّ جَيَْحُدوَن {

ما نصه :يقول: إهنم ال يكذبونك يف السر ألهنم عرفوا صدقك فيما مضى،  –رمحه هللا  -قال البغوي-
 (.اهـ94أنفسهم{)النمل،  وإمنا يكذبون وحيي وجيحدون آيايت، كما قال: }وجحدوا هبا واستيقنتها

(182) 
َكِلَماِت اَّللَِّ َوَلَقْد لِ }َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِّبُوا َوأُوُذوا َحىتَّ أَتَاُهْم َنْصرُنَا َواَل ُمَبدَِّل 

 ({34َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلنَي )
 (187إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )الالم( الم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )كّذبت( فعل ماض مبن للمجهول 
)التاء( للتأنيث، )رسل( نائب فاعل مرفوع )من قبل( جار وجمرور متعلق ب )كذبت( ، و )الكاف( 

ف جر والواو فاعل )على( حر  ...ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )صربوا( فعل ماض مبن على الضم 
 )ما( حرف مصدري )كّذبوا( ماض مبن للمجهول والواو نائب فاعل )الواو( عاطفة )أوذوا( مثل كّذبوا 

 واملصدر املؤول )ما كّذبوا( يف حمّل جر متعلق ب )صربوا( .
)حىت( حرف غاية وجر )أتى( فعل ماض مبن على الفتح املقدر و )هم( ضمري مفعول به )نصر( فاعل 

  مضاف إليه.مرفوع و )نا( ضمري
 « .188»واملصدر املؤول )أن أتاهم نصرنا( يف حمّل جر ب )حىت( متعلق ب )صربوا( 

)الواو( عاطفة )ال( نافية للجنس )مبدل( اسم ال مبن على الفتح يف حمّل نصب )لكلمات( جار وجمرور 
أو  -متعلق مببدل )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور، وخرب ال حمذوف تقديره موجود )الواو( عاطفة

                                           
 (  13189 / 331/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -185
 (  3/141الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -182
 (7/129دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372مود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حمل-187
 جيوز تعليقه ب )أوذوا( أيضا إذا جعل الفعل معطوفا على )صربوا( ، وعلى )أوذوا( وحده إن جعل مستأنفا. - 188
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)الالم( واقعة يف جواب قسم مقدر )قد( مثل األول )جاءك( مثل أتاهم ... والفاعل حمذوف  -استئنافية
عل جاء حال من فا دل عليه لفظ الرسل والتقدير: جاءك اخلرب )من نبأ( جار وجمرور متعلق مبحذوف

 ، أي جاءك اخلرب كائنا من نبأ الرسل )املرسلني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.« 189»
 روائع البيان والتفسري

 }َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِّبُوا َوأُوُذوا {  
لى هللا عليه وهذا تسلية من هللا تعاىل ذكره لنبيه حممد ص: -رمحه هللا –قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا -

 وسلم، وتعزيٌة له عما ناله من املساءة بتكذيب قومه إيّاه على ما جاءهم به من احلق من عند هللا .
يقول تعاىل ذكره: إن يكذبك، يا حممد، هؤالء املشركون من قومك، فيجحدوا نبّوتك، وينكروا آيات هللا 

فال حيزنك ذلك، واصرب على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من املكروه يف ذات هللا، حىت  أهّنا من عنده،
يأيت نصر هللا،  فقد ُكذبت رسٌل من قبلك أرسلتهم إىل أممهم، فنالوهم مبكروه، فصربوا على تكذيب 

كم هللا ح قومهم إياهم، ومل يثنهم ذلك من املضّي ألمر هللا الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه، حىت
 (191)بينهم وبينهم.اهـ

 }َحىتَّ أَتَاُهْم َنْصرُنَا َواَل ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلنَي {
ن ما خمتصره: }حىت أتاهم نصرنا{حىت هذه للغاية يعن أنه كان الغاية أ -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

هللا أخذ على نفسه أن ينصر رسله فقال عز وجل } كتب هللا ألغلنب أنا ورسلي  هللا عز وجل نصرهم ألن
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اأَلْشَهاُد { ]غافر [ وال 51:{ وقال عز وجل } ِإنَّا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

ألننا نقول هؤالء الذين مل ينصروا إما أن ال ينايف هذا ما حيصل لبعض األنبياء من عدم النصر وذلك 
يكونوا أمروا بالقتال أصال وإما أن نقول إن النصر نوعان نصر عاجل للنيب جيده يف حياته ونصر عاجل 

 (191) لدعوته يكون هلا انتصار من بعده .اهـ
تبها بالنصر يف الدنيا : اليت ك} َوال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ { أي :-رمحه هللا يف بياهنا -وأضاف ابن كثري-

َن َوِإنَّ و واآلخرة لعباده املؤمنني، كما قال: } َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتـَُنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلنَي * ِإنَـُّهْم هَلُُم اْلَمْنُصورُ 
ِإنَّ اَّللََّ  نَبَّ أَنَا َوُرُسِلي[، وقال تعاىل: } َكَتَب اَّللَُّ ألْغلِ 173- 171ُجْنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبوَن { ]الصافات: 

 [.21َقِويٌّ َعزِيٌز { ]اجملادلة: 

                                           
 أجاز األخفش زيادة اجلار ليكون )نبأ( فاعل جاءك خالفا لسيبويه. - 189
 ( 13197/  335/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -191
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -191
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ومهم، قوقوله: } َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلنَي { أي: من خربهم كيف ُنِصروا وأُيدوا على من كذهبم من 
 (192)اهـفلك فيهم أسوة وهبم قدوة.

ا يف السََّماِء فـََتْأتِيَـُهْم بَِآيٍَة فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفق ا يف اأْلَْرِض أَْو ُسلَّم  }َوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم 
ُ جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اجْلَاِهِلنَي )  ({35َوَلْو َشاَء اَّللَّ

 (193إعراب مفردات اآلية )
)كان( فعل ماض ناقص مبن يف حمّل جزم فعل الشرط، وامسه )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم 

، )كرب( فعل ماض )على( حرف جر و )الكاف( ضمري يف حمّل جر متعلق « 194»ضمري الشأن مسترت 
 ب )كرب( ، )إعراض( فاعل كرب مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه )الفاء(

رط السكون يف حمّل جزم فعل الش رابطة جلواب الشرط )إن( مثل األول )استطاع( فعل ماض مبن على
)التاء( ضمري يف حمّل رفع فاعل )أن( حرف مصدري ونصب )تبتغي( مضارع منصوب، والفاعل ضمري 

، « 195»مسترت تقديره أنت )نفقا( مفعول به منصوب )يف األرض( جار وجمرور متعلق ب )تبتغي( 
 يف األرض. )أو( حرف عطف )سّلما( معطوف على )نفقا( منصوب )يف السماء( مثل

 واملصدر املؤول )أن تبتغي( يف حمّل نصب مفعول به عامله استطعت.
)الفاء( عاطفة )تأيت( مثل تبتغي ومعطوف عليه )هم( ضمري مفعول به )بآية( جار وجمرور متعلق بفعل 

اقعة و تأتيهم. )الواو( عاطفة )لو( شرط غري جازم )شاء( مثل كرب )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الالم( 
يف جواب لو )مجع( فعل ماض و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل هو )على اهلدى( جار وجمرور متعلق 
ب )مجعهم( وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف )الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )ال( ناهية جازمة 

تقديره أنت )من  ضمري مسترت)تكونّن( مضارع مبن على الفتح يف حمّل جزم والنون نون التوكيد، وامسها 
 اجلاهلني( جار وجمرور متعلق خبرب تكونن، وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري
َماِء فـََتْأتِيَـُهْم َوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفق ا يف اأْلَْرِض َأْو ُسلَّم ا يف السَّ   }
 يٍَة {  بِآَ 

                                           
 ( 3/252الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -192
 (7/131دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -193
جيوز أن يكون االسم ضمريا مسترتا وجوبا يعود على )إعراض( املتنازع عليه مع فعل كرب، ولكن اإلعراب أعاله ألصق باألسلوب  - 194

 يان ب )كان( يبقي الشرط على مضيةالقرآين، وألن اإلت
 أو متعلق مبحذوف نعت ل )نفقا( ، أو حبال من الضمري يف )تبتغي( أي وأنت يف األرض.- 195
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، من }َوِإْن َكاَن َكبُـَر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم { أي: شق عليك يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
حرصك عليهم، وحمبتك إلمياهنم، فابذل وسعك يف ذلك، فليس يف مقدورك، أن هتدي من مل يرد هللا 

 هدايته.
ٍة { أي: فافعل ذلك، فإنه ال األْرِض َأْو ُسلَّم ا يف السََّماِء فـََتْأتِيَـُهْم بِآيَ  } فَِإِن اْسَتَطْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفق ا يف 

 (192)يفيدهم شيئا، وهذا قطع لطمعه يف هدايته أشباه هؤالء املعاندين.اهـ
ا يف ا يف األْرِض }فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفق  يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري- َأْو ُسلَّم 

 السََّماِء {فقال: قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: النَّفُق: الّسْرب، فتذهب فيه } فـََتْأتِيَـُهْم  بِآيٍَة {
 أو جتعل لك سلم ا يف السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به، فافعل.

 (197)اهـوكذا قال قتادة، والسُّدِّي، وغريمها.
ُ جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اجْلَاِهِلنَي {}َوَلْو شَ   اَء اَّللَّ

يقول تعاىل ذكره: إن الذين يكذبونك من هؤالء الكفار، يا حممد، :-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
، حىت مفيحزنك تكذيبهم إياك، لو أشاء أن أمجعهم على استقامة من الدِّين، وصواٍب من حمجة اإلسال

، أليّن  ا عليَّ تكون كلمة مجيعكم واحدة، وملتكم وملتهم واحدة، جلمعتهم على ذلك، ومل يكن بعيد 
القادُر على ذلك بلطفي، ولكن مل أفعل ذلك لسابق علمي يف خلقي، ونافذ قضائي فيهم، من قبل أن 

لم أن تكونن ممن ال يعأخلقهم وأصوِّر أجسامهم }فال تكونن{ ، يا حممد،}من اجلاهلني{، يقول: فال 
هللا لو شاء جَلمع على اهلدى مجيع خلقه بلطفه، وأنَّ من يكفر به من خلقه إمنا يكفر به لسابق علم هللا 
فيه، ونافذ قضائه بأنه كائٌن من الكافرين به اختيار ا ال اضطرارا ، فإنك إذا علمت صحة ذلك، مل يكرب 

 ه إليه من احلق، وتكذيُب من كذَّبك منهم .اهـإعراُض من أعرض من املشركني عما تدُعو عليك 
ما نصه: }ولو شاء هللا جلمعهم على اهلدى{ أي خللقهم مؤمنني -رمحه هللا -وزاد القرطيب بيانا فقال-

وطبعهم عليه، بني تعاىل أن كفرهم مبشيئة هللا ردا على القدرية. وقيل املعىن: أي ألراهم آية تضطرهم إىل 
عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن. }فال تكونن من اجلاهلني{ أي من اإلميان، ولكنه أراد 

الذين اشتد حزهنم وحتسروا حىت أخرجهم ذلك إىل اجلزع الشديد، وإىل ما ال حيل، أي ال حتزن على  
كفرهم فتقارب حال اجلاهلني. وقيل: اخلطاب له واملراد األمة، فإن قلوب املسلمني كانت تضيق من  

 (198)تهم.اهـ ـكفرهم وإذاي

                                           
 (  254/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -192
 ( 3/252شر: دار طيبة للنشر والتوزيع) النا-تفسري القرآن العظيم البن كثري -197
 (  2/418القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--198
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ُ مُثَّ إِلَْيِه يـُْرَجُعوَن ) َعثـُُهُم اَّللَّ َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ  ({32}ِإمنَّ
 (199إعراب مفردات اآلية )

)إمنا( كافة ومكفوفة )يستجيب( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )يسمعون( 
الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل )الواو( عاطفة )املوتى( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع مضارع مرفوع وعالمة 

الضمة املقدرة على األلف )يبعث( مثل يستجيب و )هم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 
 ن)مّث( حرف عطف )إىل( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يرجعون( وهو مضارع مب

 للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ُ مُثَّ إِلَْيِه يـُْرَجُعوَن { َعثـُُهُم اَّللَّ َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ  }ِإمنَّ
يستجيب وجييب  { قال هللا تعاىل } إمنا يستجيب الذين يسمعون رمحه هللا يف بياهنا: -قال ابن العثيمني-

معنامها واحد واجلملة فيها حصر طريقه إمنا يعن ما يستجيب لدعوتك يا حممد إال الذين يسمعون واملراد 
بالسماع هنا مساع االنقياد والقبول وليس مساع اإلدراك ألن مساع اإلدراك يدخل فيه الرب والفاجر واملؤمن 

 تكونوا  ل واإلذعان ومساع اإلدراك قوله تعاىل } والوالكافر ويدل على ذلك يعن التفريق بني مساع القبو 
كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون { أي ال يستجيبون وينقادون يقول عز وجل } إمنا يستجيب الذين 
يسمعون { الذين إعراهبا فاعل يستجيب الذين يسمعون مث قال } واملوتى يبعثهم هللا { هذه مجلة 

ا سبق } واملوتى يبعثهم هللا { املوتى مجع ميت وهل املراد موتى مستأنفة ال يصح أن تعطف على م
القلوب أو موتى األجسام يف ذلك قوالن للعلماء بعضهم قال املوتى يبعثهم هللا أي مويت القلوب وهم 
الكفار يبعثهم هللا فيجازيهم وبعضهم قال املوتى موتى األجساد يبعثهم هللا ردا على الذين ينكرون البعث 

كانت اآلية حتتمل معنيني ليس أحدمها أظهر من اآلخر وال منافاة بينهما فما القاعدة ؟ أن حتمل وإذا  
عليهما مجيعا فاملوتى من هؤالء الكفار سيبعثهم هللا وجيازيهم واملوتى موتى األجساد الذين فارقت أرواحهم 

عثهم هللا أي ن البعث يبأجسادهم سوف يبعثهم هللا فيكون يف اآلية هتديد ووعيد ورد على من ينكرو 
خيرجهم من قبورهم يوم القيامة مث إليه يرجعون عن بعد البعث يرجعون إىل هللا ويكون أمرهم إىل هللا تعاىل 

 (211) ويف ذلك الوقت ليس هناك خماصم وال جمادل .اهـ
  يف بياهنا فقال ما خمتصره:  -رمحه هللا -السعديوزاد -

َعثـُُهُم اَّللَُّ  إمنا يستجيب لك   مُثَّ ِإلَْيِه يـُْرَجُعوَن { حيتمل أن املعىن، مقابل للمعىن املذكور. أي:} َواْلَمْوَتى يـَبـْ
أحياء القلوب، وأما أموات القلوب، الذين ال يشعرون بسعادهتم، وال حيسون مبا ينجيهم، فإهنم ال 

                                           
 (7/134دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -199
 دروس صوتية مفرغة–مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -حممد العثيمني تفسري العالمة  -211
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أن املراد باآلية، على  تمليستجيبون لك، وال ينقادون، وموعدهم القيامة، يبعثهم هللا مث إليه يرجعون، وحي
 ظاهرها، وأن هللا تعاىل يقرر املعاد، وأنه سيبعث األموات يوم القيامة مث ينبئهم مبا كانوا يعملون.

 (211) ويكون هذا، متضمنا للرتغيب يف االستجابة هلل ورسوله، والرتهيب من عدم ذلك.اهـ
َ قَاِدٌر َعَلى َأْن يـُنَـّزَِل َآيَة  َوَلِكنَّ  }َوقَاُلوا َلْواَل نـُّزَِل َعَلْيِه َآيٌَة ِمْن َربِّهِ    ( {37 َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن )ُقْل ِإنَّ اَّللَّ

 (212إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )قالوا( فعل ماض وفاعله )لوال( حرف حتضيض مبعىن هاّل )نزل( فعل ماض مبن للمجهول 

جر متعلق ب )نّزل( ، )آية( نائب فاعل مرفوع )من رب( جار  )على( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حملّ 
، و )اهلاء( مضاف إليه )قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره « 213»وجمرور متعلق ب )نّزل( 

أنت )إّن( حرف مشبه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )قادر( خرب إّن مرفوع )على( مثل 
صب )ينّزل( مضارع منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )آية( األول )أن( حرف مصدري ون

 مفعول به منصوب.
واملصدر املؤول )أن ينزل( يف حمّل جر ب )على( معلق بقادر. )الواو( عاطفة )لكن( حرف مشبه بالفعل 
لالستدراك )أكثر( اسم لكن منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )ال( نافية )يعلمون( مضارع مرفوع ... 

 والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 َرُهْم اَل يـَْعَلُموَن  {ثَـ }َوقَاُلوا َلْواَل نـُّزَِل َعَلْيِه َآيٌَة ِمْن َربِِّه ُقْل ِإنَّ اَّللََّ قَاِدٌر َعَلى َأْن يـُنَـّزَِل َآيَة  َوَلِكنَّ َأكْ 
رهبم، يف بياهنا ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره: وقال هؤالء العادلون ب –رمحه هللا  -قال أبو جعفر الطربي-

 املعرضون عن آياته:}لوال نزل عليه آيه من ربه{ ، يقول: قالوا: هال نزل على حممد آية من ربه؟  
 :و"اآلية"، العالمة.-رمحه هللا-مث قال

ُكوَن َمَعهُ نَِذير ا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف األْسَواِق َلْوال أُنزَل إِلَْيِه َمَلٌك فـَيَ وذلك أهنم قالوا: }َماِل َهَذا 
َها {]سورة الفرقان :  [ . قال هللا تعاىل لنبيه حممد صلى 7،8أَْو يـُْلَقى إِلَْيِه َكنز أَْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنـْ

يا حممد، لقائلي هذه املقالة لك:}إّن هللا قادر على أن ينزل آية{، يعن: حجة على هللا عليه وسلم: قل، 
ما يريدون ويسألون}ولكن أكثرهم ال يعلمون{ ، يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك فيسألونك آية، 

لموا ع ال يعلمون ما عليهم يف اآلية إن نزهلا من البالء، وال يدرون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك، ولو

                                           
 (  1/255الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -211
 (7/135دمشق) –ار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر : د1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -212
 جيوز تعليقه مبحذوف نعت آلية. - 213



21 

 

السبب الذي من أجله مل أنزهلا عليك، مل يقولوا ذلك، ومل يسألوكه، ولكن أكثرهم ال يعلمون 
 (214)ذلك.اهـ

قادر على  ذكر يف هذه اآلية الكرمية أنه كالم نفيس يف تفسريه قال:  –رمحه هللا -وأضاف الشنقيطي-
 يعلمون اهلا بقوله: }ولكن أكثرهم التنزيل اآلية اليت اقرتحها الكفار على رسوله، وأشار حلكمة عدم إنز 

[ ، وبني يف موضع آخر أن حكمة عدم إنزاهلا: أهنا لو أنزلت ومل يؤمنوا هبا لنزل هبم العذاب 37 \ 2{]
العاجل، كما وقع بقوم صاحل ملا اقرتحوا عليه إخراج ناقة عشراء، وبراء، جوفاء، من صخرة صماء، 

[ ، فأهلكهم 77 \ 7فعقروها }وقالوا ياصاحل ائتنا مبا تعدنا {] فأخرجها هللا هلم منها بقدرته ومشيئته،
هللا دفعة واحدة بعذاب استئصال، وذلك يف قوله: }وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون 

[ ، وبني يف مواضع أخر 59 \ 17وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل باآليات إال ختويفا {]
داعي إىل ما اقرتحوا من اآليات ؛ ألنه أنزل عليهم آية أعظم من مجيع اآليات اليت اقرتحوها وغريها،  أنه ال

وتلك اآلية هي هذا القرآن العظيم ؛ وذلك يف قوله: }أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
ى أنه ات املقرتحة يدل عل[ ، فإنكاره جل وعال عليهم عدم االكتفاء هبذا الكتاب عن اآلي51 \ 29{]

أعظم وأفخم من كل آية، وهو كذلك ؛ أال ترى أنه آية واضحة، ومعجزة باهرة، أعجزت مجيع أهل 
األرض، وهي باقية ترتدد يف آذان اخللق غضة طرية حىت يأيت أمر هللا، خبالف غريه من معجزات الرسل 

 (215)فإهنا كلها مضت وانقضت.اهـ -صلوات هللا عليهم وسالمه  -
ِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل ا}َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكتَ 

 ({38َرهبِِّْم حُيَْشُروَن )
 (212إعراب مفردات اآلية )

( د )دابة( جمرور لفظا مرفوع حمال مبتدأ )يف األرض)الواو( استئنافية )ما( نافية مهملة )من( حرف جر زائ
جار وجمرور متعلق بنعت لدابة )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )طائر( معطوف على دابة جمرور 

، وعالمة « 217»مثله لفظا )يطري( مضارع مرفوع، والفاعل هو )جبناحي( جار وجمرور متعلق ب )يطري( 
اجلر الياء و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )إال( أداة حصر )أمم( خرب مرفوع )أمثال( نعت ألمم مرفوع و 
)كم( ضمري مضاف إليه )ما( نافية )فّرطنا( فعل ماض وفاعله )يف الكتاب( جار وجمرور متعلق ب 

                                           
 (  13211 / 343/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -214
 (  1/477لبنان)  –لطباعة و النشر و التوزيع بريوت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر ل - 215
 (7/132دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -212
 أو متعلق مبحذوف حال من فاعل يطري وهي حال مؤكدة.- 217
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 )مث( حرف عطف )إىل، )من( مثل األول )شيء( جمرور لفظا منصوب حمال مفعول به « 218»)فّرطنا( 
رب( جار وجمرور متعلق ب )حيشرون( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )حيشرون( مضارع مبن للمجهول 

 مرفوع ... والواو نائب فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 {   }َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكمْ 
ما نصه: سبحان هللا ما من دابة يف األرض املراد بالدابة كل ما يدب على -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

األرض بأرجل متعددة أو أربع أو اثنتني أو يزحف على بطنه أي دابة يف األرض } وال طائر يطري جبناحيه 
وال طائر يطري جبناحيه إال أمم  { فذكر املخلوقات األرضية واملخلوقات اهلوائية اليت تسبح يف اجلو }

أمثالكم { الطيور على اختالف أنواعها وكذلك الدواب اليت على األرض على اختالف أنواعها كلها 
ا كما أمم مثلنا ختتلف يف أجناسها ختتلف يف ألواهنا ختتلف يف قدراهتا ختتلف يف أرزاقها ختتلف يف لغاهت

من باب التوكيد ألنه من املعروف أن الطائر ال يطري إال  أهنم أمم وقوله } طائر يطري جبناحيه { هذا
جبناحيه كما إذا قلت ميشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك فهو من باب التوكيد 
وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد خترج به الطائرات ألن الطائرات تطري لكن ليس جبناحني فهذا غلط ألن 

ا يف ذلك الوقت ال يصح االحرتاز منه ألنه غري وارد أصال فالصواب أن قوله } يطري شيئا مل يكن معروف
جبناحيه { من باب التوكيد على أين أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطري فيها جناح ميني ويسار مينعها 

ارتفاع عند و  من التأرجح فيها أيضا هواء والطري يطري باهلواء وفيها أيضا اخنفاض األجنحة عند النزول
الطلوع املهم أن الذي مسعنا وقرأنا ورأينا يف الصور أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور } إال أمم 
أمثالكم { هذه األمم سبحان هللا متنوعة متفرقة خمتلفة يف األحجام ويف األلوان يف القوى يف كل شيء 

لعكس لكن به اهلرة من الصوت ؟ ال تعرف وال ا أيضا خمتلفة يف اللغات واأللسن هل تعرف البقرة ما تقوم
بقرة مع بقرة تعرف وهرة مع هرة تعرف وتأمل سبحان هللا جتد اهلرة هلا أصوات خمتلفة إذا كانت تريد 
الفحل فلها صوت خاص إذا كانت تريد أن تدعوا أوالدها الصغار له صوت خاص تدخل على املكان 

ها سبحان هللا صوت غري العادي كذلك غريها مثلها كل واحد مث تنعق ألطفاهلا فإذا هم جمتمعون عند
من هذه األمم ال يعرف لغة األمم اآلخرين مث إن هللا عز وجل أعطى كل نوع من هذه األنواع من األمم 

 (219)أعطاه هداية يهتدي هبا كيف يعيش.اهـ
 ُروَن {َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم حُيْشَ  }

                                           
 .-نعت تقدم على املنعوت -أو متعلق مبحذوف حال من )شيء(  - 218
 دروس صوتية مفرغة–مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -219
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 } َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء { أي: ما أمهلنا وال أغفلنا، يف ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-
اللوح احملفوظ شيئا من األشياء، بل مجيع األشياء، صغريها وكبريها، مثبتة يف اللوح احملفوظ، على ما هي 

 م.عليه، فتقع مجيع احلوادث طبق ما جرى به القل
ويف هذه اآلية، دليل على أن الكتاب األول، قد حوى مجيع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، 
فإهنا أربع مراتب: علم هللا الشامل جلميع األشياء، وكتابه احمليط جبميع املوجودات، ومشيئته وقدرته النافذة 

 العامة لكل شيء، وخلقه جلميع املخلوقات، حىت أفعال العباد.
َيان   ا ِلُكلِّ وحيتمل أن املراد بالكتاب، هذا القرآن، وأن املعىن كاملعىن يف قوله تعاىل } َونزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

 (211) اهـَشْيٍء { .
{ أي يف قوله تعاىل: }ما فرطنا يف الكتاب من شيء بيانا  فقال ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد القرطيب-

اللوح احملفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من احلوادث. وقيل: أي يف القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إال 
وقد دللنا عليه يف القرآن، إما داللة مبينة مشروحة، وإما جمملة يتلقى بياهنا من الرسول عليه الصالة 

ن اإلمجاع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال هللا تعاىل:} ونزلنا عليك الكتاب والسالم، أو م
  89النحل:  -تبيانا لكل شيء{

( وقال:} وما آتاكم الرسول فخذوه 44)النحل: -وقال:} وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم{
 ( 7)احلشر: -وما هناكم عنه فانتهوا{

وآية )النحل( ما مل ينص عليه مما مل يذكره، فصدق خرب هللا بأنه ما فرط يف الكتاب  فأمجل يف هذه اآلية
 (211).اهـ3) املائدة: ( -من شي إال ذكره، إما تفصيال وإما تأصيال، وقال:} اليوم أكملت لكم دينكم{

ْم حُيَْشُروَن {  يعن  َرهبِِّ } مُثَّ ِإىَل  يف تفسريه لبقية اآلية ما خمتصره:-رمحه هللا–وأضاف أبو جعفر الطربي-
 باحلشر: املوت.

 وقال آخرون: "احلشر" يف هذا املوضع، يعن به اجلمُع لبعث الساعة وقيام القيامة.
: والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: إن هللا تعاىل ذكره أخرب أّن كل دابة -رمحه هللا-مث قال

حشر القيامة  وجائز أن يكون معنيًّا به حشر املوت وطائر حمشوٌر إليه. وجائز أن يكون معنيًّا بذلك 
وجائز أن يكون معنيًّا به احلشران مجيع ا ، وال داللة يف ظاهر التنزيل، وال يف خرب عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم أيُّ ذلك املراد بقوله:}مث إىل رهبم حيشرون{، إذ كان"احلشر"، يف كالم العرب اجلمع، ومن ذلك 

َر حَمُْشورَة  ُكلٌّ َلُه أَوَّاٌب{ ]سورة ص: قول هللا تعا [ ، يعن: جمموعة. فإذ كان اجلمع 19ىل ذكره: }َوالطَّيـْ
هو"احلشر"، وكان هللا تعاىل ذكره جامع ا خلقه إليه يوم القيامة، وجامعهم باملوت، كان أصوُب القول يف 

                                           
 (  255/ 1ة )الناشر : مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -211
 ( 421/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -ألحكام القرآن للقرطيب اجلامع--211
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الفناء  دابة وكل طائر حمشوٌر إىل هللا بعدذلك أن يـَُعمَّ مبعىن اآلية ما عمه هللا بظاهرها  وأن يقال: كل 
وبعد بعث القيامة، إذ كان هللا تعاىل ذكره قد عم بقوله:}مث إىل رهبم حيشرون{، ومل خيصص به حشر ا 

 (212اهـ)دون حشر.
بُوا بَِآيَاتَِنا ُصمٌّ َوبُْكٌم يف الظُُّلَماِت َمْن َيَشِأ اَّللَُّ ُيْضِلْلُه َوَمْن يَ  ْأ جَيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم شَ }َوالَِّذيَن َكذَّ

(39}) 
 (213إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ )كّذبوا( فعل ماض مبن على الضم والواو 
الواو( )فاعل )بآيات( جار وجمرور متعلق ب )كّذبوا( ، و )نا( ضمري مضاف إليه )صّم( خرب مرفوع 

عاطفة )بكم( معطوف على صّم مرفوع )يف الظلمات( جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الضمري يف 
 ، )من( اسم شرط جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )يشأ( مضارع جمزوم فعل الشرط وحرك« 214»بكم 

لشرط، والفاعل ابالكسر اللتقاء الساكنني )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )يضلل( مضارع جمزوم جواب 
)الواو( عاطفة )من يشأ جيعله( مثل نظريهتا « 215»ضمري مسترت تقديره هو، و )اهلاء( ضمري مفعول به 

 ، )مستقيم( نعت لصراط جمرور مثله.« 212»املتقدمة )على صراط( جار وجمرور متعلق ب )جيعله( 
 روائع البيان والتفسري

بُوا بَِآيَاتَِنا ُصمٌّ وَ  ُ ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ جيَْ }َوالَِّذيَن َكذَّ  {   َعْلُه َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ُبْكٌم يف الظُُّلَماِت َمْن َيَشِأ اَّللَّ
ات { أي: قوله } والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلم يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

 وهو الذي ال-أبكم -وهو الذي ال يسمع -مثلهم يف جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم 
وهو مع هذا يف ظالم ال يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا إىل الطريق، أو خيرج مما هو فيه؟ كما -يتكلم 

استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم يف ظلمات  قال تعاىل : } مثلهم كمثل الذي
[، وكما قال تعاىل} أو كظلمات يف 18، 17ال يبصرون * صم بكم عمي فهم ال يرجعون{ ]البقرة: 

حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد 

                                           
 (  13224 / 349/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -212
 (7/138دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -213
 أو متعلق خبرب آخر للمبتدأ تقديره عمي، أو متعلق بنعت لكم أي بكم كائنون يف الظلمات.- 214
 أما مفعول يشأ فمحذوف تقديره إضالله، وذلك على القاعدة، إن وقعت املشيئة شرطا فمفعوهلا ضمري اجلزاء.- 215
 عول الثاين ل )جيعله( أي مهديا.وهو يف الواقع املف - 212
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[ ؛ وهلذا قال تعاىل: } من يشأ هللا يضلله 41ه نورا فما له من نور { ]النور: يراها ومن مل جيعل هللا ل
 (217)اهـومن يشأ جيعله على صراط مستقيم { أي: هو املتصرف يف خلقه مبا يشاء.

ه ما نصه:)من يشأ هللا يضلله( دل على أنه شاء ضالل الكافر وأراده لينفذ في -رمحه هللا -وزاد القرطيب -
أنه قال: )ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم( أي على دين اإلسالم لينفذ فيه فضله.  عدله. أال ترى

 (218)وفيه إبطال ملذهب القدرية. واملشيئة راجعة إىل الذين كذبوا، فمنهم من يضله ومنهم من يهديه.اهـ
 ({41 ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )َر اَّللَِّ َتْدُعوَن ِإنْ }ُقْل أََرأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ أَْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة أََغيْـ  

 (219إعراب مفردات اآلية )
« 221»)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )اهلمزة( لالستفهام )رأيت( فعل وفاعل و )كم( حرف خطاب 

آليت، ا ال حمّل له ... والفعل مبعىن أخربوين، ومفعول رأيت ضمري مسترت تقديره إيّاه يعود على العذاب
أتى. )إن( حرف شرط جازم )أتى( فعل ماض مبن على الفتح  -ويف الكالم تنازع بني الفعلني: رأيت

« 221»املقدر على األلف يف حمّل جزم فعل الشرط و )كم( ضمري مفعول به )عذاب( فاعل أتى مرفوع 
والتاء  .، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )أو( حرف عطف )أتتكم الساعة( مثل أتاكم عذاب ..

الثانية للتأنيث )اهلمزة( لالستفهام التوبيخي )غري( مفعول به مقدم منصوب )هللا( مثل األول )تدعون( 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل )إن( مثل األول )كنتم( فعل ماض ناقص مبن على السكون يف حمّل جزم 

 مة النصب الياء.فعل الشرط ... و )مت( ضمري اسم كان )صادقني( خرب كان منصوب وعال
 روائع البيان والتفسري

َر اَّللَِّ َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصادِ   نَي {قِ }ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ أَْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة َأَغيـْ
عادلني به ليقول تعاىل لرسوله: } ُقْل { للمشركني باهلل، ا يف بياهنا ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي-

َر اَّللَِّ َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصا ِقنَي { أي: إذا دِ غريه: } أََرأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ أَْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة َأَغيـْ

                                           
 ( 255/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -217
 (  2/422القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--218
 (7/141دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 2137انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -219
حول هذا التعبري كالم طويل اختلف فيه علماء البصرة مع علماء الكوفة، وما جرينا عليه أعاله هو رأي علماء البصرة ... أما  - 221

 الكسائي فجعل )الكاف( ضمريا مفعوال به أول، والفراء جعل التاء حرف خطاب و )الكاف( يف موضع الفاعل أستعري ضمري النصب للرفع 
 وكثرية ارجع إليها يف البحر احمليط أليب حيان، واجلمل يف حاشيته على اجلاللني. ومثة آراء أخرى متفرعة

هنا عمل الفعل أتى يف االسم الظاهر )العذاب( فكان فاعال له، ولو عمل األول لكان )العذاب( منصوبا على أنه مفعول به  - 221
 عامله أرأيتكم، وفاعل أتى ضمري مسترت يعود على العذاب
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حصلت هذه املشقات، وهذه الكروب، اليت يضطر إىل دفعها، هل تدعون آهلتكم وأصنامكم، أم تدعون 
 (222) املبني.اهـ ربكم امللك احلق

فقال: واآلية يف حماجة املشركني ممن اعرتف أن له صانعا، أي أنتم عند الشدائد -رمحه هللا -وزاد القرطيب-
ترجعون إىل هللا، وسرتجعون إليه يوم القيامة أيضا فلم تصرون على الشرك يف حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون 

 (223)األصنام ويدعون هللا يف صرف العذاب.اهـ
 ({41}َبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن إِلَْيِه ِإْن َشاَء َوتـَْنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن )

 (224إعراب مفردات اآلية )
)بل( لإلضراب واالبتداء )إياه( ضمري منفصل مبن على الضم يف حمّل نصب مفعول به مقدم )تدعون( 

، )يكشف( مضارع مرفوع، « 225»فة لربط املسبب بالسبب مضارع مرفوع ... والواو فاعل )الفاء( عاط
، « 222»والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به 

)تدعون( مثل األول )إىل( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )تدعون( أي إىل كشفه، 
جازم )شاء( فعل ماض يف حمّل جزم فعل الشرط، والفاعل فالضمري يعود إىل املوصول )إن( حرف شرط 

 هو )الواو( عاطفة )تنسون( مثل تدعون )ما( مثل األول )تشركون( مثل تدعون.
 روائع البيان والتفسري

 }َبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن إِلَْيِه ِإْن َشاَء َوتـَْنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن {
م يف بياهنا إمجاال : } بل إياه تدعون { بل لإلضراب اإلبطايل إبطال أهن -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

يدعون غري هللا وإياه مفعول مقدم لتدعون وتقدمي املعمول يفيد احلصر املعىن بل ال تدعون إال هللا } 
يبدوا ويظهر }  ه حىتفيكشف ما تدعون إليه { يكشف مبعىن يزيل كما تكشف املستور فتزيل سرت 

فيكشف ما تدعون إليه { أي ما دعومت به إىل هللا عز وجل أن يكشف الدعاء الذي أهنيتموه إىل هللا عز 
وجل } يكشف ما تدعون إليه إن شاء { وإمنا قال إن شاء لئال يطمع هؤالء يف كشف الكربة فإذا مل 

ف مشيئة هللا قد يشاء هللا عز وجل كش تكشف احتجوا على هللا فإذا قال إن شاء صارت املسألة حتت
وتنسون ما تشركون { تنسون مبعىن  هذه الكربة وقد ال يشاء حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل}

تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم تنسى كل شيء وقيل إن النسيان هنا مبعىن الرتك أي أهنم يدعون هللا عز 
                                           

 (  252/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة) -مي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكر  -222
 (  2/423القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--223
 (7/142دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر : 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -224
 أي أفادت ترتب الكشف على الدعاء، والدعاء سبب فيه. - 225
 أو نكرة موصوفة واجلملة بعدها نعت له.- 222
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عند الدهشة ينسى أي ينسى معبوداته وألنه أيضا وجل حبضور قلب وذكر ومها متالزمان ألن اإلنسان 
عند الشدة يعتقد أن معبوده ال ينفعه فهي صاحلة لألمرين وفسرها كثري من الناس من املفسرين بأن النسيان 

(  14)السجدة:-}َفُذوُقوا مبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم { هنا مبعىن الرتك كما قال عز وجل
وقال } نسوا هللا فنسيهم { والنسيان املضاف إىل هللا هو الرتك يف مثل هذا وإما يف قوله } ال يضل ريب 
وال ينسى { فاملراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكر له من قبل لكن هنا يريد النسيان املثبت هلل 

عىن في عن هللا فنعم هو الذي يكون مبجيب أن يكون مبعىن الرتك ال مبعىن الذهول عن معلوم أما املن
 (227) اهـ  .الذهول عن معلوم

وأضاف أبو جعفر الطربي يف بيان تفسري قوله تعايل:}وتنسون ما تشركون{ ، يقول: وتنسون حني  -
ا من  يأتيكم عذاب هللا أو تأتيكم الساعة بأهواهلا، ما تشركونه مع هللا يف عبادتكم إياه، فتجعلونه له ندًّ

 (228)وثن َوصنم، وغري ذلك مما تعبدونه من دونه وتدعونه إهل ا.اهـ
 ({42ْد أَْرَسْلَنا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعوَن )}َوَلقَ  

 (229إعراب مفردات اآلية )
 -)الواو( استئنافية )الالم( واقعة يف جواب قسم مقدر )قد( حرف حتقيق )أرسلنا( فعل ماض وفاعله

)إىل أمم( جار وجمرور متعلق ب )أرسلنا( ، )من قبل( جار وجمرور متعلق ب  -واملفعول مقدر أي رسال
)أرسلنا( و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )أخذنا( مثل )أرسلنا( و )هم( ضمري مفعول به 
)بالبأساء( جار وجمرور متعلق ب )أخذناهم( بتضمينه معىن عاقبناهم )الواو( عاطفة )الضراء( معطوف 

أساء جمرور )لعّل( حرف مشبه بالفعل للرتجي و )هم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعل )يتضرعون( على الب
 .مضارع مرفوع ... والواو فاعل

 روائع البيان والتفسري
 }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعوَن {

 صلى قوله تعاىل: }ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك{ اآلية تسلية للنيبما خمتصره: -رمحه هللا-قال القرطيب-
هللا عليه وسلم، وفيه إضمار، أي أرسلنا إىل أمم من قبلك رسال وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر 

ك أن هؤالء قريبة منها، وذلتقديره: فكذبوا فأخذناهم. وهذه اآلية متصلة مبا قبل اتصال احلال حبال 

                                           
 دروس صوتية مفرغة–مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -227
 ( 13225 /  354/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -فر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جع -228

 (7/143دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -229
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سلكوا يف خمالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم يف خمالفة أنبيائهم، فكانوا بعرض أن ينزل هبم من البالء ما 
 نزل مبن كان قبلهم. ومعىن }بالبأساء{ باملصائب يف األموال }والضراء{ يف األبدان، هذا قول األكثر، 

دب هللا عباده بالبأساء والضراء ومبا شاء} ال يسئل عما وقد يوضع كل واحد منهما موضع اآلخر، ويؤ 
 (231)اهـ(.23يفعل{)األنبياء: 

ا هلؤالء يقول تعاىل ذك يف تفسريها إمجاال  ما خمتصره:  -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي- ره: متوعد 
العادلني به األصناَم  وحمذَِّرهم أن يسلك هبم إن هم َتاَدوا يف ضالهلم سبيَل من سلك سبيلهم من األمم 
قبلهم، يف تعجيل هللا عقوبته هلم يف الدنيا  وخمرب ا نبيَّه عن سنته يف الذين خلوا قبلهم من األمم على 

لقد أرسلنا{، يا حممد،}إىل أمم{، يعن: إىل مجاعات وقرون من قبلك منهاجهم يف تكذيب الرسل  :}
}فأخذناهم بالبأساء{، يقول: فأمرناهم وهنيناهم، فكذبوا رسلنا، وخالفوا أمرنا وهنينا، فامتحناهم باالبتالء 

 . م}بالبأساء{، وهي شدة الفقر والضيق يف املعيشة }والضراء{، وهي األسقام والعلل العارضة يف األجسا
 :-رمحه هللا -مث أضاف

وقوله:}لعلهم يتضرعون{ يقول: فعلنا ذلك هبم ليتضرعوا إيّل، وخيلصوا يل العبادة، ويـُْفردوا رغبتهم إيلَّ 
 (231)دون غريي، بالتذلل منهم يل بالطاعة، واالستكانة منهم إيّل باإلنابة.اهـ

 ({43انُوا يـَْعَمُلوَن )َسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما كَ }فـََلْواَل ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن قَ  
 (232إعراب مفردات اآلية )

، )إذ( ظرف للزمن املاضي مبن يف حمّل نصب متعلق « 233»)الفاء( عاطفة )لوال( حرف توبيخ وندامة 
رعوا( مرفوع، ومضاف إليه )تضب )تضرعوا( ، )جاء( فعل ماض و )هم( ضمري مفعول به )بأسنا( فاعل 

فعل ماض مبن على الضم ... والواو فاعل )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك )قست( فعل ماض 
... والتاء للتأنيث )قلوب( فاعل مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )زيّن( مثل جاء )الالم( 

لشيطان( فاعل مرفوع )ما( اسم موصول مبن حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )زيّن( ، )ا
ّل حم ، )كانوا( فعل ماض ناقص مبن على الضم ... والواو ضمري يف« 234»يف حمّل نصب مفعول به 

 رفع اسم كان )يعملون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

                                           
 (  2/424القاهرة ) – الناشر : دار الكتب املصرية -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--231
 (  13225 /355/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -231
 (7/144دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -232
 ألهنا متلوة بفعل ماض هو )تضّرعوا( ، وإن فصل عنها ب )إذ( . - 233
 أو حرف مصدري، واملصدر املؤول مفعول زين.- 234
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 انُوا يـَْعَمُلوَن {َسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما كَ }فـََلْواَل ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن قَ 
بـُُهْم { أي: } فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قـُُلو قال السعدي  يف بياهنا إمجااَل ما نصه:-

ليه دين احلق، وا يـَْعَمُلوَن { فظنوا أن ما هم عاستحجرت فال تلني للحق. } َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُ 
 (235) فتمتعوا يف باطلهم برهة من الزمان، ولعب بعقوهلم الشيطان.اهـ

 ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي بيانا شافيا  لآلية فقال-
وهذا أيض ا من الكالم الذي فيه مرتوك استغن بداللة الظاهر عن ذكر ما تُرك. وذلك أنه تعاىل ذكره  

أخرَب عن األمم اليت كّذبت رسلها أنه أخذهم بالبأساء والضراء ليتضرعوا له، مث قال:}فلوال إذ جاءهم 
كالم}"ولقد اء والضراء. ومعىن البأسنا تضرعوا{، ومل خيرب عما كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأس

أرسلنا إىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون{، فلم يتضرعوا،}فلوال إذا جاءهم 
 بأسنا تضرعوا{.

ومعىن:}فلوال{، يف هذا املوضع، فهال. والعرب إذ أْوَلْت"لوال" امس ا مرفوع ا، جعلت ما بعدها خرب ا، 
لت: "فلوال أخوك لزرتك" و"لوال أبوك لضربتك"، وإذا أْولتها فعال أو مل تُوهلا امس ا، وتلقتها باألمر،  فقا

جعلوها استفهام ا فقالوا: "لوال جئتنا فنكرمك"، و"لوال زرت أخاك فنزورك"، مبعىن:"هال"، كما قال تعاىل 
[. وكذلك تفعل ب"لوما" مثل فعلها 11ن: ذكره:} َلْوال َأخَّْرَتِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق{ ]سورة املنافقو 

 ب"لوال". 
فتأويل الكالم إذ ا: فهال إذ جاء بأسنا هؤالء األمم املكذبة رسَلها، الذين مل يتضرعوا عند أخِذناهم 

 بالبأساء والضراء }تضرعوا{، فاستكانوا لرهبم، وخضعوا لطاعته، فيصرف رهبم عنهم بأسه، وهو عذابه.
لكن قست قلوهبم{ ، يقول: ولكن أقاموا على تكذيبهم رسلهم، وأصرُّوا على :}و -رمحه هللا-مث أضاف

ذلك، واستكربوا عن أمر رهبم، استهانة  بعقاب هللا، واستخفاف ا بعذابه، وقساوَة قلب منهم. }وزين هلم 
 الشيطاُن ما كانوا يعملون{، يقول: وحسن هلم الشيطان ما كانوا يعملون من األعمال اليت يكرهها هللا

 (232اهـ)ويسخطها منهم.
ْم بـَْغَتة  فَِإَذا ُهْم هُ }فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَا 

 ({44ُمْبِلُسوَن )
 (237إعراب مفردات اآلية )

                                           
 (  252/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -235
 (  13225 / 352/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر  -232
 (7/145دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -237
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 معىن الشرط متعلق ب )فتحنا( ، )نسوا( فعل ماض مبن )الفاء( عاطفة )ملّا( ظرف مبعىن حني متضمن
على الضم ... والواو فاعل )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )ذكروا( فعل ماض مبن 
للمجهول مبن على الضم.... والواو نائب فاعل )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر بالباء 

عل ماض مبن على السكون وفاعله )على( حرف جر و )هم( ضمري يف متعلق ب )ذّكروا( ، )فتحنا( ف
حمّل جر متعلق ب )فتحنا( ، )أبواب( مفعول به منصوب )كّل( مضاف إليه جمرور )شيء( مضاف إليه 
جمرور )حىت( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن املستقبل مبن يف حمّل نصب متعلق ب )أخذناهم( ، )فرحوا( 

رف جر )ما( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب )فرحوا( ، )أوتوا( مثل ذّكروا نسوا )الباء( ح مثل
، )الفاء( عاطفة « 238»)أخذنا( مثل فتحنا، و )هم( ضمري مفعول به )بغتة( مصدر يف موضع احلال 

 )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )مبلسون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.« 239»)إذا( فجائية 
 البيان والتفسريروائع 

ْم بـَْغَتة  فَِإَذا ُهْم هُ }فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَا
 ُمْبِلُسوَن {

وتناسوه  } فلما نسوا ما ذكروا به { أي: أعرضوا عنهيف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
وجعلوه وراء ظهورهم } فتحنا عليهم أبواب كل شيء { أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما 
خيتارون، وهذا  استدراج منه تعاىل وإمالء هلم، عياذا باهلل من مكره؛ وهلذا قال: } حىت إذا فرحوا مبا أوتوا 

ألوالد واألرزاق } أخذناهم بغتة { أي: على غفلة } فإذا هم مبلسون { أي: { أي: من األموال وا
 آيسون من كل خري.

 قال الواليب، عن ابن عباس: املبلس: اآليس.
وقال احلسن البصري: من وسع هللا عليه فلم ير أنه ميكر به، فال رأي له. ومن قرت عليه فلم ير أنه ينظر 

سوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا مبا أوتوا له، فال رأي له، مث قرأ: } فلما ن
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون { قال احلسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم مث أخذوا. رواه 

 (241)ابن أيب حامت.اهـ
وتوا{ معناه أ يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف يسري: }حىت إذا فرحوا مبا -رمحه هللا–وأضاف القرطيب -

بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء ال يبيد، وأنه دال على رضاء هللا عز وجل عنهم }أخذناهم 
بغتة{ أي استأصلناهم وسطونا هبم. و }بغتة{معناه فجأة، وهي األخذ على غرة ومن غري تقدم أمارة، 

                                           
 ( من هذه السورة.31وانظر اآلية )- 238
 مكان على رأي سيبويه واملربّد، متعلق ب )مبلسون( . على رأي األخفش، وهي ظرف - 239
 ( 3/252الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -241
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 أ من البغت. وقد قيل: إن التذكريفإذا أخذ إلنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شي ما يفج
 قام مقام اإلمارة. وهللا أعلم.  -فأعرضوا عنه -الذي سلف

-: فكان ذلك استدراجا من هللا تعاىل كما قال:} وأملي هلم إن كيدي متني{ -رمحه هللا -مث قال
 183األعراف: 

حوا مبا أوتوا ة} حىت إذا فر نعوذ باهلل من سخطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم هللا عبدا تدبر هذه اآلي
 أخذناهم بغتة{. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر هللا، وما أخذ هللا قوما قط إال عند سكرهتم وغرهتم ونعيمهم  فال تغرتوا باهلل، 
 (241)إنه ال يغرت باهلل إال القوم الفاسقون. اهـ

 {(45َربِّ اْلَعاَلِمنَي ) }فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواحلَْْمُد َّللَِّ 
 (242إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( عاطفة )قطع( فعل ماض مبن للمجهول )دابر( نائب فاعل مرفوع )القوم( مضاف إليه جمرور، 
، )الواو( استئنافية )احلمد( « 243»)الذين( اسم موصول مبن يف حمّل جر نعت للقوم )ظلموا( مثل نسوا 

وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ )رب( نعت هلل جمرور مثله )العاملني( مضاف مبتدأ مرفوع )هلل( جار 
 إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري
 {}فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواحلَْْمُد َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي 

طع دابر القوم الذين : يعن تعاىل ذكره بقوله:}فقما خمتصرهرمحه هللا يف تفسريها -قال أبو جعفر الطربي-
ظلموا{، فاستؤصل القوم الذين َعَتوا على رهبم، وكّذبوا رسله، وخالفوا أمره، عن آخرهم، فلم يرتك منهم 

 أحد إال أهلك بغتة  إذ جاءهم عذاب هللا.
 الكالم: أدبارهم وآخرهم. يقال يف :و}دابر القوم{، الذي يدبرُهم، وهو الذي يكون يف-رمحه هللا -مث قال

 "قد َدبَر القوَم فالٌن يدبـُُرهم َدبـْر ا ودبور ا"، إذا كان آخرهم.

                                           
 (  2/422القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--241
 (7/147دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -242
 ( .44يف اآلية السابقة )- 243
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:"واحلمد هلل رب العاملني"، يقول: والثناء الكامل والشكر التام "هلل رب العاملني"، على -رمحه هللا-وأضاف
م ما أهل الكفر، وحتقيق ِعَداهتِ  إنعامه على رسله وأهل طاعته،  بإظهار حججهم على من خالفهم من
 (244)َوعدوهم على كفرهم باهلل وتكذيبهم رسله من نقم هللا وعاجل عذابه.اهـ

وزاد القرطيب يف تفسريه لقوله تعايل } واحلمد هلل رب العاملني{ ما نصه: قيل: على إهالكهم وقيل: -
من قطع  ك الظلم، ملا يعقبتعليم للمؤمنني كيف حيمدونه. وتضمنت هذه اآلية احلجة على وجوب تر 

 (245)الدابر، إىل العذاب الدائم، مع استحقاق القاطع احلمد من كل حامد.اهـ
ُر اَّللَِّ يَْأتِ } ُ مَسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكْم َمْن إَِلهٌ َغيـْ ُكْم بِِه اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف يُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأَخَذ اَّللَّ

 ({42اآْلَيَاِت مُثَّ ُهْم َيْصِدُفوَن )
 (242إعراب مفردات اآلية )

)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )اهلمزة( لالستفهام )رأيتم( فعل ماض وفاعله مبعىن 
أخربوين )إن( حرف شرط جازم )أخذ( فعل ماض يف حمّل جزم فعل الشرط )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 

ول به منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أبصاركم( معطوف على مسعكم )مسع( مفع
منصوب مثله، ومضاف إليه )الواو( عاطفة )ختم( مثل أخذ )على قلوب( جار وجمرور متعلق ب )ختم( 
، و )كم( ضمري مضاف إليه )من( اسم استفهام مبن يف حمّل رفع مبتدأ )إله( خرب مرفوع )غري( نعت 

مرفوع مثله )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )يأيت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة إلله 
على الياء و )كم( ضمري مفعول به )الباء( حرف جر )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يأيت( ، 

رفوع، م)انظر( مثل قل )كيف( اسم استفهام مبن يف حمّل نصب حال عامله نصرف )نصرف( مضارع 
والفعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )اآليات( مفعول به منصوب، وعالمة النصب الكسرة )مث( 

 )يصدفون( مضارع مرفوع.... والواو فاعل. حرف عطف )هم( ضمري منفصل مبتدأ
 روائع البيان والتفسري

ُ مَسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم } ُر اُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأَخَذ اَّللَّ َّللَِّ يَْأتِيُكْم بِِه اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكْم َمْن إَِلهٌ َغيـْ
 اآْلَيَاِت مُثَّ ُهْم َيْصِدُفوَن {

 : يف بياهنا إمجاال  ما خمتصره -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

                                           
  13241 /   393/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -244

) 
 (  2/427القاهرة )  –دار الكتب املصرية الناشر :  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-245
 (7/148دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -242
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م { عون الكالم } وأبصاركقل أرأيتك أي قل يا حممد أخربوين } إن أخذ هللا مسعكم { حبيث ال تسم
حبيث ال ترون األفعال } وختم على قلوبكم { حبيث ال يكون لديكم وعي وال عقل } من إله غري هللا 
 يأتيكم به { سيكون جواهبم ال أحد ألهنم يقرون ويعرتفون بربوبية هللا عز وجل ومبا يرتتب عليه قال تعاىل

كيف نصرف اآليات { أي ننوعها واآليات مجع آية   } انظر {انظر يعن نظر اعتبار أي نظر بصرية }
وهي العالمة اليت حيصل هبا الطمأنينة الشتماهلا على الدليل يعن أن اآلية ليست جمرد عالمة ألن العالمة 
اليت تكون دليال على الشيء فهي أخص من مطلق العالمة ومعىن يصرف ينوع اآليات مشس قمر ليل 

را آيات منوعة } مث هم يصدفون {أي ينصرفون عن احلق وعن اآليات هنار رخاء شدة حر برد وهلم ج
 الدالة على الرتاخي يعن مث أن يتبني هلم األمر ويتضح هم يصدفون فال ينتفعون .اهـ وتأمل قوله } مث {

(247) 
لى احلجة ع وهذا من هللا تعاىل ذكره، تعليم نبيَّه :-رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي يف بياهنا فقال-

املشركني به، يقول له: قل هلم: إن الذين تعبدوهنم من دون هللا ال ميلكون لكم ضرًّا وال نفع ا، وإمنا يستحق 
العبادَة عليكم من كان بيده الضر والنفع، والقبض والبسط، القادُر على كل ما أراد، ال العاجز الذي ال 

 يقدر على شيء.
مث قال تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:}انظر كيف نصرف اآليات{ ، يقول : انظر كيف 
نتابع عليهم احلجج، ونضرب هلم األمثال والعرب، ليعتربوا ويذكروا فينيبوا، }مث هم يصدفون{ ، يقول: مث 

 (248)هـاار يـُْعرضون.هم مع متابعتنا عليهم احلجج، وتنبيهنا إياهم بالعرب، عن االدّكار واالعتب
 ({47}ُقْل أََرأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ بـَْغَتة  َأْو َجْهرَة  َهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن ) 

 (249إعراب مفردات اآلية )
، )أو( حرف عطف )جهرة( « 251»، )بغتة( مثل السابق « 251»)قل أرأيتكم ... هللا( مّر إعراهبا 

معطوف على بغتة منصوب مثله )هل( حرف استفهام )يهلك( مضارع مبن للمجهول مرفوع )إال( أداة 
 حصر )القوم( نائب فاعل مرفوع )الظاملون( نعت للقوم مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري

                                           
 دروس صوتية مفرغة–مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -247
  13243 /   325/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -يان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع الب -248

) 
 (7/151دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -249
 ة.( من هذه السور 41يف اآلية ) - 251
 ( .31( من هذه السورة واآلية )44يف اآلية )- 251
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  بـَْغَتة  َأْو َجْهرَة  َهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن {}ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ 
  يف تفسريه لآلية ما نصه:-رمحه هللا-ذكر السعدي-

} ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم { أي: أخربوين } ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ بـَْغَتة  َأْو َجْهرَة  { أي: مفاجأة أو قد تقدم أمامه 
مقدمات، تعلمون هبا وقوعه. } َهْل يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن { الذين صاروا سببا لوقوع العذاب هبم، 

 (252) تقيموا على الظلم، فإنه اهلالك األبدي، والشقاء السرمدي.اهـ بظلمهم وعنادهم. فاحذروا أن
م :} هل يهلك إال القوم الظاملون { أي: إمنا: كان حييط بالظاملني أنفسه-رمحه هللا -وزاد ابن كثري فقال-

  .بالشرك باهلل عز وجل وينجو الذين كانوا يعبدون هللا وحده ال شريك له، فال خوف عليهم وال هم حيزنون
كما قال تعاىل } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون  { ]األنعام: 

 (253)[..اهـ82
رِيَن َوُمْنِذرِيَن َفَمْن َآَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم    ( {48َزنُوَن )حيَْ }َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ

 (254مفردات اآلية ) إعراب
)الواو( استئنافية )ما( نافية )نرسل( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )املرسلني( 
مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء )إال( أداة حصر )مبشرين( حال منصوبة وعالمة النصب الياء 

النصب الياء )الفاء( عاطفة )من( اسم  )الواو( عاطفة )منذرين( معطوف على مبشرين منصوب وعالمة
شرط جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )آمن( فعل ماض مبن يف حمّل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت 

ملة )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( نافية مه تقديره هو )الواو( عاطفة )أصلح( مثل آمن ومعطوف عليه
جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعّلق مبحذوف خرب  ، )خوف( مبتدأ مرفوع )على( حرف« 255»

املبتدأ )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )هم( ضمري منفصل مبتدأ، )حيزنون( مضارع مرفوع ... 
 والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
رِيَن َوُمْنِذرِيَن َفَمْن َآَمَن َوأَ   ْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن  {ْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعلَ }َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ

منذري{ قوله تعاىل: }وما نرسل املرسلني إال مبشرين و  يف تفسريها فقال: -رمحه هللا  -قال القرطيب -
أي بالرتغيب والرتهيب. قال احلسن: مبشرين بسعة الرزق يف الدنيا والثواب يف اآلخرة، يدل على ذلك 

عراف: )األ-قوله تعاىل:} ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض{
                                           

 (  252/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -252
 ( 3/258الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -253
 (7/151دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372ن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآ-254
 أو عاملة عمل ليس، و )خوف( امسها و )عليهم( خربها. - 255
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فني عقاب هللا، فاملعىن: إمنا أرسلنا املرسلني هلذا ال ملا يقرتح عليهم من (. ومعىن }منذرين{ خمو 92
 (252اهـ)اآليات، وإمنا يأتون من اآليات مبا تظهر معه براهينهم وصدقهم. 

البشارة  يذكر تعاىل، زبدة ما أرسل به املرسلني؛ أنه يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا -وقال السعدي-
ستلزم لبيان املبشر واملبشر به، واألعمال اليت إذا عملها العبد، حصلت له البشارة. والنذارة، وذلك م

 واملنذر واملنذر به، واألعمال اليت من عملها، حقت عليه النذارة.
من إىل قسمني: } َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح { أي: آ -حبسب إجابتهم لدعوهتم وعدمها-ولكن الناس انقسموا 

ا به، ورسله واليوم اآلخر، وأصلح إميانه وأعماله ونيته } َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم { فيمباهلل ومالئكته، وكت
 (257) يستقبل } َوال ُهْم حَيَْزنُوَن { على ما مضى..اهـ

بُوا بَِآيَاتَِنا مَيَسُُّهُم اْلَعَذاُب مبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن )  ({49}َوالَِّذيَن َكذَّ
 (258إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ )كّذبوا( فعل ماض وفاعله )بآيات( جار 
وجمرور متعلق به )كّذبوا( ، و )نا( ضمري مضاف إليه )ميّس( مضارع مرفوع، و )هم( ضمري مفعول به 

ضم على ال )العذاب( فاعل مرفوع )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري )كانوا( فعل ماض ناقص مبن
 ... والواو ضمري اسم كان )يفسقون( مضارع مرفوع.... والواو فاعل.

 واملصدر املؤّول )ما كانوا ... ( يف حمّل جر بالباء متعلق ب )ميّسهم( ، أي ميسهم العذاب بسبب فسقهم
 روائع البيان والتفسري

بُوا بَِآيَاتَِنا مَيَسُُّهُم اْلَعَذاُب مبَا كَ   انُوا يـَْفُسُقوَن {}َوالَِّذيَن َكذَّ
ه الرسل، :أي: يناهلم العذاب مبا كفروا مبا جاءت برمحه هللا يف تفسريها إمجاال  ما نصه–قال ابن كثري -

 (259)وخرجوا عن أوامر هللا وطاعته، وارتكبوا حمارمه ومناهيه وانتهاك حرماته.اهـ
وأضاف أبو جعفر الطربي يف تفسريه لآلية ما نصه: يقول تعاىل ذكره: وأما الذين كذَّبوا مبن أرسلنا إليه  -

من رسلنا، وخالفوا أمرنا وهنينا، ودافعوا حجتنا، فإهنم يباشرهم عذابُنا وعقابنا، على تكذيبهم ما كذبوا به 
 من حججنا }مبا كانوا يفسقون{، يقول: مبا كانوا يكّذبون.

                                           
 (  2/429القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--252
 (  257/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف  -257
 (7/152دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -258
 ( 3/258والتوزيع) الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -259
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 (221)كان ابن زيد يقول: كل"فسق" يف القرآن، فمعناه الكذب.اهـو 
الَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ ُقْل إِ  }ُقْل اَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اَّللَِّ َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبعُ 

 ({51أََفاَل تـَتَـَفكَُّروَن )َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي 
 (221إعراب مفردات اآلية )

)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )ال( نافية )أقول( مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )الالم( 
حرف جر و )كم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أقول( ، )عند( ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف 

املقدرة على ما قبل الياء و )الياء( ضمري مضاف إليه )خزائن( مبتدأ  خرب مقدم، وعالمة النصب الفتحة
مؤخر مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ال أعلم( مثل ال أقول )الغيب( مفعول 
به منصوب )الواو( عاطفة )ال أقول لكم( مثل األوىل )إّن( حرف مشبه بالفعل و )الياء( ضمري يف حمّل 

ب اسم إّن )ملك( خرب إّن مرفوع )إن( نافية )أتبع( مثل أقول )إال( أداة حصر )ما( اسم موصول نص
مبن يف حمّل نصب مفعول به )يوحى( مضارع مبن للمجهول مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة، ونائب 

تعلق ب ر مالفاعل ضمري مسترت تقديره هو، وهو العائد )إىل( حرف جر و )الياء( ضمري يف حمّل ج
)يوحى( ، )قل( مثل األول )هل( حرف استفهام )يستوي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة 

وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف )الواو( عاطفة )البصري( معطوفة  على الياء )األعمى( فاعل مرفوع
فوع ... ( نافية )تتفّكرون( مضارع مر على األعمى مرفوع )اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري )الفاء( عاطفة )ال

 والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

    }ُقْل اَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اَّللَِّ َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب {
{ اخلطاب  : قال هللا تعاىل } ُقْل ال أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخزَاِئُن اَّللَِّ يف بياهنا -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-

هنا للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو أمر من هللا إليه أي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهذا أمر إلبالغ 
خاص وإال فكل القرآن قد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبلغه لكن تأيت بعض األحكام مصدرة بقل 

ن ارهم { } وقل للمؤمنات يغضضن مإشارة إىل أمهيتها كقوله تعاىل } قل للمؤمنني يغضوا من أبص
أبصارهن { } قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة { واألمثلة على هذا كثرية فيكون يف هذا احلكم 
املذكور يكون وصية خاصة إلبالغهم وإال فكل القرآن قد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبلغه كما 

{اخلطاب يف أقول لكم للمشركني املكذبني  قل ال أقول لكم قال تعاىل } لتبني للناس ما نزل إليهم { }
للنيب صلى هللا عليه وسلم } عندي خزائن هللا { هذا املقول يقول أي ال أقول عندي خزائن هللا أي 

                                           
 (13251 / 371/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -221
 (7/153دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -221
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خزائن رزقه فأرزقكم وأحرم من أشاء } وال أعلم الغيب { يعن وال أقول لكم إين أعلم الغيب والغيب ما 
يب نسيب وهذا قد يعلم فمثال الشارع اآلن فيه أناس أنا ال أعلمهم والذي يشاهدهم غاب وهو نوعان: غ

يعلمهم هذا غيب نسيب وغيب مطلق حقيقي وهو ما غاب عن الناس كلهم فهذا ال يعلمه أحد كالعلم 
مبا سيحدث يف املستقبل هذا ال ميكن أن يعلمه أحد ال الرسول صلى هللا عليه وسلم وال غريه وال أعلم 

 .الغيب
إذن الغيب كل ما غاب وهو نوعان: نسيب وحقيقي فالنسيب ما غاب عن بعض الناس دون بعض  

واحلقيقي ما غاب عن مجيع الناس والنيب صلى هللا عليه وسلم ال يعلم الغيب ال النسيب وال احلقيقي لكن 
رة جنبا قال له ) أبو هري يف النسيب ما شاهده علم به ولذلك ملا اخننس منه أبو هريرة رضى هللا عنه وكان

( فهو ال يعلم كذلك ملا دخل بيته وطلب الطعام وأتوا إليه بتمر وطلب اللحم قال ) 222أين كنت ()
( وهنا مل جيزم بأن فيها حلما مع أهنا عنده يف البيت ألنه صلى هللا عليه 223أمل أر الربمة على النار ()

 (224) وسلم ال يعلم الغيب.اهـ
 اَل تـَتَـَفكَُّروَن {ُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي أَفَ َواَل أَُقوُل لَ }  
  رمحه هللا يف بياهنا ما نصه:-قال السعدي-

ليت أنزلن هللا هبا. } ا} َوال أَُقوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك { فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزليت، 
ِإْن أَتَِّبُع ِإال َما يُوَحى ِإيَلَّ { أي: هذا غاييت ومنتهى أمري وأعاله، إن أتبع إال ما يوحى إيل، فأعمل به يف 

 نفسي، وأدعو اخللق كلهم إىل ذلك.
 ،فإذا عرفت منزليت، فألي شيء يبحث الباحث معي، أو يطلب من أمرا لست أدعيه، وهل يلزم اإلنسان

 بغري ما هو بصدده؟.
وألي شيء إذا دعوتكم، مبا أوحي إيل أن تلزموين أين أدعي لنفسي غري مرتبيت. وهل هذا إال ظلم منكم، 
وعناد، وَترد؟ قل هلم يف بيان الفرق، بني من قبل دعويت، وانقاد ملا أوحي إيل، وبني من مل يكن كذلك 

                                           
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا ُجُنٌب فََأَخَذ بِيَ  خرجاه يف الصحيحني  عن أيب هريرة وَتامه"أ - 222 ِدي َفَمَشْيُت َمَعهُ َحىتَّ قـََعَد َلِقَيِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اَل ُسْبَحاَن اَّللَِّ يَا أَبَا ِهرٍّ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن اَل يـَْنُجسُ ُكْنَت يَا أَبَا ِهرٍّ فـَُقْلُت َلُه فـَقَ فَاْنَسَلْلُت فَأَتـَْيُت الرَّْحَل فَاْغَتَسْلُت مُثَّ ِجْئُت َوُهَو قَاِعٌد فـََقاَل أَْيَن  
لِيِل َعَلى أَنَّ اْلمُ  -(294 واللفظ له،ومسلم )برقم/ بَاب َعَرِق اجْلُُنِب َوأَنَّ اْلُمْسِلَم اَل يـَْنُجُس  -(274 أخرجه البخاري )برقم/ "  ْسِلمَ بَاب الدَّ

 اَل يـَْنُجُس،
ُث بَاب احْلُرَِّة حَتَْت اْلَعْبِد وَتام متنه" قَاَلْت َكاَن يف بَرِيَرَة َثاَل  -(4717 )برقم/-أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي هللا عنها - 223

َْت َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَواَل  لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوبـُْرَمٌة َعَلى النَّاِر فـَُقرَِّب ُء ِلَمْن أَْعَتَق َوَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ ُسَنٍن َعتَـَقْت َفُخريِّ
 ُكُل الصََّدَقَة قَاَل ُهَو َعَليـَْها َصَدَقٌة َولََنا َهِديٌَّة " تَأْ َوأَْنَت اَل إِلَْيِه ُخبـٌْز َوأُْدٌم ِمْن أُْدِم اْلبَـْيِت فـََقاَل َأمَلْ أََر اْلبـُْرَمَة َفِقيَل حلٌَْم ُتُصدَِّق بِِه َعَلى بَرِيَرَة 

 دروس صوتية مفرغة–مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -224
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ن ما هو أوىل باالختيار َفال تـَتَـَفكَُّروَن { فتنزلون األشياء منازهلا، وختتارو } ُقْل َهْل َيْسَتِوي األْعَمى َواْلَبِصريُ أَ 
 (225) واإليثار؟.اهـ

 ({ 51ُهْم يـَتـَُّقوَن )}َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإىَل َرهبِِّْم لَْيَس هَلُْم ِمْن ُدونِِه َويلٌّ َواَل َشِفيٌع َلَعلَّ  
 (222ت اآلية )إعراب مفردا

)الواو( عاطفة )أنذر( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف 
حمّل جر متعلق ب )أنذر( ، )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )خيافون( مضارع مرفوع 

  ... والواو فاعل )أن( حرف مصدرّي ونصب )حيشروا( مضارع
 للمجهول منصوب، وعالمة النصب حذف النون ... والواو نائب فاعل.مبن 

 واملصدر املؤّول )أن حيشروا( يف حمّل نصب مفعول به عامله حيشروا أي خيافون حشرهم إىل رهبم.
)إىل رب( جار وجمرور متعلق ب )حيشروا( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )ليس( فعل ماض ناقص جامد، 

ذوف خرب ليس مقدم )من دون( جار وجمرور متعلق حبال من ويل، و )اهلاء( )هلم( مثل به متعلق مبح
ضمري مضاف إليه )ويل( اسم ليس مؤخر مرفوع )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )شفيع( معطوف 
على ويّل مرفوع مثله )لعل( حرف مشبه بالفعل للرتّجي و )هم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل )يّتقون( 

 رفوع ... والواو فاعل.مضارع م
 روائع البيان والتفسري

 ُهْم يـَتـَُّقوَن { }َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإىَل َرهبِِّْم لَْيَس هَلُْم ِمْن ُدونِِه َويلٌّ َواَل َشِفيٌع َلَعلَّ 
تفع به } لخلق كلهم، ولكن إمنا ينهذا القرآن نذارة ل يف بياهنا إمجاال  ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-

الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإىَل َرهبِِّْم { فهم متيقنون لالنتقال، من هذه الدار، إىل دار القرار، فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويَدُعون ما يضرهم. } لَْيَس هَلُْم ِمْن ُدونِِه { أي: ال من دون هللا } َويلٌّ َوال َشِفيٌع 
{ أي: من يتوىل أمرهم فيحّصل هلم املطلوب، ويدفع عنهم احملذور، وال من يشفع هلم، ألن اخللق كلهم، 
ليس هلم من األمر شيء. } َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن { هللا، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإن اإلنذار موجب 

 (227) اهـلذلك، وسبب من أسبابه.
  ما خمتصره: -رمحه هللا-ا  شافيا   لآلية فقالوزاد القرطيب يف تفسريها بيان-

قوله تعاىل: )وأنذر به( أي بالقرآن. واإلنذار اإلعالم وقيل:} به{ أي باهلل. وقيل: باليوم اآلخر. وخص 
الذين خيافون أن حيشروا ألن احلجة عليهم أوجب، فهم خائفون من عذابه، ال أهنم يرتددون يف احلشر، 

                                           
 (  257/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -225
 (7/155دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -222
 (  257/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -227
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خيافون{يتوقعون عذاب احلشر. وقيل:} خيافون{ يعلمون، فإن كان مسلما أنذر ليرتك املعاصي، فاملعىن} 
وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع احلق. وقال احلسن: املراد املؤمنون. قال الزجاج: كل من أقر بالبعث 

دونه{أي  }ليس هلم من من مؤمن وكافر. وقيل: اآلية يف املشركني أي أنذرهم بيوم القيامة. واألول أظهر.
من غري هللا }شفيع{ هذا رد على اليهود والنصارى يف زعمهما أن أبامها يشفع هلما حيث قالوا:} حنن 

 18املائدة:  -أبناء هللا وأحباؤه{
واملشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء هلم عند هللا، فأعلم هللا أن الشفاعة ال تكون للكفار. ومن قال  

ني قال: شفاعة الرسول هلم تكون بإذن هللا فهو الشفيع حقيقة إذن، ويف التنزيل:} وال اآلية يف املؤمن
 .28األنبياء: -يشفعون إال ملن ارتضى { 

البقرة:  -. }من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{ 23سبأ: -} وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له{ 
 (228اهـ)على االميان.. }لعلهم يتقون{ أي يف املستقبل وهو الثبات 255

َشْيٍء َوَما ِمْن  }َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَـُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمنْ 
 ({52ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنَي )

 (229مفردات اآلية )إعراب 
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تطرد( مضارع جمزوم، وحّرك بالكسر اللتقاء الساكنني )الذين( اسم 
موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )يدعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )رهبم( مفعول به منصوب 

رور مثله الواو جمومضاف إليه )بالغداة( جاّر وجمرور متعلق ب )يدعون( )العشي( معطوف على الغداة ب
)يريدون( مثل يدعون )وجه( مفعول به منصوب و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )ما( نافية )على( حرف 
جر و )الكاف( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم )من حساب( جار وجمرور متعلق حبال 

 ال مبتدأ مؤخرمن شيء و )هم( ضمري مضاف إليه )من( حرف جر زائد )شيء( جمرور لفظا مرفوع حم
، )الفاء( فاء السببية )تطرد( مضارع « 271»)الواو( عاطفة )ما من حسابك ... شيء( مثل نظريهتا 

منصوب بأن مضمرة بعد الفاء و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الفاء( 
 تقديره أنت ، وامسه ضمري مسترت« 271»عاطفة )تكون( مضارع ناقص منصوب معطوف على )تطرد( 

 تكون، وعالمة اجلر الياء. )من الظاملني( جار وجمرور متعلق خبرب
                                           

 (  431/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -قرطيباجلامع ألحكام القرآن لل--228
 (7/157دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -229
 جيوز جعل )من حسابك( اخلرب أو حاال، وكذلك )عليك( بالتبادل. - 271
... وجيوز أن تكون الفاء فاء السببية أيضا، والفعل منصوب بأن مضمرة، واملصدر املؤول )أن تكون ... (  هذا رأي الزخمشري- 271

 معطوف على مصدر متصّيد من النهي املتقدم أي ال يكن منك طرد ... فظلم..



79 

 

 واملصدر املؤّول )أن تطردهم( معطوف على مصدر متصّيد من النفي املتقدم أي ما يكون مؤاخذة فطرد
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

( عن أبيه عن سعد: نزلت }َوال َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن 272( عن املقدام بن شريح) 187/ص 15مسلم )ج
{ قال: نزلت يف سنة أنا وابن مسعود منهم وكان املشركون قالوا: تدين هؤالء.َربَـُّهْم بِ   اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ

: عن املقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: كنا مع النيب صلى هللا عليه وعلى آله -رمحه هللا-وأضاف-
ئون علينا. قال: هؤالء ال جيرت  وسلم ستة نفر فقال املشركون للنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: اطرد

وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبالل ورجالن لست أمسيهما فوقع يف نفس رسول هللا صلى هللا 
عليه وعلى آله وسلم ما شاء هللا أن يقع فحدث نفسه فأنزل هللا عز وجل }َوال َتْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَـُّهْم 

 (273يُرِيُدوَن َوْجَهُه{.اهـ )بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
 }َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَـُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه { 

ل اجعلهم أي: ال تبعد هؤالء املتصفني هبذه الصفة عنك، ب رمحه هللا يف بياهنا ما نصه:–قال ابن كثري -
ك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه جلساءك وأخصاءك، كما قال: } واصرب نفس

وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 
 [.28{ ]الكهف: 

                                           
رائيل وشعبة يزيد واألعمش وإس املقدام" بن شريح بن هانئ بن يزيد احلارثي الكويف روى عن أبيه وقمري امرأة مسروق وعنه أبنه - 272

والثوري وعبد امللك بن أيب سليمان وقيس بن الربيع ومسعر وشريك قال أمحد وأبو حامت والنسائي ثقة زاد أبو حامت صاحل وذكره بن حبان 
 (11/287انظر هتذيب التهذيب البن حجر )-يف الثقات قلت وقال يعقوب بن سفيان ثقة.

( 94،93  -يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 272
وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهيب  319ص 3واحلاكم يف املستدرك ج 212ص 7وابن جرير ج 4128احلديث أخرجه ابن ماجه رقم 

 والواحدي يف أسباب النزول. 72ص 3وابن أيب حامت ج 342وص 345ص 1وأبو نعيم يف احللية ج
حنوه من حديث ابن مسعود  181ص 4وأبو نعيم يف احللية ج 211ص 7وابن جرير ج 72ص 3وأخرج اإلمام أمحد وابن أيب حامت ج 

 رجال أمحد رجال الصحيح غري كردوس وهو ثقة. 21ص 7وقال: اهليثمي يف جممع الزوائد ج
( 94،93  -يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص -رمحه هللا–مة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىقال احملدث العال - 273

وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهيب  319ص 3واحلاكم يف املستدرك ج 212ص 7وابن جرير ج 4128احلديث أخرجه ابن ماجه رقم 
 والواحدي يف أسباب النزول. 72ص 3وابن أيب حامت ج 342وص 345ص 1وأبو نعيم يف احللية ج

حنوه من حديث ابن مسعود  181ص 4وأبو نعيم يف احللية ج 211ص 7وابن جرير ج 72ص 3وأخرج اإلمام أمحد وابن أيب حامت ج 
 رجال أمحد رجال الصحيح غري كردوس وهو ثقة. 21ص 7وقال: اهليثمي يف جممع الزوائد ج
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وقوله } يدعون رهبم { أي: يعبدونه ويسألونه } بالغداة والعشي { قال سعيد بن املسيب، وجماهد، 
 حلسن، وقتادة: املراد بذلك الصلوات املكتوبات.وا

 [ أي: أتقبل منكم.21وهذا كقوله تعاىل } وقال ربكم ادعوين أستجب لكم { ]غافر: 
وقوله : } يريدون وجهه { أي: يبتغون بذلك العمل وجه هللا الكرمي، فهم خملصون فيما هم فيه من 

 (274)العبادات والطاعات.اهـ
 نَي {مِ }َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّالِ   
 ِحَساهِبِْم ِمْن َشْيٍء } َما َعَلْيَك ِمنْ  يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية ما خمتصره:-رمحه هللا-قال السعدي-

َساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء { أي: كلٌّ له حسابه، وله عمله احلسن، وعمله القبيح. } فـََتْطُرَدُهْم َوَما ِمْن حِ 
فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنَي { وقد امتثل صلى هللا عليه وسلم هذا األمر، أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء 

انوا م جانبه، وحسن خلَقه، وقرهبم منه، بل كمن املؤمنني صرب نفَسه معهم، وأحسن معاملتهم، وأالن هل
 (275) هم أكثر أهل جملسه رضي هللا عنهم.اهـ

ق من :يقول: ما عليك من حساب ما رزقتهم من الرز  -وزاد أبو جعفر الطربي يف بياهنا فقال رمحه هللا -
خّولتهم  اشيء  وما عليهم من حساب ما رزقتك من الرزق من شيء }فتطردهم{، حذاَر حماسبيت إياك مب

 يف الدنيا من الرزق.
 وقوله:}فتطردهم{، جواب لقوله:}ما عليك من حساهبم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء{.

 (272)وقوله:}فتكون من الظاملني{جواب لقوله:}وال تطرد الذين يدعون رهبم{.اهـ
ُ َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِننَ }وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا أََهُؤاَلِء َمنَّ  ُ بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن )اَّللَّ  ({53ا أَلَْيَس اَّللَّ

 (277إعراب مفردات اآلية )
، )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل جر متعلق مبحذوف « 278»)الواو( استئنافية )الكاف( حرف جر وتشبيه 

تّنا( فعل لبعد و )الكاف( للخطاب )فمفعول مطلق عامله فتنا أي وفتونا كذلك فتنا بعضهم و )الالم( ل
ماض.. )ونا( فاعل )بعض( مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )ببعض( جار وجمرور متعلق 
حبال من بعضهم )الالم( الم العاقبة أو للتعليل )يقولوا( مضارع بأن مضمرة بعد الالم وعالمة النصب 

 حذف النون ... والواو فاعل.
                                           

 ( 3/259شر: دار طيبة للنشر والتوزيع) النا-تفسري القرآن العظيم البن كثري -274
 (  257/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -275
 (  13288 / 388/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -272
 (7/159دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -277
 أو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب نعت ملصدر حمذوف مفعول مطلق أي وفتونا مثل ذلك فتّنا.- 278
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 ن يقولوا( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )فتّنا( .واملصدر املؤّول )أ
)اهلمزة( لالستفهام لالستخفاف )ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )مّن( فعل 
ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )مّن( ، 

، و )نا( ضمري مضاف إليه )اهلمزة( لالستفهام )ليس( « 279»)مّن( ، )من بني( جار وجمرور متعلق ب 
فعل ماض ناقص جامد )هللا( لفظ اجلاللة اسم ليس مرفوع )الباء( حرف جر زائد )أعلم( جمرور لفظا 

 منصوب حمال خرب ليس )بالشاكرين( جاّر وجمرور متعلق ب )أعلم( ، وعالمة اجلر الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُ بِ }وَكَ  ُ َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا أَلَْيَس اَّللَّ  َأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن {َذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا أََهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ
الِء َمنَّ ُقوُلوا َأَهؤُ } وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـ  يف بياهنا إمجاال  ما نصه :-رمحه هللا -قال السعدي-

ُ َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا { أي: هذا من ابتالء هللا لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا؛ وبعضهم فقريا، وبعضه م اَّللَّ
شريفا، وبعضهم وضيعا، فإذا َمنَّ هللا باإلميان على الفقري أو الوضيع؛. كان ذلك حمل حمنة للغن والشريف 

ومل مينعه من ذلك مشاركه الذي يراه دونه بالغىن أو الشرف،  فإن كان قصده احلق واتباعه، آمن وأسلم،
 وإن مل يكن صادقا يف طلب احلق، كانت هذه عقبة ترده عن اتباع احلق.

وقالوا حمتقرين ملن يروهنم دوهنم: } أََهُؤالِء َمنَّ اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا { فمنعهم هذا من اتباع احلق، لعدم 
، قال هللا جميبا لكالمهم املتضمن االعرتاض على هللا يف هداية هؤالء، وعدم هدايتهم هم. } أَلَْيَس زكائهم

ُ بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن { الذين يعرفون النعمة، ويقرون هبا، ويقومون مبا تقتضيه من العمل الصاحل، في ضع اَّللَّ
ه بأهل، حكيم، ال يضع فضله عند من ليس ل فضله ومنته عليهم، دون من ليس بشاكر، فإن هللا تعاىل

وهؤالء املعرتضون هبذا الوصف، خبالف من َمنَّ هللا عليهم باإلميان، من الفقراء وغريهم فإهنم هم 
 (281) اهـالشاكرون.

سخرون مبن والغرض: أن مشركي قريش كانوا ي ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد ابن كثري يف تفسريها فقال-
ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: } أهؤالء من هللا عليهم من بيننا {  آمن من ضعفائهم،

ويدعنا، كما قالوا: } لو كان -لو كان ما صاروا إليه خريا -؟ أي: ما كان هللا ليهدي هؤالء إىل اخلري 
ين  ات قال الذ[، وكما قال تعاىل: } وإذا تتلى عليهم آياتنا بين11خريا ما سبقونا إليه { ]األحقاف: 

 [.73كفروا للذين آمنوا أي الفريقني خري مقاما وأحسن نديا { ]مرمي: 
[، وقال 74قال هللا تعاىل يف جواب ذلك: } وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا { ]مرمي: 

ليس هو أعلم أيف جواهبم حني قالوا: } أهؤالء من هللا عليهم من بيننا أليس هللا بأعلم بالشاكرين { أي: 
                                           

 أو مبحذوف حال من ضمري عليهم. - 279
 (  1/258الناشر : مؤسسة الرسالة)   -الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي  -281
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بالشاكرين له بأقواهلم وأفعاهلم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السالم، وخيرجهم من الظلمات إىل 
النور، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، كما قال تعاىل } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع 

 (281)[..اهـ29احملسنني { ]العنكبوت: 
نَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم لَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بَِآيَاتَِنا فـَُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة أَ }َوِإَذا َجاَءَك ا 

 ({54ُسوء ا جِبََهاَلٍة مُثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم )
 (282إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل متضمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعلق باجلواب قل )جاء( فعل 
ماض و )الكاف( ضمري مفعول به )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )يؤمنون( مضارع مرفوع 

طة لفاء( رابوالواو فاعل )بآيات( جار وجمرور متعلق ب )يؤمنون( ، و )نا( ضمري مضاف إليه )ا ...
، )عليكم( مثل عليهم يف اآلية « 283»جلواب الشرط )قل( فعل أمر والفاعل أنت )سالم( مبتدأ مرفوع 

السابقة متعلق مبحذوف خرب املبتدأ )كتب( مثل جاء )رب( فاعل مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه 
صوب مفعول به من )على نفس( جار وجمرور متعلق ب )كتب( ، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الرمحة(

شرط  )من( اسم -وهو ضمري الشأن -)إّن( حرف مشبه بالفعل و )اهلاء( ضمري يف حمّل نصب اسم إنّ 
جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )عمل( فعل ماض مبن يف حمّل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت 

  يف )عمل( ، )سوءا(تقديره هو )من( حرف جر و )كم( ضمري يف حمّل جر متعلق حبال من الضمري
مفعول به منصوب )جبهالة( جار وجمرور متعلق حبال من فاعل عمل أي متلبسا جبهالة )مث( حرف عطف 
)تاب( مثل عمل )من بعد( جار وجمرور متعلق ب )تاب( ، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة 

)اهلاء( ضمري يف حمّل نصب اسم إّن )أصلح( مثل عمل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إّن( مثل األول و 
 يعود إىل لفظ اجلاللة )غفور( خرب مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ِمْنُكْم  ُه َمْن َعِملَ }َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بَِآيَاتَِنا فـَُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة أَنَّ 

 {  ُسوء ا جِبََهاَلٍة مُثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

                                           
 ( 3/221الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -281
 (7/121دمشق) –مؤسسة اإلميان هـ( نشر : دار الرشيد 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -282
 جاز البدء بالنكرة ألن اللفظ دعاء، والدعاء فيه معىن العموم وهو من املسوغات. - 283
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أي: فأكرمهم برد السالم عليهم، وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشاملة هلم؛ وهلذا قال: } كتب ربكم  -
على نفسه الرمحة { أي: أوجبها على نفسه الكرمية، تفضال منه وإحسانا وامتنانا } أنه من عمل منكم 

 (284)سريه.اهـتفقاله ابن كثري يف -سوءا جبهالة { قال بعض السلف: كل من عصى هللا، فهو جاهل.
أَنَُّه  } َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة { أي: قضى على نفسه الرمحة، }:-رمحه هللا -وأضاف البغوي-

َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوء ا جِبََهاَلٍة { قال جماهد: ال يعلم حالال من حرام فمن جهالته ركب الذنب، وقيل: 
: جهالته من حيث أنه آثر املعصية على الطاعة والعاجل القليل على جاهل مبا يورثه ذلك الذنب، وقيل

 (285) اآلجل الكثري. } مُثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه { رجع عن ذنبه، } َوَأْصَلَح { عمله، قيل: أخلص توبته .اهـ
مث تاب وأصلح}فإنه غفوٌر{، لذنبه إذا تاب وأناب، وراجع :-رمحه هللا-وأضاف أبو جعفر الطربي-

ل بطاعة هللا، وترك العود إىل مثله، مع الندم على ما فرط منه }رحيم{، بالتائب أن يعاقبه على ذنبه العم
 (282) بعد توبته منه.اهـ

ُل اآْلَيَاِت َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي )}  ({55وََكَذِلَك نـَُفصِّ
 (287إعراب مفردات اآلية )

، )اآليات( مفعول به منصوب وعالمة النصب « 288»فتنا )الواو( استئنافية )كذلك نفصل( مثل كذلك 
الكسرة )الواو( عاطفة )الالم( للتعليل )تستبني( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم )سبيل( فاعل 

 مرفوع )اجملرمني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.
 ....حلقتقديره ليظهر اواملصدر املؤّول )أن تستبني( يف حمّل جر معطوف على مصدر مؤّول حمذوف 

 متعلق ب )نفّصل( .
 روائع البيان والتفسري

ُل اآْلَيَاِت َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي {}  وََكَذِلَك نـَُفصِّ
ُل اآليَاِت { أي: نوضحها ونبينها، يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي- ومنيز  }وََكَذِلَك نـَُفصِّ

بني طريق اهلدى من الضالل، والغي والرشاد، ليهتدي بذلك املهتدون، ويتبني احلق الذي ينبغي سلوكه. 
تضحت، ا} َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي { املوصلة إىل سخط هللا وعذابه، فإن سبيل اجملرمني إذا استبانت و 

                                           
 ( 3/222الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -284
 (  3/148الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -285
 ( 13293/  373/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -282
 (7/122دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -287
 ه السورة.( من هذ53يف اآلية ) - 288
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هـ اأمكن اجتناهبا، والبعد منها، خبالفما لو كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه ال حيصل هذا املقصود اجلليل.
(289) 
لتستبني يا حممد أي و  فائدة يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية قال ما نصه: -رمحه هللا -وزاد القرطيب -

أن اخلطاب للنيب  -سبيل اجملرمني. فإن قيل: فقد كان النيب عليه السالم يستبينها؟ فاجلواب عند الزجاج
ي عليه السالم خطاب ألمته، فاملعىن: ولتستبينوا سبيل اجملرمني. فإن قيل: فلم مل يذكر سبيل املؤمنني؟ فف

( فاملعىن، وتقيكم الربد 81)النحل:  -رابيل تقيكم احلر{أن يكون مثل قوله: }س -هذا جوابان، أحدمها
ن يقال: استبان أ -مث حذف، وكذلك يكون هذا املعىن ولتستبني سبيل املؤمنني مث حذف. واجلواب اآلخر

الشيء واستبنته، وإذا بان سبيل اجملرمني فقد بان سبيل املؤمنني. والسبيل يذكر ويؤنث، فتميم تذكره، 
( مذكر}مل تصدون عن سبيل 142) األعراف: -ه، ويف التنزيل}وإن يروا سبيل الرشد{وأهل احلجاز تؤنث

( مؤنث، وكذلك قرئ }ولتستبني{ بالياء والتاء، فالتاء خطاب للنيب صلى هللا 99) آل عمران: -هللا{
 (291)عليه وسلم واملراد أمته.اهـ

ِ ُقْل اَل أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد ضَ }ُقْل ِإيّنِ هنُِيُت َأْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن   َلْلُت ِإذ ا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتِديَن ُدوِن اَّللَّ
(52}) 

 (291إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )إّن( حرف مشبه بالفعل و )الياء( ضمري يف حمّل نصب 

مبن على السكون ... و )التاء( ضمري نائب فاعل )أن(  اسم إّن )هنيت( فعل ماض مبن للمجهول
حرف مصدري ونصب )أعبد( مضارع منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )الذين( اسم موصول 
مبن يف حمّل نصب مفعول به )تدعون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )من دون( جار وجمرور متعلق 

، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه « 292»ون معىن جتعلون مفعول به ثان بتضمني فعل تدع مبحذوف
جمرور )قل( مثل األول )ال( نافية )أتّبع( مضارع مرفوع، والفاعل أنا )أهواء( مفعول به منصوب و )كم( 
ضمري مضاف إليه )قد( حرف حتقيق )ضللت( فعل ماض وفاعله )إذا( حرف جواب ال حمّل له )الواو( 

ل ليس )أنا( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع اسم ما )من املهتدين( جار عاطفة )ما( نافية عاملة عم
 وجمرور متعلق مبحذوف خرب ما، وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري
                                           

 (  258/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -289
 (  2/437القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--291
 (7/123دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372)املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف -291
 أو يف حمّل نصب حال من ضمري املفعول املقدر يف )تدعون( ، أي تدعونه موجودا من دون هللا. - 292
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ِ ُقْل اَل أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد َضَلْلُت   ذ ا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتِديَن إِ }ُقْل ِإيّنِ هنُِيُت َأْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ
} 
لم: } ُقْل { يقول تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسيف تفسريها إمجااَل ما نصه : -رمحه هللا-قال السعدي-

هلؤالء املشركني الذين يدعون مع هللا آهلة أخرى: } ِإيّنِ هنُِيُت َأْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ { من 
يس لكم فيه ولاألنداد واألوثان، اليت ال َتلك نفعا وال ضرا، وال موتا وال حياة وال نشورا، فإن هذا باطل، 

حجة بل وال شبهة، وال اتباع اهلوى الذي اتباعه أعظم الضالل، وهلذا قال } ُقْل ال أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد 
َضَلْلُت ِإذ ا { أي: إن اتبعت أهواءكم } َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتِديَن { بوجه من الوجوه. وأما ما أنا عليه، من 

 (293) ه، فإنه هو احلق الذي تقوم عليه الرباهني واألدلة القاطعة.اهـتوحيد هللا وإخالص العمل ل
بـُْتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ َّللَِّ  ُر } ُقْل ِإيّنِ َعَلى بـَيَِّنٍة ِمْن َريبِّ وََكذَّ  يـَُقصُّ احلَْقَّ َوُهَو َخيـْ

 ({57اْلَفاِصِلنَي )
 (294اآلية )إعراب مفردات 

)قل إين( مثل األوىل )على بينة( جار وجمرور متعلق خبرب إن )من رب( جار وجمرور متعلق بنعت لبينة على 
حذف مضاف أي من عند ريب، و )الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( حالية )كّذبتم( مثل ضللت )الباء( 

مهملة )عند( ظرف مكان  حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )كذبتم( ، )ما( نافية
منصوب متعلق مبحذوف خرب مقدم، وعالمة النصب الفتحة املقدرة على ما قبل الياء و )الياء( ضمري 
مضاف إليه )ما( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ مؤخر )تستعجلون( مثل تدعون )به( مثل األول 

خبرب  ( أداة حصر )هلل( جار وجمرور متعلقمتعلق ب )تستعجلون( ، )إن( نافية )احلكم( مبتدأ مرفوع )إال
املبتدأ )يقّص( مضارع مرفوع، والفاعل هو )احلق( مفعول به منصوب، )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل 

 يف حمّل رفع مبتدأ )خري( مرفوع )الفاصلني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.
 روائع البيان والتفسري

بـُْتْم ِبِه َما ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه{   } ُقْل ِإيّنِ َعَلى بـَيَِّنٍة ِمْن َريبِّ وََكذَّ
من شريعة  قوله: } قل إين على بينة من ريب { أي: على بصريةيف تفسريها : -رمحه هللا –قال ابن كثري -

ون به د هللا } ما عندي ما تستعجلهللا اليت أوحاها إيل } وكذبتم به { أي: باحلق الذي جاءين من عن
 (295){ أي: من العذاب.اهـ

                                           
 (  258/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -293
 (7/123دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -294
 (224/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -295
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م أنتم بربكم  }وكذبتم به{ يقول: وكذبت يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-
و"اهلاء" يف قوله}به{ من ذكر الرب جّل وعز } ما عندي ما تستعجلون به{، يقول: ما الذي تستعجلون 

ا صلى هللا من نقم هللا وعذاب ه بيدي، وال أنا على ذلك بقادر. وذلك أهنم قالوا حني بعث هللا نبيَّه حممد 
عليه وسلم بتوحيده، فدعاهم إىل هللا، وأخربهم أنه رسوله إليهم:} َهْل َهَذا ِإال َبَشٌر ِمثْـُلُكْم أَفـََتْأتُوَن 

ْحَر َوأَنـُْتْم تـُْبِصُروَن{ ]سورة األنبياء:  لقرآن: هو أضغاث أحالم . وقال بعضهم: بل هو [ . وقالوا ل3السِّ
اختالق اختلقه. وقال آخرون: بل حممد شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل األولون  فقال هللا لنبيه صلى هللا 
عليه وسلم: أجبهم بأن اآليات بيد هللا ال بيدك، وإمنا أنت رسول، وليس عليك إال البالغ ملا أرسلت 

 (292)  فيهم وفيك، ويفصل به بينك وبينهم، فيتبني احملقُّ منكم واملبطل .اهـبه، وأّن هللا يقضي احلق 
ُر اْلَفاِصِلنَي {   } ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ َّللَِّ يـَُقصُّ احلَْقَّ َوُهَو َخيـْ

  ما نصه: يف بياهنا–رمحه هللا -قال السعدي-
} ِإِن احلُْْكُم ِإال َّللَِّ { فكما أنه هو الذي حكم باحلكم الشرعي، فأمر وهنى، فإنه سيحكم باحلكم 
اجلزائي، فيثيب ويعاقب، حبسب ما تقتضيه حكمته. فاالعرتاض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح 

ن هلك عن مالسبيل، وقص على عباده احلق قصا، قطع به معاذيرهم، وانقطعت له حجتهم، ليهلك 
ُر اْلَفاِصِلنَي { بني عباده، يف الدنيا واآلخرة، فيفصل بينهم فص ال بينة، وحييا من حي عن بينة } َوُهَو َخيـْ

 (297) حيمده عليه، حىت من قضى عليه، ووجه احلق حنوه.اهـ
َنُكمْ }  ({ 58 أَْعَلُم بِالظَّاِلِمنَي )َواَّللَُّ  ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه َلُقِضَي اأْلَْمُر بـَْيِن َوبـَيـْ

 (298إعراب مفردات اآلية )
)قل( مثل األول )لو( حرف شرط غري جازم )أن( حرف مشبه بالفعل )عندي ما تستعجلون به( مثل 

)الالم( واقعة يف جواب لو )قضي( فعل ماض مبن للمجهول )األمر(  األوىل والظرف خرب أن وما امسه
)بني( ظرف مكان منصوب وعالمة النصب الفتحة املقدرة على ما قبل الياء، متعلق نائب فاعل مرفوع 

ب )قضي( ، و )الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )بينكم( مثل بين ومتعلق مبا تعلق به )الواو( 
 استئنافية )هللا أعلم بالظاملني( مّر إعراب نظريها.

 روائع البيان والتفسري
ُ أَْعَلُم بِالظَّاِلِمنيَ ُقْل َلْو َأنَّ عِ } َنُكْم َواَّللَّ   { ْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه َلُقِضَي اأْلَْمُر بـَْيِن َوبـَيـْ

                                           
 ( 13311/  398/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد  -292
 (  258/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -297
 (7/123دمشق) –ة اإلميان هـ( نشر : دار الرشيد مؤسس1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -298
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} ُقل { للمستعجلني بالعذاب، جهال وعنادا  يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا–قال السعدي -
َنُكْم { فأوقعته بكم وال خري لكم يف  وظلما، } َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه َلُقِضَي األْمُر بـَْيِن َوبـَيـْ

ذلك، ولكن األمر، عند احلليم الصبور، الذي يعصيه العاصون، ويتجرأ عليه املتجرئون، وهو يعافيهم، 
زقهم، ويسدي عليهم نعمه، الظاهرة والباطنة. } َواَّللَُّ َأْعَلُم بِالظَّاِلِمنَي { ال خيفى عليه من أحواهلم وير 

 (299اهـ )شيء، فيمهلهم وال يهملهم.
وَن بِِه يف تفسريها ما خمتصره :وقوله: } ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجلُ  -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-

َنُكْم { أي: لو كان مرجع ما تستعجلون به إيل، ألوقعت بكم ما تستحقونه من َلُقِضَي األ ْمُر بـَْيِن َوبـَيـْ
ُ أَْعَلُم بِالظَّاِلِمنَي {  ذلك } َواَّللَّ

فإن قيل: فما اجلمع بني هذه اآلية، وبني ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة؛ أهنا قالت لرسول هللا صلى 
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيُت من قومك،  هللا عليه وسلم: يا رسول هللا،

وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد ُكالل، فلم جيبن إىل 
ما أردُت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة 

ظَلَّْتن، فنظرت فإذا فيها جربيل، عليه السالم، فناداين، فقال: إن هللا قد مسع قول قومك لك، وما قد أ
ردوا عليك، وقد بعث إليك َمَلك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم". قال: "فناداين َمَلك اجلبال وسلم علي، 

ئت؟ إن تأمرين بأمرك، فما شمث قال: يا حممد، إن هللا قد مسع قول قومك لك، وقد بعثن ربك إليك، ل
شئت أطبقت عليهم األخشبني" ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "بل أرجو أن خيرج هللا من 

 (311(، وهذا لفظ مسلم )311أصالهبم من يعبد هللا، ال  يشرك به شيئا")
ن أصالهبم من مفقد عرض عليه عذاهبم واستئصاهلم، فاستأىن هبم، وسأل هلم التأخري، لعل هللا أن خيرج 

ال يشرك به شيئا. فما اجلمع بني هذا، وبني قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: } ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما 
ُ أَْعَلُم بِالظَّاِلِمنَي { ؟ َنُكْم َواَّللَّ  َتْستَـْعِجُلوَن بِِه َلُقِضَي األْمُر بـَْيِن َوبـَيـْ

هم ت على أنه لو كان إليه وقوُع العذاب الذي يطلبونه حاَل طَلب: أن هذه اآلية َدلَّ -وهللا أعلم -فاجلواب 
له، ألوقعه هبم. وأما احلديث، فليس فيه أهنم سألوه وقوع العذاب هبم، بل عرض عليه َمَلك اجلبال أنه 

                                           
 (  1/258الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -299
 َعَلْيِه اَّللَُّ بَاب َما َلِقَي النَّيبُّ َصلَّى  -(3352 بَاب ذِْكِر اْلَماَلِئَكِة، ومسلم )برقم/ -(2992 أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/- 311

 َوَسلََّم ِمْن أََذى اْلُمْشرِِكنَي َواْلُمَناِفِقنيَ 
، أبو احلسني: حافظ، من أئمة احملدثني. ولد بنيسابور، ورحل إىل احلجاز ومصر مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابورىّ  - 311

ة، وهو ط( مجع فيه اثن عشر ألف حديث، كتبها يف مخسة عشر سن -والشام والعراق، وتويف بظاهر نيسابور. أشهر كتبه )صحيح مسلم 
 (7/221للزركلي خمتصرا  ) األعالم –ون. أحد الصحيحني املعول عليهما عند أهل السنة، يف احلديث، وقد شرحه كثري 
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أىن هبم وسأل فلهذا است-ومها جبال مكة اللذان يكتنفاهنا جنوبا  ومشاال -إن شاء أطبق عليهم األخشبني 
 (312)ق هلم .اهـالرف

ٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة }َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرقَ 
 ({59يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَاِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي )

 (313إعراب مفردات اآلية )
، )مفاتح( مبتدأ مؤخر مرفوع )الغيب( مضاف إليه جمرور « 314»)الواو( عاطفة )عنده( مثل عندي 

 يف )ال( نافية )يعلم( مضارع مرفوع و )ها( ضمري مفعول به )إال( أداة حصر )هو( ضمري منفصل مبن
هو )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب حمّل رفع فاعل، )الواو( عاطفة )يعلم( مثل األول والفاعل 

مفعول به )يف الرب( جار وجمرور متعلق مبحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )البحر( معطوف على الرب جمرور 
مثله )الواو( عاطفة )ما( نافية )تسقط( مثل يعلم )من( حرف جر زائد معتمد على النفي )ورقة( جمرور 

األول )يعلمها( مثل األوىل )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد لفظا مرفوع حمال فاعل تسقط )إال( مثل 
النفي )حبة( معطوف على ورقة جمرور لفظا )يف الظلمات( جار وجمرور متعلق بنعت حلبة )األرض( 
مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة يف املوضعني )ال( زائدة لتأكيد النفي يف املوضعني )رطب، يابس( لفظان 

، )إاّل( أداة حصر )يف كتاب( جار وجمرور متعلق مبحذوف « 315»جمروران لفظا  معطوفان على ورقة
 ، )مبني( نعت لكتاب جمرور.« 312»حال من حبة ما عطف عليه 

 روائع البيان والتفسري
 }َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر {  

مفاتح الغيب ال  قوله تعاىل: }وعنده يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا-الشنقيطيقال -
يعلمها إال هو {اآلية، بني تعاىل املراد مبفاتح الغيب بقوله:} إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 

 31هللا عليم خبري{ ]ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي  َتوت إن 
املراد  صلى هللا عليه وسلم: أن -[ ، فقد أخرج البخاري، وأمحد، وغريمها عن ابن عمر، عن النيب 34 \

                                           
 ( 3/224الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -312
 (7/127دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -313
 السورة. ( من هذه53يف اآلية ) - 314
 هذا ما ذهب إليه توجيه اجلمل والسيوطّي يف العطف  ولكن األظهر أن يكون )حّبة( وما عطف عليه مبتدأ خربه )يف كتاب مبني( - 315
جعلها الزخمشري توكيد معىن جلملة يعلمها وتكريرا هلا ألن قوله وال حبة وال ... إال يف كتاب أي إال يعلمها وأتى بأداة احلصر مرة  - 312

 أخرى لطول الكالم ... واالستثناء الثاين هو من نوع البدل من االستثناء األول إما بدل كل أو بدل اشتمال.
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مبفاتح الغيب اخلمس املذكورة يف اآلية املذكورة. واملفاتح اخلزائن، مجع مفتح بفتح امليم مبعىن املخزن، 
 املفتاح، وتدل له قراءة ابن السميقع. وقيل: هي املفاتيح، مجع مفتح بكسر امليم، وهو

 -رمحه هللا–مث أضاف 
رب مبا يكون خي -صلى هللا عليه وسلم  -من زعم أن رسول هللا »قالت:  -رضي هللا عنها  -وعن عائشة 

( ، وهللا يقول: }قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب 317«)يف غد، فقد أعظم على هللا الفرية
ن يعلن للناس أ -صلى هللا عليه وسلم  -[ ، وهللا تعاىل يف هذه السورة الكرمية أمره 25 \ 27إال هللا{ ]

أنه ال يعلم الغيب، وذلك يف قوله تعاىل: }قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب وال أقول 
 [ .51 \ 2لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل{ ]

قوله: باإلفك، مل يعلم، أهي بريئة أم ال، حىت أخربه هللا تعاىل ب -عنها رضي هللا  -ولذا ملا رميت عائشة 
 [ .22 \ 24}أولئك مربءون مما يقولون{ ]

ىت عجله للمالئكة، وال علم له بأهنم مالئكة ح -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  -وقد ذبح إبراهيم 
وملا جاءوا لوطا مل يعلم أيضا أهنم مالئكة،  [ ،71 \ 11أخربوه، وقالوا له: }إنا أرسلنا إىل قوم لوط {]

[ ، خياف عليهم من أن يفعل هبم 77 \ 11ولذا }سيء هبم وضاق هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب{ ]
[ ، ومل 81 \ 11قومه فاحشتهم املعروفة، حىت قال: }لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد{ ]

 [ .81 \ 11يصلوا إليك اآليات{ ]يعلم خربهم حىت قالوا له: }إنا رسل ربك لن 
ابيضت عيناه من احلزن على يوسف، وهو يف مصر ال يدري خربه حىت أظهر  -عليه السالم  -ويعقوب 

 هللا خرب يوسف.
مع أن هللا سخر له الشياطني والريح، ما كان يدري عن أهل مأرب قوم  -عليه السالم  -وسليمان 

 \ 27ت مبا مل حتط به وجئتك من سبإ بنبإ يقني{ اآليات ]بلقيس حىت جاءه اهلدهد، وقال له:} أحط
22 ] 

ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله املوعود  -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  -ونوح 
[ ، ومل يعلم حقيقة 45 \ 11بنجاهتم، حىت قال: }رب إن ابن من أهلي وإن وعدك احلق{ اآلية ]

وله: }قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل فال تسألن ما ليس لك األمر حىت أخربه هللا بق
 [ .42 \ 11به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني{ ]

 \ 2وقد قال تعاىل عن نوح يف سورة هود: }وال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب{ اآلية ]
ال هلم: }أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني قالوا ملا ق -عليهم الصالة والسالم  -[ ، واملالئكة 51

 [ .32، 31 \ 2سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا{ ]
                                           

 .بَاب َمْعىَن قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ} َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلة  ُأْخَرى { -(259 أخرجه مسلم )برقم/ - 317
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فقد ظهر أن أعلم املخلوقات وهم الرسل، واملالئكة ال يعلمون من الغيب إال ما علمهم هللا تعاىل، وهو 
ن هللا  ليطلعكم على الغيب ولكتعاىل يعلم رسله من غيبه ما شاء، كما أشار له بقوله: }وما كان هللا

[ ، وقوله: }عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى 179 \ 3جيتيب من رسله من يشاء {]
 [ .27، 22 \ 72من رسول{ اآلية ]

 تنبيها وبيانا  حلكم من أحكام اآلية فقال: -رمحه هللا–وذكر 
من  ، كان مجيع الطرق اليت يراد هبا التوصل إىل شيءملا جاء القرآن العظيم بأن الغيب ال يعلمه إال هللا

 علم الغيب غري الوحي من الضالل املبني، وبعض منها يكون كفرا.
له صالة  من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ولذا ثبت عن النيب 

( ، وال خالف بني العلماء يف منع العيافة، والكهانة، والعرافة، والطرق، والزجر، 318«)أربعني يوما
 (319)والنجوم، وكل ذلك يدخل يف الكهانة ؛ ألهنا تشمل مجيع أنواع ادعاء االطالع على علم الغيب.اهـ

يط علمه وقوله: } ويعلم ما يف الرب والبحر { أي: حي يف بياهنا ما نصه:-رمحه هللا -وأضاف ابن كثري  -
الكرمي  جبميع املوجودات، بريها وحبريها  ال خيفى عليه من ذلك شيء، وال مثقال ذرة يف األرض وال يف 

 (:311السماء. وما أحسن ما قال الصرصري)
 (311)فال خيفى عليه الذر إما ... تراءى للنواظر أو توارى ...اهـ

 الَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي {بٍَّة يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَاِبٍس إِ }َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها َواَل حَ 
حر، } َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة { من أشجار الرب والب رمحه هللا يف بياهنا إمجاال  ما نصه:-قال السعدي-

والبلدان والقفر، والدنيا واآلخرة } ِإال يـَْعَلُمَها َوال َحبٍَّة يف ظُُلَماِت األْرِض { من حبوب الثمار والزروع، 
 وحبوب البذور اليت يبذرها اخللق؛ وبذور النوابت الربية التيينشئ منها أصناف النباتات.

، قد حواها، َتاٍب ُمِبنٍي { وهو اللوح احملفوظ} َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس { هذا عموم بعد خصوص } ِإال يف كِ 
واشتمل عليها، وبعض هذا املذكور، يبهر عقول العقالء، ويذهل أفئدة النبالء، فدل هذا على عظمة 

 الرب العظيم وسعته، يف أوصافه كلها.
                                           

 بَاب حَتْرمِِي اْلَكَهانَِة َوِإتْـَياِن اْلُكهَّانِ  -(4137 أخرجه مسلم )برقم/ - 318
 (  1/481لبنان)  –ريوت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ب - 319
هو  حيىي بن يوسف بن حيىي األنصاري، أبو زكريا، مجال الدين الصرصري: شاعر، من أهل صرصر )على مقربة من بغداد( سكن - 311

ة يف يخ " صغري، ومنظومات يف الفقه وغريه، منها " الدرة اليتيمة واحملجة املستقيمة " قصيدة دال -بغداد. وكان ضريرا. له " ديوان شعر 
بيتا، شرحها حممد بن أيوب التاذيف، يف جملدين، و " املنتقى من مدائح " لعله املسمى " املختار من مدائح املختار "  2774الفقه احلنبلي 

من نقال   -( .3و " الوصية الصرصرية " قتله التتار يوم دخلوا بغداد، قيل: قتل أحدهم بعكازه، مث استشهد. ومحل إىل صرصر فدفن فيها )
 (8/177األعالم للزركلي خمتصرا  وبتصرف )

 ( 3/225الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -311
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سع و  لو اجتمعوا على أن حييطوا ببعض صفاته، مل يكن هلم قدرة وال -من أوهلم إىل آخرهم-وأن اخللق 
 يف ذلك، فتبارك الرب العظيم، الواسع العليم، احلميد اجمليد، الشهيد، احمليط.

وجل ِمْن إله، ال حيصي أحد ثناء عليه، بل كما أثىن على نفسه، وفوق ما يثن عليه عباده، فهذه اآلية، 
 (312) اهـدلت على علمه احمليط جبميع األشياء، وكتابه احمليط جبميع احلوادث.

َعُثُكْم ِفيِه لِيـُْقَضى َأجَ }َوُهَو ا  ٌل ُمَسمًّى مُثَّ إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم لَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـََّهاِر مُثَّ يـَبـْ
 ({21مُثَّ يـَُنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن )

 (313إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل رفع خرب )يتوىف( 
مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت 

جرحتم( فعل مثل األوىل )تقديره هو )بالليل( جار وجمرور متعلق ب )يتوىف( ، )الواو( عاطفة )يعلم ما( 
ماض مبن على السكون ... )ومت( ضمري فاعل )بالنهار( جار وجمرور متعلق ب )جرحتم( ، )مث( حرف 
عطف )يبعثكم( مثل يتوفاكم )يف( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يبعث( ، )الالم( 

لى مة النصب الفتحة املقدرة عالم التعليل )يقضى( مضارع مبن للمجهول منصوب بأن مضمرة وعال
 األلف )أجل( نائب فاعل مرفوع )مسمى( نعت ألجل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة.

 واملصدر املؤّول )أن يقضى( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )يتوفاكم ويبعثكم( .
( ضمري م)مث( حرف عطف )إليه( مثل فيه متعلق مبحذوف خرب مقدم )مرجع( مبتدأ مؤخر مرفوع و )ك

مضاف إليه )مث( مثل األول )ينبئكم( مثل يتوفاكم )الباء( حرف جر و )ما( اسم موصول مبن يف حمّل 
 السكون ... )ومت( ضمري اسم كان متعلق ب )ينبئ( )كنتم( فعل ماض ناقص مبن على« 314»جر 

 )تعملون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل .
 روائع البيان والتفسري

َعُثُكْم ِفيِه لِيـُْقَضى أَ  }َوُهَو الَِّذي َجٌل ُمَسمًّى مُثَّ إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم يـَتَـَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـََّهاِر مُثَّ يـَبـْ
 مُثَّ يـَُنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن {

 لعرب استيفاء العدد.لتويف"، يف كالم اومعىن"ا يف سياق تفسريه لآلية: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
 :-رمحه هللا-مث قال

                                           
 (  259/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -312
 (7/127دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372ود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملم-313
 والعائد حمذوف ... وجيوز أن يكون حرفا مصدريا واملصدر املؤّول يف حمّل جر متعلق ب )ينبئ( .- 314
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وأما "االجرتاح" عند العرب، فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه، وهي "اجلوارح" عندهم، جوارح البدن 
فيما ذكر عنهم. مث يقال لكل مكتسب عمال "جارح"، الستعمال العرب ذلك يف هذه "اجلوارح"، مث كثر 

 (315) اهـحىت قيل لكل مكتسب كسب ا، بأّي أعضاء جسمه اكتسب:  "جمرتِح".ذلك يف الكالم 
وىف عباده يف منامهم خيرب تعاىل إنه يت يف تفسريه لآلية إمجاال  ما خمتصره: -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-

 األصغر  كما قال تعاىل: } إذ قال هللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل  ومطهرك بالليل، وهذا هو التويف
[، وقال تعاىل: } هللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل َتت يف منامها 55من الذين كفروا { ]آل عمران: 

ية [، فذكر يف هذه اآل42فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى { ]الزمر: 
الوفاتني: الكربى والصغرى، وهكذا ذكر يف هذا املقام حكم الوفاتني الصغرى مث الكربى، فقال: } وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار { أي: ويعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار. وهذه مجلة 

حركتهم، كما  وهنم ويف حالمعرتضة دلت على إحاطة علمه تعاىل خبلقه يف ليلهم وهنارهم، يف حال سك
قال: } سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار { ]الرعد: 

[، وكما قال تعاىل: } ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه { أي: يف الليل } ولتبتغوا من 11
ا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا { [ أي: يف النهار، كما قال: } وجعلن73فضله { ]القصص: 

[؛ ؛ وهلذا قال هاهنا: } وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار { أي: ما  11، 11]النبأ: 
 كسبتم بالنهار } مث يبعثكم فيه { أي: يف النهار. قاله جماهد، وقتادة، والسدي.

 واألول أظهر. وقال ابن جريج  عن عبد هللا بن كثري: أي يف املنام.
 :-رمحه هللا -مث أضاف

وقوله } ليقضى أجل مسمى { يعن به: أجل كل واحد من الناس، } مث إليه مرجعكم { أي: يوم 
القيامة، } مث ينبئكم {  أي: فيخربكم } مبا كنتم تعملون { أي: وجيزيكم على ذلك إن خريا فخري، 

 (312اهـ )وإن شرا فشر.
ُسُلَنا َوُهْم اَل يـَُفّرِطُوَن َباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفظَة  َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفَـّْتهُ رُ }َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق عِ  
(21}) 

 (317إعراب مفردات اآلية )

                                           
 (  13318 / 415/ 11مؤسسة الرسالة ) الناشر : -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -315
 ( 3/222الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -312
 (7/127دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -317
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)الواو( عاطفة )هو القاهر( مبتدأ مرفوع وخربه )فوق( ظرف منصوب متعّلق مبحذوف حال من الضمري 
، )عباد( مضاف إليه جمرور و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة « 318»مستعليا يف القاهر أي 

)يرسل( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على( حرف جّر و )كم( ضمري يف حمّل جّر 
ن منصوب )حىّت( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضمّ  متعّلق ب )يرسل( ، )حفظة( مفعول به

 الشرط يف حمّل نصب متعّلق باجلواب توفّته )جاء( فعل ماض )أحد( مفعول به منصوب و )كم( معىن
و  ...ضمري مضاف إليه )املوت( فاعل مرفوع على حذف يضاف أي دواعي املوت )توّفت( فعل ماض 

رفوع و )نا( م)التاء( للتأنيث، مبّن على الفتح املقّدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني )رسل( فاعل 
 ضمري مضاف إليه )الواو( حالّية )هم( مثل هو )ال( نافية )يفّرطون( مثل تعملون.

 روائع البيان والتفسري
طُوَن ا َوُهْم اَل يـَُفرِّ نَ }َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفظَة  َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفَـّْتُه ُرُسلُ 

} 
ينفذ فيهم  } َوُهَو { تعاىل } اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه { يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-

إرادته الشاملة، ومشيئته العامة، فليسوا ميلكون من األمر شيئا، وال يتحركون وال يسكنون إال بإذنه، ومع 
ذلك، فقد وكل بالعباد حفظة  من املالئكة، حيفظون العبد وحيفظون عليه ما عمل، كما قال تعاىل: } 

َماِل َقعِ  َوِإنَّ  يٌد * َما يـَْلِفُظ َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنَي * ِكرَام ا َكاتِِبنَي * يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن { } َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ
 ِمْن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد { فهذا حفظه هلم يف حال احلياة

{  يـَُفّرِطُوَن فَـّْتُه ُرُسُلَنا { أي املالئكة املوكلون بقبض األرواح } َوُهْم ال} َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت تـَوَ 
يف ذلك فال يزيدون ساعة مما قدره هللا وقضاه وال ينقصون وال ينفذون من ذلك إال حبسب املراسيم اإلهلية 

 (319.اهـ )والتقادير الربانية
روح املتوىف، بل  أي: يف حفظ فقال:ال يفرطون {  } وهميف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-وزاد ابن كثري-

حيفظوهنا وينزلوهنا حيث شاء هللا، عز وجل، إن كان من األبرار ففي عليني، وإن كان من الفجار ففي 
 (321) سجني، عياذا باهلل من ذلك.

 ({22حْلَاِسِبنَي )}مُثَّ ُردُّوا ِإىَل اَّللَِّ َمْواَلُهُم احلَْقِّ َأاَل َلُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع ا
 (321إعراب مفردات اآلية )

                                           
 قاهر على معىن املهيمن فوق عباده.أو متعّلق باسم الفاعل ال- 318
 (  259/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -319
 ( 227/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -321
 (7/127دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372الرحيم صايف )املتوىف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد-321
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فع نائب والواو ضمري يف حمّل ر  ...)مثّ( حرف عطف )رّدوا( فعل ماض مبّن للمجهول مبّن على الضّم 
فاعل )إىل هللا( جاّر وجمرور متعّلق ب )رّدوا( ، )موىل( نعت للفظ اجلاللة جمرور وعالمة اجلّر الكسرة 
املقّدرة على األلف و )هم( ضمري مضاف إليه )احلّق( نعت ثان جمرور )أال( حرف تنبيه )الالم( حرف 

 خبرب مقّدم )احلكم( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الواو( عاطفة )هو( مثلجّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق 
 )أسرع( خرب مرفوع )احلاسبني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء. األول

 روائع البيان والتفسري
 }مُثَّ ُردُّوا ِإىَل اَّللَِّ َمْواَلُهُم احلَْقِّ َأاَل َلُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنَي {

ا من اخلري } مُثَّ { بعد املوت واحلياة الربزخية وما فيه يف بياهنا إمجاال  ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي -
نواع التدبري أوالشر } ُردُّوا ِإىَل اَّللَِّ َمْوالُهُم احلَْقِّ { أي الذي توالهم حبكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من 

جلزاء ل وأنزل عليهم الكتب مث ردوا إليه ليتوىل احلكم فيهم بامث توالهم بأمره وهنيه وأرسل إليهم الرس
ويثيبهم على ما عملوا من اخلريات ويعاقبهم على الشرور والسيئات َوهلذا قال } َأال َلُه احلُْْكُم { وحده 

ظ مث أثبته و ال شريك له } َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنَي { لكمال علمه وحفظه ألعماهلم مبا أثبتته يف اللوح احملف
مالئكته يف الكتاب الذي بأيديهم فإذا كان تعاىل هو املنفرد باخللق والتدبري وهو القاهر فوق عباده وقد 
اعتىن هبم كل االعتناء يف مجيع أحواهلم وهو الذي له احلكم القدري واحلكم الشرعي واحلكم اجلزائي فأين 

ن ن ليس له من األمر شيء وال عنده مثقال ذرة مللمشركني العدوُل عن من هذا وصفه ونعته إىل عبادة م
 النفع وال له قدرة وإرادة؟

أما وهللا لو علموا حلم هللا عليهم وعفوه ورمحته هبم وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرءون على عظمته 
وا أنفسهم تباإلفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم الجنذبت دواعيهم إىل معرفته وذهلت عقوهلم يف حبه وملق

 (322) ـاهأشد املقت حيث انقادوا لداعي الشيطان املوجب للخزي واخلسران ولكنهم قوم ال يعقلون.
ا إىل هللا موالهم احلق قوله: } مث ردو  ما خمتصره وبتصرف يسري: يف بياهنا فقال-رمحه هللا-وزاد ابن كثري-

 هم احلق {{ قال ابن جرير: } مث ردوا { يعن: املالئكة } إىل هللا موال
ونذكر هاهنا احلديث الذي رواه اإلمام أمحد  عن أيب هريرة يف ذكر صعود املالئكة بالروح من مساء إىل 

 مساء حىت ينتهي هبا إىل السماء اليت فيها هللا عز وجل.
ره : عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إن امليت حتض-رمحه هللا-مث قال

املالئكة، فإذا كان الرجل الصاحل قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب، اخرجي 
رج هبا إىل  خترج، مث يعمحيدة، وأبشري بروح ورحيان، ورب غري غضبان، فال يزال يقال هلا ذلك حىت

السماء فيستفتح هلا، فيقال: من هذا؟ فيقال: فالن، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب، 
                                           

 (  259/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -322
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ادخلي محيدة وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان. فال يزال يقال هلا ذلك حىت ينتهي هبا إىل السماء 
خلبيث، ، قالوا: اخرجي أيتها النفس اخلبيثة، كانت يف اجلسد االيت فيها هللا عز وجل. وإذا كان الرجل السوء

اخرجي ذميمة وأبشري حبميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج، مث 
 يعرج هبا إىل السماء، فيستفتح هلا، فيقال: من هذا؟ فيقال: فالن، فيقال: ال مرحبا بالنفس

ث، ارجعي ذميمة، فإنه ال يفتح لك أبواب السماء. فرتسل من السماء مث خلبيثة كانت يف اجلسد اخلبي
تصري إىل القرب، فيجلس الرجل الصاحل فيقال له مثل ما قيل يف احلديث األول، وجيلس الرجل السوء فيقال 

 .(323له مثل ما قيل يف احلديث األول)
فيحكم فيهم  ئق كلهم إىل هللا يوم القيامة،وحيتمل أن يكون املراد بقوله: } مث ردوا إىل هللا { يعن: اخلال

، 49بعدله، كما قال تعاىل} قل إن األولني واآلخرين * جملموعون إىل ميقات يوم معلوم { ]الواقعة: 
 47[، وقال } وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا { إىل قوله: } وال يظلم ربك أحدا { ]الكهف: 51

 (324اهـ ) احلكم وهو أسرع احلاسبني { [؛ وهلذا قال: } موالهم احلق أال له49-
يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعونَهُ َتَضرُّع ا َوُخْفَية  لَِئْن َأجْنَانَا ِمْن َهِذِه لَ } ُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن نَ ُقْل َمْن يـَُنجِّ
(23}) 

 (325إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )من( اسم استفهام مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )ينجي( 
مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت 

اطفة رور )الواو( عتقديره هو )من ظلمات( جاّر وجمرور متعّلق ب )ينجيكم( ، )الرّب( مضاف إليه جم
)البحر( معطوف على الرب جمرور )تدعون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.... والواو فاعل و 

، )خفية( معطوف « 322»)اهلاء( ضمري مفعول به )تضّرعا( مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو نوعه 
لى ازم )أجنى( فعل ماض مبّن ععلى )تضّرعا( بالواو منصوب )الالم( موطّئة للقسم )إن( حرف شرط ج

الفتح املقّدر على األلف يف حمّل جزم فعل الشرط و )نا( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 على الكسر يف حمّل جّر متعّلق ب )أجنانا( هو )من( حرف جّر )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة مبنّ 

مري بّن على الفتح يف حمّل رفع ... والنون للتوكيد، وامسه ض، )الالم( الم القسم )نكونّن( مضارع ناقص م
 مسترت تقديره حنن )من الشاكرين( جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف خرب نكونّن، وعالمة اجلّر الياء.

                                           
 يف صحيح اجلامع . (1928 /رقم )انظر حديث  - 323
 ( 3/227الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -ثريتفسري القرآن العظيم البن ك -324
 (7/175دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -325
 أو يالقي فعله يف املعىن: تدعون مبعىن تتضّرعون ... وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال. - 322
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 روائع البيان والتفسري
يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعونَهُ َتَضرُّع ا } َأجْنَانَا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن  َوُخْفَية  لَِئنْ ُقْل َمْن يـَُنجِّ
} 
أخرى،  أي } ُقْل { للمشركني باهلل، الداعني معه آهلةيف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-

يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـرِّ جِّ ملزما هلم مبا أثبتوه من توحيد الربوبية، على ما أنكروا من توحيد اإلهلية } َمْن يـُنَ 
َواْلَبْحِر { أي: شدائدمها ومشقاهتما، وحني يتعذر أو يتعسر عليكم وجه احليلة، فتْدعون ربكم تضرعا 
بقلب خاضع، ولسان ال يزال يلهج حباجته يف الدعاء، وتقولون وأنتم يف تلك احلال: } لَِئْن َأجْنَانَا ِمْن 

هلا يف طاعة  يها } لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن { هلل، أي املعرتفني بنعمته، الواضعنيَهِذِه { الشدة اليت وقعنا ف
 (327اهـ )رهبم، الذين حفظوها عن أن يبذلوها يف معصيته.

نجيكم من ظلمات قوله تعاىل: }قل من ي -ما خمتصره:-رمحه هللا -وزاد القرطيب فائدة يف تفسريها فقال -
، يقال: يوم مظلم أي شديد. قال النحاس: والعرب تقول: يوم مظلم إذا كان الرب والبحر{أي شدائدمها

 (:328شديدا، فإن عظمت ذلك قالت: يوم ذو كواكب، وأنشد سيبويه)
 بن أسد هل تعلمون بالءنا ... إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا

 (329اهـ. )ومجع" الظلمات" على أنه يعن ظلمة الرب وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم.
َها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب مُثَّ أَنـُْتْم ُتْشرُِكوَن )  يُكْم ِمنـْ ُ يـَُنجِّ  ({24}ُقِل اَّللَّ

 (331إعراب مفردات اآلية )
)قل( مثل األول )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ينجيكم( مثل األول )من( حرف جّر و )ها( ضمري يف 

)من كّل( جاّر وجمرور متعّلق مبا تعّلق به )منها( فهو  حمّل جّر متعّلق ب )ينجيكم( ، )الواو( عاطفة

                                           
 (  221/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -327
إمام النحو ، حجة العرب ، أبو بشر ، عمرو بن عثمان بن قنرب ، الفارسي ، مث البصري . وقد طلب الفقه واحلديث مدة ، مث  - 328

 أقبل على العربية ، فربع وساد أهل العصر ، وألف فيها كتابه الكبري الذي ال يدرك شأوه فيه . 
 يونس بن حبيب ، واخلليل ، وأيب اخلطاب األخفش الكبري . قال إبراهيماستملى على محاد بن سلمة ، وأخذ النحو عن عيسى بن عمر ، و 

ا فاحلريب : مسي سيبويه ، ألن وجنتيه كانتا كالتفاحتني ، بديع احلسن وقال العيشي كنا جنلس مع سيبوية يف املسجد ، وكان شابا مجيال نظي
 ، قد تعلق من كل علم بسبب ، وضرب بسهم يف كل أدب مع حداثة سنه . 

 وقيل : عاش اثنتني وثالثني سنة ، وقيل : حنو األربعني . قيل : مات سنة مثانني ومائة وهو أصح ، وقيل : سنة مثان ومثانني ومائة .
 (7/342نقال  من سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا  )-

 (  7/8القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--329
 (7/172دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -331
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معطوف عليه )كرب( مضاف إليه جمرور )مثّ( حرف عطف )أنتم( ضمري منفصل مبتدأ يف حمّل رفع 
 )تشركون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
َها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب مُثَّ  يُكْم ِمنـْ ُ يـَُنجِّ  أَنـُْتْم ُتْشرُِكوَن { }ُقِل اَّللَّ

ليه وسلم: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا ع قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها إمجاال  ما نصه:-
قل هلؤالء العادلني برهبم سواه من اآلهلة، إذا أنت استفهمتهم عمن به يستعينون عند نزول الكرب هبم يف 

د حلول الكرب بكم، ينجيكم من عظيم النازل بكم يف الرب الرب والبحر: هللا القادُر على فـََرجكم عن
والبحر من هّم الضالل وخوف اهلالك، ومن كرب كل سوى ذلك وهّم  ال آهلتكم اليت تشركون هبا يف 
عبادته، وال أوثانكم اليت تعبدوهنا من دونه، اليت ال تقدر لكم على نفع وال ضّر، مث أنتم بعد تفضيله 

م من الكرب، ودفع احلالِّ بكم من جسيم اهلم، تعدلون به آهلتكم وأصنامكم، عليكم بكشف النازل بك
نكم بواجب حقه عليكم، وكفر ألياديه عندكم، وتعرٌض م فتشركوهنا يف عبادتكم إياه. وذلك منكم جهل

 (331)إلنزال عقوبته عاجال بكم.اهـ
مكروب.  لنفس، يقال منه: رجلوالكرب: الغم يأخذ با يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -وزاد القرطيب -

 (:332قال عنرتة)
 ومكروب كشفت الكرب عنه ... بطعنة فيصل ملا دعاين

والكربة مشتقة من ذلك. قوله تعاىل: )مث أنتم تشركون( تقريع وتوبيخ، مثل قوله يف أول السورة}مث أنتم 
َترتون{. ألن احلجة إذا قامت بعد املعرفة وجب اإلخالص، وهم قد جعلوا بدال منه وهو اإلشراك، 

 (333)فحسن أن يقرعوا ويوخبوا على هذه اجلهة وإن كانوا مشركني قبل النجاة.اهـ
َعَث َعَلْيُكْم َعَذاب ا ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتِْت   ِلُكْم أَْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـع ا َويُِذيَق أَْرجُ }ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ

 ({25بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلَيَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن )

                                           
 ( 13343/  415/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -331
رو بن معاوية ابن قراد العبسّي: أشهر فرسان العرب يف اجلاهلية، ومن شعراء الطبقة األوىل. من أهل جند. عنرتة بن شداد بن عم - 332

أمه حبشية امسها زبيبة، سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا، يوصف باحللم على شدة بطشه، ويف شعره 
 رقة وعذوبة.

وكان مغرما بابنة عمه " عبلة " فقل أن ختلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع يف شبابه بإمرئ القيس الشاعر، وشهد حرب داحس والغرباء، 
 (5/91نقال  عن األعالم للزركلي خمتصرا  )-وعاش طويال، وقتله األسد الرهيص أو جّبار ابن عمرو الطائي.

 (  7/8القاهرة )  –: دار الكتب املصرية  الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--333
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 (334إعراب مفردات اآلية )
)قل( مثل األول )هو القادر( مبتدأ وخرب مرفوعان )على( حرف جّر )أن( حرف مصدرّي ونصب )يبعث( 

 منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. مضارع
 واملصدر املؤّول )أن يبعث( يف حمّل جّر حبرف اجلّر متعّلق باسم الفاعل )القادر( .

)على( مثل األول و )كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )يبعث( ، )عذابا( مفعول به منصوب )من فوق( 
كم( ضمري مضاف إليه )أو( حرف عطف ، و )« 335»جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف نعت ل )عذابا( 

)من حتت( جاّر وجمرور متعّلق مبا تعّلق به )من فوقكم( فهو معطوف عليه )أرجل( مضاف إليه جمرور و 
)كم( ضمري مضاف إليه )أو( حرف عطف )يلبس( مضارع منصوب معطوف على )يبعث( ، و )كم( 

، « 332»ة من الضمري املنصوب ضمري يف حمّل نصب مفعول به، والفاعل هو )شيعا( حال منصوب
)الواو( عاطفة )يذيق( مثل يبعث ومعطوف عليه )بعض( مفعول به منصوب و )كم( مضاف إليه )بأس( 

)بعض( مضاف إليه جمرور )انظر( فعل أمر، والفعل ضمري مسترت تقديره أنت  مفعول به ثان منصوب
للتعظيم  مضارع مرفوع، والفاعل حنن)كيف( اسم استفهام مبّن يف حمّل نصب حال عامله )نصّرف( وهو 

)اآليات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي و )هم( ضمري 
 يف حمّل نصب اسم لعّل )يفقهون( مضارع مثل تشركون.

 روائع البيان والتفسري
َعَث َعَلْيُكْم َعَذاب ا     {ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتِْت أَْرُجِلُكمْ }ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ

لى هللا رمحه هللا يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: يقول تعاىل ذكره لنبيه ص-قال أبو جعفر الطربي -
عليه وسلم: قل هلؤالء العادلني برهبم غريه من األصنام واألوثان، يا حممد: إن الذي ينجيكم من ظلمات 

كل كرب، مث تعودون لإلشراك به، هو القادر على أن يرسل عليكم عذاب ا من فوقكم أو   الرّب والبحر ومن
من حتت أرجلكم، لشرككم به، واّدعائكم معه إهل ا آخر غريه، وكفرانكم نعمه، مع إسباغه عليكم آالءه 

 وِمَننه.
الء القوم أن يبعثه هؤ :وقد اختلف أهل التأويل يف معىن"العذاب" الذي توعد هللا به -رمحه هللا -مث أضاف

 عليهم من فوقهم أو من حتت أرجلهم.

                                           
 (7/177دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -334
 جيوز تعليقه بفعل )يبعث( . - 335
 ون حاال يف هذا املعىن أي أن يكون مصدرا يف موضعقال العكربّي: جيوز نصبه على املصدر من غري لفظه، كما جيوز أن يك - 332
 احلال.
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فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليه من فوقهم، فالرجم. وأما الذي توعدهم أن 
 يبعثه عليهم من حتتهم، فاخلسف.

 رمحة هللا عليهم أمجعني-كالسدي وجماهد وسعيد بن جبريوذكر ممن قال بذلك:
 عىن بالعذاب من فوقكم، أئمَة السوء أو من حتت أرجلكم، اخلدم وِسفلة الناس.وقال آخرون: 

 -رضي هللا عنهما-كابن عباس  وذكر ممن قال بذلك:
بينهما فقال: وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب عندي، قوُل من قال: عىن بالعذاب  -رمحه هللا–مث رجح 

ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن حتت أرجلهم، اخلسَف من فوقهم، الرجَم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما 
وما أشبهه. وذلك أن املعروف يف كالم العرب من معىن"فوق" و"حتت" األرجل، هو ذلك، دون غريه. 
وإن كان ملا روي عن ابن عباس يف ذلك وجه صحيح، غري أن الكالم إذا تـُُنوزع يف تأويله، فحمله على 

وىل من غريه، ما مل تأت حجة مانعة من ذلك جيب التسليم األغلب األشهر من معناه أحق وأ
 (337اهـ)هلا.
 َن {أَْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـع ا َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلَيَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهو  }
 يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-قال القرطيب-

معىن} يلبسكم شيعا{ يقوي عدوكم حىت خيالطكم وإذا خالطكم فقد لبسكم. }شيعا{ معناه فرقا. 
وقيل جيعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا، وذلك بتخليط أمرهم وافرتاق أمرائهم  على طلب الدنيا. وهو 

املسلمني  معىن قوله}ويذيق بعضكم بأس بعض{ أي باحلرب والقتل يف الفتنة، عن جماهد. واآلية عامة يف
والكفار. وقيل هي يف الكفار خاصة. وقال احلسن: هي يف أهل الصالة. قلت: وهو الصحيح، فإنه 

ل املشاهد يف الوجود، فقد لبسنا العدو يف ديارنا واستوىل على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة املستولية علينا بقت
 (338)بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض.اهـ

: قال بيانا  شافيا  يف تفسريه لآلية إمجاال  فقال ما خمتصره وبتصرف يسري–رمحه هللا  -ريوزاد ابن كث-
يف قوله تعاىل: } قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت  -رمحه هللا-البخاري

بسكم: لأرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون { ي
 خيلطكم، من االلتباس، يلبسوا: خيلطوا. شيعا: فرقا.

: وعن جابر بن عبد هللا قال: ملا نزلت هذه اآلية: } قل هو القادر على أن يبعث -رمحه هللا-مث قال
عليكم عذابا من فوقكم { قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أعوذ بوجهك". } أو من حتت أرجلكم 

                                           
 ( 13351/ 418/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -337
 (  7/9القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--338
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". } أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض { قال رسول هللا صلى هللا عليه { قال: "أعوذ بوجهك
 (.339أو قال: هذا أيسر" )-وسلم: "هذه أهون 

 مجلة من األحاديث واألثار تتعلق هبذه اآلية الكرمية نذكر منها هذا احلديث: -رمحه هللا-وذكر
(، عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 341عن عامر ابن سعد بن أيب وقاص) -

حىت مررنا على مسجد بن معاوية، فدخل فصلى ركعتني، فصلينا معه، فناجى ربه، عز وجل، طويال قال 
ريب ثالثا "سألته أال يهلك أميت بالغرق، فأعطانيها وسألته أال يهلك أميت بالسنة، فأعطانيها. ( سألت 7)

 (.341عل بأسهم بينهم، فمنعنيها")وسألته أال جي
 ما نصه: وقوله: } أو يلبسكم شيعا { أي: جيعلكم ملتبسني شيعا فرقا متخالفني. -رمحه هللا -مث أضاف

 قال الواليب، عن ابن عباس: يعن: األهواء وكذا قال جماهد وغري واحد.
على ثالث  ستفرتق هذه األمةوقد ورد يف احلديث املروي من طرق عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "و 

 (.342وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة")
وقوله: } ويذيق بعضكم بأس بعض { قال ابن عباس وغري واحد: يعن يسلط بعضكم على بعض 

 بالعذاب والقتل.
وقوله: } انظر كيف نصرف اآليات { أي: نبينها ونوضحها ونقرها  } لعلهم يفقهون { أي: يفهمون 

 (343)ون عن هللا آياته وحججه وبراهينه.اهـويتدبر 
 ({22}وََكذََّب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل )

 (344إعراب مفردات اآلية )

                                           
 بَاب قـَْولِِه} ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى أَْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذاب ا ِمْن فـَْوِقُكْم أَْو ِمْن حَتِْت َأْرُجِلُكْم { -(4222 البخاري )برقم/أخرجه  - 339
إخوته، وعمرو  بناإمام، ثقة، مدين. مسع: أباه، وأسامة بن زيد، وعائشة، وأبا هريرة، وجابر بن مسرة. وعنه: ابنه؛ داود بن عامر، وا - 341

 (4/349انظر سري أعالم النبالء للذهيب )-بن دينار، والزهري، وموسى بن عقبة، وآخرون. مات: سنة أربع ومائة.
 بَاب َهاَلِك َهِذِه اأْلُمَِّة بـَْعِضِهْم بِبَـْعضٍ  -(5145 أخرجه مسلم )برقم/- 341
ان، واحلاكم، والرتمذي وغريهم وصححوه، رووه عن عوف بن هذا احلديث أخرجه اإلمام أمحد، ، وأبو داود ، وابن حبقلت: - 342

مالك، ومعاوية، وأيب الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أيب وقاص، وعبد هللا بن عمرو بن العاص ، وأيب أمامة، وغريهم بألفاظ 
 ( 352/  1يف "السلسلة الصحيحة)  كالم األلباين وتعليقه"كلها يف النار إال واحدة" وانظر   : متقاربة. والرواية الصحيحة

 .فهي موضوعة مكذوبة على النيب صلى هللا عليه وسلم "كلها يف اجلنة إال واحدة   "وأما رواية :  ، بعد أن صححه ففيه كالم نفيس 
 ( 277/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -343
 (7/179دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372مود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حمل-344
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)الواو( استئنافية )كّذب( فعل ماض )الباء( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )كّذب( 
، )قوم( فاعل مرفوع و )الكاف( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه )الواو( حالّية )هو( ضمري منفصل مبتدأ 

... )والتاء(  ى السكون)احلّق( خرب مرفوع )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )لست( فعل ماض ناقص مبّن عل
اسم ليس )على( حرف جّر و )كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بوكيل )الباء( حرف جّر زائد )وكيل( جمرور 

 لفظا منصوب حماّل خرب ليس.
 روائع البيان والتفسري

 }وََكذََّب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل {
قول وخترب يقول تعاىل ذكره: وكذب، يا حممد، قومك مبا ت يف تفسريها:-رمحه هللا-الطربيقال أبو جعفر -

وتوعد من الوعيد }وهو احلق{، يقول: والوعيُد الذي أوعدناهم على مقامهم على شركهم: من بعث 
العذاب من فوقهم، أو من حتت أرجلهم، أو لبسهم شيع ا، وإذاقة بعضهم بأس بعض "احلق" الذي ال 

فيه أنه واقع إن هم مل يتوبوا وينيبوا مما هم عليه مقيمون من معصية هللا والشرك به، إىل طاعة هللا  شك
واإلميان به }قل لست عليكم بوكيل{، يقول: قل هلم، يا حممد، لست عليكم حبفيظ وال رقيب، وإمنا 

 (345).اهـرسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم
فيظ، } قل لست عليكم بوكيل { أي: لست عليكم حب هنا ما نصه:يف بيا -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-

[ 29ولست مبوكل بكم، كقوله } وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر { ]الكهف: 
أي: إمنا علي البالغ، وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعن، سعد يف الدنيا واآلخرة، ومن خالفن، فقد 

 (342)اهـ.شقي يف الدنيا واآلخرة
 ({27}ِلُكلِّ نـََبٍإ ُمْستَـَقرٌّ َوَسْوَف تـَْعَلُموَن ) 

 (347إعراب مفردات اآلية )
)لكّل( جاّر وجمرور متعّلق خبرب مقّدم )نبأ( مضاف إليه جمرور )مستقّر( مبتدأ مؤخر )الواو( استئنافية 

 )سوف( حرف استقبال )تعلمون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
 والتفسريروائع البيان 

 }ِلُكلِّ نـََبٍإ ُمْستَـَقرٌّ َوَسْوَف تـَْعَلُموَن {

                                           
 (  13381 /434/  11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -345
 ( 3/277نشر والتوزيع) الناشر: دار طيبة لل-تفسري القرآن العظيم البن كثري -342
 (7/181دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -347
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منتهى } ِلُكلِّ نـََبٍإ { خرب من أخبار القرون، } ُمْستَـَقرٌّ { حقيقة و  يف بياهنا : -رمحه هللا -قال البغوي-
 (348) ينتهي إليه فيتبني صدقه من كذبه وحقه من باطله، إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة.اهـ

 :} لكل نبإ مستقر {-رمحه هللا–وزاد ابن كثري -
قال ابن عباس وغري واحد: أي لكل نبأ حقيقة، أي: لكل خرب وقوع، ولو بعد حني، كما قال: } 

 [.37ولتعلمن نبأه بعد حني { ، وقال } لكل أجل كتاب { ]الرعد: 
 (349)وهذا هتديد ووعيد أكيد؛ وهلذا قال بعده: } وسوف تعلمون {.اهـ

ما نصه:}وسوف تعلمون{، يقول: وسوف تعلمون، أيها -رمحه هللا -اف أبو جعفر الطربيوأض -
املكذبون بصحة ما أخربكم به من وعيد هللا إياكم، أيها املشركون، حقيقته عند حلول عذابه بكم،فرأوا 

 (351)ذلك وعاينوه، فقتلهم يومئذ بأيدي أوليائه من املؤمنني.اهـ
ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه وَ  }َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذينَ   ِإمَّا يـُْنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن خَيُوُضوَن يف َآيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

 {(28َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي )
 (351إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )إذا( ظرف للزمن املستقبل فيه معىن الشرط مبّن يف حمّل نصب متعّلق باجلواب أعرض 
)رأيت( فعل ماض مبّن على السكون.. )والتاء( فاعل )الذين( اسم موصول مبّن يف حمّل نصب مفعول 

 به )خيوضون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )يف آيات( 
ب )خيوضون( ، و )نا( ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )أعرض( فعل جاّر وجمرور متعّلق 

أمر مبّن، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )عن( حرف جّر و )هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 
)أعرض( ، )حىّت( حرف غاية وجّر )خيوضوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىّت وعالمة النصب 

لواو فاعل )يف حديث( جاّر وجمرور متعّلق ب )خيوضوا( ، )غري( نعت حلديث جمرور حذف النون.. وا
 مثله و )اهلاء( ضمري مضاف إليه.

 واملصدر املؤّول )أن خيوضوا( يف حمّل جّر ب )حىّت( متعّلق ب )أعرض( .
 حمّل يف )الواو( عاطفة )ان( حرف شرط جازم )ما( زائدة ال عمل هلا )ينسنّي( مضارع مبّن على الفتح

جزم فعل الشرط.. والنون للتوكيد و )الكاف( ضمري مفعول به، واملفعول الثاين حمذوف تقديره ما أمرت 
)الشيطان( فاعل مرفوع )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( ناهية جازمة )تقعد( مضارع جمزوم،  ...به 

                                           
 (  3/154الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -348
 ( 278/ 3دار طيبة للنشر والتوزيع) الناشر:-تفسري القرآن العظيم البن كثري -349
 (  13381 / 434/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -351
 (7/183دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -351
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ّر مضاف إليه جمرور وعالمة اجلوالفاعل أنت )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )تقعد( ، )الذكرى( 
الكسرة املقّدرة على األلف )مع( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )تقعد( ، )القوم( مضاف إليه جمرور 

 )الظاملني( نعت للقوم جمرور مثله وعالمة اجلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديثٍ }َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف َآيَاتَِنا فََأْعِرْض    َغرْيِِه{  َعنـْ
يف هذه اآلية الكرمية  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى هللا تعاىل نبيه  ما نصه : -رمحه هللا-قال الشنقيطي-

عن جمالسة اخلائضني يف آياته، ومل يبني كيفية خوضهم فيها، اليت هي سبب منع جمالستهم، ومل يذكر 
وبني ذلك كله يف موضع آخر، فبني أن خوضهم فيها بالكفر واالستهزاء بقوله:  حكم جمالستهم هنا،

 4}وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم {اآلية ]
\ 141. ] 

كم من حوبني أن من جالسهم يف وقت خوضهم فيها مثلهم يف اإلمث، بقوله: }إنكم إذا مثلهم، وبني 
 2جالسهم ناسيا، مث تذكر بقوله هنا: وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني{ ]

 (352)[.اهـ28 \
آيات هللا: التكلم  املراد باخلوض يف بيانا  شافيا  هلذه اجلزئية من اآلية فقال: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

مبا خيالف احلق، من حتسني املقاالت الباطلة، والدعوة إليها، ومدح أهلها، واإلعراض عن احلق، والقدح 
فيه ويف أهله، فأمر هللا رسوله أصال وأمته تبعا، إذا رأوا من خيوض بآيات هللا بشيء مما ذكر، باإلعراض 

ضني بالباطل، واالستمرار على ذلك، حىت يكون البحث واخلوض يف  عنهم، وعدم حضور جمالس اخلائ
 كالم غريه، فإذا كان يف كالم غريه، زال النهي املذكور.

فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غري ذلك، كان غري مفيد وال مأمور به ويف ذم اخلوض بالباطل، 
 (353) حث على البحث، والنظر، واملناظرة باحلق.اهـ

 {مَّا يـُْنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي } َوإِ 
ن يف تفسريها ما نصه: } وإما ينسينك الشيطان { واملراد هبذا كل فرد، فرد م -رمحه هللا -قال ابن كثري-

لس أحد ا على غري مواضعها، فإن جآحاد األمة، أال جيلس مع املكذبني الذين حيرفون آيات هللا ويضعوهن
 معهم ناسيا } فال تقعد بعد الذكرى { بعد التذكر } مع القوم الظاملني {
 (354وهلذا ورد يف احلديث: "رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" )

                                           
 (  1/495لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 352
 (  221/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -353
 (2284)برقم/ واملشكاة  ( 82برقم / صحح األلباين إسناده يف إرواء الغليل)  - 354
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وقال السدي، عن أيب مالك وسعيد بن جبري يف قوله: } وإما ينسينك الشيطان { قال: إن نسيت 
 فذكرت، فال جتلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان.

وهذه اآلية هي املشار إليها يف قوله: } وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات هللا يكفر هبا 
[ أي: 141ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم { اآلية ]النساء: 

 (355)ررَتوهم على ذلك، فقد ساويتموهم يف الذي هم فيه.اهـإنكم إذا جلستم معهم وأق
 ({29}َوَما َعَلى الَِّذيَن يـَتـَُّقوَن ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَلِكْن ذِْكَرى َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن ) 

 (352إعراب مفردات اآلية )
م متعّلق مبحذوف خرب مقدّ )الواو( عاطفة )ما( نافية )على( حرف جّر )الذين( موصول يف حمّل جّر 

 )يتقون( مضارع مرفوع..
نعت تقّدم  -والواو فاعل، ومفعوله حمذوف تقديره هللا )من حساب( جاّر وجمرور متعّلق حبال من شيء

و )هم( ضمري مضاف إليه )من( حرف جّر زائد )شيء( اسم جمرور لفظا مرفوع حماّل  -على املنعوت
رف استدراك ال عمل له )ذكرى( مفعول مطلق لفعل حمذوف أي مبتدأ مؤّخر )الواو( عاطفة )لكن( ح

، ومفعول يّتقون حمذوف تقديره « 358»، )لعّلهم يّتقون( مثل لعّلهم يفقهون « 357»يذكروهنم ذكرى 
 ... اخلوض يف اآليات

 روائع البيان والتفسري
 ْكَرى َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن {}َوَما َعَلى الَِّذيَن يـَتـَُّقوَن ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَلِكْن ذِ 

 :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
يقول تعاىل ذكره: ومن اتقى هللا فخافه، فأطاعه فيما أمره به، واجتنب ما هناه عنه، فليس عليه برتك  

اإلعراض عن هؤالء اخلائضني يف آيات هللا يف حال خوضهم يف آيات هللا، شيء من تبعة فيما بينه وبني 
هللا، إذا مل يكن تركه اإلعراَض عنهم رض ا مبا هم فيه، وكان هلل حبقوقه متقي ا، وال عليه من إمثهم بذلك 

 حرج، ولكن ليعرضوا عنهم حينئذ ذكرى ألمر هللا }لعلهم يتقون{، يقول: ليتقوا.
. وقد جيوز أن يكون"ذكرى" يف موضع نص  ورفع: بومعىن"الذكرى"، الذكُر. و"الذكر" و"الذكرى" مبعىن 

 فأما النصب، فعلى ما وصفت من تأويل: ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى.

                                           
 ( 278/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -355
 (7/183مشق)د –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -352
أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو أي النهي عن جمالستهم.... أو مبتدأ خربه حمذوف أي عليهم ذكرى.. وجيوز أن يكون معطوفا - 357

 على موضع )شيء( .
 ( من هذه السورة.25يف اآلية ) - 358
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وأما الرفع، فعلى تأويل: وما على الذين يتقون من حساهبم شيء برتك اإلعراض، ولكن إعراضهم ذكرى 
 ألمر هللا لعلهم يتقون. 

 :-رمحه هللا -مث قال
ن قيامه املشركني إذا خاضوا يف آيات هللا، أل وقد ذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أمر بالقيام عن

عنهم كان مما يكرهونه، فقال هللا له: إذا خاضوا يف آيات هللا فقم عنهم، ليتقوا اخلوَض فيها ويرتكوا 
 (359)اهـذلك.

ل ويف هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعم :-رمحه هللا -فائدة جليلة من اآلية قال -وذكر السعدي-
الم، ما يكون أقرب إىل حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكري والوعظ، املذكُِّر من الك

هـ امما يزيد املوعوظ شرا إىل شره، إىل أن تركه هو الواجب  ألنه إذا ناقض املقصود، كان تركه مقصودا.
(321) 
نـَْيا َوذَكِّْر بِِه أَْن تـُْبَسَل نـَفْ   ٌس مبَا َكَسَبْت لَْيَس هَلَا ِمْن }َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعب ا َوهَلْو ا َوَغرَّتْـُهُم احْلََياُة الدُّ

َها أُولَئِ   أُْبِسُلوا مبَا َكَسُبوا هَلُْم َشرَاٌب ِمْن َك الَِّذينَ ُدوِن اَّللَِّ َويلٌّ َواَل َشِفيٌع َوِإْن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل اَل يـُْؤَخْذ ِمنـْ
يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا َيْكُفُروَن )  ({71محَِ

 (321إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )ذر( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الذين( اسم موصول مبّن يف حمّل 

فعل ماض مبّن على الضّم ... والواو فاعل )دين( مفعول به منصوب و )هم(  نصب مفعول به )اخّتذوا(
، )الواو( عاطفة )هلوا( معطوف على )لعبا( « 322»ضمري مضاف إليه )لعبا( مفعول به ثان منصوب 

منصوب )الواو( عاطفة )غّرت( فعل ماض مبّن ... والتاء للتأنيث و )هم( ضمري مفعول به )احلياة( 
الدنيا( نعت للحياة مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة. )الواو( عاطفة )ذّكر( مثل ذر )الباء( فاعل مرفوع )

حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )ذّكر( ، )أن( حرف مصدرّي ونصب )تبسل( مضارع 
 منصوب مبّن للمجهول )نفس( نائب فاعل مرفوع..

 نصب مفعول ألجله على حذف مضاف أي خمافة أن تبسل نفس.واملصدر املؤّول )أن تبسل( يف حمّل 
 ، )كسبت( مثل غّرت، والفاعل هي أي النفس.« 323»)الباء( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 

                                           
 (  13395 /439/  11مؤسسة الرسالة )الناشر :  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -359
 (  221/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -321
 (7/841دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -321
 أجاز بعضهم أن يكون )لعبا( مفعول ألجله بتضمني فعل اخّتذوا معىن اكتسبوا متعّديا لواحد أي اكتسبوه ألجل اللعب. - 322
 أو اسم موصول يف حمّل جّر باحلرف والعائد حمذوف أي مبا كسبته. - 323
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 « .324»واملصدر املؤّول )ما كسبت( يف حمّل جّر بالباء متعّلق ب )تبسل( 
ذوف متعّلق خبرب ليس احمل )ليس( فعل ماض ناقص جامد )الالم( حرف جّر و )ها( ضمري يف حمّل جرّ 

)هللا( لفظ اجلاللة  -نعت تقّدم على املنعوت -« 325»)من دون( جاّر وجمرور متعّلق حبال من ويّل 
مضاف إليه جمرور )من( حرف جّر زائد )ويّل( جمرور لفظا مرفوع حماّل اسم ليس مؤّخر )الواو( عاطفة 

 وع حماّل جمرور لفظا )الواو( عاطفة )ان( حرف)ال( زائدة لتأكيد النفي )شفيع( معطوف على ويّل مرف
)كّل( مفعول  -النفس -شرط جازم )تعدل( مضارع جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هي

مطلق منصوب نائب عن املصدر فهو مضاف إىل املصدر )عدل( مضاف إليه جمرور )ال( نافية )يؤخذ( 
، )أوالء( « 322»ها( مثل هلا يف حمّل رفع نائب فاعل مضارع جمزوم مبّن للمجهول جواب الشرط )من

اسم إشارة مبّن يف حمّل رفع مبتدأ و )الكاف( للخطاب )الذين( اسم موصول مبّن يف حمّل رفع خرب 
ماض مبّن للمجهول مبن على الضّم.. والواو نائب فاعل )مبا   ، )أبسلوا( فعل« 327»املبتدأ أولئك 

 كسبوا( مثل مبا كسبت..
در املؤّول )ما كسبوا( يف حمّل جّر بالباء متعّلق ب )أبسلوا( ، والباء للسببّية أي أبسلوا بسبب  واملص

 كسبهم.
)هلم( مثل هلا متعّلق خبرب مقّدم )شراب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )من محيم( جاّر وجمرور متعّلق بنعت لشراب 

ذاب مرفوع )مبا( مثل األول )الواو( عاطفة )عذاب( معطوف على شراب مرفوع مثله )أليم( نعت لع
مبّن على الضّم.. والواو اسم كان )يكفرون( مضارع مرفوع. والواو  -ناسخ -)كانوا( فعل ماض ناقص

 فاعل.
 روائع البيان والتفسري

نـَْيا َوذَكِّْر بِهِ   {}َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعب ا َوهَلْو ا َوَغرَّتْـُهُم احْلََياُة الدُّ
دوه املقصود من العباد، أن خيلصوا هلل الدين، بأن يعب رمحه هللا يف تفسريها ما نصه: -قال السعدي-

وحده ال شريك له، ويبذلوا مقدورهم يف مرضاته وحمابه. وذلك متضمن إلقبال القلب على هللا وتوجهه 
حلقيقي، مسعة، هذا هو الدين اإليه، وكون سعي العبد نافعا، وجدًّا، ال هزال وإخالصا لوجه هللا، ال رياء و 

الذي يقال له دين، فأما من زعم أنه على احلق، وأنه صاحب دين وتقوى، وقد اختذ ديَنه لعبا وهلوا. بأن 

                                           
 أو متعّلق مبحذوف نعت لنفس. - 324
 جيوز أن يتعّلق خبرب ليس احملذوف.- 325
ز جعل الضمري املسترت يف )يؤخذ( نائب فاعل ألنه يعود إىل )كّل عدل( ، وهو مصدر، وال يصّح أن يؤخذ املصدر ألنه ال جيو  - 322

 ( .192حدث وليس بذات ... ويصّح هذا التخريج إن ضّمن الفعل معىن يقبل، ويصبح اجلاّر متعّلقا بالفعل )انظر شذور الذهب ص 
 ة، واخلرب مجلة هلم شراب.. أو يف حمّل رفع نعت السم اإلشارة واخلرب مجلة هلم شراب.أو يف حمّل رفع بدل من اسم اإلشار - 327
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سعي هَلَا قلُبه عن حمبة هللا ومعرفته، وأقبل على كل ما يضره، وهَلَا يف باطله، ولعب فيه ببدنه، ألن العمل وال
، فهذا أََمر هللا تعاىل أن يرتك وحيذر، وال يغرت به، وتنظر حاله، وحيذر من إذا كان لغري هللا، فهو لعب

 أفعاله، وال يغرت بتعويقه عما يقرب إىل هللا.
} َوذَكِّْر بِِه { أي: ذكر بالقرآن، ما ينفع العباد، أمرا، وتفصيال وحتسينا له، بذكر ما فيه من أوصاف 

الداعية  ألنواعه، وبيان ما فيه، من األوصاف القبيحة الشنيعة،احلسن، وما يضر العباد هنيا عنه، وتفصيال 
لرتكه، وكل هذا لئال تبسل نفس مبا كسبت، أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وجترئه على عالم الغيوب، 

 (328) واستمرارها على ذلك املرهوب، فذكرها، وعظها، لرتتدع وتنزجر، وتكف عن فعلها.اهـ
   {                               َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس مبَا َكَسَبْت لَْيَس هَلَا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َويلٌّ َواَل َشِفيعٌ  }  

 } َأْن تـُْبَسَل { أي: ألن ال تبسل، أي: ال يف بياهنا: -رمحه هللا–قال البغوي -
وقال  وعكرمة والسدي، وقال ابن عباس: هتلك، تسلم، } نـَْفٌس { للهالك، } مبَا َكَسَبْت { قاله جماهد

قتادة: أن حتبس، وقال الضحاك: حترق، وقال ابن زيد: تؤخذ، ومعناه: ذكِّرهم ليؤمنوا، كيال هتلك نفس 
(: تبسل جتازى، وقيل: تفضح، وقال الفراء: ترهتن، وأصل اإلبسال 329مبا كسبت، قال األخفش)

ْن ُدوِن ل شدة تتقى وترتك، } لَْيَس هَلَا { أي لتلك النفس، } مِ التحرمي، والبسل احلرام، مث جعل نعتا لك
 (371.اهـ )اَّللَِّ َويلٌّ { قريب، } َوال َشِفيٌع { يشفع يف اآلخرة

وأضاف أبو جعفر الطربي بيانا  شفيا  ملعن اإلبسال يف هذه اجلزئية من  اآلية وتفسريها إمجاال   فقال ما -
، يقال منه:"أبسلت املكان"، إذا حّرمته فلم يقرب،  أي: حرام عليك وأصل"اإلبسال" التحرمي خمتصره:

مالميت وعتايب . ومنه قوهلم:"أسد باسل"،  ويراد به: ال يقربه شيء، فكأنه قد حرَّم نفسه، مث جيعل ذلك 
 صفة لكل شديد يتحامى لشدته. ويقال:"أعط الراقي ُبْسَلَته"، يراد بذلك: أجرته،"وشراب َبِسيل"، مبعىن

مرتوك. وكذلك"املبَسُل باجلريرة"، وهو املرهتن هبا، قيل له:"ُمْبَسل"، ألنه حمرَّم من كل شيء إال مما رُهن 
 فيه وأُسلم به

                                           
 (  221/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -328
بالوالء النحوي البلخي املعروف باألخفش األوسط؛ أحد حناة البصرة، واألخفش األكرب أبو  أبو احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي - 329

اخلطاب، وكان حنويا  أيضا  من أهل هجر من مواليهم، وامسه عبد احلميد بن عبد اجمليد، وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغريمها. وكان 
حو عن سيبويه، وله من الكتب املصنفة كتاب " األوسط " يف النحو وكتاب " تفسري األخفش واألوسط املذكور من أمثة العربية، وأخذ الن

 معاين القرآن " وكتاب " املقاييس " يف النحو، ، وغري ذلك.
وكان أجلع، واألجلع: الذي ال تنضم شفتاه على أسنانه، واألخفش: الصغري العينني مع سوء بصرمها. وكانت وفاته سنة مخس عشرة 

يل سنة إحدى وعشرين ومائتني، رمحه هللا تعاىل. وكان يقال له: " األخفش األصغر " فلما ظهر علي بن سليمان املعروف ومائتني، وق
 (2/381نقال  عن وفيات األعيان البن خلكان خمتصرا   وبتصرف)-باألخفش أيضا ، صار هذا وسطا .

 (  155/ 3ع )الناشر : دار طيبة للنشر والتوزي -انظر معامل التنزيل للبغوي -371



118 

 

فتأويل الكالم إذ ا: وذّكر بالقرآن هؤالء الذين خيوضون يف آياتنا وغريهم ممن سلك :-رمحه هللا -مث قال
جرامها يف بذنوهبا وكفرها برهبا، وترهتن فتغلق مبا كسبت من إسبيلهم من املشركني، كيال تُبسل نفس 

من آثامها،  {، يقول: ليس هلا، حني تسلم بذنوهبا فرتهتن مبا كسبتلَْيَس هَلَا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  عذاب هللا }
لوسيلة له هلا،  {، يشفع َويلٌّ َواَل َشِفيعٌ  أحٌد ينصرها فينقذها من هللا الذي جازاها بذنوهبا جزاءها }

 (371)عنده.اهـ
يمٍ  َها أُولَِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا مبَا َكَسُبوا هَلُْم َشرَاٌب ِمْن محَِ َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا  وَ  } َوِإْن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل اَل يـُْؤَخْذ ِمنـْ

 َكانُوا َيْكُفُروَن {
داء، ولو لَّ َعْدٍل { أي: تفتدي بكل ف} َوِإْن تـَْعِدْل كُ  يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

َها { أي: ال يقبل وال يفيد.  مبلء األرض ذهبا } ال يـُْؤَخْذ ِمنـْ
} أُولَِئَك { املوصوفون مبا ذكر } الَِّذيَن أُْبِسُلوا { أي: أهلكوا وأيسوا من اخلري، وذلك } مبَا َكَسُبوا هَلُْم 

يٍم { أي: ماء حار قد انتهى حره، يشوي وجوههم، ويقطع أمعاءهم } َوَعَذاٌب أَلِيٌم مبَا   َشرَاٌب ِمْن محَِ
 (372) َكانُوا َيْكُفُروَن { .اهـ

َفُعَنا َواَل َيُضرُّنَا َونـَُردُّ َعَلى أَْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اَّللَُّ    َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه }ُقْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل يـَنـْ
رَاَن َلُه َأْصَحاٌب يَْدُعونَُه ِإىَل اهْلَُدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهلُْ الشََّياِطنيُ  َدى َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم  يف اأْلَْرِض َحيـْ

 ({71ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي )
 (373إعراب مفردات اآلية )

ّمة مضارع مرفوع وعالمة الرفع الض)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )اهلمزة( لالستفهام اإلنكارّي )ندعو( 
املقّدرة على الواو والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )من دون( جاّر وجمرور متعّلق ب )ندعو( بتضمينه 

مبّن يف حمّل نصب « 375»)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )ما( اسم موصول « 374»معىن نعبد 
و )نا( ضمري  -ائدوهو الع -اعل ضمري مسترت تقديره هومفعول به )ال( نافية )ينفع( مضارع مرفوع، والف

مفعول به )الواو( عاطفة )ال( مثل األوىل )يضرّنا( مثل ينفعنا )الواو( عاطفة )نرّد( ، مضارع مرفوع مبّن 
للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )على أعقاب( جاّر وجمرور متعّلق ب )نرّد( ، و )نا( 

                                           
 (  13415 / 444/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -371
 (  221/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -372
 (7/187دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :  انظر اجلدول يف إعراب-373
 .-نعت متقّدم -وجيوز أن يكون حاال من فاعل )ندعو( أي متجاوزين.. أو أن يكون حاال من )ما( املوصول - 374
 أو هو نكرة موصوفة يف حمّل نصب، واجلملة بعده نعت له. - 375
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، )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )نرّد( ، )إذ( ظرف للزمن املاضي « 372»ه ضمري مضاف إلي
يف حمّل جّر مضاف إليه )هدى( فعل ماض مبّن على الفتح املقّدر على األلف و )نا( ضمري مفعول به 
)هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الكاف( حرف جّر )الذي( موصول يف حمّل جّر متعّلق حبال من فاعل 

، )يف األرض( جاّر وجمرور،ويف تعليقه عّدة احتماالت « 377»أي خاسرين كالذي استهوته الشياطني نردّ 
مبحذوف حال  متعّلق -متعّلق مبحذوف حال من مفعول استهوته ج -متعّلق بفعل استهوته ب -آ ...

ف جّر و ر من الضمري املستكّن يف حريان )حريان( حال منصوبة من ضمري املفعول يف استهوته )الالم( ح
)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحذوف خرب مقّدم )أصحاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )يدعون( مضارع 
مرفوع والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )إىل اهلدى( جاّر وجمرور متعّلق ب )يدعون( ، وعالمة اجلّر 

و )نا(  اعل ضمري مسترت تقديره أنتالكسرة املقّدرة )ائت( فعل أمر مبّن على حذف حرف العّلة، والف
 )هدى( اسم إّن منصوب -حرف ناسخ -ضمري مفعول به )قل( مثل األول )إّن( حرف مشّبه بالفعل

وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )هو( ضمري فصل للتأكيد 
ّمة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )أمرنا( فعل ، )اهلدى( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الض« 378»

 ماض مبّن للمجهول مبّن على السكون.. و )نا( ضمري نائب فاعل )الالم( هلا عّدة خترجيات..
سالم لتعليل األمر أي أمرنا من أجل اإل -لتعليل املفعول احملذوف أي أمرنا باإلخالص للتسليم.. ب -آ 

« 381»هي مبعىن الباء أي أمرنا بأن نسلم  -، أي أمرنا أن نسلم.. د «379»هي زائدة يف املفعول  -ج
 ، )نسلم( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل حنن.
 -واملصدر املؤّول )أن نسلم( يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )أمرنا( 

 .-أو يف حمّل نصب مفعول به، إذا كانت زائدة
 )نسلم( ، )العاملني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء.)لرّب( جاّر وجمرور متعّلق ب 

 روائع البيان والتفسري
َفُعَنا َواَل َيُضرُّنَا َونـَُردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اَّللَُّ   َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه }ُقْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل يـَنـْ

 ِض { الشََّياِطنُي يف اأْلَرْ 

                                           
 جيوز أن يكون متعّلقا مبحذوف حال من الضمري يف )نرّد( ، أي منقلبني على أعقابنا. - 372
 أو متعّلق مبحذوف مفعول مطلق أي نرّد رّدا كرّد الذي استهوته الشياطني، فهو على حذف مضاف كما يظهر.- 377
 أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )اهلدى( ، واجلملة خرب! - 378
 وهو رأي ابن هشام.- 379
 رأي اجلالل السيوطّي. وهو- 381
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يف تفسريها ما نصه: } ُقْل { يا أيها الرسول للمشركني باهلل، الداعني معه  -رمحه هللا -قال السعدي-
غريه، الذين يدعونكم إىل دينهم، مبينا وشارحا لوصف آهلتهم، اليت يكتفي العاقل بذكر وصفها، عن 

ى ذلك، أن تقام الرباهني علالنهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب املشركني جزم ببطالنه، قبل 
َفُعَنا َوال َيُضرُّنَا { وهذا وصف، يدخل فيه كل َمن ُعِبد ِمْن دون  فقال :} أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ال يـَنـْ

 هللا، فإنه ال ينفع وال يضر، وليس له من األمر شيء، إن األمر إال هلل.
رشد إىل انَا اَّللَُّ { أي: وننقلب بعد هداية هللا لنا إىل الضالل، ومن ال} َونـَُردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهدَ 

الغي، ومن الصراط املوصل إىل جنات النعيم، إىل الطرق اليت تفضي بسالكها إىل العذاب األليم. فهذه 
ه وتيهته عن تحال ال يرتضيها ذو رشد، وصاحبها } َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه الشََّياِطنُي يف األْرِض { أي: أضل

 اهـطريقه ومنهجه له املوصل إىل مقصده.
رَاَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه ِإىَل اهْلَُدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلَُدى َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم   َربِّ اْلَعاَلِمنَي {لِ } َحيـْ

رَاَن { قال ابن عباس: كالذي استهوته الغيالن يف املهام يف بياهنا: -رمحه هللا -قال البغوي- ة فأضلوه }َحيـْ
َنا فهو حائر بائر، واحلريان: املرتدد يف األمر، ال يهتدي إىل خمرج منه، } َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَهُ ِإىَل اهْلَُدى اْئتِ 

 رفقة ضل به ، كمثل رجل يف{ هذا مثل ضربه هللا تعاىل ملن يدعو إىل اآلهلة وملن يدعو إىل هللا تعاىل
الغول عن الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إىل الطريق، ويدعوه الغول هلم فيبقى حريان ال 
يدري أين يذهب، فإن أجاب الغول انطلق به حىت يلقيه إىل اهللكة، وإن أجاب من يدعوه إىل الطريق 

 اهتدى .
{ يزجر عن عبادة األصنام، كأنه يقول: ال تفعل ذلك فإن اهلدى هدى } ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلَُدى 

هللا، ال هدى غريه، } َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم { أي: أن نسلم، } ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي { والعرب تقول: أمرتك لتفعل 
 (381)وأن تفعل وبأن تفعل.اهـ

ول: وأمَرنا ربنا نا لنسلم لرب العاملني{ يقيف بيان قوله تعايل: }وأمر  -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-
ورّب كل شيء تعاىل وجهه،  لنسلم له، لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية، فنخلص ذلك له دون ما 

 سواه من األنداد واآلهلة.
 :-رمحه هللا -مث قال

"كي" و"الالم" ضعوقيل:}وأمرنا لنسلم{، مبعىن: وأمرنا كي نسلم، وأن: نسلم لرب العاملني  ألن العرب ت
 اليت مبعىن"كي"، مكان"أن" و"أن" مكاهنا .

 ({72}َوَأْن أَِقيُموا الصَّاَلَة َواتَـُّقوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن ) 

                                           
 (  152/ 3الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -381
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 (382إعراب مفردات اآلية )
والواو فاعل  ....)أقيموا( فعل أمر مبّن على حذف النون« 1»)الواو( عاطفة )أن( حرف مصدرّي 

)الصالة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اتّقوا( مثل أقيموا و )اهلاء( ضمري مفعول به )الواو( استئنافية 
)هو( ضمري منفصل مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )الذي( موصول مبّن يف حمّل رفع خرب )إىل( حرف جّر و 

 او نائب فاعل.والو  ...مبّن للمجهول مرفوع متعلق ب )حتشرون( وهو مضارع  )اهلاء( ضمري يف حمّل جرّ 
واملصدر املؤّول )أن أقيموا( يف حمّل جّر معطوف على املصدر املؤّول املتقّدم يف اآلية السابقة )أن نسلم( 

 أو يف حمّل نصب على احملّل ألنه املفعول الثاين لفعل أمرنا.
 روائع البيان والتفسري
 َواتَـُّقوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن {}َوأَْن أَِقيُموا الصَّاَلَة 

 } َوَأْن أَِقيُموا الصَّالَة َواتَـُّقوُه { أي: وأمرنا بإقامة الصالة والتقوى، } رمحه هللا ما نصه: -قال البغوي-
 (383) َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن {أي: جتمعون يف املوقف للحساب.اهـ

يف بياهنا فقال: فتأويل الكالم: وأمرنا بإقامة الصالة، وذلك أداؤها  -محه هللار -وزاد أبو جعفر الطربي-
حبدودها اليت فرضت علينا }واتقوه{، يقول: واتقوا رب العاملني الذي أمرنا أن نسلم له، فخافوه واحذروا 

ليه إ َسخطه، بأداء الصالة املفروضة عليكم، واإلذعان له بالطاعة، وإخالص العبادة له }وهو الذي
حتشرون{، يقول: وربكم رب العاملني، هو الذي إليه حتشرون فتجمعون يوم القيامة،  فيجازي كلَّ عامل 

 (384اهـ)منكم بعمله، وتويف كل نفس ما كسبت.
َفُخ يف ا}َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاحلَْقِّ َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ َوَلُه  ْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـْ

 {     (73الصُّوِر َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اخْلَِبرُي )
 (385إعراب مفردات اآلية )

، )خلق( فعل ماض، والفاعل هو )السموات( مفعول به « 382»)الواو( عاطفة )هو الذي( مّر إعراهبا 
 عاطفة )األرض( معطوف على السموات جمرور )باحلّق( جارّ منصوب وعالمة النصب الكسرة )الواو( 

وجمرور متعّلق حبال من فاعل خلق )الواو( عاطفة )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق مبحذوف خرب مقّدم 

                                           
 (7/191دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -382
 (  3/152ار طيبة للنشر والتوزيع ) الناشر : د -انظر معامل التنزيل للبغوي -383
 ( 13431 /457/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -384
 (7/192مشق)د –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -385
 ( .72يف اآلية السابقة )- 382
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، )يقول( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )كن( فعل أمر تام، والفاعل ضمري « 387»
، )يكون( مضارع تام، والفاعل هو « 388»فة لربط املسّبب بالسبب مسترت تقديره أنت )الفاء( عاط

«  391»، )قول( مبتدأ مؤّخر مرفوع و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )احلق( نعت )لقوله( مرفوع « 389»
، )الواو( عاطفة )الالم( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق خبرب مقّدم )امللك( مبتدأ مؤخر 

، )ينفخ( مضارع مبّن للمجهول مرفوع )يف الصور( جاّر « 391»ن )يوم يقول( مرفوع )يوم( بدل م
وجمرور يف حمّل رفع نائب فاعل )عامل( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو )الغيب( مضاف إليه جمرور )الواو( 
عاطفة )الشهادة( معطوف بالواو على الغيب جمرور )الواو( عاطفة )هو( ضمري مبتدأ )احلكيم( خرب 

 )اخلبري( خرب ثان مرفوع. مرفوع
 روائع البيان والتفسري

َفُخ يف  }َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاحلَْقِّ َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ َوَلُه اْلُمْلكُ  يـَْوَم يـُنـْ
 {     الصُّوِر َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اخْلَِبرُي 

قِّ { ليأمر } َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض بِاحلَْ  ما نصه:ا إمجاال  يف بياهن -رمحه هللا-قال السعدي-
ثنوية، مالعباد وينهاهم، ويثيبهم ويعاقبهم، } َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ { الذي ال مرية فيه وال 

َفُخ  مع أنه مالك  - يف الصُّوِر { أي: يوم القيامة، خصه بالذكروال يقول شيئا عبثا } َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـْ
ألنه تنقطع فيه األمالك، فال يبقى ملك إال هللا الواحد القهار. } َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو  -كل شيء

يط بالسرائر حملاحلَِْكيُم اخْلَِبرُي { الذي له احلكمة التامة، والنعمة السابغة، واإلحسان العظيم، والعلم ا
 (392) اهـوالبواطن واخلفايا، ال إله إال هو، وال رب سواه.

َفُخ يف الصُّوِر  وزاد ابن كثري يف بيان قوله تعايل } -   { فقال ما خمتصره:يـَْوَم يـُنـْ
َفُخ يف الصُّوِر { فقال بعضهم: املراد بالصور هاهنا مجع "صورة"  واختلف املفسرون يف قوله: } يـَْوَم يـُنـْ

 أي: يوم ينفخ فيها فتحيا.

                                           
أو مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر ... هذا وجيوز جتريده من الظرفّية فيعطف على الضمري املنصوب يف قوله )اتّقوه( يف اآلية - 387

 السابقة، على حذف مضاف، أي واّتقوا عذاب يوم يقول
 ك.وهي استئنافّية عند بعضهم ... وابن هشام رفض ذل- 388
وهو يعود على مجيع ما خيلقه هللا، أو ضمري يعود على اليوم ... وجيوز أن يكون الفاعل هو )قوله( ، أي يوجد قوله احلّق، فيتعّلق  - 389

 الظرف )يوم( بفعل من مضمون )قوله احلّق( أي حيّق قوله يوم يقول.
 األعاريب اآلنفة.جيوز أن يكون خربا للمبتدأ )احلّق( ... فيعرب )يوم( بواحد من  - 391
 أو متعّلق بفعل حيشرون يف اآلية السابقة، أو متعّلق بامللك، أو حبال من امللك وعامله االستقرار، أو متعّلق ب )عامل الغيب( - 391
 (  221/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -392
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لسور البلد  هو مجع سورة. والصحيح أن املراد بالصور: "الَقْرن" الذي -قال ابن جرير: كما يقال  سور 
ينفخ فيه إسرافيل، عليه السالم، قال ابن جرير: والصواب عندنا ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا 

فخ" . التقم الصور وحىن جبهته، ينتظر مىت يُؤَمر فينصلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إن إسرافيل قد 
(393) 

وقال اإلمام أمحد: عن عبد هللا بن عمرو قال: قال أعرايب: يا رسول هللا، ما الصور؟ قال: "قرن ينفخ 
 (394) فيه..اهـ

{ ما نصه: ويعن  خْلَِبريُ اَعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم  وزاد أبو جعفر الطربي  يف بيان قوله تعايل }-
بقوله:}عامل الغيب والشهادة{ ، عامل ما تعاينون: أيها الناس، فتشاهدونه، وما يغيب عن حواسكم 

 وأبصاركم فال حتسونه وال تبصرونه 
}وهو احلكيم{، يف تدبريه وتصريفه خلقه من حال الوجود إىل العدم، مث من حال العدم والفناء إىل 

زاهتم مبا جيازيهم به من ثواب أو عقاب } اخلبري{، بكل ما يعملونه ويكسبونه من الوجود، مث يف جما
 حسن وسيئ، حافظ ذلك عليهم ليحازيهم على كل ذلك. 

يقول تعاىل ذكره: فاحذروا، أيها العادلون بربكم، عقابَه، فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون، وهو لكم من 
 (395) وراء اجلزاء على ما تعملون.اهـ

 ({74}َوِإْذ قَاَل إبراهيم أِلَبِيِه َآَزَر أَتـَتَِّخُذ َأْصَنام ا َآهِلَة  ِإيّنِ أَرَاَك َوقـَْوَمَك يف َضاَلٍل ُمِبنٍي ) 
 (392إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافّية )إذ( اسم ظريّف مبّن يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر )قال( فعل 
اعل مرفوع )ألبيه( جاّر وجمرور ومضاف إليه، وعالمة اجلّر الياء، متعّلق ب )قال( ، ماض )إبراهيم( ف

)آزر( بدل من أيب أو عطف بيان له جمرور وعالمة اجلّر الفتحة فهو ممنوع من الصرف للعلمّية والعجمة 
ديره أنت قأو وزن الفعل )اهلمزة( لالستفهام التوبيخّي )تّتخذ( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت ت

و  -لنواسخمن ا -)أصناما( مفعول به منصوب )آهلة( مفعول به ثان منصوب )إّن( حرف مشّبه بالفعل
)الياء( ضمري يف حمّل نصب اسم إّن )أرى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف و 

ى الضمري )قوم( معطوف عل )الكاف( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )الواو( عاطفة

                                           
 يف صحيح اجلامع . 4592يث رقم : انظر حد - 393
 ( 281/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -394
 (  13433 /424/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -395
 (7/195دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود -392
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املّتصل يف )أراك( تبعه يف النصب، و )الكاف( ضمري مضاف إليه )يف ضالل( جاّر وجمرور متعّلق 
 ، )مبني( نعت لضالل جمرور.« 397»مبحذوف حال 

 روائع البيان والتفسري
 ِبنٍي {أَرَاَك َوقـَْوَمَك يف َضاَلٍل مُ }َوِإْذ قَاَل إبراهيم أِلَبِيِه َآَزَر أَتـَتَِّخُذ َأْصَنام ا َآهِلَة  ِإيّنِ 

صالة يقول تعاىل: واذكر قصة إبراهيم، عليه ال يف تفسريه لآلية ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-
راهيم أِلَبِيِه َآَزَر َوِإْذ قَاَل إب }والسالم، مثنيا عليه ومعظما يف حال دعوته إىل التوحيد، وهنيه عن الشرك، 

ٍل ُمِبنٍي أي: ال تنفع وال تضر وليس هلا من األمر شيء، } ِإيّنِ أَرَاَك َوقـَْوَمَك يف َضال{  َنام ا َآهِلَة  أَتـَتَِّخُذ َأصْ 
 (398) { حيث عبدمت من ال يستحق من العبادة شيئا، وتركتم عبادة خالقكم، ورازقكم، ومدبركم.اهـ

 يف بياهنا فقال ما خمتصره: واملقصود أن إبراهيم، عليه السالم، وعظ أباه يف-رمحه هللا-وزاد ابن كثري -
عبادة األصنام، وزجره عنها، وهناه فلم ينته، كما قال: } وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناما آهلة { 

 السالكني مسلكك } يف ضالل مبنيأي: أتتأله لصنم تعبده من دون هللا، } إين أراك وقومك { أي: 
{ أي: تائهني ال يهتدون أين يسلكون، بل يف حرية وجهل وأمركم يف اجلهالة والضالل بني واضح لكل 

 ذي عقل صحيح. 
وم :وثبت يف الصحيح: أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بن، الي-رمحه هللا-مث قال

إبراهيم: أي رب، أمل تعدين أنك ال  ختزين يوم يبعثون وأي خزي أخزي من أيب ال أعصيك، فيقول 
األبعد؟ فيقال: يا إبراهيم، انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه، فيلقى يف النار 

 (411)(.اهـ399)
 ({75وِقِننَي )}وََكَذِلَك نُرِي إبراهيم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلمُ 

 (411إعراب مفردات اآلية )

                                           
 أو مبحذوف مفعول به ثان إذا كانت الرؤية قلبّية. - 397
 (  222/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -398
ُ ِإبـْرَاِهيَم َخِليال  { -(3111أخرجه البخاري )برقم/  - 399  بَاب قـَْوِل اَّللَِّ تـََعاىَل} َواختَََّذ اَّللَّ
 ( 3/289الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -411
 (7/192دمشق) –: دار الرشيد مؤسسة اإلميان  هـ( نشر1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -411
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، )ذا( اسم إشارة مبّن يف حمّل جّر متعّلق مبحذوف « 412»)الواو( عاطفة )الكاف( حرف جّر للتشبيه 
، و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )نري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة « 413»مفعول مطلق 

من التنوين  تقديره حنن للتعظيم )إبراهيم( مفعول به منصوب ممنوع املقّدرة على الياء، والفاعل ضمري مسترت
للعلمّية والعجمة )ملكوت( مفعول به ثان منصوب )السموات( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )األرض( 

نصوب م -ناسخ -معطوف على السموات جمرور )الواو( عاطفة )الالم( للتعليل )يكون( مضارع ناقص
م، وامسه ضمري مسترت تقديره هو )من املوقنني( جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف خرب بأن مضمرة بعد الال

 يكون.
واملصدر املؤّول )أن يكون( يف حمّل جّر بالالم متعّلق ب )نري( وهو معطوف على مصدر مؤّول حمذوف 

 أي نريه ... ليستدّل وليكون من املوقنني.
 روائع البيان والتفسري

 هيم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي {}وََكَذِلَك نُرِي إبرا
نُرِي  } وََكَذِلَك { حني وفقناه للتوحيد والدعوة إليه } يف تفسريها إمجاال : -رمحه هللا -قال السعدي-

ة، والرباهني ، ما اشتملت عليه من األدلة القاطعإبراهيم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواألْرِض { أي: لريى ببصريته
الساطعة } َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي { فإنه حبسب قيام األدلة، حيصل له اإليقان والعلم التام جبميع 

 (414) املطالب.اهـ
 :وأما قوله:}وليكون من املوقنني{، فإنه يعن أنه أراه ملكوت-رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي -

السماوات واألرض، ليكون ممن يقّر بتوحيد هللا،  ويعلم حقيقة ما هداه له وبّصره إياه، من معرفة وحدانيته، 
 (415)وما عليه قومه من الضاللة، من عبادهتم األصنام، واختاذهم إياها آهلة دون هللا تعاىل.اهـ

 ({72ِلنَي ) فـََلمَّا أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلَفِ } فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َكوَْكب ا قَاَل َهَذا َريبِّ 
 (412إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( عاطفة )ملّا( ظرف مبعىن حني متضّمن معىن الشرط مبّن يف حمّل نصب متعّلق باجلواب رأى )جّن( 
فعل ماض )على( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )جّن( ، )الليل( فاعل مرفوع )رأى( 

                                           
أو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر.. والكاف عند بعضهم مبعىن الالم للتعليل أي ولذلك اإلنكار  - 412

 نري إبراهيم ملكوت
 أو متعّلق مبحذوف خرب ملبتدأ مقّدر أي واألمر كذلك.- 413
 (  1/222الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف  -414
 (  13458 / 475/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -415
 (7/197دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372)املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف -412
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با( مفعول به هو )كوكفعل ماض مبّن على الفتح املقّدر على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
منصوب )قال( مثل جّن )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )رّب( خرب مرفوع 

 « .417»وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على ما قبل الياء، و )الياء( ضمري مضاف إليه 
( مفعول ع والفاعل أنا )اآلفلني)فلّما أفل( مثل فلّما جّن )قال( مثل جّن )ال( نافية )أحّب( مضارع مرفو 

 به منصوب وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

 } فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َكوَْكب ا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلَِفِلنَي {
 } فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل { أي: أظلم } َرَأى َكوَْكب ا { لعله من ما نصه:: -رمحه هللا-قال السعدي-

قال من قال: إنه  -وهللا أعلم-الكواكب املضيئة، ألن ختصيصه بالذكر، يدل على زيادته عن غريه، وهلذا 
 الزهرة.

الربوبية؟ وهل  يستحق } قَاَل َهَذا َريبِّ { أي: على وجه التنزل مع اخلصم أي: هذا ريب، فهلم ننظر، هل
 يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه ال ينبغي لعاقل أن يتخذ إهله هواه، بغري حجة وال برهان.

} فـََلمَّا أََفَل { أي: غاب ذلك الكوكب } قَاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلنَي { أي: الذي يغيب وخيتفي عمن عبده، 
قت كثري برا له يف مجيع شئونه، فأما الذي ميضي و فإن املعبود ال بد أن يكون قائما مبصاحل من عبده، ومد

 (418) وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اختاذه إهلا إال من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟!.اهـ
وقومه، هل  -سالمعليه ال-قلت: وقد اختلف املفسرون يف هذا املقام فيما تدل عليه اآليات بني إبراهيم

هناك من رأي أنه مقام نظر كما يدل ظاهر النص القرآين لقول هللا تعايل علي هو مقام نظر أو مناظرة؟ ف
 } قَاَل َهَذا َريبِّ {   ولقد ذكر أبو جعفر الطربي يف تفسريه لآلية هذه-عليه السالم -لسان إبراهيم 

 ما خمتصره:-رمحه هللا -األقوال كلها ورجح ما رآه حقا   فقال
 هذا القول الذي روي عن ابن عباس وعمن روي عنه، من أن إبراهيم قالوأنكر قوم من غري أهل الرواية  

للكوكب أو للقمر:}هذا ريب{، وقالوا: غري جائز أن يكون هلل نيبٌّ ابتعثه بالرسالة، أتى عليه وقٌت من 
األوقات وهو بالٌغ إال وهو هلل موحٌد، وبه عارف، ومن كل ما يعبد من دونه برئ. قالوا: ولو جاز أن 

قد أتى عليه بعض األوقات وهو به كافر، مل جيز أن خيتصه بالرسالة، ألنه ال معىن فيه إال ويف غريه  يكون
من أهل الكفر به مثله، وليس بني هللا وبني أحد من خلقه مناسبة، فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا: 

ة. وزعموا أن خرَب أثابه من الكرام وإمنا أكرم من أكرم منهم لفضله يف نفسه، فأثابه الستحقاقه الثواَب مبا
هللا عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس:}هذا ريب{، مل يكن جلهله بأن ذلك غري 

                                           
 جيعل األخفش هذه اجلملة إنشائّية بتقدير مهزة االستفهام قبلها أي: أهذا ريّب  - 417
 (  222/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -418
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جائز أن يكون ربّه، وإمنا قال ذلك على وجه اإلنكار منه أن يكون ذلك ربه، وعلى العيب لقومه يف 
والشمُس أضوأ وأحسَن وأهبَج من األصنام، ومل تكن مع ذلك عبادهتم األصنام، إْذ كان الكوكُب والقمُر 

معبودة، وكانت آفلة  زائلة غري دائمة، واألصنام اليت هي دوهنا يف احلسن وأصغَر منها يف اجلسم، أحقُّ أن 
وال آهلة. قالوا: وإمنا قال ذلك هلم، معارضة ، كما يقول أحد املتناظرين لصاحبه معارض ا  ال تكون معبودة

يف قوٍل باطٍل قال به بباطل من القول،  على وجه مطالبته إياه بالُفْرقان بني القولني الفاسدين عنده، له 
ح خصمه أحَدمها ويدعي فساَد اآلخر.  اللذين يصحِّ

وقال آخرون منهم: بل ذلك كان منه يف حال طفولته،  وقبل قيام احلجة عليه. وتلك :-رمحه هللا -مث قال
 ر وال إميان.حال ال يكون فيها كف

وقال آخرون منهم: إمنا معىن الكالم: أهذا ريب ؟ على وجه اإلنكار والتوبيخ، أي: ليس هذا ريب. وقالوا: 
 قد تفعل العرب مثل ذلك، فتحذف"األلف" اليت تدّل على معىن االستفهام.

ام نظر وليس قالقول الذي يدل عليه النص يف القرآن فيما ذهب إليه بأن املقام م -رمحه هللا -مث بني
ويف خرب هللا تعاىل عن قيل إبراهيم حني أفل القمر:}لئن مل يهدين ريّب ألكونن من القوم  - مناظرة فقال:

الضالني{، الدليُل على خطأ هذه األقوال اليت قاهلا هؤالء القوم، وأّن الصواَب من القول يف ذلك، اإلقراُر 
 (419)ما عداه.اهـخبرب هللا تعاىل الذي أخرب به عنه، واإلعراض ع

يف شرحه  -رمحه هللا–يف سياق تفسريه لآلية قول أبو جعفر الطربي   -رمحه هللا-قلت: وقد ذكر ابن كثري
ظرة ولكنه وبني قومه مقام نظر وليس منا -عليه السالم -وتفسريه لآليات وأنه يري املقام بني إبراهيم

  الصحيحة أن املقام مقام مناظرة وليس نظر وهوخالفه فيما ذهب إليه وأثبت بأدلة من القرآن والسنة 
غريه من أهل يف تفسريه  و  -رمحه هللا -الرأي الصائب وما منيل إليه وذهب إيل هذا الرأي العالمة السعدي

التفسري كما سيأيت بيانه وأن املقام هنا وما تدل عليه اآليات اليت سنذكر تفسريها يف السطور التالية مقام 
 أعلم واحكم.-سبحانه وتعايل–مناظرة وهللا 

( من هذه السورة وما طرحه من أدلة 78ونذكر هنا قول ابن كثري والذي جاء يف سياق تفسريه لآلية )
ليحيط القاريء الكرمي حبقيقة هذا املقام دون انتظار لتفسري اآلية املذكورة يف موقعها ليتبني له الرأي الراجح 

 ه الختالف أهل التفسري يف هذا املقام والعلم عند هللا تعايل.والذي تدل عليه األدلة الشرعية وتؤيد
را : واحلق أن إبراهيم، عليه الصالة والسالم، كان يف هذا املقام مناظما خمتصره-رمحه هللا -قال ابن كثري-

لقومه، مبينا هلم بطالن ما كانوا عليه من عبادة اهلياكل واألصنام، فبني يف املقام األول مع أبيه خطأهم 
يف عبادة األصنام األرضية، اليت هي على صورة املالئكة السماوية، ليشفعوا هلم إىل اخلالق العظيم الذين 

يف الرزق  مالئكته، ليشفعوا هلم عندههم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإمنا يتوسلون إليه بعبادة 
                                           

 (  13424 /485/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع  -419
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والنصر، وغري ذلك مما حيتاجون إليه. وبني يف هذا املقام خطأهم وضالهلم يف عبادة اهلياكل، وهي 
الكواكب السيارة السبعة املتحرية، وهي: القمر، وعطارد، والزهرة، والشمس، واملريخ، واملشرتى، وزحل، 

القمر، مث الزهرة. فبني أوال أن هذه الزهرة ال تصلح لإلهلية؛  وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس، مث
ألهنا مسخرة مقدرة بسري معني، ال تزيغ عنه ميين ا وال مشاال وال َتلك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من 
األجرام خلقها هللا منرية، ملا له يف ذلك من احلكم  العظيمة، وهي تطلع من املشرق، مث تسري فيما بينه 

املغرب حىت تغيب عن األبصار فيه، مث تبدو يف الليلة القابلة على هذا املنوال. ومثل هذه ال تصلح وبني 
 لإلهلية. مث انتقل إىل القمر. فبني فيه مثل ما بني يف النجم.

مث انتقل إىل الشمس كذلك. فلما انتفت اإلهلية عن هذه األجرام الثالثة اليت هي أنور ما تقع عليه 
ن ق ذلك بالدليل القاطع، } قَاَل يَا قـَْوِم ِإيّنِ بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن { أي: أنا بريء من عبادهتاألبصار، وحتق

 ومواالهتن، فإن كانت آهلة، فكيدوين هبا مجيعا مث ال تنظرون، } ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواتِ 
ُمْشرِِكنَي { أي: إمنا أعبد خالق هذه األشياء وخمرتعها ومسخرها ومقدرها َواألْرَض َحِنيف ا َوَما أَنَا ِمَن الْ 

ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء، وخالق كل شيء وربه ومليكه وإهله، كما قال تعاىل: } ِإنَّ َربَُّكُم 
ْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيث ا اْلَعْرِش يُـ  اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستَـَوى َعَلى

ُ َربُّ اْلَعاَلمِ  [ 54 { ]األعراف: نيَ َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأال َلُه اخْلَْلُق َواألْمُر تـََباَرَك اَّللَّ
َنا إبراهيم م، وهو الذي قال هللا يف حقه: } َوَلَقْد آتَـ وكيف جيوز أن يكون إبراهيم اخلليل ناظرا يف هذا املقا يـْ

اِكُفوَن { اآليات عَ  ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا بِِه َعاِلِمنَي * ِإْذ قَاَل ألبِيِه َوقـَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنـُْتْم هَلَا
ِكنَي * َشاِكر ا أُمَّة  قَانِت ا َّللَِّ َحِنيف ا وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشِر  [، وقال تعاىل: } ِإنَّ إبراهيم َكانَ 52، 51]األنبياء: 

نـَْيا َحَسَنة  َوِإنَُّه يف اآلِخرَِة َلمِ  َناُه يف الدُّ  الصَّاحلِِنَي * مُثَّ نَ ألنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم * َوآتـَيـْ
َنا إِلَْيَك َأِن اتَّ  [، وقال تعاىل: 123- 121ِبْع ِملََّة إبراهيم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { ]النحل: أَْوَحيـْ

ا ِملََّة إبراهيم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِكِ  نَي { ]األنعام: } ُقْل ِإنَِّن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدين ا ِقَيم 
121.] 

الصحيحني، عن أيب هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "كل مولود يولد وقد ثبت يف 
(؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 411( ويف صحيح مسلم عن عياض بن محاد)411الفطرة" ) على

                                           
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كُ  رضي هللا عنه وَتام متنه" -أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة- 411 ِفْطرَِة لُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى الْ قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

َسانِِه َكَمَثِل اْلَبِهيَمِة تـُْنَتُج اْلَبِهيَمَة َهْل تـََرى ِفي رَانِِه أَْو مُيَجِّ بَاب َما ِقيَل  -(1292 أخرجه البخاري )برقم/-" ْدَعاءَ َها جَ فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصِّ
اب َمْعىَن ُكلِّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َوُحْكِم َمْوِت أَْطَفاِل اْلُكفَّاِر َوأَْطَفاِل بَ  -(4813 يف أَْواَلِد اْلُمْشرِِكنَي واللفظ له ، ومسلم) برقم/

 .اْلُمْسِلِمنيَ 
عياض بن محاد بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن َتيم وفد على النيب صلى  - 411

إن هللا هنانا أن نقبل »سلم ومعه جنيبة يهديها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: آسلمت " قال: ال قال: هللا عليه وسلم قبل أن ي
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َفَطَر النَّاَس  ( وقال هللا يف كتابه العزيز: } ِفْطرََة اَّللَِّ الَّيِت 412قال: "قال هللا: إين خلقت عبادي حنفاء" )
َها ال تـَْبِديَل خِلَْلِق اَّللَِّ { ]الروم:   :-رمحه هللا -[، مث أضاف31َعَليـْ

ت ا َّللَِّ َحِنيف ا الذي جعله هللا } أُمَّة  قَانِ -فإذا كان هذا يف حق سائر اخلليقة، فكيف يكون إبراهيم اخلليل 
يف هذا املقام ؟! بل هو أوىل الناس بالفطرة السليمة،  [ ناظرا121وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { ]النحل: 

والسجية املستقيمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بال شك وال ريب. ومما يؤيد أنه كان يف هذا املقام 
 مناظر ا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك ال ناظرا قوله تعاىل:

َشاَء َريبِّ َشْيئ ا َوِسَع َريبِّ   اَّللَِّ َوَقْد َهَداِن َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه ِإال َأْن يَ } َوَحاجَُّه قـَْوُمُه قَاَل َأحُتَاجُّويّنِ يف 
ا أََفال تـََتذَكَُّروَن )  نزْل ِبهِ ( وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاَّللَِّ َما مَلْ يُ 81ُكلَّ َشْيٍء ِعْلم 

 (413)( {.اهـ81َعَلْيُكْم ُسْلطَان ا فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ بِاألْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن )
( 77َقْوِم الضَّالِّنَي )}فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر بَازِغ ا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يـَْهِدين َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن الْ 

} 
 (414إعراب مفردات اآلية )

)فلّما رأى( مثل فلّما جّن )القمر( مفعول به منصوب )بازغا( حال منصوبة من القمر )قال هذا ريّب( 
مثل األوىل )فلّما أفل قال( مثل األوىل )الالم( موطّئة للقسم )إن( حرف شرط جازم )مل( حرف « 415»

 حذف حرف العّلة.. نفي فقط )يهد( مضارع جمزوم فعل الشرط، وعالمة اجلزم
و )النون( للوقاية و )الياء( ضمري مفعول به )رّب( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على ما قبل 

لفتح مبّن على ا -ناسخ -الياء و )الياء( ضمري مضاف إليه )الالم( الم القسم )أكونّن( مضارع ناقص
حذوف تقديره أنا )من القوم( جاّر وجمرور متعّلق مب يف حمّل رفع.. والنون للتوكيد، وامسها ضمري مسترت

 خرب أكون )الضاّلني( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

 ِم الضَّالِّنَي {َقوْ }فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر بَازِغ ا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن مَلْ يـَْهِدين َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن الْ 

                                           
قال: فأسلم، فقبلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: يا نيب هللا، الرجل من قومي من أسفل من يشتمن، أفأنتصر منه؟ « زبد املشركني

كربى البن انظر الطبقات ال-وروي عنه أيضا غري ذلك، مث نزل البصرة، فروى عنه البصريون« ان يتكاذباناملستبان شيطان»فقال: 
 (7/32سعد)
نـَْيا أَْهُل اجْلَنَِّة َوأَْهُل النَّارِ  -(5119 جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )برقم/- 412 َفاِت الَّيِت يـُْعَرُف هِبَا يف الدُّ  بَاب الصِّ
 ( 3/293الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -العظيم البن كثريتفسري القرآن  -413
 (7/197دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -414
 ( يف الصفحة السابقة.1انظر احلاشية رقم ) - 415
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م طالع ا، يقول تعاىل ذكره: فلما طلع القمر فرآه إبراهي :-رمحه هللا -يف بياهنا-قال أبو جعفر الطربي-
 وهو"بـُُزوغه".

 يقال منه:"بزغت الشمس تـَبـْزُُغ بُزوغ ا"، إذا طلعت، وكذلك القمر.
}قال هذا ريب فلما أفل{ ، يقول: فلما غاب "قال"، إبراهيم،}لئن مل يهدين ريب{، ويوفقن إلصابة احلق 
يف توحيده}"ألكونن من القوم الضالني{، أْي: من القوم الذين أخطؤوا احلق يف ذلك، فلم يصيبوا اهلدى، 

 (412اهـ )وعبدوا غري هللا.
 ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم َذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يـَْهِدين َريبِّ } قَاَل هَ  وزاد البغوي يف بيان قوله تعايل:-

مل يزالوا  : قيل: لئن مل يثبتن على اهلدى، ليس أنه مل يكن مهتديا، واألنبياء-رمحه هللا -الضَّالِّنَي {فقال
َد األْصَناَم {)إبراهيم، ْجُنْبِن َوَبِنَّ َأْن نـَْعبُ اإلميان، وكان إبراهيم يقول: } َوا هللا تعاىل الثبات علىيسألون 

 (417) (، } ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنَي { أي: عن اهلدى.اهـ35
 ({ 78رُِكوَن )ُتشْ  ا}فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغة  قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَـُر فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل يَا قـَْوِم ِإيّنِ بَرِيٌء ممَّ 

 (418إعراب مفردات اآلية )
)فلّما رأى الشمس بازغة( مثل ملّا رأى القمر بازغا قال هذا ريّب( مثل األوىل )هذا( مثل األول )أكرب( 

 -خرب مرفوع )فلما أفلت قال( مثل فلّما أفل قال، والتاء يف الفعل للتأنيث )إّن( حرف مشّبه بالفعل
 جّر )ما( اسم موصول و )الياء( ضمري يف حمّل نصب اسم إّن )بريء( خرب مرفوع )من( حرف -ناسخ

 ، )تشركون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.« 419»مبّن يف حمّل جّر متعّلق بربيء 
 روائع البيان والتفسري

 { ُتْشرُِكوَن  ا}فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغة  قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَـُر فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل يَا قـَْوِم ِإيّنِ بَرِيٌء ممَّ 
 َهَذا َأْكبَـُر } فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغة  قَاَل َهَذا َريبِّ  :يف بياهنا إمجاال  ما نصه -رمحه هللا-قال السعدي-

{ من الكوكب ومن القمر. } فـََلمَّا أَفـََلْت { تقرر حينئذ اهلدى، واضمحل الردى فـ } قَاَل يَا قـَْوِم ِإيّنِ 
 (421) بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن { حيث قام الربهان الصادق الواضح، على بطالنه.اهـ

يم عليه السالم: له إبراهفقال:وهذا خرب من هللا تعاىل ذكره عن خلي -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-
أنه ملا تبنّي له احلق وعَرفه، شهد شهادَة احلّق، وأظهر خالف قوِمه أهِل الباطل وأهِل الشرك باهلل، ومل 

                                           
 (  222/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -م املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال -412
 (  122/ 3الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -417
 (7/199شق)دم –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -418
 أو حرف مصدرّي يؤّول مع الفعل مبصدر يف حمّل جّر ... واجلملة بعده صلة املوصول احلريفّ - 419
 (  222/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -421
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يأخذه يف هللا لومة الئم، ومل يستوحش من ِقيل احلقِّ والثبات عليه، مع خالف مجيع قومه لقوله، وإنكارهم 
م بريء مما تشركون{ مع هللا الذي خلقن وخلقكم يف عبادته من آهلتكإياه عليه، وقال هلم:}يا قوم إيّن 

وأصنامكم،  إين وجهت وجهي يف عباديت إىل الذي خلق السماوات واألرض، الدائم الذي يبقى وال 
 (421)يفىن، وحُيْيي ومييت ال إىل الذي يفىن وال يبقى، ويزول وال يدوم، وال يضر وال ينفع.اهـ

 ({79ْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيف ا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )}ِإيّنِ َوجَّْهُت وَ 
 (422إعراب مفردات اآلية )

)إيّن( مثل األول )وّجهت( فعل ماض وفاعله )وجه( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة 
)الالم( حرف جّر )الذي( اسم موصول مبّن يف حمّل جّر على ما قبل الياء، و )الياء( ضمري مضاف إليه 

متعّلق ب )وّجهت( )فطر( مثل جّن )السموات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )الواو( 
عاطفة )األرض( معطوف على السموات منصوب )حنيفا( حال منصوبة من ضمري الفاعل يف )وّجهت( 

، )من املشركني( « 424»ضمري منفصل يف حمّل رفع مبتدأ  ، )أنا(« 423»، )الواو( عاطفة )ما( نافية 
 جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف خرب املبتدأ، وعالمة اجلّر الياء.

 روائع البيان والتفسري
 }ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيف ا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي {

ه لعبادته، مث أخربهم تعاىل ذكره: أن توجيهه وجه يف بياهنا ما نصه:-رمحه هللا-الطربي قال أبو جعفر-
بإخالص العبادة له، واالستقامة يف ذلك لربه على ما حيبُّ من التوحيد، ال على الوجه الذي يوجَّه له 

هه، بل غري ن َوْجهه من ليس حبنيف، ولكنه به مشرك،  إذ كان توجيه الوجه على غري التحنُّف افع موجِّ
ضارّه ومهلكه}وما أنا من املشركني{، ولست منكم ، أي : لست ممن يدين دينكم، ويّتبع مّلتكم أيُّها 

 (425)املشركون.اهـ
: فتربأ من الشرك، -رمحه هللا -} َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي {  فقال وأضاف السعدي يف بيان قوله تعايل:-

م على ذلك الربهان وهذا الذي ذكرنا يف تفسري هذه اآليات، هو الصواب، وهو أن وأذعن بالتوحيد، وأقا

                                           
 ( 13425/  487/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -ق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقي -421
 (7/211دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -422
 جيوز أن تكون عاملة عمل ليس. - 423
 جيوز أن يكون يف حمّل رفع اسم ما، واجلار واجملرور خربا. - 424
 (  13425 / 487/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -425
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املقام مقام مناظرة، من إبراهيم لقومه، وبيان بطالن إهلية هذه األجرام العلوية وغريها. وأما من قال: إنه 
 (422اهـ )مقام نظر يف حال طفوليته، فليس عليه دليل.

ُه قـَْوُمُه قَاَل َأحُتَا اَء َريبِّ َشْيئ ا َوِسَع َريبِّ  جُّويّنِ يف اَّللَِّ َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيشَ }َوَحاجَّ
ا أََفاَل تـََتذَكَُّروَن )  ({81ُكلَّ َشْيٍء ِعْلم 

 (427إعراب مفردات اآلية )
إليه  فاعل مرفوع و )اهلاء( مضاف)الواو( استئنافية )حاّج( فعل ماض و )اهلاء( ضمري مفعول به )قوم( 

)قال( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )اهلمزة( لالستفهام )حتاّجون( مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل و )النون( الثانية املدغمة مع عالمة الرفع هي للوقاية )الياء( ضمري مفعول به )يف هللا( جاّر وجمرور 

ف إي يف وحدانّية هللا )الواو( حالّية )قد( حرف حتقيق )هدى( متعّلق ب )حتاّجون( على حذف مضا
أخاف( )الواو( استئنافية )ال( نافية ) فعل ماض و )النون( للوقاية و )ياء( املتكّلم احملذوفة مفعول به

« 428»مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )ما( اسم موصول مبّن يف حمّل نصب مفعول به 
« 429»ل حتاّجون )الباء( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )تشركون( ، )تشركون( مث

، )إاّل( أداة استثناء )أن( حرف مصدرّي ونصب )يشاء( مضارع منصوب )رّب( فاعل مرفوع وعالمة 
 « .431»الرفع الضمة املقّدرة على ما قبل الياء و )الياء( ضمري مضاف إليه )شيئا( مفعول به منصوب 

صدر املؤّول )أن يشاء ريّب( يف حمّل نصب على االستثناء املنقطع أو املّتصل أي إاّل مشيئة ريّب خوف وامل
 ما أشركتم.

)وسع( فعل ماض )ريّب( مثل األول )كّل( مفعول به منصوب )شيء( مضاف إليه جمرور )علما( َتييز 
 .)تتذّكرون( مثل حتاّجونمنصوب. )اهلمزة( مثل األوىل )الفاء( استئنافّية )ال( نافية « . 431»

 روائع البيان والتفسري
 يبِّ َشْيئ ا{ رَ }َوَحاجَُّه قـَْوُمُه قَاَل َأحُتَاجُّويّنِ يف اَّللَِّ َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه ِإالَّ َأْن َيَشاَء 

روه بشبه يقول تعاىل: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد، وناظيف بياهنا: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
من القول، قال } قَاَل َأحُتَاجُّويّنِ يف اَّللَِّ َوَقْد َهَداِن { أي: جتادلونن يف أمر هللا وأنه ال إله إال هو، وقد 

                                           
 (  222/ 1ة الرسالة) الناشر : مؤسس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -422
 (7/212دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -427
 أو نكرة موصوفة، واجلملة بعده نعت له. - 428
 حيتمل أن يعود الضمري يف )به( إىل الصنم املعبود أو إىل لفظ اجلاللة. - 429
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر أي شيء مشيئة.- 431
 لو ضّمن )وسع( معىن علم فتكون كلمة )علما( مفعوال مطلقا. - 431
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م كبصرين وهداين إىل احلق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إىل أقوالكم الفاسدة وشبه
 (432)الباطلة؟!.اهـ

؟ } َوال يف بياهنا ما نصه: أجتادلونن يف توحيد هللا، وقد هداين للتوحيد واحلق-رمحه هللا-وأضاف البغوي-
َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه { وذلك أهنم قالوا له: احذر األصنام فإنا خناف أن َتسك بسوء من خبل أو جنون 

استثناء عن بتشركون به، } ِإال َأْن َيَشاَء َريبِّ َشْيئ ا { وليس هذا  لعيبك إياها، فقال هلم: وال أخاف ما
 (433) األول بل هو استثناء منقطع، معناه لكن إن يشأ ريب شيئا أي سوء، فيكون ما شاء.اهـ

ا أََفاَل تـََتذَكَُّروَن {  }َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلم 
علم ريب  }وسع ريب كل شيء علم ا{، يقول: و ما نصه: يف تفسريها -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

كلَّ شيء، فال خيفى عليه شيء،  ألنه خالق كل شيء، وليس كاآلهلة اليت ال تضّر وال تنفع وال تفهم 
شيئ ا، وإمنا هي خشبة منحوتٌة، وصورة ممثلة }أفال تتذكرون{، يقول: أفال تعتربون، أيها اجلهلة، فتعقلوا 

قيمون،  من عبادتكم صورة  مصّورة وخشبة منحوتة، ال تقدر على ضر وال على نفع، خطأ ما أنتم عليه م
وال تفقه شيئ ا وال تعقله  وترككم عبادَة من خلقكم وخلق كّل شيء، وبيده اخلري، وله القدرة على كل 

 (434)شيء، والعامل لكل شيء .اهـ
اآلهلة باطلة،  يما بينته لكم فتعتربون أن هذه:} أََفال تـََتذَكَُّروَن { أي: ف-رمحه هللا -وزاد ابن كثري -

فتزجروا  عن عبادهتا؟ وهذه احلجة نظري ما احتج به نيب هللا هود، عليه السالم، على قومه عاد، فيما قص 
 َوَما حَنُْن َلَك كَ عنهم يف كتابه،حيث يقول: } قَاُلوا يَا ُهوُد َما ِجْئتَـَنا بِبَـيَِّنٍة َوَما حَنُْن بَِتارِِكي آهِلَِتَنا َعْن قـَْولِ 

 ممَّا ُتْشرُِكوَن * ِمْن ءٌ مبُْؤِمِننَي * ِإْن نـَُقوُل ِإال اْعتَـرَاَك بـَْعُض آهِلَِتَنا ِبُسوٍء قَاَل ِإيّنِ أُْشِهُد اَّللََّ َواْشَهُدوا َأيّنِ بَرِي
يع ا مُثَّ ال تـُْنِظُروِن * ِإيّنِ تـَوَكَّْلُت َعَلى اَّللَِّ  آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ ُكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإال ُهَو  َريبِّ َوَربِّ ُدونِِه َفِكيُدوين مجَِ

 (435)[.اهـ52- 53َريبِّ َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيم  { ]هود: 
ْلطَان ا فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ سُ }وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َواَل خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاَّللَِّ َما ملَْ يـُنَـّزِْل بِِه َعَلْيُكْم 

 ({81بِاأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن )
 (432إعراب مفردات اآلية )

                                           
 ( 293/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -432
 (  3/123الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -433
 (  13422 / 489/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -ع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجام -434
 ( 293/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -435
 (7/215دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -432
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)الواو( عاطفة )كيف( اسم استفهام مبّن يف حمّل نصب حال عامله أخاف )أخاف ما أشركتم( مثل 
مرفوع.. والواو فاعل )أّن( حرف  ، )الواو( حالّية )ال( نافية )ختافون( مضارع« 437»أخاف ما تشركون 

مشّبه بالفعل و )كم( ضمري يف حمّل نصب اسم أّن )أشركتم( فعل ماض مبّن على السكون. و )مت( 
ضمري فاعل )باهلل( جاّر وجمرور متعّلق ب )أشركتم( ، )ما( اسم موصول مبّن يف حمّل نصب مفعول به 

( وم، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الباء، )مل( حرف نفي وجزم وقلب )ينّزل( مضارع جمز « 438»
حرف جّر و )كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )ينّزل( ، )على( حرف جّر و )كم( ضمري يف حمّل جّر 

 ، )سلطانا( مفعول به منصوب ...« 439»متعّلق ب )ينّزل( 
 واملصدر املؤّول )أنكم أشركتم ... ( يف حمّل نصب مفعول به عامله ختافون.

)الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )أّي( اسم استفهام مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )الفريقني( مضاف إليه جمرور 
وعالمة اجلّر الياء )أحّق( خرب مرفوع )باألمن( جاّر وجمرور متعّلق بأحّق )إن( حرف شرط جازم )كنتم( 

( مضارع ضمري اسم كان )تعلمونفعل ماض ناقص مبّن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط ... )ومت( 
 مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

ان ا فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ }وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َواَل خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاَّللَِّ َما ملَْ يـُنَـّزِْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَ 
 ْم تـَْعَلُموَن {بِاأْلَْمِن ِإْن ُكْنتُ 

نام، وهي ال } وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم { يعن األصيف بياهنا إمجاال  ما نصه:–رمحه هللا  -قال البغوي-
ْلطَان ا { تبصر وال تسمع وال تضر وال تنفع، } َوال خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاَّللَِّ َما ملَْ يـُنَـّزِْل بِِه َعَلْيُكْم سُ 

حجة وبرهانا، وهو القاهر القادر على كل شيء، } فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ { أوىل، } بِاألْمِن { أنا وأهل 
 (441) {.اهـدين أم أنتم؟ } ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ 

{  اأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ َفَأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ بِ  يف بيانه قوله تعايل } -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-
}فأي الفريقني أحّق باألمن{،  يقول: أنا أحق باألمن من عاقبة عباديت ريّب خملص ا له  فقال ما نصه:

أصنام ا مل  العبادة، حنيف ا له دين، بريئ ا من عبادة األوثان واألصنام، أم أنتم الذين تعبدون من دون هللا

                                           
 ( .81يف اآلية السابقة )- 437
 أو نكرة موصوفة ... واجلملة بعده نعت له. - 438
 .-نعت تقّدم على املنعوت -أو متعّلق مبحذوف حال من سلطان - 439
 (  124/ 3الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -441
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جيعل هللا لكم بعبادتكم إياها برهان ا وال حجة }إن كنتم تعلمون{، يقول: إن كنتم تعلمون صدق ما 
 (441).اهـأقول، وحقيقة ما أحتجُّ به عليكم، فقولوا وأخربوين: أيُّ الفريقني أحق باألمن؟

 ({82هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ) }الَِّذيَن َآَمُنوا ومََلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئكَ  
 (442إعراب مفردات اآلية )

، )آمنوا( فعل ماض مبّن على الضّم.. والواو فاعل )الواو( عاطفة « 443»)الذين( اسم موصول مبتدأ 
)مل( حرف نفي وجزم وقلب )يلبسوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )أميان( 

وجمرور متعّلق ب )يلبسوا( ، )أوالء( اسم  منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )بظلم( جارّ مفعول به 
إشارة مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )الالم( حرف جّر و )هم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق مبحذوف خرب مقّدم 

رب مرفوع خ)األمن( مبتدأ مؤّخر مرفوع )الواو( عاطفة )هم( ضمري مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )مهتدون( 
 وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
 }الَِّذيَن َآَمُنوا ومََلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن {

 يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-
 هَلُُم قال هللا تعاىل فاصال بني الفريقني } الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يـَْلِبُسوا { أي: خيلطوا } ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئكَ 

األْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن { األمن من املخاوِف والعذاب والشقاء، واهلدايُة إىل الصراط املستقيم، فإن كانوا مل 
لقا، ال بشرك، وال مبعاص، حصل هلم األمن التام، واهلداية التامة. وإن كانوا مل يلبسوا إمياهنم بظلم مط

يلبسوا إمياهنم بالشرك وحده، ولكنهم يعملون السيئات، حصل هلم أصل اهلداية، وأصل األمن، وإن مل 
 أمن، الحيصل هلم كماهلا. ومفهوم اآلية الكرمية، أن الذين مل حيصل هلم األمران، مل حيصل هلم هداية، و 

 (444) اهـبل حظهم الضالل والشقاء.
وا العبادة هلل أي: هؤالء الذين أخلص بيانا فقال ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا  -وزاد ابن كثري -

 وحده ال شريك، له، ومل يشركوا به شيئا هم اآلمنون يوم القيامة، املهتدون يف الدنيا واآلخرة.

                                           
 ( 13422/  491/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -441
 (7/212دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -442
 -أو قالوا -براهيمأي إ -وف تقديره هم، واجلملة االمسّية يف حمّل نصب مقول القول لفعل حمذوف تقديره قالأو خرب ملبتدأ حمذ - 443

 واجلملة احملذوفة ال حمّل هلا استئنافّية. -أي قوم إبراهيم
 ( 223/  1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -444
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ٍم { قال لبخاري: عن عبد هللا قال: ملا نزلت } وملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُلْ رمحه هللا حديثا أخرجه ا -مث ذكر
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم { ]لقمان:   (442)(.اهـ445[)13أصحابه: وأينا مل يظلم نفسه؟ فنزلت: } ِإنَّ الشِّ

َناَها إبراهيم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمنْ  تـَُنا َآتـَيـْ  ({83 َحِكيٌم َعِليٌم )َنَشاُء ِإنَّ َربَّكَ  }َوتِْلَك ُحجَّ
 (447إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافّية )يت( اسم إشارة مبّن على السكون الظاهر على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حمّل 
، و )نا( ضمري « 448»رفع مبتدأ و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )حّجة( خرب املبتدأ مرفوع 

مضاف إليه )آتينا( فعل ماض مبّن على السكون.. و )نا( ضمري فاعل و )ها( ضمري مفعول به أّول 
)إبراهيم( مفعول به ثان منصوب وهو ممتنع من التنوين للعلمّية والعجمة )على قوم( جاّر وجمرور متعّلق 

ل فوع، والفاعو )اهلاء( ضمري مضاف إليه )نرفع( مضارع مر « 449»مبحذوف حال أي حّجة على قومه 
ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )درجات( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )نرفع( ، )من( اسم موصول 
مبّن يف حمّل نصب مفعول به )نشاء( مثل نرفع )إّن( حرف مشّبه بالفعل )رّب( اسم إّن منصوب و 

 )الكاف( مضاف إليه )حكيم( خرب مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.
 والتفسري روائع البيان

َناَها إبراهيم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم { تـَُنا َآتـَيـْ  }َوتِْلَك ُحجَّ
  يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال القرطيب-

قوله تعاىل: }وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم{ تلك إشارة إىل مجيع احتجاجاته حىت خاصمهم وغلبهم 
باحلجة. وقال جماهد: هي قول:} الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم{. وقيل: حجته عليهم أهنم ملا قالوا 

 الصغري والكبري ها إذ سويتم بنيله: أما ختاف أن ختبلك آهلتنا لسبك إياها؟ قال هلم: أفال ختافون أنتم من
اإلمامة و يف العبادة والتعظيم، فيغضب الكبري فيخبلكم؟. }نرفع درجات من نشاء{ أي بالعلم والفهم 

 (451)اهـوامللك.
ات } نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء { كما رفعنا درج يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا -وأضاف السعدي-

امل لدنيا واآلخرة، فإن العلم يرفع هللا به صاحبه فوق العباد درجات. خصوصا الععليه السالم يف ا إبراهيم
                                           

 بَاب َما َجاَء يف اْلُمَتَأوِِّلنيَ  -(2424 أخرجه البخاري )برقم/ - 445
 ( 3/294الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -442
 (7/218دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -447
 .-أو عطف بيان منه -أو بدل من اسم اإلشارة تبعه يف الرفع - 448
 مل يتعّلق اجلاّر حبال من )حّجتنا( املذكور ألن بينه وبني اجلاّر فاصل أجنيّب هو مجلة آتيناها. - 449
 (  31/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--451
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 العامل املعلم، فإنه جيعله هللا إماما للناس، حبسب حاله ترمق أفعاله، وتقتفى آثاره، ويستضاء بنوره، وميشى
 بعلمه يف ظلمة دجيوره.

 َحِكيٌم َعِليٌم { فال الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت { } ِإنَّ َربَّكَ قال تعاىل } يـَْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَ 
 (451) اهـيضع العلم واحلكمة، إال يف احملل الالئق هبا، وهو أعلم بذلك احملل، ومبا ينبغي له.

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكالًّ َهَديـَْنا َونُوح ا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل  ِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوِمْن ُذرِّيَّتِ }َوَوَهبـْ
 ({84َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي )

 (452إعراب مفردات اآلية )
، )الالم( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق بفعل « 453»)الواو( استئنافّية )وهبنا( مثل آتينا 

)إسحاق( مفعول به منصوب ومنع من التنوين للعلمّية والعجمة )الواو( عاطفة )يعقوب( معطوف وهبنا 
، )الواو( عاطفة « 454»على إسحاق منصوب مثله )كاّل( مفعول به مقّدم منصوب )هدينا( مثل آتينا 

  )نوحا( مفعول به مقّدم
ا( يف حمّل جّر متعّلق ب )هدين ، )من( حرف جّر )قبل( اسم مبّن على الضمّ « 455»)هدينا( مثل آتينا 

، )الواو( عاطفة )من ذريّة( جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف حال من داود ومن عطف عليه و )اهلاء( ضمري 
، )الواو( عاطفة يف املواضع اخلمسة « 452»مضاف إليه )داود( معطوف على )نوحا( منصوب مثله 
رتاضّية )الواو( اع -أو معطوفة على داود -مثله )سليمان، ... هارون( أمساء معطوفة على )نوحا( منصوبة

)ذا( اسم إشارة مبّن يف حمّل جّر متعّلق مبحذوف مفعول مطلق، أي جنزي « 457»)الكاف( حرف جّر 
احملسنني جزاء كذلك، و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب، )جنزي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة 

النصب   مسترت تقديره حنن للتعظيم )احملسنني( مفعول به منصوب وعالمةاملقّدرة على الياء، والفاعل ضمري
 الياء.

 روائع البيان والتفسري

                                           
 (  223/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري -451
 (7/219دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -452
 ( .83يف اآلية السابقة ) - 453
 ( .83ية السابقة )يف اآل - 454
 ( .83يف اآلية السابقة ) - 455
 أو مفعول به لفعل حمذوف تقديره )هدينا( ، والعطف يصبح من عطف اجلمل. - 452
 أو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته.- 457
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َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكالًّ َهَديـَْنا َونُوح ا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَليْ  اَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف مَ }َوَوَهبـْ
 َوَهاُروَن وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي {َوُموَسى 

الم، وذكر ملا ذكر هللا تعاىل عبده وخليله، إبراهيم عليه الس يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
ما َمنَّ هللا عليه به، من العلم والدعوة، والصرب، ذكر ما أكرمه هللا به من الذرية الصاحلة، والنسل الطيب. 

 جعل صفوة اخللق من نسله، وأعظم هبذه املنقبة والكرامة اجلسيمة، اليت ال يدرك هلا نظري فقال: وأن هللا
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب { ابنه الذي هو إسرائيل، أبو الشعب الذي فضله هللا على العاملني.  } َوَوَهبـْ

 } ُكال { منهما } َهَديـَْنا { الصراط املستقيم، يف علمه وعمله.
} َونُوح ا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل { وهدايته من أنواع  اهلدايات اخلاصة اليت مل حتصل إال ألفراد من العامل؛ وهم 

 أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم.
} َوِمْن ُذرِّيَِّتِه { حيتمل أن الضمري عائد إىل نوح، ألنه أقرب مذكور، وألن هللا ذكر مع من ذكر لوطا، 

 نوح، ال من ذرية إبراهيم ألنه ابن أخيه. وهو من ذرية
 -ن من ذريتهوإن مل يك-وحيتمل أن الضمري يعود إىل إبراهيم ألن السياق يف مدحه والثناء عليه، ولوط 

 فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة اخلليل وفضيلته بذلك، أبلغ من كونه جمرد ابن له.
} َداُوَد َوُسَلْيَماَن { بن داود } َوأَيُّوَب َويُوُسَف { بن يعقوب. } َوُموَسى َوَهاُروَن { ابن عمران، } 
وََكَذِلَك { كما أصلحنا ذرية إبراهيم اخلليل، ألنه أحسن يف عبادة ربه، وأحسن يف نفع اخللق } جَنْزِي 

 (458) رية الصاحلة، حبسب إحساهنم.اهـاْلُمْحِسِننَي { بأن جنعل هلم من الثناء الصدق، والذ
طََعن يف  خيرب تعاىل أنه وهب إلبراهيم إسحاق، بعد أن يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا-وزاد ابن كثري-

السن، وأيس هو وامرأته "سارة" من الولد، فجاءته املالئكة وهم ذاهبون إىل قوم لوط، فبشرومها بإسحاق، 
ا ِإنَّ َهذَ فتعجبت املرأة من ذلك، وقالت:  ا َلَشْيٌء } قَاَلْت يَا َويـَْلىَت أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيخ 

يدٌ  ، 72جمَِيٌد { ]هود:  َعِجيٌب * قَاُلوا أَتـَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اَّللَِّ َرمْحَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت ِإنَُّه محَِ
احلِِنَي وجوده بنبوته، وبأن له نسال وَعِقبا، كما قال: } َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّ [، وبشروه مع 73

[، وهذا أكمل يف البشارة، وأعظم يف النعمة، وقال: } فـََبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء 112{ ]الصافات: 
املولود ولد يف حياتكما، فتقر أعينكما به كما قرت  [ أي: ويولد هلذا71ِإْسَحاَق يـَْعُقوَب { ]هود: 

بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب، وملا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه ال 
يـَْعقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم "يعقوب"، الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا 

يه السالم، حني اعتزل قومه وتركهم، ونزح عنهم وهاجر من بالدهم ذاهبا إىل عبادة جمازاة إلبراهيم، عل
هللا يف األرض، فعوضه هللا، َعزَّ وجل، عن قومه وعشريته بأوالد صاحلني من صلبه على دينه، لتقر هبم 

                                           
 (  223/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -458
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ا اْعتَـَزهَلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوهَ  َنا َلُه ِإسْ عينه، كما قال تعاىل:} فـََلمَّ َحاَق َويـَْعُقوَب وَُكال َجَعْلَنا نَِبيًّا بـْ
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكال َهَديـَْنا {49{ ]مرمي:   [، وقال هاهنا: } َوَوَهبـْ

وقوله: } َونُوح ا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل { أي: من قبله، هديناه كما هديناه، ووهبنا له ذرية صاحلة، وكل منهما 
وهم -صية عظيمة، أما نوح، عليه السالم، فإن هللا تعاىل ملا أغرق أهل األرض إال من آمن به له خصو 

اهيم، جعل هللا ذريته هم الباقني، فالناس كلهم من ذرية نوح، وكذلك اخلليل إبر -الذين صحبوه يف السفينة 
َنا يف ُذرِّيَِّتِه النُّبـُوََّة اىل: } َوَجَعلْ عليه السالم، مل يبعث هللا، َعزَّ وجل، بعده نبيا إال من ذريته، كما قال تع

ا َوِإبـْرَاِهيَم َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِهمَ 27َواْلِكَتاَب { اآلية ]العنكبوت:  ا النُّبـُوََّة [، وقال تعاىل: } َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوح 
ْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوممَّْن َم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي مِ [، وقال تعاىل: } أُولَِئَك الَِّذيَن أَنـْعَ 22َواْلِكَتاَب { ]احلديد: 

َلى َعَلْيِهْم آيَ  َنا ِإَذا تـُتـْ ا امَحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة إبراهيم َوِإْسرَائِيَل َوممَّْن َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ ُت الرَّمْحَِن َخرُّوا ُسجَّد 
 [.58َوبُِكيًّا { ]مرمي: 

وقوله يف هذه اآلية الكرمية: } َوِمْن ُذرِّيَِّتِه { أي: وهدينا من ذريته } َداُوَد َوُسَلْيَماَن { اآلية، وعود 
 الضمري إىل "نوح"؛ ألنه أقرب املذكورين، ظاهر. وهو اختيار ابن جرير، وال إشكال عليه. وعوده

على ذلك "لوط"، فإنه ليس من  إىل "إبراهيم"؛ ألنه الذي سبق الكالم من أجله حسن، لكن يشكل
ذرية "إبراهيم"، بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم إال أن يقال: إنه دخل يف الذرية تغليب ا، كما يف 

ْعُبُد ِإهَلََك ا نَـ و قوله تعاىل: } أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداءَ ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَالُ 
ا َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن { ]البقرة:  [، فإمساعيل عمه، 133َوإَِلَه آبَاِئَك إبراهيم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهَل ا َواِحد 

 ودخل يف آبائه تغليبا.
[ فدخل إبليس 31، 31 وكما قال يف قوله: } َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن * ِإال ِإْبِليَس { ]احلجر:

يف أمر املالئكة بالسجود، وذم على املخالفة؛ ألنه كان قد تشبه هبم، فعومل معاملتهم، ودخل معهم 
 النار واملالئكة من النور.اهـتغليبا، وكان من اجلن وطبيعتهم 

ا ح  :}وكذلك جنزي احملسنني{ ، يقول تعاىل ذكره: جزينا نو  -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي -
بصربه على ما امتحن به فينا، بأن هديناه فوفقناه إلصابة احلق الذي خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا 

ذريته من بعده من ذكر تعاىل ذكره من أنبيائه ملثل الذي هديناه له. وكما وهنينا من قومه، وهدينا من 
 (459اهـ)ن.حمسباإلحسان كل  جزينا هؤالء حبسن طاعتهم إيانا وصربهم على احملن فينا، كذلك جنزي

 ({85}َوزََكرِيَّا َوحَيْىَي َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاحلِِنَي ) 
 (421إعراب مفردات اآلية )

                                           
 (  13514 / 518/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -459
 (7/211دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -421
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منصوبة )كل( « 421»)الواو( عاطفة يف املواضع األربعة )زكريا ... إلياس( أمساء معطوفة على داود 
 متعلق مبحذوف خرب، وعالمة اجلر الياء. ، )من الصاحلني( جار وجمرور« 422»مبتدأ مرفوع 

 « .423»يف حمّل نصب حال من األمساء املتقدمة « كّل من الصاحلني»مجلة 
 روائع البيان والتفسري

 }َوزََكرِيَّا َوحَيْىَي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاحلِِنَي {
هؤالء  { } َوزََكرِيَّا َوحَيْىَي { ابنه } َوِعيَسى { ابن مرمي. } َوإِْلَياَس ُكلٌّ  ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-

 (424) } ِمَن الصَّاحلِِنَي { يف أخالقهم وأعماهلم وعلومهم، بل هم سادة الصاحلني وقادهتم وأئمتهم.اهـ
يه السالم، يف ذرية علويف ذكر "عيسى"،  ما خمتصره: -رمحه هللا -بيانا  فقال-رمحه هللا-ابن كثري وزاد-

"إبراهيم" أو "نوح"، على القول اآلخر داللة على دخول ولد البنات يف ذرية الرجال؛ ألن "عيسى"، عليه 
 السالم، إمنا ينسب إىل "إبراهيم"، عليه السالم، بأمه "مرمي" عليها السالم، فإنه ال أب له.

ن رسول يضا، ملا ثبت يف صحيح البخاري، أ:وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيه أ-رمحه هللا -مث قال
(: "إن ابن هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني 425هللا صلى هللا عليه وسلم قال للحسن بن علي)

 ( فسماه ابنا، فدل على دخوله يف األبناء.422فئتني عظيمتني من املسلمني" )
 (427)وقال آخرون: هذا جتوز. اهـ

 ({ 82}َوِإمْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُوط ا وَُكالًّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي ) 

                                           
 (84يف اآلية السابقة ) - 421
 (84يف اآلية السابقة ) - 422
 أو ال حمّل هلا استئناف بياين. - 423
 (  223/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -424
ة الب بن عبد املطلب بن هاشم، أبو حممد سيد شباب أهل اجلنة، ورحياناحلسن بن علي بن أيب طالب احلسن بن علي بن أيب ط - 425

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والسيد املصلح به بني األمة، وسبط من األسباط مساه النيب صلى هللا عليه وسلم حسنا، شبيه رسول هللا 
ختم يف كساء، وابن سيدة النساء، كان خيضب بالسواد، يتصلى هللا عليه وسلم وحبيبه، سليل اهلدى وحليف أهل التقى، وخامس أهل ال

يساره وله مجة، ولد بعد أحد بسنة، وقيل: بسنتني، وتويف وهو ابن مثان ومخسني سنة، سنة مثان ومخسني باملدينة، فقدم احلسني بن سعيد 
حجة ماشيا، وقاسم  يل: تسع وأربعني، حج عشرينبن العاص، فصلى عليه، وهو هبا أمري، وقيل: سنة مثان وأربعني، وقيل: أربع وأربعني، وق

أليب نعيم  نقال  من معرفة الصحابة-وأخرين ماله ربه عز وجل ثالث مرات، وخرج من ماله مرتني، روى عنه عائشة، وأبو هريرة، والشعيب،
 (2/254خمتصرا  )

ُ َعلَ  -(2515 أخرجه البخاري )برقم/ - 422 ُ َعنـُْهمَ بَاب قـَْوِل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ا اْبِن َهَذا َسيِّدٌ ْيِه َوَسلََّم لِْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
 ( 3/298الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -427
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 (428إعراب مفردات اآلية )
صوبة )كاّل( من -أو داود -)الواو( عاطفة يف املواضع األربعة )إمساعيل ... لوطا( أمساء معطوفة على زكريا

مبن على السكون.. و )نا( فاعل )على العاملني( جار مفعول به مقدم منصوب )فّضلنا( فعل ماض 
 وجمرور متعّلق ب )فضلنا( ، وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري
 }َوِإمْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُوط ا وَُكالًّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي { 

و أفضل ِإمْسَاِعيَل { بن إبراهيم أبو الشعب الذي ه} وَ  يف بياهنا إمجاال  ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي
الشعوب، وهو الشعب العريب، ووالد سيد ولد آدم، حممد صلى هللا عليه وسلم. } َواْلَيَسَع َويُوُنَس { بن 

 نيَ مىت } َوُلوط ا { بن هاران، أخي إبراهيم. } وَُكال { من هؤالء األنبياء واملرسلني } َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلمِ 
َع الَِّذيَن وهي اليت ذكرها هللا بقوله: } َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك مَ  -{ ألن درجات الفضائل أربع 

دِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحلِِنَي { فهؤالء من الدرجة العليا، بل هم أفضل  أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ
 (429) ال شك.اهـنبأهم بالرسل على اإلطالق، فالرسل الذين قصهم هللا كتابه، أفضل ممن مل يقص علينا 

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم )  ({87}َوِمْن َآبَائِِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتبَـيـْ
 (471إعراب مفردات اآلية )

آباء( جار وجمرور متعلق ب )فّضلنا( أو ب )هدينا( ، ومن للتبعيض و )هم( ضمري )الواو( عاطفة )من 
يف حمّل جر مضاف إليه )الواو( عاطفة )ذرّياهتم( معطوف على آبائهم يعرب مثله وكذلك )إخواهنم( ، 
 )الواو( عاطفة )اجتبينا( مثل فضلنا و )هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )هديناهم( مثل اجتبيناهم

 )إىل صراط( جار وجمرور متعلق ب )هدينا( ، )مستقيم( نعت لصراط جمرور مثله.
 روائع البيان والتفسري

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم {  }َوِمْن َآبَائِِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتبَـيـْ
ْم } َوِمْن آبَائِِهْم { أي: آباء هؤالء املذكورين } َوُذرِّيَّاهِتِْم َوِإْخَواهنِِ  ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

َناُهْم { أي: اخرتناهم } َوَهَديـَْناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط  { أي: وهدينا من آباء هؤالء وذرياهتم وإخواهنم. } َواْجَتبَـيـْ
 (471) ُمْسَتِقيٍم { .اهـ

                                           
 (7/211دمشق) –اإلميان  هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -428
 (  223/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -429
 (7/211دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -471
 (  223/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  - الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري -471
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نا وبالغ }واجتبيناهم{، يقول: واخرتناهم لدين بياهنا ما نصه: يف -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-
رسالتنا إىل من أرسلناهم إليه، كالذي اخرتنا ممن مسَّينا. يقال منه: "اجتىب فالن لنفسه كذا"، إذا اختاره 

 واصطفاه" جيتبيه اجتباء"
ن هللا ، وذلك دي}وهديناهم إىل صراط مستقيم{، يقول: وسّددناهم فأرشدناهم إىل طريق غري معوجّ 

 (472)اهـالذي ال ِعَوج فيه، وهو اإلسالم الذي ارتضاه هللا ربُّنا ألنبيائه، وأمر به عباده.
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن )   ({88}َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعنـْ

 (473إعراب مفردات اآلية )
« 474»)ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )هدى( خرب مرفوع 

وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف )هللا( مضاف إليه جمرور )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع 
 حمّل جر اء( ضمري يفالضمة املقدرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا )الباء( حرف جر و )اهل

متعلق ب )يهدي( ، )من( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )يشاء( مضارع مرفوع، والفاعل 
، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه. « 475»هو )من عباد( جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من املوصول 

م( ... والواو فاعل )الال )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )أشركوا( فعل ماض مبن على الضم
واقعة يف جواب لو )حبط( فعل ماض )عن( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )حبط( 

، )كانوا( فعل ماض ناقص مبن على الضم « 472»بتضمينه معىن أزيل أو أنزل )ما( حرف مصدري 
 ملؤّول )ما كانوا يعملون( يف... والواو ضمري اسم كان )يعملون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل. واملصدر ا

 حمّل رفع فاعل حبط.
 روائع البيان والتفسري

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن {  }َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعنـْ
} َذِلَك { اهلدى املذكور } ُهَدى اَّللَِّ { الذي ال هدى إال هداه. يف بياهنا:-رمحه هللا -قال السعدي-

} يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه { فاطلبوا منه اهلدى فإنه إن مل يهدكم فال هادي لكم غريه، وممن شاء 
ُهمْ  انُوا يـَْعَمُلوَن { فإن َما كَ  هدايته هؤالء املذكورون. } َوَلْو َأْشرَُكوا { على الفرض والتقدير } حَلَِبَط َعنـْ

                                           
 (  13515/  512/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -472
 (7/212دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372د الرحيم صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عب-473
 أو بدل من اسم اإلشارة، واخلرب مجلة يهدي - 474
 أو من عائده املقّدر أي: يشاء هدايته من عباده- 475
 أو اسم موصول فاعل حبط والعائد حمذوف أي: ما كانوا يعملونه.- 472
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 -حاشاهمو -الشرك حمبط للعمل، موجب للخلود يف النار. فإذا كان هؤالء الصفوة األخيار، لو أشركوا 
 (477) حلبطت أعماهلم فغريهم أوىل.اهـ

اِدِه { أي: إمنا } َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَ يف بياهنا فقال: -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن { تشديد ألمر  حصل هلم ذلك بتوفيق هللا وهدايته إياهم، } َوَلْو َأْشرَُكوا حلََِبَط َعنـْ

ِئْن الشرك، وتغليظ لشأنه، وتعظيم ملالبسته، كما قال تعاىل } َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَ 
[، وهذا شرط، والشرط ال يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعاىل 25لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك { اآلية ]الزمر: ْكَت َأْشَر 

 [، وكقوله } َلْو أََرْدنَا َأْن نـَتَِّخَذ هَلْو ا الختََّْذنَاهُ 81} ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّمْحَِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّل اْلَعاِبِديَن { ]الزخرف: 
ا الْصَطَفى ممَّا خَيُْلُق َما يَ 17نَّا ِإْن ُكنَّا فَاِعِلنَي { ]األنبياء: ِمْن َلدُ  ُ َأْن يـَتَِّخَذ َوَلد  َشاُء [ وكقوله } َلْو أَرَاَد اَّللَّ

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر { ]الزمر:   (478)[.اهـ4ُسْبَحانَُه ُهَو اَّللَّ
ْلَنا هبَِ   َناُهُم اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبـُوََّة فَِإْن َيْكُفْر هِبَا َهُؤاَلِء فـََقْد وَكَّ ا قـَْوم ا لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن }أُولَِئَك الَِّذيَن َآتـَيـْ
(89} ) 

 (479إعراب مفردات اآلية )
خرب  سم موصول مبن يف حمّل رفع)أولئك( اسم إشارة مبن على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ )الذين( ا

)آتينا( فعل ماض مبن على السكون.... و )نا( ضمري فاعل و )هم( ضمري مفعول به أول منصوب 
)الكتاب( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة يف املوضعني )احلكم، النبوة( امسان معطوفان على 

 مضارع جمزوم فعل الشرط )الباء( حرفالكتاب منصوبان )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )يكفر( 
جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يكفر( ، )ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع 

علق ب )وّكلنا( مثل األول متحتقيق )وّكلنا( مثل آتينا )هبا(  فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قد( حرف
فعل ماض ناقص جامد مبن على الضم والواو ضمري اسم ليس  ، )قوما( مفعول به منصوب )ليسوا(

)هبا( مثل األول متعلق بكافرين )الباء( حرف جر زائد )كافرين( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ليسوا، 
 وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري
َناُهُم اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم  ْلَنا هِبَا قـَْوم ا لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن  َوالنُّبـُوََّة فَِإْن َيْكُفْر هِبَا َهُؤاَلِء فـََقْد َو }أُولَِئَك الَِّذيَن َآتـَيـْ كَّ

} 

                                           
 (  1/223الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف -477
 ( 3/299الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -478
 (7/213دمشق) –ميان هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإل1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -479
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َناُهُم اْلِكَتاَب َواحلُْ  يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري ْكَم َوالنُّبـُوََّة { وقوله: } أُولَِئَك الَِّذيَن آتـَيـْ
مل رمحة للعباد هبم، ولطفا منا باخلليقة، } فَِإْن َيْكُفْر هِبَا { أي: بالنبوة. وحيت أي: أنعمنا عليهم بذلك

 أن يكون الضمري عائدا على هذه األشياء الثالثة: الكتاب، واحلكم، والنبوة.
َُسيَّب، والضحاك، وقتادة، والسُّدِّي. 

وقوله: } َهؤالِء { يعن: أهل مكة. قاله ابن عباس، وسعيد بن امل
ْلَنا هِبَا قـَْوم ا لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن { أي: إن يكفر هبذه النعم من كفر هبا من قريش وغريهم م}  ن فـََقْد وَكَّ

سائر أهل األرض، من عرب وعجم، ومليني وكتابيني، فقد وكلنا هبا قوما } آَخرِيَن { يعن: املهاجرين 
ون منها ا ِبَكاِفرِيَن { أي: ال جيحدون شيئا منها، وال يردواألنصار وأتباعهم إىل يوم القيامة، } لَْيُسوا هبَِ 

ا، بل يؤمنون جبميعها حمكمها ومتشاهبها، جعلنا هللا منهم مبنه وكرمه وإحسانه.اهـ  (481)حرف ا واحد 
ْلَنا هِبَا قـَْوم ا لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِينَ -رمحه هللا-وزاد القرطيب- {فقال ما خمتصره:يريد  يف بيان قوله تعايل } فـََقْد وَكَّ

األنصار من أهل املدينة واملهاجرين من أهل مكة. وقال قتادة: يعن النبيني الذين قص هللا عز وجل. قال 
النحاس: وهذا القول أشبه باملعىن، ألنه قال بعد:} أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده{. وقال أبو 

 (482)ن من اجلن واإلنس واملالئكة.اهـ(: هم املالئكة. وقيل: هو عام يف كل مؤم481رجاء)
ُ فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدِه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكَرىِ ل  ( {91َعاَلِمنَي )لْ }أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ

 (483إعراب مفردات اآلية )
، )الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )هبدى( « 484»)أولئك الذين هدى هللا( مثل أولئك الذين آتينا 

جار وجمرور متعلق ب )اقتد( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )اقتد( فعل أمر مبن على حذف حر العلة و 
                                           

 ( 3/299الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -481
قال عنه الذهيب يف السري ما خمتصره وبتصرف يسري :اإلمام الكبري، شيخ اإلسالم، عمران بن ملحان  قلت: هو أبو رجاء العطاري - 481

 -صلى هللا عليه وسلم-التميمي، البصري. من كبار املخضرمني، أدرك اجلاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ومل ير النيب 
د أى أبا بكر الصديق. حدث عن: عمر، وعلي، وعمران بن حصني، وعبأورده: أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب )االستيعاب( ،  وقيل: إنه ر 

هللا بن عباس، ومسرة بن جندب، وأيب موسى األشعري ، وتلقن عليه القرآن، مث عرضه على ابن عباس، وهو أسن من ابن عباس ، وكان 
 خريا، تالء لكتاب هللا.

 يته.خيضب رأسه دون حل -فيما قيل  -بطن من َتيم، وكان أبو رجاء وقيل: إن اسم أيب رجاء العطاردي عمران بن تيم، وبنو عطارد: 
 أزيد القال ابن األعرايب: كان أبو رجاء عابدا، كثري الصالة وتالوة القرآن .قال ابن عبد الرب: كان رجال فيه غفلة، وله عبادة، عمر عمرا طوي

 :من مائة وعشرين سنة. ذكر اهليثم بن عدي، عن أيب بكر بن عياش، قال
 ناجتمع يف جنازة أيب رجاء احلسن البصري، والفرزدق. قال ابن عبد الرب  ، وغريه: مات أبو رجاء سنة مخس ومائة، وله أزيد من مائة وعشري

 (4/253نقال  عن  سري أعالم النبالء للذهيب )-سنة. وقال غري واحد من املؤرخني: مات سنة سبع ومائة. وقيل: سنة مثان.
 (  7/35القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -القرآن للقرطيباجلامع ألحكام --482
 (7/214دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -483
 ( .89يف اآلية السابقة )- 484
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، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )قل( فعل أمر والفاعل أنت « 485»)اهلاء( هاء السكت ال حمّل هلا 
اعل ضمري مسترت تقديره أنا و )كم( ضمري مفعول به )على( حرف )ال( نافية )أسأل( مضارع مرفوع، والف

)أجرا(  -نعت تقدم على املنعوت -و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف حال من )أجرا(  جر
مفعول به منصوب )إن( حرف نفي )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )إال( أداة حصر )ذكرى( 

« 482»الضمة املقدرة على األلف )للعاملني( جار وجمرور متعلق بنعت لذكرى خرب مرفوع وعالمة الرفع 
 ، وعالمة اجلر الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُ فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدِه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكَرى لِ   َعاَلِمنَي  {لْ }أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ
  يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا-السعديقال -

خلف  -لكرميأيها الرسول ا-} أُولَِئَك { املذكورون } الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدِه { أي: امش 
هؤالء األنبياء األخيار، واتبع ملتهم وقد امتثل صلى هللا عليه وسلم، فاهتدى هبدي الرسل قبله، ومجع  

فيهم. فاجتمعت لديه فضائل وخصائص، فاق هبا مجيع العاملني، وكان سيد املرسلني، وإمام  كل كمال
املتقني، صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني، وهبذا امللحظ، استدل هبذه من استدل من الصحابة، 

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أفضل الرسل كلهم.
} ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا { أي: ال أطلب منكم مغرما وماال جزاء  } ُقْل { للذين أعرضوا عن دعوتك:

 عن إبالغي إياكم، ودعويت لكم فيكون من أسباب امتناعكم، إن أجري إال على هللا.
} ِإْن ُهَو ِإال ذِْكَرى لِْلَعاَلِمنَي { يتذكرون به ما ينفعهم، فيفعلونه، وما يضرهم، فيذرونه، ويتذكرون به 

فة رهبم بأمسائه وأوصافه. ويتذكرون به األخالق احلميدة، والطرق املوصلة إليها، واألخالق الرذيلة، معر 
والطرق املفضية إليها، فإذا كان ذكرى للعاملني، كان أعظم نعمة أنعم هللا هبا عليهم، فعليهم قبوهلا والشكر 

 (487) عليها.اهـ
ذكره: فبالعمل  }فبهداهم اقتده{، يقول تعاىل خمتصره: يف بياهنا ما-رمحه هللا –وزاد أبو جعفر الطربي -

الذي عملوا، واملنهاج الذي سلكوا، وباهلدى الذي هديناهم، والتوفيق الذي وفقناهم "اقتده"، يا حممد، 
 أي: فاعمل، وخذ به واسلكه، فإنه عمل هلل فيه رض ا، ومنهاٌج من سلكه اهتدى.

 :-رمحه هللا-مث أضاف
                                           

 أو هو ضمري يف حمّل نصب مفعول مطلق ألنه ضمري املصدر أي اقتد االقتداء ...  - 485
 ويف القراءة منهم من يثبتها وقفا ووصال، ومنهم من يثبتها وقفا فقط.

 أو متعلق باملصدر )ذكرى( . - 482
 ( 223/ 1الرسالة)  الناشر : مؤسسة  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -487
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مذهب من تأّول قوله:}فقد وكلنا هبا قوم ا ليسوا هبا بكافرين{، أهنم األنبياء املسمون وهذا التأويل على 
 يف اآليات املتقدمة. وهو القول الذي اخرتناه يف تأويل ذلك.

وأما على تأويل من تأول ذلك: أن القوم الذين وّكلوا هبا هم أهل املدينة  أو: أهنم هم املالئكة  فإهنم 
ّدوا ر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوم ا ليسوا هبا بكافرين{، اعرتاض ا بني الكالمني، مث ر جعلوا قوله:}فإن يكف

قوله:}أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده{، على قوله:}أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم 
 والنبّوة{.

. يقال:"فالن ألخذ هبديهومعىن: "االقتداء" يف كالم العرب، بالرجل: اتباع أثره، وا:-رمحه هللا -مث قال
 (488) اهـ يقدو فالن ا"، إذا حنا حنوه، واتبع أثره،"ِقَدة، وُقدوة وِقدوة وِقْديَة".

 الَِّذي َجاَء بِِه بَ }َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنـَْزَل اْلِكَتا
وا أَنـُْتْم َواَل َآبَاؤُُكْم ُقِل نُور ا َوُهد ى لِلنَّاِس جَتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدونـََها َوخُتُْفوَن َكِثري ا َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ تـَْعَلمُ  ُموَسى

ُ مُثَّ َذْرُهْم يف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن )  ({91اَّللَّ
 (489إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )ما( نافية )قدروا( فعل ماض مبن على الضم ... والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول 
به منصوب )حق( مفعول مطلق نائب عن املصدر، أضيف إىل املصدر، منصوب )قدر( مضاف إليه و 

قالوا( مثل وا( ، ))إذ( ظرف للزمن املاضي مبن يف حمّل نصب متعلق ب )قدر )اهلاء( ضمري مضاف إليه 
قدروا )ما( مثل األول )أنزل( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على بشر( جار وجمرور متعلق 
ب )أنزل( ، )من( حرف جر زائد )شيء( جمرور لفظا منصوب حمال مفعول به )قل( فعل أمر، والفاعل 

اعل هو تدأ )أنزل( مثل األول والفضمري مسترت تقديره أنت )من( اسم استفهام مبن يف حمّل رفع مب
)الكتاب( مفعول به منصوب )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل نصب نعت للكتاب )جاء( مثل أنزل 
)الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )جاء( ، )موسى( فاعل مرفوع وعالمة الرفع 

 اجملرور يف )به( ، )هدى( معطوف على )نورا(الضمة املقدرة على األلف )نورا( حال منصوبة من الضمري 
بالواو منصوب وعالمة النصب الفتحة املقدرة على األلف )للناس( جار وجمرور متعلق مبحذوف نعت 
هلدى، )جتعلون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )اهلاء( ضمري مفعول به )قراطيس( مفعول به ثان منصوب 

 ري مفعول به )الواو( عاطفة )ختفون( مثل جتعلون )كثريا(، )تبدون( مثل جتعلون و )هاء( ضم« 491»
 مفعول به منصوب )الواو( حالية )علمتم( فعل ماض مبن للمجهول مبن على السكون ...

                                           
 ( 13531/  519/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -488
 (7/212دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -489
 أو منصوب على نزع اخلافض أي يف قراطيس فيتعلق بالفعل. - 491
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، )مل( حرف نفي « 491»و )مت( ضمري نائب فاعل )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به 
حذف النون ... والواو فاعل )أنتم( ضمري منفصل مبن  اجلزم وجزم وقلب )تعلموا( مضارع جمزوم وعالمة

يف حمّل رفع توكيد لضمري الفاعل يف )تعلموا( ، )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )آباء( معطوف 
على ضمري الفاعل يف )تعلموا( مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه )قل( مثل األول )هللا( لفظ اجلاللة 

واخلرب حمذوف تقديره أنزل الكتاب. )مث( حرف عطف )ذر( مثل قل و )هم( ، « 492»مبتدأ مرفوع 
، و )هم( ضمري مضاف إليه « 493»ضمري مفعول به )يف خوض( جار وجمرور متعلق ب )ذرهم( 

 )يلعبون( مثل جتعلون.
 روائع البيان والتفسري

اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء بِِه  َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنـَْزلَ  }َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ 
 ُموَسى نُور ا َوُهد ى لِلنَّاِس{  

 هذا تشنيع على من نفى الرسالة، من اليهود واملشركني وزعم أن هللا يف بياهنا:-رمحه هللا -قال السعدي-
 حق قدره، وال عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا، فما قدر هللا

يف حكمته، وزعم أنه يرتك عباده مهال ال يأمرهم وال ينهاهم، ونفي ألعظم منة، امنت هللا هبا على عباده، 
وهي الرسالة، اليت ال طريق للعباد إىل نيل السعادة، والكرامة، والفالح، إال هبا، فأي قدح يف هللا أعظم 

 (494) من هذا؟".اهـ
َشْيٍء { واليهود  } قَاُلوا َما أَنزَل اَّللَُّ َعَلى َبَشٍر ِمنْ  ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري يف بياهنا-

كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر،  -والعرب قاطبة -ال ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش 
ِر اكما قال تعاىل: } َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجب ا َأْن أَْوَحيْـ  ُهْم َأْن أَْنِذِر النَّاَس َوَبشِّ لَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ هَلُْم َنا ِإىَل َرُجٍل ِمنـْ

[، وقال تعاىل: } َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اهْلَُدى ِإال َأْن 2َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهبِِّْم{ ]يونس: 
ُ َبَشر ا َرسُ  ا وال * ُقْل َلْو َكاَن يف األْرِض َمالِئَكةٌ مَيُْشوَن ُمْطَمِئنِّنَي لَنزْلنَ قَاُلوا أَبـََعَث اَّللَّ ا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلك 

[، وقال هاهنا: } َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنزَل اَّللَُّ َعَلى َبَشٍر 95، 94َرُسوال { ]اإلسراء: 
 قال هللا تعاىل: } ُقْل َمْن أَنزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى نُور ا َوُهد ى لِلنَّاِس { ؟ أي: قلِمْن َشْيٍء { 

يا حممد هلؤالء املنكرين إلنزال شيء من الكتب من عند هللا، يف جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية 

                                           
 أو نكرة موصوفة ... واجلملة بعده يف حمّل نصب نعت له.- 491
 أو فاعل لفعل حمذوف تقديره أنزل.- 492
أو متعلق ب )يلعبون( ، أو متعلق مبحذوف حال من مفعول ذرهم أي: ذرهم عابثني يف خوضهم ... وحينئذ تصبح مجلة يلعبون  - 493

 حاال مؤّكدة ملضمون ما قبلها.
 (  224/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -494
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أن هللا قد -وكل أحد -وَسى { يعن: التوراة اليت قد علمتم موجبة: } َمْن أَنزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه مُ 
أنزهلا على موسى بن عمران نور ا وهدى للناس، أي: ليستضاء هبا يف كشف املشكالت، ويهتدى هبا من 

 (495)ظلم الشبهات.اهـ
ُ مُثَّ َذْرُهْم يف َخْوِضِهْم  وا} جَتَْعُلونَهُ قـَرَاِطيَس تـُْبُدونـََها َوخُتُْفوَن َكِثري ا َوُعلِّْمُتْم َما مَلْ تـَْعَلمُ  أَنـُْتْم َواَل َآبَاؤُُكْم ُقِل اَّللَّ

 يـَْلَعُبوَن {
 يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا -قال البغوي-
تبا مقطعة تبدوهنا، أي: تبدون ما عنه دفاتر وك} جَتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدونـََها َوخُتُْفوَن َكِثري ا { أي: تكتبون  

 :-رمحه هللا -وختفون كثريا من نعت حممد صلى هللا عليه وسلم وآية الرجم. مث قال حتبون
وقوله } َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ تـَْعَلُموا { ]األكثرون على أهنا خطاب لليهود، يقول: ُعلِّمتم على لسان حممد 

ه حممد صلى هلم علم ما جاء ب صلى هللا عليه وسلم ما مل تعلموا} أَنـُْتْم َوال آبَاؤُُكْم { قال احلسن: جعل
 هللا عليه وسلم فضيعوه ومل ينتفعوا به.

 وقال جماهد: هذا خطاب للمسلمني يذّكرهم النعمة فيما عّلمهم على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم.
} ُقِل اَّللَُّ { هذا راجع إىل قوله } ُقْل َمْن أَنـَْزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى { فإن أجابوك وإال فقل 

 (492) أنت: هللا، أي: قل أنزله هللا، } مُثَّ َذْرُهْم يف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن {.اهـ
قول لنبيه هم يف خوضهم يلعبون{، فإنه يما نصه: وأما قوله:}مث ذر  -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-

حممد صلى هللا عليه وسلم: مث َذْر هؤالء املشركني العادلني برهبم األوثان واألصنام،  بعد احتجاجك عليهم 
يف قيلهم:}ما أنزل هللا على بشر من شيء{، بقولك:}من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور ا وهدى 

 أنزله: هللا الذي أنزل عليك كتابه }يف خوضهم{، يعن: فيما خيوضونللناس{، وإجابتك ذلك بأن الذي 
 فيه من باطلهم وكفرهم باهلل وآياته }يلعبون{، يقول: يستهزئون ويسخرون.

وهذا من هللا وعيد هلؤالء املشركني وهتدُّد هلم: يقول هللا جل ثناؤه: مث دعهم العبني، يا حممد. فإين من 
هم بآيايت باملرصاد، وأذيقهم بأسي، وأحّل هبم إن َتادوا يف َغيِّهم َسَخطي. وراء ما هم فيه من استهزائ

 (497)اهـ
ِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاآْلَِخرَِة }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بـَنْيَ يََدْيِه َولِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا َوالَّ  

 ({92َوُهْم َعَلى َصاَلهِتِْم حُيَاِفظُوَن )يـُْؤِمُنوَن بِِه 

                                           
 ( 3/311الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -قرآن العظيم البن كثريتفسري ال -495
 (  3/127الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -492
 (  13549 / 529/  11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -497
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 (498إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )كتاب( خرب مرفوع )أنزلنا( 

( ضمري فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )مبارك( نعت لكتاب فعل ماض مبن على السكون ... و )نا
لكتاب مرفوع )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل جر مضاف إليه )بني( ظرف مرفوع )مصدق( نعت آخر 

الصلة )يدي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء و )اهلاء( ضمري  مكان منصوب متعلق مبحذوف
( الم التعليل )تنذر( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل مضاف إليه. )الواو( عاطفة )الالم

ضمري مسترت تقديره أنت )أم( مفعول به منصوب )القرى( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة 
 على األلف.

مصدر  ىواملصدر املؤول )أن تنذر( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )أنزلنا( ، وهذا املصدر اجملرور معطوف عل
 مقّدر أي أنزلناه لإلميان به ولتنذر ...

)الواو( عاطفة )من( اسم موصول مبن معطوف على أّم يف حمّل نصب )حول( ظرف مكان منصوب 
« 499»متعلق مبحذوف صلة )من( . )الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ 

جار وجمرور متعلق ب )يؤمنون( األول )يؤمنون( مثل  )يؤمنون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )باآلخرة(
، )الواو( حالية « 511»األول )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يؤمنون( الثاين 

)هم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )على صالة( جار وجمرور متعلق ب )حيافظون( ، و )هم( 
 يؤمنون.ضمري مضاف إليه )حيافظون( مثل 

 روائع البيان والتفسري
الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاآْلَِخَرِة وَ  }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بـَنْيَ يََدْيه َولِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا

 يـُْؤِمُنوَن بِِه َوُهْم َعَلى َصاَلهِتِْم حُيَاِفظُوَنِ { 
ن: القرآن } وقوله: } َوَهَذا ِكَتاٌب { يع يف تفسريه لآلية إمجاال  ما نصه:-رمحه هللا –ثري قال ابن ك-

لعرب، ا أَنزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بـَنْيَ يََدْيِه َولِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى { يعن: مكة } َوَمْن َحْوهَلَا { من أحياء
م، كما قال يف اآلية األخرى: } ُقْل يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإيّنِ َرُسوُل ومن سائر طوائف بن آدم من عرب وعج

يع ا { ]األعراف:  [، وقال } َوَمْن 19[، وقال } ألْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بـََلَغ { ]األنعام: 158اَّللَِّ إِلَْيُكْم مجَِ
 ل } تـََباَرَك الَِّذي نزَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكونَ [، وقا17َيْكُفْر بِِه ِمَن األْحزَاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدُه { ]هود: 

يِّنَي أََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا فـَقَ 1لِْلَعاَلِمنَي نَِذير ا { ]الفرقان:  ِد [، وقال } َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألمِّ
                                           

 (7/218دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372ظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : ان-498
 أو يف حمّل نصب معطوف على أم أي ولتنذر الذين يؤمنون ... وحينئذ تكون مجلة يؤمنون الثانية حاال من املوصول.- 499
 ن اخلرب من لفظ املبتدأ.ذكر اجلار واجملرور هذا واجب أل- 511
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َا َعَلْيَك الْ  [، وثبت يف الصحيحني أن 21َبالُغ َواَّللَُّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد { ]آل عمران: اْهَتَدْوا َوِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أْعِطيُت مخس ا مل يـُْعَطُهّن أحد من األنبياء قبلي" وذكر منهن: "وكان 

 بِِه يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة يـُْؤِمُنونَ ( ؛ وهلذا قال: } َوالَِّذيَن 511النيب يبعث إىل قومه، وبعثت إىل الناس عامة" )
{ أي: كل من آمن باهلل واليوم اآلخر آمن هبذا الكتاب املبارك الذي أنزلناه إليك يا حممد، وهو القرآن، 

 (512) هـا} َوُهْم َعَلى َصالهِتِْم حُيَاِفظُوَن { أي: يقومون مبا افرتض عليهم، من أداء الصلوات يف أوقاهتا.
ُهْم َعَلى َصالهِتِْم } َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة يـُْؤِمُنوَن بِِه وَ فر الطربي يف بيان قوله تعايل وزاد أبو جع -

 ما نصه:-رمحه هللا -حُيَاِفظُوَن  { فقال
يقول تعاىل ذكره: ومن كان يؤمن بقيام الساعة واملعاِد يف اآلخرة إىل هللا، ويصدِّق بالثواب والعقاب، فإنه 

ذا الكتاب الذي أنزلناه إليك، يا حممد، ويصدق به، ويقّر بأن هللا أنزله، وحيافظ على الصلوات يؤمن هب
املكتوبات اليت أمَره هللا بإقامتها، ألنه منذُر من بلغه وعيَد هللا على الكفر به وعلى معاصيه، وإمنا جيحد 

مل مبا فيه ألنه ال يرجو من هللا إن ع به ومبا فيه ويكذِّب، أهل التكذيب باملعاد، واجلحود لقيام الساعة،
 (513) ثواب ا، وال خياف إن مل جيتنب ما يأمره باجتنابه عقاب ا.اهـ

أُْنزُِل ِمْثَل َما أَنـَْزَل سَ }َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذب ا َأْو قَاَل أُوِحَي ِإيَلَّ ومََلْ يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل  
ْليَـْوَم جُتَْزْوَن ا اَّللَُّ َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَماَلِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكمُ 

َر احلَْقِّ وَُكْنُتْم َعْن َآيَاتِِه َتْسَتْكربُِ   ({93وَن )َعَذاَب اهْلُوِن مبَا ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َغيـْ
 (514إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )من( اسم استفهام مبن يف حمّل رفع مبتدأ )أظلم( خرب مرفوع )من( حرف جر )من( 
اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب )أظلم( ، )افرتى( فعل ماض مبن على الفتح املقدر على األلف 

عول به منصوب ا( مفوالفاعل ضمري مسترت تقديره هو )على هللا( جار وجمرور متعلق ب )افرتى( ، )كذب

                                           
َم ُجِعَلْت يل بَاب قـَْوِل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  -رضي هللا عنه -من حديث جابر بن عبد هللا -(419 أخرجه البخاري )برقم/ - 511

ا َوَطُهور ا وَتام متنه" قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أُْعِطيُت مَخْس ا ملَْ يـُعْ  اأْلَنِْبَياِء قـَْبِلي ُنِصْرُت بِالرُّْعِب  نَّ َأَحٌد ِمنْ َطهُ اأْلَْرُض َمْسِجد 
َا َرُجٍل ِمْن أُمَّيِت أَْدرََكْتُه الصَّاَلُة فـَْليُ  ا َوَطُهور ا َوأميُّ لَّْت يل اْلَغَناِئُم وََكاَن النَّيبُّ يـُبـَْعُث ِإىَل قـَْوِمِه َصلِّ َوُأحِ َمِسريََة َشْهٍر َوُجِعَلْت يل اأْلَْرُض َمْسِجد 

 َوبُِعْثُت ِإىَل النَّاِس َكافَّة  َوأُْعِطيُت الشََّفاَعَة " َخاصَّة  
 ( 3/311الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -512
  13554 /   532/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -513

) 
 (7/221دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -514
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، )أو( حرف عطف )قال( فعل ماض والفاعل هو )أوحي( فعل ماض مبن للمجهول )إىل( « 515»
، )الواو( حالية « 512»حرف جر و )الياء( ضمري يف حمّل جر، واجلار واجملرور يف حمّل رفع نائب فاعل 
إليه( حذف حرف العلة ))مل( حرف نفي وجزم وقلب )يوح( مضارع جمزوم مبن للمجهول، وعالمة اجلزم 

مثل إيّل متعلق ب )يوح( ، )شيء( نائب فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )من( مثل األول ومعطوف عليه يف 
حمّل جر )قال( مثل األول )السني( حرف استقبال )أنزل( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره 

، « 518»حمّل جر مضاف إليه ، )ما( اسم موصول مبن يف « 517»أنا )مثل( مفعول به منصوب 
رط غري جازم )لو( حرف ش -استئنافية أو -)أنزل( مثل قال )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة

)ترى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت واملفعول 
للزمن املاضي مبن يف حمّل نصب متعلق ب )ترى( ، حمذوف تقديره الكفار أو الظاملني )إذ( ظرف 

)الظاملون( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو )يف غمرات( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ )املوت( 
مضاف إليه جمرور )الواو( حالية )املالئكة( مبتدأ مرفوع )باسطو( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو وحذفت 

دي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء و )هم( ضمري مضاف إليه )أخرجوا( فعل النون لإلضافة )أي
أمر مبن على حذف النون ... والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه 

، )جتزون( مضارع مرفوع.... والواو نائب فاعل « 519»)اليوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب )جتزون( 
« 511»به منصوب )اهلون( مضاف إليه جمرور )الباء( حرف جر سببية )ما( مثل األول )عذاب( مفعول 

متعلق ب )جتزون( ، )كنتم( فعل ماض ناقص مبن على السكون.... و )مت( ضمري اسم كان )تقولون( 
مضارع مرفوع.... والواو فاعل )على هللا( مثل األول متعلق ب )تقولون( بتضمينه معىن تكذبون )غري( 

منصوب )احلق( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )كنتم.... تستكربون( مثل  « 511»ل به مفعو 
 كنتم.... تقولون واجلار واجملرور متعلق ب )تستكربون( بتضمينه معىن تبتعدون.

 روائع البيان والتفسري

                                           
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو مرادفه. - 515
 على رأي العكربي أن يكون نائب الفاعل ضمريا مسترتا يعود إىل اإلحياء املفهوم من السياق، فيتعلق اجلار حينئذ بالفعل. -جيوز - 512
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنّه صفته أي سأنزل إنزاال مثل إنزال هللا، وحينئذ تكون )ما( مصدرية.- 517
 هلا ... أو هي مصدريّة.أو نكرة موصوفة، واجلملة بعدها نعت - 518
 جيوز أن يتعلق ب )أخرجوا( فيلزم الوقف على اليوم. - 519
 أو نكرة موصوفة، واجلملة بعدها نعت هلا، أو هي مصدرية.- 511
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي قوال غري احلق. - 511
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ْيٌء َوَمْن قَاَل َسأُْنزُِل ِمْثَل َما أَنـَْزَل ملَْ يُوَح إِلَْيِه شَ }َوَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذب ا أَْو قَاَل أُوِحَي ِإيَلَّ وَ 
 {  اَّللَُّ 
يقول تعاىل: ال أحد أعظم ظلما، وال أكرب جرما، ممن كذب على  رمحه هللا يف بياهنا: -قال السعدي-

يه من ن فهللا. بأن نسب إىل هللا قوال أو حكما وهو تعاىل بريء منه، وإمنا كان هذا أظلم اخللق، أل
 ما هو من أكرب املفاسد.-الكذب، وتغيري األديان أصوهلا، وفروعها، ونسبة ذلك إىل هللا 

، وجرأته مع كذبه على هللا-ويدخل يف ذلك، ادعاء النبوة، وأن هللا يوحي إليه، وهو كاذب يف ذلك، فإنه 
خالفه  ويستحل دماء منيوجب على اخللق أن يتبعوه، وجياهدهم على ذلك،  -على عظمته وسلطانه

 وأمواهلم.
( 513( واألسود العنسي)512ويدخل يف هذه اآلية، كل من ادعى النبوة، كمسيلمة الكذاب)

 (، وغريهم ممن اتصف هبذا الوصف.514واملختار)

                                           
 نبئ، من املعمرين.مسيلمة بن مثامة بن كبري بن حبيب احلنفي الوائلي، أبو مثامة: مت - 512

 ان اليمامة.ولد ونشأ باليمامة، يف القرية املسماة اليوم باجلبيلة، بقرب )العيينة( بوادي حنيفة، يف جند. وتلقب يف اجلاهلية بالرمحن. وُعرف برمح
ا انتظم االمر ل أيب بكر، موأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي هبا القرآن. وتويف النيب صّلى هللا عليه وسلم قبل القضاء على فتنته، فل

انتدب له أعظم قواده )خالد بن الوليد( على رأس جيش قوي، هاجم ديار بن حنيفة وصمد هؤالء، وانتهت املعركة بظفر خالد ومقتل 
سيلمة ضئيل م( وال تزال إىل اليوم آثار قبور الشهداء، من الصحابة، ظاهرة يف قرية )اجلبيلة( حيث كانت الواقعة، وكان 12مسيلمة )سنة 

ريخ ااجلسم، قالوا يف وصفه: )كان روجيال، أَصْيغر، َأَخْيِنس!( كما يف كتاب البدء والتاريخ. وقيل: امسه )هارون( ومسيلمة لقبه )كما يف ت
ا اجملد حىت و اخلميس( ويقال: كان امسه )مسلمة( وصغَّره املسلمون حتقريا له، قال عمارة بن عقيل: )أكان َمسلمة الكذاب قال لكم لن تدرك

 (7/222انظر األعالم للزركلي خمتصرا  ) -تغضبوا مضرا( وهلشام الكليب النسابة )كتاب مسيلمة( .
هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسّي املذحجي، ذو اخلمار: متنبئ مشعوذ، من أهل اليمن. كان بطاشا جبارا. أسلم ملا أسلمت  - 513

مذحج.  وسّلم فكان أول مرتد يف اإلسالم. وادعى النبوة، وأرى قومه أعاجيب استهواهم هبا، فاتبعته اليمن، وارتد يف أيام النيب صلى هللا عليه
وتغلَّب على جنران وصنعاء، واتسع سلطانه حىت غلب على مابني مفازة حضرموت إىل الطائف إىل البحرين واألحساء إىل عدن. وجاءت  

ده ابن ى اإلسالم يف اليمن، بالتحريض على قتله، فاغتاله أحدهم يف خرب طويل أور كتب رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم إىل من بقي عل
هـ وكان له " شيطان؟ " خيربه باملغيبات  11األثري. وكان مقتله قبل وفاة النيب صّلى هللا عليه وسلم بشهر واحد. ويف غربال الزمان: ظهر سنة 

جار من أربعة أشهر، ولكنه استطار استطارة الشرر وتطابقت عليه اليمن والسواحل كفضلَّ به كثري من الناس. وكان بني ظهوره وقتله حنو 
 عثر والشرجة واجلردة وغالفقة وعدن، وامتد إىل الطائف. وبلغ جيشه سبعمائة فارس.

 (5/111خمتصرا ) نقال  عن األعالم للزركلي -وقال البالذري: مسى نفسه " رمحان اليمن " كما تسمى مسيلمة " رمحان اليمامة "
هو املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بن أمية، وأحد الشجعان األفذاذ. من أهل  - 514

ىل بن إالطائف. انتقل منها إىل املدينة مع أبيه. يف زمن عمر. وتوجه أبوه إىل العراق فاستشهد يوم اجلسر، وبقي املختار يف املدينة منقطعا 
عبد هللا بن عمر بن اخلطاب أخته )صفية بنت أيب عبيد( مث كان مع علي بالعراق، وسكن البصرة بعد علي. وملا قتل )احلسني(  هاشم. وتزوج

 هـ احنرف املختار عن عبيد هللا بن زياد )أمري البصرة( فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه، ونفاه بشفاعة ابن عمر إىل الطائف. 21سنة 
 لوكان يرسل بعض املال إىل صهره ابن عمر وإىل ابن عباس وإىل ابن احلنفية، فيقبلونه. وشاعت يف الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة ونزو 

بن الزبري  وعلم املختار بأن عبد هللا الوحي عليه، وأنه كان ال يوقف له على مذهب، ونقلوا عنه أسجاعا، قيل: كان يزعم أهنا من اإلهلام،
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ُ { أي: ومن أظلم ممن زعم. أنه يقدر على ما يقدر هللا عليه وجيا ي ر } َوَمْن قَاَل َسأُنزُل ِمْثَل َما أَنزَل اَّللَّ
هللا يف أحكامه، ويشرع من الشرائع، كما شرعه هللا. ويدخل يف هذا، كل من يزعم أنه يقدر على معارضة 
القرآن، وأنه يف إمكانه أن يأيت مبثله.وأي: ظلم أعظم من دعوى الفقري العاجز بالذات، الناقص من كل 

 ؟.اهـيف ذاته وأمسائه وصفاتهوجه، مشاركَة القوي الغن، الذي له الكمال املطلق، من مجيع الوجوه، 
(515) 
َلى اَّللَِّ َكِذب ا أَْو قَاَل }َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى عَ وأضاق القرطيب فائدة جليلة يف تفسريه لقوله تعايل: } -

كان نن وما  :ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والس-رمحه هللا -{فقالأُوِحَي ِإيَلَّ وملَْ يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء 
عليه السلف من السنن فيقول: وقع يف خاطري كذا، أو أخربين قليب بكذا، فيحكمون مبا يقع يف قلوهبم 
ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من األكدار وخلوها من األغيار، فتتجلى هلم 

يستغنون هبا عن اجلزئيات ف العلوم اإلهلية واحلقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام
أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه األحكام الشرعية العامة، إمنا حيكم هبا على األغبياء والعامة، 
وأما األولياء وأهل اخلصوص، فال حيتاجون لتلك النصوص. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن 

(، ويستدلون على هذا باخلضر، وأنه استغىن مبا جتلى له من تلك العلوم، عما كان 512أفتاك املفتون )

                                           
ة، فأرسل املختار عسكرا مبك اشتد علي ابن احلنفية وابن عباس المتناعهما عن بيعته )يف املدينة( وأنه حصرمها ومن كان معهما يف )الشعب(

 هاجم مكة وأخرجهما من الشعب، فانصرفا إىل الطائف، ومحد الناس له عمله. 
صر املختار ، على خضد شوكة املختار، فقاتله، ونشبت وقائع انتهت حبوعمل مصعب بن الزبري، وهو أمري البصرة بالنيابة عن أخيه عبد هللا

 (7/192نقال  عن األعالم للزركلي خمتصرا  وبتصرف )-يف قصر الكوفة، وقتله ومن كان معه. ومدة إمارته ستة عشر شهرا. 
 (  224/ 1ؤسسة الرسالة) الناشر : م -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -515
وهو عكس ما يفهمه العامة ومعناه أن املسلم إذا استفىت   ( يف صحيح اجلامع . 948صحح األلباين إسناده) برقم : احلديث  - 512

ره، دالعامل عن شيء من أمر دينه فأباحه له، فلم تطمئن نفسه لذلك لسبب من األسباب، فإن األوىل أن يدع ما حيز يف نفسه ويضيق به ص
فاحلديث وما يدور يف معناه من أحاديث أخري إمنا هو يف باب الورع برتك األمور املشتبه، على خالف ما يفهمه من ال علم له؛ وقال 

أما قوله صلى هللا عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس" فذلك يف الواقعة اليت تتعارض فيها األدلة، قال  :الشوكاين يف إرشاد الفحول
الغزايل: واستفتاء القلب إمنا هو حيث أباح املفيت، أما حيث حرم فيجب االمتناع، مث ال نقول على كل قلب، فرب قلب موسوس ينفي كل 

 شيء، فال اعتبار هبذين القلبني، وإمنا االعتبار بقلب العامل املوفق لدقائق األحوال، فهو احملك الذيشيء، ورب قلب متساهل يطري إىل كل 
  .ميتحن به حقائق األمور، وما أعز هذا القلب

 هللا من أحسن ما يستدل به على هذا الباب ـ يعن سد الذرائع ـ ما قدمنا ذكره من قوله صلى :وأضاف الشوكاين أيضا  يف إرشاد الفحول
عليه وسلم: "أال وإن محى هللا معاصيه، فمن حام حول احلمى يوشك أن يواقعه" وهو حديث صحيح، ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله 
صلى هللا عليه وسلم: "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"، وهو حديث صحيح أيض ا، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "اإلمث ما حاك يف صدرك، 

 .ع عليه الناس" وهو حديث حسن، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك املفتون" وهو حديث حسن أيض اوكرهت أن يطل
  .اهـ
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عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله وال يستتاب، وال حيتاج معه إىل سؤال 
 (517)وال جواب، فإنه يلزم منه هد األحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى هللا عليه وسلم.اهـ

َزْوَن َعَذاَب جتُْ  َلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَماَلِئَكةُ بَاِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْومَ وَ }
َر احلَْقِّ وَُكْنُتْم َعْن َآيَاتِِه َتْسَتْكربُوَن {  اهْلُوِن مبَا ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َغيـْ

ْلَمْوِت { يف تفسريها ما نصه :قال هللا: } َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمَراِت ا-رمحه هللا –ال ابن كثري ق-
أي: يف سكراته وغمراته وُكرُباته، } َواْلَمالِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهْم { أي: بالضرب كما قال: } لَِئْن َبَسْطَت 

[، وقال: } َويـَْبُسطُوا إِلَْيُكْم 28ا أَنَا بَِباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك ألقْـتـَُلَك { اآلية ]املائدة: ِإيَلَّ يََدَك لِتَـْقتـَُلِن مَ 
 [.2أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسَنتَـُهْم بِالسُّوِء { اآلية ]املمتحنة: 

ْذ يـَتَـَوىفَّ إِ  وقال الضحاك، وأبو صاحل: } بَاِسطُو أَْيِديِهْم { أي: بالعذاب. وكما قال تعاىل: } َوَلْو تـََرى
[ ؛ وهلذا قال: } َواْلَمالِئَكُة بَاِسطُو 51الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم { ]األنفال: 

أَْيِديِهْم { أي: بالضرب هلم حىت خترج أنفسهم من أجسادهم؛ وهلذا يقولون هلم: } َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم { 
الكافر إذا احتضر بشرته املالئكة بالعذاب والنَّكال، واألغالل والسالسل، واجلحيم واحلميم،  وذلك أن

وغضب الرمحن الرحيم، فتتفرق روحه يف جسده، وتعصى وتأىب اخلروج، فتضرهبم املالئكة حىت خترج 
ا ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى َذاَب اهْلُوِن مبَِ أرواحهم من أجسادهم، قائلني هلم: } َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم جُتَْزْوَن عَ 

َر احلَْقِّ وَُكْنُتْم َعْن آيَاتِِه َتْسَتْكربُوَن { أي: اليوم هتانون غاية اإلهانة، كما كنتم تكذبون على هللا،  اَّللَِّ َغيـْ
 (518)وتستكربون عن اتباع آياته، واالنقياد لرسله.اهـ

َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما نَـ }َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى  
َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن )  ({94الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَـُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ

 (519ردات اآلية )إعراب مف
)الواو( استئنافية )الالم( الم القسم لقسم مقدر )قد( حرف حتقيق )جئتم( فعل ماض مبن على السكون 
... و )مت( ضمري فاعل و )الواو( زائدة هي إشباع حركة امليم و )نا( ضمري مفعول به )فرادى( حال 

ا( فعل ماض وفاعله و منصوبة من ضمري الفاعل )الكاف( حرف جر و )ما( حرف مصدري )خلقن

                                           
 (  39/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--517
 ( 3/312 الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -518
 (7/224دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -519
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، )مرة( مضاف إليه « 521»)كم( ضمري مفعول به )أّول( ظرف زمان منصوب متعلق ب )خلقنا( 
 جمرور.

 « 521»واملصدر املؤول )ما خلقناكم( يف حمّل جر بالكاف متعلق مبحذوف حال ثانية من فاعل جئتمونا 
لقنا و نصب مفعول به )خولنا( مثل خ)الواو( حالية )تركتم( مثل جئتم )ما( اسم موصول مبن يف حمّل 

)كم( ضمري مفعول به )وراء( ظرف مكان منصوب متعلق ب )تركتم( ، )ظهور( مضاف إليه جمرور و 
)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ما( نافية )نرى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على 

)مع( ظرف مكان منصوب متعلق ب )نرى( ، و األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم 
)كم( ضمري مضاف إليه )شفعاء( مفعول به منصوب و )كم( مضاف إليه )الذين( اسم موصول مبن 

مري يف و )هم( ض -ناسخ -يف حمّل نصب نعت لشفعاء )زعمتم( مثل جئتم )أن( حرف مشبه بالفعل
تعلق بشركاء على حذف مضافني أي حمّل نصب اسم أن )يف( حرف جر و )كم( ضمري يف حمّل جر م

 يف حق عبادتكم )شركاء( خرب مرفوع.
 واملصدر املؤول )أهنم فيكم شركاء( سد مسد مفعويل زعمتم.

)الالم( الم القسم لقسم مقدر )قد( حرف حتقيق )تقطع( فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
علق كم شركاء( ، )بني( ظرف مكان منصوب متيعود على الوصل املفهوم من سياق الكالم بقوله )أهنم في

)عنكم( مثل فيكم متعلق  ، و )كم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )ضل( فعل ماض« 522»ب )تقطع( 
 -ب )ضّل( بتضمينه معىن زال )ما( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )كنتم( فعل ماض ناقص

 ن( مضارع مرفوع..مبن على السكون ... و )مت( ضمري اسم كان، )تزعمو  -ناسخ
 روائع البيان والتفسري

َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم نَـ  }َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما
َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم تـَْزعُ الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَـُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد   ُموَن {تـََقطََّع بـَيـْ

 َمرٍَّة { أي: يقال قوله: } َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوَّلَ  رمحه هللا يف تفسريها :-قال ابن كثري-
وََّل َمرَّةٍ { ]الكهف: ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم أَ  هلم يوم معادهم هذا، كما قال } َوُعرُِضوا َعَلى َربَِّك َصفًّا َلَقدْ 

 [، أي: كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.48

                                           
ال يعرب )أّول( مفعوال مطلقا كيال يقّدر أّول حلق، وألنه يستدعي خلقا ثانيا، وليس مثة خلق ثان وإمنا هو إعادة خلق )حاشية - 521
 على اجلاللني( .اجلملة 
 أو مبحذوف مفعول مطلق أي جميئا كمجيئكم وقت خلقناكم ... أو منفردين انفرادا كحالكم أّول مرة. - 521
لى ع أو هو نعت لفاعل تقطع احملذوف أي مقّطع وصل بينكم ... وجيوز أن يكون )بينكم( هو الفاعل مبعىن الوصل وبن اللفط- 522

 ( .94الفتح مجال على أكثر أحوال الطرف وألنه أضيف هنا إىل مبن، يف حمّل رفع )انظر الشذور البن هشام ص 



142 

 

 { وقوله: } َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم { أي: من النعم واألموال اليت اقتنيتموها يف الدار الدنيا } َورَاَء ظُُهورُِكمْ 
وثبت يف الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "يقول ابن آدم: مايل مايل، وهل لك من 
مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 

 (524)(.اهـ523للناس".)
 ِفيُكْم ُشرََكاءُ { ءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَـُّهمْ } َوَما نـََرى َمَعُكْم ُشَفَعا ما نصه: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
. 

فإن املشركني يشركون باهلل، ويعبدون معه املالئكة، واألنبياء، والصاحلني، وغريهم، وهم كلهم هلل، ولكنهم 
جيعلون هلذه املخلوقات نصيبا من أنفسهم، وشركة يف عبادهتم، وهذا زعم منهم وظلم، فإن اجلميع عبيد 

 ، وهللا مالكهم، واملستحق لعبادهتم. فشركهم يف العبادة، وصرفها لبعض العبيد، تنزيل هلم منزلة اخلالقهلل
 املالك، فيوخبون يوم القيامة ويقال هلم هذه املقالة.

نَ  ْم { أي: تقطعت الوصل كُ } َوَما نـََرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَـُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ
واألسباب بينكم وبني شركائكم، من الشفاعة وغريها فلم تنفع ومل جُتْد شيئا. } َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم 
تـَْزُعُموَن { من الربح، واألمن والسعادة، والنجاة، اليت زينها لكم الشيطان، وحسنها يف قلوبكم، فنطقت 

عم الباطل، الذي ال حقيقة له، حني تبني لكم نقيض ما كنتم تزعمون، هبا ألسنتكم. واغرترمت هبذا الز 
 (525) وظهر أنكم اخلاسرون ألنفسكم وأهليكم وأموالكم.اهـ

َ فَاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكُم اَّللَُّ   ({95تـُْؤَفُكوَن ) فََأىنَّ }ِإنَّ اَّللَّ
 (522إعراب مفردات اآلية )

)هللا( لفظ اجلاللة اسم إن منصوب )فالق( خرب مرفوع )احلب(  -ناسخ -)إّن( حرف مشبه بالفعل
مضاف إليه جمرور )النوى( معطوف على احلب بالواو جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف 

 ول به منصوب )من امليت( جار وجمرور متعلق ب )خيرج()احلي( مفع)خيرج( مضارع مرفوع، والفاعل هو 
، )الواو( عاطفة )خمرج( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو، مرفوع )امليت( مضاف إليه جمرور )من احلي( جار 

                                           
ُر هْلَاُكْم التََّكاثُـ أَتـَْيُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَْقرَأُ أَ  من حديث مطرف عن أبيه ولفظه"-(5258 أخرج مسلم حنوه )برقم/ - 523

ْقَت َفَأْمَضْيتَ لَِبْسَت فَأَبْـ قَاَل يـَُقوُل اْبُن آَدَم َمايل َمايل قَاَل َوَهْل َلَك يَا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما َأَكْلَت َفأَفْـنَـْيَت أَْو  "،وأيضا   َلْيَت أَْو َتَصدَّ
َا َلُه ِمْن وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَُقوُل اْلَعبْ َأنَّ َرسُ  رضي هللا عنه ولفظه " -( من طريق أيب هريرة5259 حنوه)برقم/ ُد َمايل َمايل ِإمنَّ

ذكورة للمصنف م أجدها " والرواية امل لنَّاسِ ُه لِ َمالِِه َثاَلٌث َما َأَكَل فَأَفْـىَن َأْو لَِبَس فَأَبـَْلى أَْو أَْعَطى فَاقْـتَـىَن َوَما ِسَوى َذِلَك فـَُهَو َذاِهٌب َوتَارِكُ 
 بتمامها.

 ( 3/312الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -524
 (  224/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -525
 (7/227دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : لرحيبن عبد ا ر اجلدول يف إعراب القرآن حملمودانظ-522
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وجمرور متعلق مبخرج، )ذلكم( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ.... و )الالم( للبعد، و )كم( للخطاب 
، )أىّن( اسم استفهام مبعىن كيف « 527»ة خرب مرفوع )الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )هللا( لفظ اجلالل

 يف حمّل نصب حال عامله )تؤفكون( مضارع مبن للمجهول مرفوع ... والواو نائب الفاعل.
 روائع البيان والتفسري

َ فَاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكُم اَّللَُّ    َفَأىنَّ تـُْؤَفُكوَن {}ِإنَّ اَّللَّ
نوى{ عد من قوله تعاىل: }إن هللا فالق احلب وال يف بياهنا إمجاال  ما خمتصره: -رمحه هللا -قال القرطيب-

ب صنعه ما يعجز عن أدىن شي منه آهلتهم. والفلق: الشق، أي يشق النواة امليتة فيخرج منها ورقا عجائ
أخضر، وكذلك احلبة. وخرج من الورق األخضر نواة ميتة وحبة، وهذا معىن خيرج احلي من امليت وخمرج 

ن جماهد: عامليت من احلي، عن احلسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك: معىن فالق خالق. وقال 
بالفلق الشق الذي يف احلب ويف النوى. والنوى مجع نواة. وجيري يف كل ما له كاملشمش  واخلوخ. )خيرج 
احلي من امليت وخمرج امليت من احلي( خيرج البشر احلي من النطفة امليتة، والنطفة امليتة من البشر احلي، 

 عن ابن عباس. وقد تقدم قول قتادة واحلسن. 
( إنه لعهد النيب األمي صلى هللا عليه 528لم عن علي: "والذي فلق احلبة وبرأ النسمة" )ويف صحيح مس

وسلم إيل أن ال حيبن إال مؤمن وال يبغضن إال منافق. }ذلكم هللا{ ابتداء وخرب. }فأىن تؤفكون{ فمن 
 (529)أين تصرفون عن احلق مع ما ترون من قدرة هللا جل وعز.اهـ

ى } بيانا  فقال ما خمتصره: وقوله: } َوخُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ { معطوف عل -رمحه هللا-وزاد ابن كثري-
 فَاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى { مث فسره مث عطف عليه قوله: } َوخُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ {

لبيضة، اجة من اوقد عربوا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعىن، فمن قائل: خيرج الدج
والبيضة من الدجاجة، من قائل: خيرج الولد الصاحل من الكافر، والكافر من الصاحل، وغري ذلك من 

 العبارات اليت تنتظمها اآلية وتشملها.
ُ { أي: فاعل هذه األشياء هو هللا وحده ال شريك له } َفَأىنَّ تـُْؤَفُكوَن { أي: فكيف  مث قال: } َذِلُكُم اَّللَّ

 (531)من احلق وتعدلون عنه إىل الباطل فتعبدون مع هللا غريه.اهـتصرفون 
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكن ا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبان ا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )  ({ 92}فَاِلُق اإْلِ

                                           
 أو هي عاطفة تربط املسّبب بالسبب، واجلملة بعدها معطوفة على االستئنافّية قبلها. - 527
ُ َعنـُْهمْ  -(113 أخرجه مسلم )برقم/ - 528 لِيِل َعَلى أَنَّ ُحبَّ اأْلَْنَصاِر َوَعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ  بَاب الدَّ
 (  44/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--529
 ( 314/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -531
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 (531إعراب مفردات اآلية )
مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )جعل( فعل ماض )فالق( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو )اإلصباح( 

« 532»والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الليل( مفعول به أول منصوب )سكنا( مفعول به ثان منصوب 
، )الواو( عاطفة يف املوضعني )الشمس، القمر( امسان معطوفان على الليل منصوبان مثله و )حسبانا( 

، )تقدير( خرب املبتدأ ذلك مرفوع « 534»مثل ذلكم ، )ذلك( « 533»معطوف على )سكنا( منصوب 
 مرفوع )العزيز( مضاف إليه جمرور )العليم( بدل من العزيز جمرور مثله.

 روائع البيان والتفسري
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكن ا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبان ا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم {   }فَاِلُق اإْلِ

ِل َسَكن ا { أي: وقوله: } فَاِلُق اإلْصَباِح َوَجاِعُل اللَّيْ  يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
خالق الضياء والظالم، كما قال يف أول السورة: } َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر { فهو سبحانه يفلق ظالم 

الم  األفق، ويضمحل الظالم، ويذهب الليل بدآدئه  وظالليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، ويستنري
 رواقه، وجييء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعاىل:} يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيث ا { ]األعراف:

[، فبني تعاىل قدرته على خلق األشياء املتضادة املختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، 54
ذكر أنه فالق اإلصباح وقابل ذلك بقوله: } َوَجاِعُل اللَّْيِل َسَكن ا { أي: ساجيا مظلما تسكن فيه ف

[، وقال } َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى * 2، 1األشياء، كما قال: } َوالضَُّحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى { ]الضحى: 
، 3النـََّهاِر ِإَذا َجالَها * َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها { ]الشمس: [، وقال } وَ 2، 1َوالنـََّهاِر ِإَذا جَتَلَّى { ]الليل: 

4 .] 
:وقوله: } َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبان ا { أي: جيريان حبساب مقنن مقدر، ال يتغري وال -رمحه هللا -مث قال

لليل والنهار ايضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها يف الصيف والشتاء، فيرتتب على ذلك اختالف 
ِننَي  طوال وقصرا، كما قال تعاىل } ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء  َواْلَقَمَر نُور ا َوَقدَّرَهُ َمَنازَِل لِتَـْعَلُموا َعَددَ  السِّ

ُل َساِبُق النـََّهاِر يْ [، وكما قال: } ال الشَّْمُس يـَْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوال اللَّ 5َواحلَِْساَب {اآلية ]يونس: 
[، وقال } َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه { ]األعراف: 41وَُكلٌّ يف فـََلٍك َيْسَبُحوَن { ]يس: 

54.] 

                                           
 (7/229دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : اب القرآن حملمود بن عبد الرحيانظر اجلدول يف إعر -531
 أو هو حال إذا ضمن )جعل( معىن خلق. - 532
جيوز أن يكون )حسبانا( مفعوال ثانيا لفعل حمذوف تقديره جعل، والشمس وما عطف عليه املفعول األول، والعطف يصبح من  - 533

 مل.عطف اجل
 ( 95يف اآلية السابقة ) - 534
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لعليم بكل ا وقوله: } َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم { أي: اجلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ميانع وال خيالف
شيء، فال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء، وكثري ا ما إذا ذكر هللا تعاىل خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر، خيتم الكالم بالعزة والعلم، كما ذكر يف هذه اآلية، وكما يف قوله: } َوآيٌَة هَلُُم 

يُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم { ]يس: ُهْم ُمْظِلُموَن * َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَـَقرٍّ هَلَا َذِلَك تـَْقدِ اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنهُ النـََّهاَر فَِإَذا 
 (535اهـ)[.38، 37

ار وملا كان اخللق حمتاجني إىل السكون واالستقر  يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
 دورهم َل { هللا } اللَّْيَل َسَكن ا { يسكن فيه اآلدميون إىلوالراحة، اليت ال تتم بوجود النهار والنور } َجعَ 

ومنامهم، واألنعام إىل مأواها، والطيور إىل أوكارها، فتأخذ نصيبها من الراحة، مث يزيل هللا ذلك بالضياء، 
ألوقات، اوهكذا أبدا إىل يوم القيامة } و { جعل تعاىل } الشمس َواْلَقَمَر ُحْسَبان ا { هبما تعرف األزمنة و 

فتنضبط بذلك أوقات العبادات، وآجال املعامالت، ويعرف هبا مدة ما مضى من األوقات اليت لوال وجود 
ملا عرف ذلك عامة الناس، واشرتكوا يف علمه، بل كان ال يعرفه  -الشمس والقمر، وتناوهبما واختالفهما 

 ورية ما يفوت.إال أفراد من الناس، بعد االجتهاد، وبذلك يفوت من املصاحل الضر 
} َذِلَك { التقدير املذكور } تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم { الذي من عزته انقادت له هذه املخلوقات العظيمة، 
فجرت مذللة مسخرة بأمره، حبيث ال تتعدى ما حده هللا هلا، وال تتقدم عنه وال تتأخر } اْلَعِليم { الذي 

 ائل واألواخر.أحاط علمه، بالظواهر والبواطن، واألو 
ومن األدلة العقلية على إحاطة علمه، تسخري هذه املخلوقات العظيمة، على تقدير، ونظام بديع، حتيـُُّر 

 (532) العقول يف حسنه وكماله، وموافقته للمصاحل واحلكم.اهـ
( 97 َفصَّْلَنا اآْلَيَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن )ِر َقدْ }َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَـْهَتُدوا هِبَا يف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبحْ 

} 
 (537إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل رفع خرب 
« 538»)جعل( مثل األول )الالم( حرف جر و )كم( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف مفعول به ثان 

منصوب )الالم( للتعليل )هتتدوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة ، )النجوم( مفعول به 
النصب حذف النون ... والواو فاعل )الباء( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل متعلق ب )هتتدوا( ، )يف 

                                           
 ( 314/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -535
 (  225/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -532
 (7/231دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : الرحيانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد -537
 ومتعلق ب )جعل( إذا ضّمن معىن خلق. - 538
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لرب( مضاف الرب )اظلمات( جار وجمرور متعلق حبال من فاعل هتتدوا أي: سائرين أو كائنني يف ظلمات 
 إليه جمرور )الواو( عاطفة )البحر( معطوف على الرب جمرور.

 « .539»واملصدر املؤول )أن هتتدوا( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )جعل( 
)قد( حرف حتقيق )فّصلنا( فعل ماض مبن على السكون ... و )نا( ضمري يف حمّل رفع فاعل )اآليات( 

لكسرة )لقوم( جار وجمرور متعلق ب )فصلنا( ، )يعلمون( مضارع مفعول به منصوب وعالمة النصب ا
 مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
 ْوٍم يـَْعَلُموَن {  }َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَـْهَتُدوا هِبَا يف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآْلَيَاِت ِلقَ 

هِبَا يف وَم لِتَـْهَتُدوا قوله: } َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُّجُ  يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر { قال بعض السلف: من اعتقد يف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذب على 

 (541)هـا هللا: أن هللا جعلها زينة للسماء  ورجوما للشياطني، ويهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر.
َتُدوا هِبَا يف الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَـهْ  } َوُهوَ  يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا-وقال السعدي-

ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر { حني تشتبه عليكم املسالك، ويتحري يف سريه السالك، فجعل هللا النجوم هداية 
 للخلق إىل السبل، اليت حيتاجون إىل سلوكها ملصاحلهم، وجتاراهتم، وأسفارهم.

وال تسري عن حملها، ومنها: ما هو مستمر السري، يعرف سريَه أهل املعرفة بذلك،  منها: جنوم ال تزال ترى،
 ويعرفون به اجلهات واألوقات.

ودلت هذه اآلية وحنوها، على مشروعية تعلم سري الكواكب وحماهّلا الذي يسمى علم التسيري، فإنه ال تتم 
 اهلداية وال َتكن إال بذلك.

ي بيناها، ووضحناها، وميزنا كل جنس ونوع منها عن اآلخر، حبيث صارت } َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت { أ
آيات هللا بادية ظاهرة } لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن { أي: ألهل العلم واملعرفة، فإهنم الذين يوجه إليهم اخلطاب، 
 ويطلب منهم اجلواب، خبالف أهل اجلهل واجلفاء، املعرضني عن آيات هللا، وعن العلم الذي جاءت به

الرسل، فإن البيان ال يفيدهم شيئا، والتفصيل ال يزيل عنهم ملتبسا، واإليضاح ال يكشف هلم مشكال. 
 (541) اهـ

 ({98 )نَ }َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْلَيَاِت لَِقْوٍم يـَْفَقُهو 
                                           

الالم هنا للتعليل و )الالم( يف )لكم( للتمليك َتلك منفعة، وهلذا جاز تعليق كليهما بالفعل نفسه وبعضهم جيعل الثاين بدال من - 539
 األول بدل اشتمال.

 ( 3/315الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -541
 (  225/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -541
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 (542إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )هو الذي أنشأ( مثل هو الذي جعل و )كم( ضمري مفعول به )من نفس( جار وجمرور 
متعلق بفعل أنشأ )واحدة( نعت لنفس جمرور )الفاء( عاطفة )مستقر( مبتدأ مرفوع خربه حمذوف متقدم 

فقهون( مثل يعليه أي لكم مستقر )الواو( عاطفة )مستودع( معطوف على مستقر مرفوع )قد فّصلنا ... 
 نظريهتا قد فّصلنا ... يعلمون.

 روائع البيان والتفسري
  {   نَ }َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْلَيَاِت لَِقْوٍم يـَْفَقُهو 

اِحَدٍة { يعن: يقول تعاىل: } َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس وَ  يف بياهنا ما نصه:–رمحه هللا -قال ابن كثري-
هَ   اآدم عليه السالم، كما قال: } يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاال َكِثري ا َوِنَساء  {  [.1]النساء:  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ
وقوله: } َفُمْستَـَقٌر { اختلفوا يف معىن ذلك، فعن ابن مسعود، وابن عباس، وأيب عبد الرمحن السلمي، 
وقيس بن أيب حازم وجماهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والضحاك وقتادة والسُّدِّي، وعطاء اخلراساين: } 

 َوُمْستَـْودٌَع { أي: يف األصالب. : }-أو: أكثرهم -َفُمْستَـَقٌر { أي: يف األرحام قالوا 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضا وطائفة: فمستقر يف الدنيا، ومستودع حيث 
ميوت. وقال سعيد بن ُجبَـرْي: } َفُمْستَـَقٌر { يف األرحام وعلى ظهر األرض، وحيث ميوت. وقال احلسن 

 ه. وعن ابن مسعود: ومستودع يف الدار اآلخرة.البصري: املستقر الذي قد مات فاستقر به عمل
 (543)والقول األول هو األظهر، وهللا أعلم.اهـ

-رمحه هللا -بعد أن عرض خمتلف التأويالت الذي ذكر ابن كثري -رمحه هللا-وقال أبو جعفر الطربي-
 بقوله:}فمستقر إن هللا جل ثناؤه عمّ  بعضا  منها أنفا  عن معن قوله } َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودٌَع{  ما نصه:

ومستودع{، كلَّ خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة، مستقرًّا ومستودع ا، ومل خيصص من ذلك معىن دون 
معىن. وال شك أّن من بن آدم مستقرًّا يف الرحم، ومستودع ا يف الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر 

ل، ومنهم مستقر يف القرب، مستودع على ظهر األرض. األرض أو بطنها، ومستودع يف أصالب الرجا
فكلٌّ"مستقر" أو"مستودع" مبعىن من هذه املعاين، فداخل يف عموم قوله:}فمستقر ومستودع{ ومراد به، 

 (544)إال أن يأيت خرٌب جيب التسليم له بأنه معنٌّ به معىن دون معىن، وخاص دون عام.اهـ

                                           
 (7/231دمشق) –: دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -542
 ( 315/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -543
 (  13259 /571/ 11الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -544
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آلية فقال إمجاال  ببيان شايف جيمع الكثري من املعاين اجلليلة من ا تفسريها -رمحه هللا يف -وذكر السعدي-
} َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة { وهو آدم عليه السالم. أنشأ هللا منه هذا العنصر  ما نصه:

افه تفاوتا صاآلدمي؛ الذي قد مأل األرض ومل يزل يف زيادة ومنو، الذي قد تفاوت يف أخالقه وخلقه، وأو 
ال ميكن ضبطه، وال يدرك وصفه، وجعل هللا هلم مستقرا، أي منتهى ينتهون إليه، وغاية يساقون إليها، 
وهي دار القرار، اليت ال مستقر وراءها، وال هناية فوقها، فهذه الدار، هي اليت خلق اخللق لسكناها، 

آبائهم وأرحام  ر هبا، وأودعهم هللا يف أصالبوأوجدوا يف الدنيا ليسعوا يف أسباهبا، اليت تنشأ عليها وتعم
أمهاهتم، مث يف دار الدنيا، مث يف الربزخ، كل ذلك، على وجه الوديعة، اليت ال تستقر وال تثبت، بل ينتقل 
منها حىت يوصل إىل الدار اليت هي املستقر، وأما هذه الدار، فإهنا مستودع وممر } َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم 

 (545) َقُهوَن { عن هللا آياته، ويفهمون عنه حججه، وبيناته.اهـيـَفْ 
ْنُه َحبًّا ُمتَـرَاِكب ا مِ }َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماء  َفَأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضر ا خُنْرُِج 

َواٌن  َر ُمَتَشابٍِه اْنظُُروا ِإىَل َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبه ا َوغَ َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ يـْ
 ( {99مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ يف َذِلُكْم آَلَيَاٍت لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن )

 (542إعراب مفردات اآلية )
( مثل هو الذي جعل )من السماء( جار وجمرور متعلق ب )أنزل( أي من )الواو( عاطفة )هو الذي أنزل

الّسحاب )ماء( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )أخرجنا( مثل فّصلنا )به( مثل هبا متعلق ب )أخرجنا( 
والباء سببية )نبات( مفعول به منصوب )كّل( مضاف إليه جمرور )شيء( مضاف إليه جمرور )الفاء( 

مثل فّصلنا )منه( مثل هبا متعلق ب )أخرجنا( ، )خضرا( مفعول به منصوب وهو نعت  عاطفة )أخرجنا(
حّل حمّل املنعوت )خنرج( مضارع مرفوع، والفاعل حنن للتعظيم )منه( مثل هبا متعلق ب )خنرج( )حّبا( 

منصوب )الواو( عاطفة )من النخل( جار وجمرور متعلق  مفعول به منصوب )مرتاكبا( نعت ل )حّبا(
حذوف خرب مقدم )من طلع( جار وجمرور بدل من األول و )ها( ضمري مضاف إليه )قنوان( مبتدأ مب

مؤخر مرفوع )دانية( نعت لقنوان مرفوع )الواو( عاطفة )جّنات( معطوف على نبات منصوب مثله وعالمة 
تون، يالنصب الكسرة )من أعناب( جار وجمرور متعلق بنعت جلنات )الواو( عاطفة يف املوضعني )الز 

العطف على نبات منصوبان مثله )مشتبها( حال من الزيتون والرمان أي الرمان( امسان معطوفان حبريف 
ورقهما )الواو( عاطفة )غري( معطوف على )مشتبها( منصوب )متشابه( مضاف إليه جمرور )انظروا( فعل 

ري انظروا( ، و )اهلاء( ضمأمر مبن على حذف النون ... والواو فاعل )إىل مثر( جار وجمرور متعلق ب )
مضاف إليه )إذا( ظرف للمستقبل جمرد من الشرط يف حمّل نصب متعلق ب )انظروا( ، )أمثر( فعل ماض، 

                                           
 (  225/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف  -545
 (7/231دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -542
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والفاعل هو أي الثمر )الواو( عاطفة )ينع( معطوف على مثر جمرور و )اهلاء( مضاف إليه )إن( حرف 
قدم يف حمّل جر متعلق مبحذوف خرب م )يف( حرف جر )ذلكم( اسم إشارة مبن -ناسخ -مشبه بالفعل

و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب و )امليم( حرف جلمع الذكور )الالم( الم االبتداء تفيد التوكيد 
)آيات( اسم إن مؤخر منصوب وعالمة النصب الكسرة )لقوم( جار وجمرور متعلق بنعت آليات )يؤمنون( 

 مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
 ن والتفسريروائع البيا

ْنُه َحبًّا ُمتَـرَاِكب ا مِ }َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماء  َفَأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضر ا خُنْرُِج 
َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن  َر ُمَتَشاِبٍه{   َوالرُّمَّاَن مُ َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ  ْشَتِبه ا َوَغيـْ

أي بقدر  وقوله: } َوُهَو الَِّذي أَنزَل ِمَن السََّماِء َماء  { يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
مبارك ا، رزق ا للعباد وغياث ا  للخالئق، رمحة من هللا خللقه } فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء { َكَما قَاَل } 

ا ِمْنُه َخِضر ا { أي: زرع ا وشجر ا أخضر، مث [} فََأْخَرْجنَ 31َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ { ]األنبياء: 
ل بعد ذلك خيلق فيه احلب والثمر؛ وهلذا قال: } خُنْرُِج ِمْنهُ َحبًّا ُمتَـرَاِكب ا { أي: يركب بعضه بعضا، كالسناب

َواٌن { أي: مجع ِقنو وهي ُعُذوق الّرطب } َدانَِيٌة { أي: ريبة من ق وحنوها } َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ
 املتناول.

 :-رمحه هللا -مث أضاف
وقوله: } َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب { أي: وخنرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان مها أشرف عند أهل 
احلجاز، ورمبا كانا  خيار الثمار يف الدنيا، كما امنت تعاىل هبما على عباده، يف قوله: } َوِمْن مَثَرَاِت النَِّخيِل 

 [، وكان ذلك قبل حترمي اخلمر.27ْعَناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكر ا َورِْزق ا َحَسن ا { ]النحل: َواأل
 [.34وقال: } َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َوأَْعَناٍب { ]يس: 

َر ُمَتَشابٍِه { قال قتادة وغريه شابه يف الورق، قريب الشكل بعضه : يتوقوله: } َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبه ا َوَغيـْ
 (547)من بعض، ويتخالف يف الثمار شكال وطعما وطبعا.اهـ

يف بياهنا ما نصه: وملا ذكر عموم ما ينبت باملاء، من أنواع األشجار  -رمحه هللا-وأضاف السعدي -
ا ِمْنُه َخِضر ا خُنْرُِج ْجنَ والنبات، ذكر الزرع والنخل، لكثرة نفعهما وكوهنما قوتا ألكثر الناس فقال: } فََأْخرَ 

ِمْنُه { أي: من ذلك النبات اخلضر، } َحبًّا ُمتَـرَاِكب ا { بعضه فوق بعض، من بر، وشعري، وذرة، وأرز، 
وغري ذلك، من أصناف الزروع، ويف وصفه بأنه مرتاكب، إشارة إىل أن حبوبه متعددة، ومجيعها تستمد 

                                           
 ( 3/312والتوزيع) الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -547
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 فرقة احلبوب، جمتمعة األصول، وإشارة أيضا إىل كثرهتا، ومشولمن مادة واحدة، وهي ال ختتلط، بل هي مت
 ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر، ويبقى بقية كثرية لألكل واالدخار.

} َوِمَن النَّْخِل { أخرج هللا } ِمْن طَْلِعَها { وهو الكفرى، والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك 
َواٌن َدانَِيٌة {  أي: قريبة سهلة التناول، متدلية على من أرادها، حبيث ال يعسر التناول من الوعاء } ِقنـْ

 النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها كرب ومراقي، يسهل صعودها.
} و { أخرج تعاىل باملاء } جنات ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن { فهذه من األشجار الكثرية النفع، 

 صصها هللا بالذكر بعد أن عم مجيع األشجار والنوابت.العظيمة الوقع، فلذلك خ
َر ُمَتَشابٍِه { حيتمل أن يرجع إىل الرمان والزيتون، أي: مشتبها يف شجره وورقه، غري  وقوله } ُمْشَتِبه ا َوَغيـْ

 متشابه يف مثره.
ارب يف قوحيتمل أن يرجع ذلك، إىل سائر األشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه،يشبه بعضه بعضا، ويت

بعض أوصافه، وبعضها ال مشاهبة بينه وبني غريه، والكل ينتفع به العباد، ويتفكهون، ويقتاتون، 
 (548) ويعتربون.اهـ

 } اْنظُُروا ِإىَل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ يف َذِلُكْم آَلَيَاٍت لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  {  
ه، قاله الرباء بن وقوله: } اْنظُُروا ِإىَل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويـَْنِعِه { أي: نضج قال ابن كثري يف تفسريها ما نصه:-

(، وابن عباس، والضحاك، وعطاء اخلراساين، والسُّدِّي، وقتادة، وغريهم. أي: فكروا يف ُقْدرة 549عازب)
ن األلوان مما خلق تعاىل مخالقه من العدم إىل الوجود، بعد أن كان َحطَب ا صار ِعنب ا ورطب ا وغري ذلك، 

واألشكال والطعوم والروائح، كما قال تعاىل: } َويف األْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع 
ُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض يف األُكِل ِإنَّ  َواٍن يُْسَقى مبَاٍء َواِحٍد َونـَُفضِّ ُر ِصنـْ َواٌن َوَغيـْ  َذِلَك آليَاٍت يف َوخنَِيٌل ِصنـْ

[ وهلذا قال هاهنا } ِإنَّ يف َذِلُكْم آليَاٍت { أي: دالالت على كمال قدرة خالق 4لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن {]الرعد: 
 (551ـ)اههذه األشياء وحكمته ورمحته } لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن { أي: يصدقون به، ويتبعون رسله.

 ({111تـََعاىَل َعمَّا َيِصُفوَن )َخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبـََناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه وَ }َوَجَعُلوا َّللَِّ ُشرََكاَء اجلِْنَّ وَ 
                                           

 (  1/227الناشر : مؤسسة الرسالة)   -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -548
 الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري احلارثي الفقيه الكبري، أبو عمارة األنصاري، احلارثي، املدين، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة. - 549
 واستصغر يوم بدر، وقال: كنت أنا وابن عمر لدة  . -صلى هللا عليه وسلم -حديثا كثريا، وشهد غزوات كثرية مع النيب  روى

، حدث عنه: عبد هللا بن يزيد اخلطمي، وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وروى أيضا عن: أيب بكر الصديق، وخاله؛ أيب بردة بن نيار.
 وأبو عمر زاذان، وأبو إسحاق السبيعي، وطائفة سواهم. وعدي بن ثابت، وسعد بن عبيدة،

تويف: سنة اثنتني وسبعني. وقيل: تويف سنة إحدى وسبعني، عن بضع ومثانني سنة. وأبوه من قدماء األنصار. نقال  عن سري أعالم االنبالء 
 (3/192للذهيب خمتصرا  )

 ( 317/ 3التوزيع)الناشر: دار طيبة للنشر و -تفسري القرآن العظيم البن كثري -551
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 (551إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )جعلوا( فعل ماض مبن على الضم ... والواو فاعل )هلل( جار وجمرور متعلق حبال من 

، )شركاء( مفعول به ثان منصوب مقدم )اجلن( مفعول به « 552» -نعت تقدم على املنعوت -شركاء
أول منصوب )الواو( حالية )خلق( فعل ماض، والفاعل هو و )هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة 

ضمري يف حمّل جر متعلق ب )خرقوا( ، )بنني( مفعول به )خرقوا( مثل جعلوا )الالم( حرف جر و )اهلاء( 
فهو ملحق جبمع املذكر السامل )الواو( عاطفة )بنات( معطوف على بنني منصوب وعالمة النصب الياء 

صب حال وجمرور، يف حمّل نمنصوب وعالمة النصب الكسرة فهو ملحق جبمع املؤّنث السامل )بغري( جار 
من فاعل خرقوا أي خرقوا له بنني وبنات جاهلني )علم( مضاف إليه جمرور )سبحان( مفعول مطلق 

و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )تعاىل( فعل ماض مبن على الفتح منصوب لفعل حمذوف 
  املقدر على األلف والفاعل هو )عن( حرف جر )ما( اسم موصول مبن يف

 والعائد حمذوف )يصفون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل.« 553»حمّل جر متعلق ب )تعاىل( 
 روائع البيان والتفسري

 اىَل َعمَّا َيِصُفوَن {رََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبـََناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـَعَ }َوَجَعُلوا َّللَِّ شُ 
 يف بياهنا إمجاال  مما نصه: هذا رد على املشركني الذين عبدوا مع هللا غريه،–رمحه هللا  -قال ابن كثري -

 وأشركوا  يف عبادة هللا أن عبدوا اجلن، فجعلوهم شركاء هللا يف العبادة، تعاىل هللا عن شركهم وكفرهم.
فإن قيل: فكيف ُعبدت اجلن وإمنا كانوا يعبدون األصنام؟ فاجلواب: أهنم إمنا عبدوا األصنام عن طاعة 
ا  اجلن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعاىل: } ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإال ِإنَاث ا َوِإْن َيْدُعوَن ِإال َشْيطَان ا َمرِيد 

َذنَّ  ُ َوقَاَل ألختَِّ ُمَرنَـُّهْم فـََلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن األنـَْعاِم ِمْن ِعَباِدَك َنِصيب ا َمْفُروض ا * َوألِضلَّنـَُّهْم َوألَمنِّيَـنـَُّهْم َوآل * َلَعَنُه اَّللَّ
ِ فـََقْد َخِسَر ُخْسرَ  ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ َوَمْن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اَّللَّ ا ُمِبين ا * يَِعُدُهْم َومُيَنِّيِهْم ان  َوآلُمَرنَـُّهْم فـََليـَُغريِّ

ْن [، وقال تعاىل: } أَفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيَـَّتُه أَْولَِياَء مِ 121- 117َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإال ُغُرور ا { ]النساء: 
ألبيه: } يَا أََبِت ال تـَْعُبِد [، وقال إبراهيم 51ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال { ]الكهف: 

[، وقال تعاىل: } َأملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِن آَدَم َأْن 44الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّمْحَِن َعِصيًّا { ]مرمي: 
[، وتقول 21، 21يٌم { ]يس: اٌط ُمْسَتقِ ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي * َوَأِن اْعُبُدوين َهَذا ِصرَ 

ِمُنوَن { ؤْ املالئكة يوم القيامة: } ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيـَُّنا ِمْن ُدوهِنِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم هِبِْم مُ 
هو اخلالق وحده { أي: وقد خلقهم، ف [، وهلذا قال تعاىل: } َوَجَعُلوا َّللَِّ ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهمْ 41]سبأ: 

                                           
 (7/232دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحي-551
 جيوز جعل اجلار واجملرور املفعول الثاين و )شركاء( املفعول األول و )اجلن( بدل من شركاء.- 552
 جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدريّا . واملصدر املؤّول يف حمّل جر متعلق ب )تعاىل( . - 553
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ُ } أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنحِ -عليه السالم-ال شريك له، فكيف يعبد معه غريه، كما قال إبراهيم  ُتوَن * َواَّللَّ
 [.92، 95َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن { ]الصافات: 

ادة وحده ال شريك يـُْفَرد بالعب ومعىن اآلية: أنه سبحانه وتعاىل هو املستقل باخللق وحده؛ فلهذا جيب أن
 له.

عاىل بأن وقوله تعاىل: } َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبـََناٍت بَِغرْيِ ِعْلٍم { ينبه به تعاىل على ضالل من ضل يف وصفه ت
له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود يف العزير، ومن قال من النصارى يف املسيح وكما قال املشركون من 

 ملالئكة: إهنا بنات هللا، تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا.العرب يف ا
ومعىن قوله تعاىل } َوَخَرُقوا { أي: واختلقوا وائتفكوا، وختّرصوا وكذبوا، كما قاله علماء السلف. قال علي 

نَي َوبـََناٍت نِ بن أيب طلحة عن ابن عباس: } َوَخَرُقوا { يعن: أهنم خترصوا. وقال العويف عنه: } َوَخَرُقوا َلهُ بَ 
بَِغرْيِ ِعْلٍم { قال: جعلوا له بنني وبنات. وقال جماهد: } َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبـََناٍت { قال: كذبوا. وكذا قال 

 احلسن. وقال الضحاك: وضعوا، وقال السُّدِّي: قطعوا.
لقهم بغري شريك هو املنفرد خبقال ابن جرير: فتأويل الكالم إذ ا: وجعلوا هلل اجلن شركاء يف عبادهتم إياه، و 

قيقة ما وال ظهري } َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبـََناٍت { يقول: وخترصوا هلل كذبا، فافتعلوا له بنني وبنات بغري علم حب
يقولون، ولكن جهال باهلل وبعظمته، وأنه ال ينبغي إن كان إهلا أن يكون له بنون وبنات وال صاحبة، وال 

 يك.أن يشركه يف خلقه شر 
وهلذا قال تعاىل: } ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا َيِصُفوَن { أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤالء اجلهلة 

 (554)الضالون من األوالد واألنداد، والنظراء والشركاء.اهـ
 ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم َخَلقَ }بَِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد وملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة وَ 

(111}) 
 (555إعراب مفردات اآلية )

)بديع( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو )السموات( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )األرض( معطوف 
قدم معلى السموات جمرور مثله )أىن( اسم استفهام مبن يف حمّل نصب على الظرفية متعلق مبحذوف خرب 

، )يكون( مضارع ناقص ناسخ مرفوع )الالم( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل « 552»للفعل الناقص 
  ، )الواو( حالية« 557»)ولد( اسم يكون مرفوع  -نعت تقدم على املنعوت -جر متعلق حبال من ولد

                                           
 ( 3/317الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -554
 (7/237دمشق) –اإلميان دار الرشيد مؤسسة هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحي-555
 أو يف حمّل نصب حال والعامل هو الفعل التام يكون. - 552
 أو فاعل )يكون( التام مرفوع.- 557
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 -ق بالفعل التاملأو متع -)مل( نافية )تكن( خيرج مثل يكون وهو جمزوم )له( مثل األول متعلق خبرب مقدم
)صاحبة( مثل ولد يف احلالتني )الواو( عاطفة )خلق( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )كّل( 
مفعول به منصوب )شيء( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل مبتدأ )بكّل( جار 

 وجمرور متعلق بعليم )شيء( مثل األول )عليم( خرب املبتدأ هو مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

  َشْيٍء َعِليٌم {}بَِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد ومََلْ َتُكْن َلُه َصاِحَبةٌ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ 
وات واألرض } بَِديُع السََّماَواِت َواألْرِض { أي: مبدع السم يف تفسريه ما نصه: -رمحه هللا-قال ابن كثري-

وخالقهما ومنشئهما وحمدثها على غري مثال سبق، كما قال  جماهد والسُّدِّي. ومنه مسيت البدعة بدعة؛ 
 ألنه ال نظري هلا فيما سلف.

متولدا عن  والولد إمنا يكون} َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد { أي: كيف يكون له ولد، ومل تكن له صاحبة؟ أي: 
شيئني متناسبني، وهللا ال يناسبه وال يشاهبه شيء من خلقه؛ ألنه خالق  كل شيء، فال صاحبة له وال 

ا َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئ ا ِإدًّا ]َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّرْ  تـَْنَشقُّ َن ِمْنُه وَ ولد، كما قال تعاىل: } َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلد 
ا ا * َوَما يـَْنَبِغي لِلرَّمْحَِن أَْن يـَتَِّخَذ َوَلد  ا َأْن َدَعْوا لِلرَّمْحَِن َوَلد  ْن ُكلُّ َمْن يف السََّماَواِت إِ  األْرُض َوختَِرُّ اجْلَِباُل * َهدًّ

ا *  َو  ُهْم َعدًّ ا * َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ  88ْلِقَياَمِة فـَْرد ا { ]مرمي: ُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اَواألْرِض ِإال آيت الرَّمْحَِن َعْبد 
 (558)[.اهـ95-
  ما نصه: يف تفسريها -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

} َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد ومََلْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة { أي: كيف يكون هلل الولد، وهو اإلله السيد الصمد، الذي ال 
لد و الغن عن خملوقاته،وكلها فقرية إليه، مضطرة يف مجيع أحواهلا إليه، والو صاحبة له أي: ال زوجة له، وه

ال بد أن يكون من جنس والده؛ وهللا خالق كل شيء وليس شيء من املخلوقات مشاهبا هلل بوجه من 
 الوجوه.

 ذكر العلم يفوملا ذكر عموم خلقه لألشياء، ذكر إحاطة علمه هبا فقال: } َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم { و 
بعد اخللق، إشارة إىل الدليل العقلي إىل ثبوت علمه، وهو هذه املخلوقات، وما اشتملت عليه من النظام 
التام، واخللق الباهر، فإن يف ذلك داللة على سعة علم اخلالق، وكمال حكمته، كما قال تعاىل: } َأال 

 (559) ما قال تعاىل: } َوُهَو اخلَْالُق اْلَعِليُم {.اهـيـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي { وك
ُ َربُُّكْم اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل )   ( {112}َذِلُكُم اَّللَّ

                                           
 ( 318/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -558
 (  227/ 1ر : مؤسسة الرسالة) الناش -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -559
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 (521إعراب مفردات اآلية )
« 521»للخطاب )هللا( لفظ اجلاللة خرب مرفوع )ذلكم( اسم إشارة مبن مبتدأ و )الالم( للبعد )وكم( 

، )ال( نافية للجنس )إله( اسم ال مبن على الفتح يف حمّل نصب )إال( « 522»مرفوع )رب( خرب ثان 
، )خالق( « 523»لالستثناء )هو( ضمري منفصل يف حمّل رفع بدل من الضمري املستكن يف اخلرب احملذوف 

رور )شيء( مضاف إليه جمرور )الفاء( رابطة جلواب ، )كل( مضاف إليه جم« 524»خرب رابع مرفوع 
، )اعبدوا( فعل أمر مبن على حذف النون ... والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول « 525»شرط مقّدر 

 « .522»به )الواو( عاطفة )هو على كل شيء وكيل( مثل هو بكل شيء عليم 
 روائع البيان والتفسري
ُ َربُُّكْم اَل   إَِلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل  {}َذِلُكُم اَّللَّ

ُ َربُُّكْم { أ يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري- ي: الذي خلق  يقول تعاىل: } َذِلُكُم اَّللَّ
 شريك ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه { فاعبدوه وحده ال  كل شيء وال ولد له وال صاحبة، } ال إَِلَه ِإال ُهَو َخاِلقُ 

له، وأقروا له بالوحدانية، وأنه ال إله إال هو، وأنه ال ولد له وال والد، وال صاحبة له وال نظري وال عديل } 
َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل { أي: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 

 (527)اهـوالنهار.
ع األشياء، } َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل {فقال: أي: مجي يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا-وزاد السعدي-

 حتت وكالة هللا وتدبريه،خلقا، وتدبريا، وتصريفا.
ومن املعلوم، أن األمر املتصرف فيه يكون استقامته وَتامه، وكمال انتظامه، حبسب حال الوكيل عليه. 

تعاىل على األشياء، ليست من جنس وكالة اخللق، فإن وكالتهم، وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع  ووكالته
 ملوكله.

                                           
 (7/239دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -521
 أو بدل من اسم اإلشارة، واخلرب حينئذ ما بعد لفظ اجلاللة. - 521
 أو بدل من لفظ اجلاللة إذا كان خربا.- 522
( من سورة 18، 2، 1( من سورة البقرة، واآلية )255، 123ل من حمّل ال وامسها ألن حمله الرفع ... وانظر إعراب اآلية يف )أو بد- 523

 ( من سورة النساء.82آل عمران، واآلية )
 أو بدل من ربكم. - 524
 من ال جييز ذلك.أو عاطفة لربط املسبب بالسبب عند من يعطف اإلنشاء على اخلرب، وهي ملطلق السببية عند  - 525
 ( من هذه السورة.111يف اآلية ) - 522
 ( 318/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -527
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وأما الباري، تبارك وتعاىل، فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم،وحسن التدبري واإلحسان فيه، 
ريه نقصا ال فطورا، وال يف تدبوالعدل، فال ميكن ألحد أن يستدرك على هللا،وال يرى يف خلقه خلال و 

 وعيبا.
ومن وكالته: أنه تعاىل، توكل ببيان دينه، وحفظه عن املزيالت واملغريات،وأنه توىل حفظ املؤمنني وعصمتهم 

 (528) عما يزيل إمياهنم ودينهم.اهـ
 ({113)}اَل ُتْدرُِكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي 

 (529إعراب مفردات اآلية )
)ال( نافية )تدرك( مضارع مرفوع و )اهلاء( ضمري مفعول به )األبصار( فاعل مرفوع )الواو( حالية )هو( 
ضمري منفصل مبتدأ )يدرك( مثل تدرك، والفاعل هو )األبصار( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )هو( 

 ثان مرفوع.مثل السابق )اللطيف( خرب مرفوع )اخلبري( خرب 
 روائع البيان والتفسري

 }اَل ُتْدرُِكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي {
  يف بياهنا إمجاال  ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي-

النظر ب} ال ُتْدرُِكُه األْبَصاُر { لعظمته، وجالله وكماله، أي: ال حتيط به األبصار، وإن كانت تراه، وتفرح 
إىل وجهه الكرمي، فنفي اإلدراك ال ينفي الرؤية، بل يثبتها باملفهوم. فإنه إذا نفى اإلدراك، الذي هو أخص 

 أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة.
في الرؤية، لقال "ال تراه األبصار" وحنو ذلك، فعلم أنه ليس يف اآلية حجة ملذهب املعطلة، فإنه لو أراد ن

 الذين ينفون رؤية رهبم يف اآلخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قوهلم.
} َوُهَو يُْدرُِك األْبَصاَر { أي: هو الذي أحاط علمه، بالظواهر والبواطن،ومسعه جبميع األصوات الظاهرة، 

 ة، وبصره جبميع املبصرات،صغارها، وكبارها، وهلذا قال: } َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي { الذي لطف علمهواخلفي
 وخربته، ودق حىت أدرك السرائر واخلفايا، واخلبايا والبواطن.

ومن لطفه، أنه يسوق عبده إىل مصاحل دينه، ويوصلها إليه بالطرق اليت ال يشعر هبا العبد، وال يسعى 
ويوصله إىل السعادة األبدية، والفالح السرمدي، من حيث ال حيتسب، حىت أنه يقدر عليه األمور، فيها، 

اليت يكرهها العبد، ويتأمل منها، ويدعو هللا أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح، وأن كماله متوقف عليها، 
 (571) فسبحان اللطيف ملا يشاء، الرحيم باملؤمنني.اهـ

                                           
 (  228/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -528
 (7/241دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : القرآن حملمود بن عبد الرحيانظر اجلدول يف إعراب -529
 (  228/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -571
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َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم حبَفِ   ({ 114ٍظ )ي}َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
 (571إعراب مفردات اآلية )

)قد( حرف حتقيق )جاء( فعل ماض و )كم( ضمري مفعول به )بصائر( فاعل مرفوع )من رب( جار 
، و )كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم « 572»)جاء( وجمرور متعلق ب 

مبن، يف حمّل رفع مبتدأ )أبصر( فعل ماض مبن يف حمّل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
هو، واملفعول حمذوف أي أبصرها )الفاء( رابطة جلواب الشرط )لنفس( جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف 

إبصاره، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )من عمي( مثل من أبصر )الفاء( رابطة جلواب تقديره 
الشرط )على( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعلق خبرب واملبتدأ مقدر أي عماه )الواو( عاطفة 

علق حبفيظ مت)ما( نافية عاملة عمل ليس )أنا( ضمري منفصل يف حمّل رفع اسم ما )عليكم( مثل عليها 
 )الباء( حرف جر زائد )حفيظ( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ما.

 روائع البيان والتفسري
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم حبَفِ   ٍظ { ي}َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ

ل عليها البصائر: هي البينات واحلجج اليت اشتم ا إمجاال  ما نصه:يف بياهن -رمحه هللا-ابن كثري قال-
ا القرآن، وما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم } َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه { مثل قوله: } َمِن اْهَتَدى فَِإمنََّ 

َها { ]اإلسراء:  َا َيِضلُّ َعَليـْ َها { ملا [ 15يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ ؛ وهلذا قال: } َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
 البصائر قال:ذكر 

َها { أي: فإمنا يعود وبال ذلك عليه، كقوله: } فَِإنَـَّها ال تـَْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى  } َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
 [.42اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدوِر { ]احلج: 

 } َوَما أَنَا َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ { أي: حبافظ وال رقيب، بل أنا مبلغ وهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء.اهـ
(573) 
ف الداللة يعن بالبصرية احلجة البينة الظاهرة. ووص يف بياهنا ما خمتصره: –رمحه هللا –القرطيب  وزاد-

ة وقد ع حضوره للنفس، كما يقال: جاءت العافيباجمليء لتفخيم شأهنا، إذ كانت مبنزلة الغائب املتوق
انصرف املرض، وأقبل السعود وأدبر النحوس}فمن أبصر فلنفسه{ اإلبصار: هو اإلدراك حباسة البصر، 
 أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع. }ومن عمي{ مل يستدل، فصار مبنزلة األعمى، فعلى نفسه يعود

فظكم على أن هتلكوا أنفسكم. وقيل: أي ال أحفظكم عماه }وما أنا عليكم حبفيظ{ أي مل أومر حب
                                           

 (7/241دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372 )املتوىف : م صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحي-571
 أو متعلق مبحذوف نعت لبصائر. - 572
 ( 312/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -573
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من عذاب هللا. وقيل:" حبفظ" برقيب، أحصي عليكم أعمالكم، إمنا أنا رسول أبلغكم رساالت ريب، 
 (574)وهو احلفيظ عليكم ال خيفى عليه شي من أفعالكم..اهـ

 ({115لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن ) }وََكَذِلَك ُنَصرُِّف اآْلَيَاِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت َولُِنبَـيَِّنهُ 
 (575إعراب مفردات اآلية )

، متعلق مبحذوف مفعول مطلق « 572»)الواو( استئنافية )كذلك( اسم إشارة مبن يف حمّل جر بالكاف 
، و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )نصرف( مضارع « 577»أي: نصرف اآليات تصريفا كذلك 

الالم( )مرفوع، والفاعل للتعظيم )اآليات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )الواو( عاطفة 
 للتعليل )يقولوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم )درست( فعل ماض وفاعله.

 الالم متعلق ب )نصرف( .واملصدر املؤول )أن يقولوا( يف حمّل جر متعلق ب
)الواو( عاطفة )الالم( للتعليل أو الم العاقبة )نبنّي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم و )اهلاء( ضمري 
مفعول به، والفاعل حنن للتعظيم )لقوم( جار وجمرور متعلق ب )نبنّي( ، )يعلمون( مضارع مرفوع ... 

 والواو فاعل.
 .حمّل جر بالالم متعلق مبا تعلق به املصدر املؤول األول ألنه معطوف عليهواملصدر املؤول )أن نبنّي( يف 

 روائع البيان والتفسري
 }وََكَذِلَك ُنَصرُِّف اآْلَيَاِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت َولُِنبَـيَِّنُه لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن {

قوله تعاىل: }وكذلك نصرف اآليات{أي نصرف اآليات مثل ما ما خمتصره: -رمحه هللا -قال القرطيب-
تلونا عليك. أي كما صرفنا اآليات يف الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه يف هذه السورة نصرف يف 

 (578)غريها.اهـ
 
ة، يعن ليزعموا قوله تعاىل: }وليقولوا درست {اآلي يف تفسريه ما خمتصره: -رمحه هللا-وأضاف الشنقيطي-

إمنا تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غريه من أهل الكتاب، كما  -صلى هللا عليه وسلم  -يب أن الن
تعلم هذا القرآن من جرب ويسار، وكانا غالمني نصرانيني  -صلى هللا عليه وسلم  -زعم كفار مكة أنه 

                                           
 (  7/75القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--574
 (7/234دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحي-575
 جيوز أن يكون الكاف امسا مبعىن مثل، فهو يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته.- 572
 ريها.الّتصريف يف هذه السورة، أو نصّرفها يف هذه السورة كما صّرفناها يف غ أي نصّرف اآليات يف غري هذه السورة تصريفا مثل - 577
 (58/ 7) القاهرة – املصرية الكتب دار:  الناشر -قرطيبلل القرآن ألحكام اجلامع--578
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م يقولون إمنا يعلمه لم أهنمبكة، وقد أوضح هللا تعاىل بطالن افرتائهم هذا يف آيات كثرية، كقوله:}ولقد نع
[ ، وقوله:} فقال إن هذا 113 \ 12بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني{ ]

[ ، ومعىن يؤثر: يرويه حممد 22، 25، 24 \ 74إال سحر يؤثر إن هذا إال قول البشر سأصليه سقر{ ]
 عن غريه يف زعمهم الباطل، وقوله:  -صلى هللا عليه وسلم  -

}وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افرتاه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطري 
 25األولني اكتتبها فهي َتلى عليه بكرة وأصيال قل أنزله الذي يعلم السر يف السماوات واألرض{ اآلية ]

 (579)اهـ[ ، إىل غري ذلك من اآليات.2، 5، 4 \
  يف بيان بقية اآلية ما نصه: -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-

. فلله تعاىل وقوله: } َولُِنبَـيَِّنهُ لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن { أي: ولنوضحه لقوم يعلمون احلق فيتبعونه، والباطل فيجتنبونه
 َكِثري ا َوَما هِ احلكمة البالغة يف إضالل أولئك، وبيان احلق هلؤالء. كما قال تعاىل: } ُيِضلُّ بِِه َكِثري ا َويـَْهِدي بِ 

َنة  لِلَِّذيَن 22ُيِضلُّ ِبِه ِإال اْلَفاِسِقنَي { ]البقرة:   قـُُلوهِبِْم يف [، وقال تعاىل: } لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
 (581)[.اهـ53َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد  { ]احلج: 

 ({112ِبْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي )}اتَّ 
 (581إعراب مفردات اآلية )

، )أوحي( فعل « 582»اتبع( فعل أمر، والفاعل أنت )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به 
( حرف جر )إىل -أي القرآن -تقديره هو وهو العائدماض مبن للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت 

« 583»و )الكاف( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أوحي( ، )من رب( جار وجمرور متعلق ب )أوحي( 
، )الواو( عاطفة )أعرض( مثل اتّبع « 584»، و )الكاف( مضاف إليه )ال إله إال هو( مر إعراهبا آنفا 

 ( ، وعالمة اجلر الياء.)عن املشركني( جار وجمرور متعلق ب )أعرض
 روائع البيان والتفسري

 }اتَِّبْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي {

                                           
 (  1/489لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 579
 ( 312/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -581
 (7/245دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372 انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف :-581
 أجاز بعضهم أن يكون )ما( حرفا مصدريا، واملصدر املؤول مفعول اتّبع، وحينئذ يصبح اجلار واجملرور نائب الفاعل. - 582
 أو متعلق حبال من نائب الفاعل.- 583
 ( من هذه السورة.112يف اآلية ) - 584
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قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها إمجاال  ما نصه: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:  -
ما أمرك به ربك يف وحيه الذي أوحاه إليك، فاعمل به، وانزجر عما زجرك عنه فيه، ودع اتبع، يا حممد، 

ما يدعوك إليه مشركو قومك من عبادة األوثان واألصنام، فإنه ال إله إال هو. يقول: ال معبود يستحق 
كن ا، س عليك إخالص العبادة له إال هللا الذي هو فالق احلب والنوى، وفالق اإلصباح، وجاعُل الليل

والشمَس والقمر حسبان ا }وأعرض عن املشركني{ ، يقول: ودع عنك جداهلم وخصومتهم . مث نسخ 
 (585)[ .اهـ5ذلك جل ثناؤه بقوله يف براءة:} فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم {، اآلية ]سورة التوبة: 

ف عنهم } َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي { أي: اع :يف بياهنا فقال ما خمتصره-رمحه هللا-وزاد ابن كثري -
 (582)واحتمل أذاهم، حىت يفتح هللا لك وينصرك ويظفرك عليهم.اهـواصفح، 

ُ َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظ ا َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل )  ({ 117}َوَلْو َشاَء اَّللَّ
 (587إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )شاء( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )ما( نافية 
)أشركوا( فعل ماض مبن على الضم ... والواو فاعل )الواو( عاطفة )ما جعلنا( مثل ما أشركوا و )الكاف( 

فة )ما الواو( عاطحرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )حفيظا( ، )ضمري مفعول به )على( 
 « .588»نظريها  أنت عليهم بوكيل( سبق إعراب

 روائع البيان والتفسري
ُ َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظ ا َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل {   }َوَلْو َشاَء اَّللَّ

هم واعلم أن هلل حكمة يف إضالهلم، فإنه لو شاء هلدى الناس كلقال ابن كثري يف بياهنا إمجاال  ما نصه: -
ُ َما َأْشرَُكوا { أي: بل له املشيئة واحلكمة فيما يشاؤه  مجيعا ولو شاء هللا جلمعهم على اهلدى} َوَلْو َشاءَ اَّللَّ

 وخيتاره، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ْم ِبوَِكيٍل { أي: حافظا حتفظ أعماهلم وأقواهلم } َوَما أَْنَت َعَلْيهِ  وقوله: } َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظ ا {

َا أَْنَت ُمذَكٌِّر *  أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم } ِإْن َعَلْيَك ِإال اْلَبالُغ { كما قال تعاىل: } َفذَكِّْر ِإمنَّ

                                           
 ( 13735/    32/ 12الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -585
 ( 3/314الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -582
 (7/245دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 7213انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -587
 ( من هذه السورة.114يف اآلية )- 588



124 

 

َنا احلَِْساُب { [، وقال } فَِإمنََّ 22، 21َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطٍر { ]الغاشية:  ا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليـْ
 (589)[.اهـ41]الرعد:

}وما أنت عليهم بوكيل{ أي قيم بأمورهم يف مصاحلهم لدينهم أو  ما نصه: -رمحه هللا-وزاد القرطيب-
دنياهم، حىت تلطف هلم يف تناول ما جيب هلم، فلست حبفيظ يف ذلك وال وكيل يف هذا، إمنا أنت مبلغ. 

 (591)أن يؤمر بالقتال.اهـوهذا قبل 
َ َعْدو ا بَِغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَـّنَّا ِلُكلِّ } مٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم أُ  َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فـََيُسبُّوا اَّللَّ

 ({118َمْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهْم مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )
 (591إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )ال( ناهبة جازمة )تسبوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.... والواو فاعل 
)الذين( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )يدعون( مضارع مرفوع.... والواو فاعل )من دون( 

اء( صول نفسه )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه )الفجار وجمرور متعلق حبال من العائد احملذوف أو من املو 
، وعالمة النصب حذف النون.. « 592»فاء السببية )يسبوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 

، )بغري( جار « 593»فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )عدّوا( مفعول ألجله منصوب  والواو
 ( مضاف إليه جمرور.وجمرور متعلق حبال مؤكدة أي جاهلني )علم

واملصدر املؤول )أن يسبوا( معطوف على مصدر متصيد من الكالم السابق أي ال يكن منكم سب 
 هلل.آلهلتهم فسب منهم 

)الكاف( حرف جر )ذلك( اسم إشارة مبن يف حمّل جر متعلق مبفعول مطلق عامله )زيّنا( أي: زينا لكل 
و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )زيّنا( فعل ماض مبن « ... 594»أمة تزيينا مثل التزيني هلؤالء 

على السكون ... وفاعله )لكل( جر وجمرور متعلق ب )زينا( ، )أمة( مضاف إليه جمرور )عمل( مفعول 
به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )مث( حرف عطف )إىل رب( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب 

)مرجع( مبتدأ مؤخر مرفوع و )هم( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )ينبئ(  مقدم و )هم( ضمري مضاف إليه

                                           
 ( 3/314الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -589
 (  21/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--591
 (7/242دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372م صايف )املتوىف : إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيانظر اجلدول يف -591
 جيوز أن يكون الفعل جمزوما نسقا وعطفا على فعل النهي )ال تسّبوا( . - 592
 ين. مؤكدة أي يسّبوا هللا معتد أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألن العدو يالقي السب يف املعىن ... وجيوز أن يكون حاال- 593
 فإذا كان الكاف امسا فهو يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته.- 594
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مبن « 595»مضارع مرفوع، والفاعل هو و )هم( ضمري مفعول به )الباء( حرف جر )ما( اسم موصول 
يف حمّل جر متعلق ب )ينبئهم( ، والعائد حمذوف )كانوا( فعل ماض ناقص ناسخ مبن على الضم ... 

 يعملون( مثل يدعون.والواو ضمري اسم كان )
 روائع البيان والتفسري

َ َعْدو ا بَِغرْيِ ِعْلٍم {  }  َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فـََيُسبُّوا اَّللَّ
ينهى هللا املؤمنني عن أمر كان جائزا، بل مشروعا يف  يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

 املشركني، اليت اختذت أوثانا وآهلة مع هللا، اليت يتقرب إىل هللا بإهانتها وسبها.األصل، وهو سب آهلة 
ولكن ملا كان هذا السب طريقا إىل سب املشركني لرب العاملني، الذي جيب تنزيه جنابه العظيم عن كل 

ن كل عيب، وآفة، وسب، وقدح هنى هللا عن سب آهلة املشركني، ألهنم حيمون لدينهم، ويتعصبون له. أل
أمة، زين هللا هلم عملهم، فرأوه حسنا، وذبوا عنه، ودافعوا بكل طريق، حىت إهنم، ليسبون هللا رب العاملني، 

 الذي رسخت عظمته يف قلوب األبرار والفجار، إذا سب املسلمون آهلتهم.
ئهم مبا كانوا بولكن اخللق كلهم، مرجعهم ومآهلم، إىل هللا يوم القيامة، يعرضون عليه،وتعرض أعماهلم، فين

 يعملون، من خري وشر.
ويف هذه اآلية الكرمية، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعترب باألمور اليت توصل إليها، وأن وسائل 

 (592) احملرم، ولو كانت جائزة تكون حمرمة، إذا كانت تفضي إىل الشر.اهـ
 ما خمتصره:-رمحه هللا-وزاد القرطيب يف بياهنا فقال-

لعلماء: حكمها باق يف هذه األمة على كل حال، فمىت كان الكافر يف منعة وخيف أن يسب قال ا
اإلسالم أو النيب عليه السالم أو هللا عز وجل، فال حيل ملسلم أن يسب صلباهنم وال دينهم وال كنائسهم، 

ال تعقل ب"  يوال يتعرض إىل ما يؤدي إىل ذلك، ألنه مبنزلة البعث على املعصية. وعرب عن األصنام وه
 الذين" على معتقد الكفرة فيها. 

مث قال: يف هذه اآلية أيضا ضرب من املوادعة، ودليل على وجوب احلكم بسد الذرائع، وفيها دليل على 
 (597)أن احملق قد يكف عن حق له إذا أدى إىل ضرر يكون يف الدين..اهـ

 َمُلوَن {ىَل َرهبِِّْم َمْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهْم مبَا َكانُوا يـَعْ }َكَذِلَك َزيَـّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ إِ   
ثَاَن يقول تعاىل ذكره: كما زيّنا هلؤالء العادلني برهبم األو قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما نصه: -

إيّاهم عن طاعة الرمحن،  كذلك زيَّنا لكل مجاعٍة  واألصنام، عبادَة األوثان وطاعَة الشيطان خبذالننا
                                           

 أو حرف مصدري، واملصدر املؤول يف حمّل جر ... وجيوز أن يكون نكرة موصوفة، واجلملة بعده نعت له.- 595
 (  228/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة)  -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -592
 (  21/ 7القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--597
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اجتمعت على عمٍل من األعمال من طاعة هللا ومعصيته، عمَلهم الذي هم عليه جمتمعون، مث مرجعهم 
بعد ذلك ومصريهم إىل رهبم }فينبئهم مبا كانوا يعملون{. يقول: فُيوقفهم وخيربهم بأعماهلم اليت كانوا 

  جيازيهم هبا، إن كان خري ا فخري ا، وإن كان شرًّا فشرًّا، أو يعفو بفضله، ما مليعملون هبا يف الدنيا،  مث
ا أو كفر ا .اهـ  (598)يكن شرك 

َا اآْلَيَاُت ِعْنَد اَّللَِّ   أَنَـَّها ِإَذا   َوَما ُيْشِعرُُكمْ }َوأَْقَسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد أمَْيَاهِنِْم َلِئْن َجاَءتْـُهْم َآيٌَة لَيـُْؤِمُننَّ هِبَا ُقْل ِإمنَّ
 ({119َجاَءْت اَل يـُْؤِمُنوَن )

 (599إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )أقسموا( فعل ماض مبن على الضم ... والواو فاعل )باهلل( جار وجمرور متعلق ب 

« 211»)أقسموا( ، )جهد( مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو مضاف إىل مرادف املصدر منصوب 
، )أميان( مضاف إليه جمرور و )هم( ضمري مضاف إليه )الالم( موطئة للقسم )إن( حرف شرط جازم 
)جاء( فعل ماض و )التاء( تاء التأنيث و )هم( ضمري مفعول به )آية( فاعل مرفوع )الالم( الم القسم 

ذوفة اللتقاء او احمل)يؤمنن( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون وقد حذفت لتوايل األمثال ... والو 
الساكنني ضمري يف حمّل رفع فاعل ... والنون نون التوكيد )الباء( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر 
متعلق ب )يؤمنن( ، )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )إمّنا( كافة ومكفوفة )اآليات( مبتدأ مرفوع )عند( 

م ضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ما( اسظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف خرب )هللا( لفظ اجلاللة م
استفهام مبن يف حمّل رفع مبتدأ، واالستفهام إنكاري، )يشعر( مضارع مرفوع و )كم( ضمري مفعول به، 

مري يف حمّل و )ها( ض -ناسخ -والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على ما )أّن( حرف مشبه بالفعل
ؤمنون( ب )ي جمرد من الشرط مبن يف حمّل نصب متعلق نصب اسم أّن )إذا( ظرف للزمن املستقبل

، )يؤمنون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل والرابط « 211»)جاءت( مثل األول، والفاعل هي )ال( زائدة 
 حمذوف أي هبا.

واملصدر املؤول )أهنا ... ال يؤمنون( يف حمّل نصب مفعول به ثان لفعل يشعركم، أي وما يشعركم إمياهنم 
 يئها.وقت جم

                                           
 ( 13743/   37/ 12الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -598
 (7/249دمشق) –هـ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1372انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف : -599
 ( من سورة املائدة.53أو مصدر يف موضع احلال أي جمتهدين أو جاهدين.... وانظر اآلية )- 211
ين حمذوف )لعلها( ، واجلملة ال حمّل هلا للتعليل املستأنف ومفعول )يشعركم( الثاجيوز أن تكون غري زائدة، وحينئذ تقدر )أهّنا( مبعىن - 211

الثاين  لتقديره إمياهنم أي: وما يشعركم إمياهنم لعلها إذا جاءت ال يؤمنون هبا.... وإذا كانت غري زائدة يكون املصدر املؤول حينئذ هو املفعو 
 وما يشعركم عدم إمياهنم هبا إذا جاءت ... منفيا، كأنه جواب ملن حكم عليهم بالكفر أبدا أي:
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 روائع البيان والتفسري
َا اآْلَيَاُت ِعْنَد اَّللَِّ   َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنَـَّها ِإَذا }َوأَْقَسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد أمَْيَاهِنِْم َلِئْن َجاَءتْـُهْم َآيٌَة لَيـُْؤِمُننَّ هِبَا ُقْل ِإمنَّ

 َجاَءْت اَل يـُْؤِمُنوَن {
ى أي: وأقسم املشركون املكذبون للرسول حممد صلإمجاال  ما نصه:يف بياهنا  -رمحه هللا–قال السعدي -

هللا عليه وسلم. } بِاَّللَِّ َجْهَد أمَْيَاهِنِْم { أي: قسما اجتهدوا فيه وأكدوه. } لَِئْن َجاَءتْـُهْم آيٌَة { تدل على 
صدهم فيه  يكن قصدق حممد صلى هللا عليه وسلم } لَيـُْؤِمُننَّ هِبَا { وهذا الكالم الذي صدر منهم، مل

الرشاد، وإمنا قصدهم دفع االعرتاض عليهم، ورد ما جاء به الرسول قطعا، فإن هللا أيد رسوله صلى هللا 
شبهة وال  ال تبقي أدىن -عند االلتفات هلا-عليه وسلم، باآليات البينات، واألدلة الواضحات، اليت 

ل ب التعنت، الذي ال يلزم إجابته، بلآليات من با -بعد ذلك-إشكال يف صحة ما جاء به، فطلبهم 
قد يكون املنع من إجابتهم أصلح هلم، فإن هللا جرت سنته يف عباده، أن املقرتحني لآليات على رسلهم، 

َا اآليَاُت ِعْنَد اَّللَِّ { أي: هو -إذا جاءهتم، فلم يؤمنوا هبا  أنه يعاجلهم بالعقوبة، وهلذا قال: } ُقْل ِإمنَّ
ء، ومينعها إذا شاء، ليس يل من األمر شيء، فطلبكم من اآليات ظلم، وطلب ملا ال الذي يرسلها إذا شا

أملك، وإمنا توجهون إىل توضيح ما جئتكم به، وتصديقه، وقد حصل، ومع ذلك، فليس معلوما، أهنم 
رُُكْم عِ إذا جاءهتم اآليات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله، أنه ال يؤمن، وهلذا قال: } َوَما ُيشْ 

 (212) أَنَـَّها ِإَذا َجاَءْت ال يـُْؤِمُنوَن { .اهـ
 } َوَما ُيْشِعرُُكْم {فقال: وما يدريكم. يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا-وزاد البغوي -

واختلفوا يف املخاطبني بقوله } َوَما ُيْشِعرُُكْم { فقال بعضهم: اخلطاب للمشركني الذين أقسموا،وقال 
 (213) لمؤمنني.اهـبعضهم: اخلطاب ل

ا َجاَءْت ال َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنَـَّها ِإذَ  وذكر أبو جعفر الطربي هذا االختالف عن املخاطب بقوله تعايل }-
ية، قوُل من وأوىل التأويالت يف ذلك بتأويل اآل { فقال بعد أن عرض خمتلف التأويالت ما نصه:يـُْؤِمُنوَن 

أصحاب رسوله أعىن قوله:}وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال  قال: ذلك خطاب من هللا للمؤمنني به من
 يؤمنون{ وأن قوله:"أهنا"، مبعىن: لعلَّها .

 وإمنا كان ذلك أوىل تأويالته بالصواب، الستفاضة القراءة يف قرأة األمصار بالياء من قوله:}ال يؤمنون{ 
ذلك، وإن  :}ال يؤمنون{ بالتاء، و ولو كان قوله:}وما يشعركم{ خطاب ا للمشركني، لكانت القراءة يف قوله

كان قد قرأه بعض قرأة املكيني كذلك، فقراءٌة خارجة عما عليه قرأة األمصار، وكفى خبالف مجيعهم هلا 
 دليال على ذهاهبا وشذوذها 

                                           
 (  228/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -212
 (  3/177الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -213
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وإمنا معىن الكالم: وما يدريكم، أيها املؤمنون، لعل اآليات إذا جاءت هؤالء املشركني ال يؤمنون، فيعاجلوا 
 (214اهـ)قمة والعذاب عند ذلك، وال يؤخَّروا به .بالن

 ({ 111 )نَ }َونـَُقلُب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهو  
 (215إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )نقّلب( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )أفئدة( مفعول به 
منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أبصار( معطوف على أفئدة منصوب و )هم( مضاف 

 إليه )الكاف( حرف جر 
 ق ب )يؤمنوا( ، )أول( ظرف زمان منصوبوالواو فاعل )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعل

 متعلق ب )يؤمنوا( ، )مرة( مضاف إليه جمرور.« 212»
واملصدر املؤول )ما مل يؤمنوا( يف حمّل جر بالكاف متعلق مبحذوف مفعول مطلق ... أي تقليبا ككفرهم 

 « .217»من قبل 
مهون( رور متعلق ب )يع)الواو( عاطفة )نذر( مثل نقّلب و )هم( ضمري مفعول به )يف طغيان( جار وجم

 ، و )هم( ضمري مضاف إليه )يعمهون( فعل مضارع مرفوع ... والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

  { نَ }َونـَُقلُب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما مَلْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذُرُهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهو 
 أي: ونعاقبهم، إذا مل يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي، وتقوم عليهم بياهنا ما نصه:يف -قال السعدي-

 احلجة، بتقليب القلوب، واحليلولة بينهم وبني اإلميان، وعدم التوفيق لسلوك الصراط املستقيم.
ا، وبني و وهذا من عدل هللا، وحكمته بعباده، فإهنم الذين جنوا على أنفسهم، وفتح هلم الباب فلم يدخل

 (218) اهـهلم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق، كان مناسبا ألحواهلم.
 يـَْعَمُهوَن {فقال ما : } َونََذُرُهْم يف طُْغَياهِنِمْ يف بيان قوله تعايل -رمحه هللا  -وأضاف أبو جعفر الطربي-

 نصه:

                                           
 (  13751 /43/ 12الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب -214
 (7/251دمشق) –دار الرشيد مؤسسة اإلميان هـ( نشر :1372)املتوىف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف -215
 أي عند نزول اآليات املتقدمة على اقرتاحهم كانشقاق القمر- 212
 وجيوز تعليقه مبحذوف يقتضيه السياق أي نقّلب أفئدهتم وأبصارهم فال يؤمنون كعدم إمياهنم من قبل.- 217
 (  229/  1الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -218
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ا عند باهلل جهد أمياهنم: لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبيقول تعاىل ذكره: ونذر هؤالء املشركني الذين أقسموا 
جميئها يف َترُّدهم على هللا واعتدائهم يف حدوده، يرتدَّدون، ال يهتدون حلق، وال يبصرون صواب ا، قد غلب 

 (219) عليهم اخِلْذالن، واستحوذ عليهم الشيطاُن. اهـ
قـُُبال  َما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإالَّ أَْن  لََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيءٍ }َوَلْو أَنَـَّنا نـَزَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وَكَ 
ُ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم جَيَْهُلوَن )  ( {111َيَشاَء اَّللَّ

 (211إعراب مفردات اآلية )
ري مبن ( ضمو)نا -ناسخ -)الواو( استئنافية )لو( حرف شرط غري جازم )أن( حرف مشبه بالفعل

يف حمّل نصب اسم أن )نزلنا( فعل ماض مبن على السكون... و)نا( ضمري فاعل )إىل( حرف جر 
 و)هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )نزلنا(، )املالئكة( مفعول به منصوب...
 واملصدر املؤول )أننا نزلنا..( يف حمّل رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره ثبت.

 ماض و)هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )كلم( فعل
)املوتى( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة )الواو( عاطفة )حشرنا( مثل نزلنا )عليهم( مثل 
إليهم متعلق ب )حشرنا( )كل( مفعول به منصوب )شيء( مضاف إليه جمرور )قبال( حال منصوبة 

 على الضم: مبن -ناسخ -من مفعول حشرنا )ما( نافية )كانوا( فعل ماض ناقص
والواو ضمري اسم كان )الالم( الم اجلحود أو اإلنكار )يؤمنوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 

 الالم... والواو فاعل.
 

 واملصدر املؤول )أن يؤمنوا( يف حمّل جر بالالم متعلق مبحذوف خرب كانوا أي: ما كانوا أهال لإلميان.
اء( مضارع منصوب )هللا( لفظ اجلاللة فاعل )إال( أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )يش

 (.211مرفوع واملصدر املؤول )أن يشاء هللا( يف حمّل نصب على االستثناء املنقطع )
لالستدراك )أكثر( اسم لكن منصوب و)هم(  -ناسخ -)الواو( عاطفة )لكن( حرف مشبه بالفعل

                                           
 (  13754 / 45/ 12الناشر : مؤسسة الرسالة ) -أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق  -219
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-211

 (153/ 8دمشق) –
 أو هو من االستثناء املتصل أي: ما كانوا ليؤمنوا يف كل حال إال حال مشيئة هللا.- 211
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ل مبن يف . والواو ضمري متصضمري مضاف إليه )جيهلون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون..
 حمّل رفع فاعل.
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 روائع البيان والتفسري::
 }َوَلْو أَنَـَّنا نـَزَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى{ 

سموا يف بياهنا ما خمتصره: يقول تعاىل: ولو أننا أجبنا سؤال هؤالء الذين أق -رمحه هللا -قال ابن كثري-
الة من أمياهنم } لَِئْن َجاَءتْـُهْم آيٌَة لَيـُْؤِمُننَّ هِبَا { فنزلنا عليهم املالئكة، أي: ختربهم بالرسباهلل جهد 

[} قالوا لن 92هللا بتصديق الرسل، كما سألوا فقالوا: } أَْو تَْأيتَ بِاَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة قَِبيال { ]اإلسراء: 
[، } َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن لَِقاَءنَا َلْوال أُنزَل 124نعام: نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل هللا { ]األ

َنا اْلَمالِئَكُة أَْو نـََرى رَبَـَّنا َلَقِد اْسَتْكبَـُروا يف أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا ُعتُـوًّا َكِبري ا { ]الفرقان:  [.21 َعَليـْ
 (212)ه الرسل.اهـ} وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى { أي: فأخربوهم بصدق ما جاءهتم ب

 
ُ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم جيَْ   َهُلوَن {} َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُبال  َما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ

ينة ديف بياهنا: } َوَحَشْرنَا { ومجعنا، } َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُبال { قرأ أهل امل-رمحه هللا-قال البغوي-
(" قبال " بكسر القاف وفتح الباء، أي معاينة، وقرأ اآلخرون بضم القاف والباء، 213عامر)وابن 

هو مجع قبيل، وهو الكفيل، مثل رغيف وُرغف، وقضيب وُقُضب أي: ُضمناء وُكفالء، وقيل: هو 
يتك قبال ال تمجع قبيل وهو القبيلة، أي: فوجا فوجا، وقيل: هو مبعىن املقابلة واملواجهة، من قوهلم: أ

دبرا إذا أتاه من قبل وجهه } َما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإال َأْن َيَشاَء اَّللَُّ { ذلك، } َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم جَيَْهُلوَن 
 (214) {.اهـ

نَّ  َوَلكِ يف بيان قوله تعايل } َما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإال أَْن َيَشاَء اَّللَُّ -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-
َأْكثـََرُهْم جَيَْهُلوَن { فقال ما خمتصره وبتصرف: ما آمنوا وال صّدقوك وال اتبعوك إال أن يشاء هللا ذلك 
ملن شاء منهم )ولكن أكثرهم جيهلون(، يقول: ولكن أكثر هؤالء املشركني جيهلون أن ذلك كذلك، 

ك كذلك، شاؤوا كفروا. وليس ذلحيسبون أن اإلميان إليهم، والكفَر بأيديهم، مىت شاؤوا آمنوا، ومىت 
 ذلك بيدي، ال يؤمن منهم إال من هديته له فوفقته، وال يكفر إال من خذلته عن الرشد فأضللته.

                                           
 ( 3/318الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -212
َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ. وهو من بن مالك بن أفصى. إخوة أسلم من أنفسهم. ويكىن أبا عامر. وكان  - 213

ائة. سنة مخسني أو إحدى أو اثنتني ومخسني ومقارئا للقرآن. وكان يقوم بأهل املدينة يف شهر رمضان ومات باملدينة 
 (5/454الطبقات الكربى البن سعد)-وكان كثري احلديث يستضعف.

 (  3/179دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -214
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وقيل: إن ذلك نزل يف املستهزئني برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما جاء به :-رمحه هللا -وأضاف
 من عند هللا، من مشركي قريش.

 -رمحه هللا-ن جريجوذكر ممن قال بذلك: كاب
وقال آخرون: إمنا قيل:}ما كانوا ليؤمنوا{، يراد به أهل الشقاء، وقيل:}إال أن يشاء هللا{،  مث قال:

 فاستثىن ذلك من قوله:}ليؤمنوا{، يراد به أهل اإلميان والسعادة.
فقال ما  بني القولني -رمحه هللا–، مث رجح -رضي هللا عنهما -كابن عباس  وذكر ممن قال بذلك:

وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قوُل ابن عباس، ألن هللا جل ثناؤه عمَّ بقوله:}ما كانوا  نصه:
 ليؤمنوا{، القوم الذين تقّدم ذكرهم يف قوله:}وأقسموا باهلل جهد أمياهنم لئن جاءهتم آيه ليؤمنن هبا{.

د جيوز أن يكون الذين سألوا اآلية كانوا هم املستهزئني الذين قال ابن جريج إهنم ُعنوا هبذه اآلية، وق
ولكن ال داللة يف ظاهر التنزيل على ذلك، وال خرب تقوم به حجة بأن ذلك كذلك. واخلرب من هللا 

 (215)نا. اهـخارٌج خمرَج العموم، فالقول بأنَّ ذلك عىن به أهل الشقاء منهم أوىل، ملا وصف
 

ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف ا ْلَقْوِل ُغُرور ا }وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإْلِ
 ({112َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن )

 (212إعراب مفردات اآلية )
متعلق مبحذوف مفعول  (217)نافية )كذلك( اسم إشارة مبن يف حمّل جر بالكاف )الواو( استئ

مطلق مؤكد ملا بعده... و )الكاف( حرف خطاب و )الالم( للبعد )جعلنا( فعل ماض مبن على 
 -نعت تقدم على املنعوت -السكون وفاعله )لكل( جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من )عدوا( 

)نيب( مضاف إليه جمرور )عدوا( مفعول به ثان عامله جعل منصوب )شياطني( مفعول به أول 
، )اإلنس( مضاف إليه جمرور )اجلن( معطوف على اإلنس بالواو جمرور )يوحي( (218)منصوب 

                                           
/  12رسالة ) المؤسسة  :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -215

47  /13754) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-212

 (8/255دمشق) –
 جيوز أن تكون الكاف امسا مبعىن مثل، مفعول مطلق نائب عن املصدر يف حمّل نصب. - 217
 جيوز أن يكون بدال من )عدوا( على أنه املفعول األول، ويصبح اجلار واجملرور )لكل( املفعول الثاين. - 218
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مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء )بعض( فاعل مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه 
جار وجمرور متعلق ب )يوحي(، )زخرف( مفعول به منصوب )القول( مضاف إليه جمرور )إىل بعض( 

، )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )شاء( فعل (219))غرورا( مفعول ألجله منصوب 
)رب( فاعل مرفوع و )الكاف( ضمري مضاف إليه )ما( نافية )فعلوا( فعل ماض مبن على الضم... 

اء( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )ذر( فعل أمر، والفاعل ضمري والواو فاعل )واهل
ل )ما( اسم موصو  -أو عاطفة -مسترت تقديره أنت و )هم( ضمري مفعول به )الواو( واو املعية

 ، )يفرتون( مضارع مرفوع والواو فاعل.(221)مبن يف حمّل نصب مفعول معه (221)
 

 روائع البيان والتفسري:
ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرفَ }وَكَ   اْلَقْوِل ُغُرور ا َذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإْلِ
 } 
ْنِس يف بيان قوله تعايل } وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا َشيَ  -رمحه هللا -قال الشنقيطي- اِطنَي اإْلِ

نِّ {ما خمتصره: هذه اآلية الكرمية أنه جعل لكل نيب عدوا، وبني هنا أن أعداء األنبياء هم شياطني َواجلِْ 
األنبياء من اجملرمني، وهو قوله: }وكذلك جعلنا لكل اإلنس واجلن، وصرح يف موضع آخر أن أعداء 

إلنس واجلن، [ ؛ فدل ذلك على أن املراد باجملرمني شياطني ا31 \ 25نيب عدوا من اجملرمني {]
وذكر يف هذه اآلية أن من اإلنس شياطني، وصرح بذلك يف قوله: }وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا 

 [.14 \ 2معكم {اآلية ]
: والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من اجلن أو من اإلنس كما ذكرنا، -رمحه هللا -مث قال

(، وقوله: شياطني، بدل من قوله: 222«)شيطانالكلب األسود »أو من غريمها، ويف احلديث: 
                                           

 أو مصدر يف موضع احلال. - 219
 أو نكرة موصوفة والعائد حمذوف واجلملة بعده نعت ... أو حرف مصدري. - 221
 أو معطوف بالواو على الضمري املنصوب يف ذرهم. - 221
 -باب قدر مايسرت املصلي– 789 برقم/ -رضي هللا عنه -جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث أيب ذر - 222

وَتام متنه " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسرته إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل فإذا 
سود املرأة والكلب األسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب األمل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته احلمار و 

من الكلب األمحر من الكلب األصفر قال يا ابن أخي سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتن فقال الكلب 
 األسود شيطان "
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 (223، أي: جعلنا شياطني اإلنس واجلن عدوا.اهـ)«عدوا»، والثاين: «جعلنا»عدوا، أو مفعول أول لـ 
مد صلى هللا مسليا لرسوله حم-يف بياهنا إمجاال  ما نصه: يقول تعاىل –رمحه هللا  -وأضاف السعدي-

دعوتك، وحياربونك، وحيسدونك، فهذه سنتنا، أن جنعل وكما جعلنا لك أعداء يردون  -عليه وسلم
 لكل نيب نرسله إىل اخللق أعداء، من شياطني اإلنس واجلن، يقومون بضد ما جاءت به الرسل.

} يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرور ا { أي: يزين بعضهم لبعض األمر الذي يدعون إليه 
بياء، له العبارات حىت جيعلوه يف أحسن صورة، ليغرت به السفهاء، وينقاد له األغمن الباطل، ويزخرفون 

الذين ال يفهمون احلقائق، وال يفقهون املعاين، بل تعجبهم األلفاظ املزخرفة، والعبارات املموهة 
 (224فيعتقدون احلق باطال والباطل حقا.اهـ )

 
 َوَما يـَْفتَـُروَن {}َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم 

قال أبو جعفر الطربي ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره: ولو شئت، يا حممد، أن يؤمن الذين كانوا -
ألنبيائي أعداء  من شياطني اإلنس واجلن فال يناهلم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم، فعلُت ذلك، 

الكتاب السابق  سبق له يف ذلك، ألبتلي بعضهم ببعض، فيستحق كل فريق منهم ماولكن مل أشأ 
}فذرهم{، يقول: فدعهم يعن الشياطني الذين جيادلونك بالباطل من مشركي قومك وخياصمونك 
مبا يوحي إليهم أولياؤهم من شياطني اإلنس واجلن }وما يفرتون{، يعن: وما خيتلقون من إفك وزور. 

 (225)اهـ
 

  

                                           
لبنان)  –زيع بريوت و التو  دار الفكر للطباعة و النشر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 223

1/491) 
 (1/229رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -224
 12/57الة )  مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -225

 /13781  ) 
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 ({113ا ُهْم ُمْقرَتُِفوَن )ْؤِمُنوَن بِاآْلِخرَِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقرَتُِفوا مَ }َولَِتْصَغى إِلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن اَل يُـ 
 (222إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )الالم( للتعليل )تصغي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة النصب الفتحة 
الذين( )تصغي(، )أفئدة( فاعل مرفوع )املقدرة )إىل( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حملّ جر متعلق ب 

اسم موصول مبن يف حمّل جر مضاف إليه )ال( نافية )يؤمنون( مثل يفرتون )باآلخرة( جار وجمرور 
 متعلق ب )يؤمنون(.

واملصدر املؤول )أن تصغي....( يف حمّل جر بالالم متعلق بفعل يوحي ألنه معطوف على )غرورا( 
، )الواو( عاطفة )الالم( مثل األول )يرضوا( (227)لعامل فيه يوحي باملعىن فكالمها مفعول ألجله ا

مضارع منصوب بأن مضمرة وعالمة النصب حذف النون... والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول 
 به.

 واملصدر املؤول )أن يرضوه( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )يوحي( بسبب العطف.
ول به با وتعليقا )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفع)الواو( عاطفة )ليقرتفوا( مثل لريضوا إعرا

 )هم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )مقرتفون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 

 روائع البيان والتفسري:
 ا َما ُهْم ُمْقرَتُِفوَن {و } َولَِتْصَغى إِلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخرَِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقرَتِفُ 

قاله -ليه يف بياهنا ما نصه: قوله تعاىل: } َولَِتْصَغى إِلَْيِه { أي: ولتميل إ -رمحه هللا -قال ابن كثري-
 } أَْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة { أي: قلوهبم وعقوهلم وأمساعهم.-ابن عباس 

ؤمن َولِيَـْرَضْوُه { أي: حيبوه ويريدوه. وإمنا يستجيب لذلك من ال يوقال السُّدِّي: قلوب الكافرين، } 
يِم { باآلخرة، كما قال تعاىل: } فَِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن. َما أَنـُْتْم َعَلْيِه ِبَفاتِِننَي. ِإال َمْن ُهَو َصاِل اجلَْحِ 

َك { ِلٍف. يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُفِ [، وقال تعاىل: } إِنَُّكْم َلِفي قـَْوٍل خُمْتَ 123- 121]الصافات: 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :جلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر ا-222

 ( 8/259دمشق) –
نصب )غرورا( ألنه مصدر اتفق مع الفعل يف الفاعل ... أما اإلصغاء فال يتفق مع اإلحياء بالفاعل ألن املوحي  - 227

 اجلر الالم. هو بعضهم واملصغي هو األفئدة لذلك جر حبرف
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 (228[. وقال السُّدِّي، وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون.اهـ)9، 8]الذاريات: 
وأضاف السعدي يف بياهنا املزيد فقال ما نصه: قال تعاىل: } َولَِتْصَغى إِلَْيِه { أي: ولتميل إىل ذلك -

الكالم املزخرف } أَْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة { ألن عدم إمياهنم باليوم اآلخر وعدم عقوهلم 
وا إليه ورأوا ن يصغوا إليه، فيصغون إليه أوال فإذا مالالنافعة، حيملهم على ذلك، } َولِيَـْرَضْوُه { بعد أ

تلك العبارات املستحسنة، رضوه، وزين يف قلوهبم، وصار عقيدة راسخة، وصفة الزمة، مث ينتج من 
ذلك، أن يقرتفوا من األعمال واألقوال ما هم مقرتفون، أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل، ما 

م، يحة، فهذه حال املغرتين بشياطني اإلنس واجلن، املستجيبني لدعوهتهو من لوازم تلك العقائد القب
وأما أهل اإلميان باآلخرة، وأولو العقول الوافية واأللباب الرزينة، فإهنم ال يغرتون بتلك العبارات، وال 
 ختلبهم تلك التمويهات، بل مهتهم مصروفة إىل معرفة احلقائق، فينظرون إىل املعاين اليت يدعو إليها

الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها، وانقادوا هلا، ولو كسيت عبارات ردية، وألفاظا غري وافية، وإن كانت 
باطال ردوها على من قاهلا، كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات املستحسنة، ما هو أرق من 

 احلرير.
أن حيصل لعباده  الدعوة إليه،ومن حكمة هللا تعاىل، يف جعله لألنبياء أعداء، وللباطل أنصارا قائمني ب

 االبتالء واالمتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من اجلاهل، والبصري من األعمى.
ومن حكمته أن يف ذلك بيانا للحق، وتوضيحا له، فإن احلق يستنري ويتضح إذا قام الباطل يصارعه 

ساد الباطل لى صدقه وحقيقته، ومن فيتبني من أدلة احلق، وشواهده الدالة ع-حينئذ-ويقاومه. فإنه 
 (229وبطالنه، ما هو من أكرب املطالب، اليت يتنافس فيها املتنافسون. اهـ )

 
َناُهُم اْلكِ  ا َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّال  َوالَِّذيَن آتـَيـْ َر اَّللَِّ أَبـَْتِغي َحَكم  َتاَب يـَْعَلُموَن } أَفـََغيـْ

 ({114نَـزٌَّل ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن )أَنَُّه مُ 
 (231إعراب مفردات اآلية )

                                           
 ( 321/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -228
  229/ 1رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -229

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-231

 (221/ 8دمشق) –
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، )هللا( لفظ (231))اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري )الفاء( عاطفة )غري ( مفعول به مقدم منصوب
اجلاللة مضاف إليه جمرور )أبتغي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء، والفاعل 

، )الواو( حالية )هو( ضمري منفصل مبتدأ (232)ضمري مسترت تقديره أنا )حكما( َتييز منصوب 
)الذي( اسم موصول مبن يف حمّل رفع خرب )أنزل( فعل ماض، والفاعل هو )إىل( حرف جر و )كم( 
ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أنزل(، )الكتاب( مفعول به منصوب )مفصال( حال منصوبة من 

مبن على  رفع مبتدأ )آتينا( فعل ماض الكتاب )الواو( استئنافية )الذين( اسم موصول مبن يف حملّ 
السكون... ونا فاعل و )هم( ضمري مفعول به )الكتاب( مفعول به ثان منصوب )يعلمون( مضارع 

 مرفوع...
و )اهلاء( ضمري يف حمّل نصب اسم أن )منزل( خرب  -ناسخ -والواو فاعل )أن( حرف مشبه بالفعل

 مرفوع )من رب( جار وجمرور متعلق
)الكاف( ضمري مضاف إليه )باحلق( جار وجمرور حال من الضمري يف منزل أو من ب )منزل(، و 

 رب.
 واملصدر املؤول )أنّه منزل( يف حمّل نصب سد مسد مفعويل يعلمون.

)الفاء( رابطة جلواب شرط مقدر )ال( ناهية جازمة )تكونّن( مضارع ناقص مبن على الفتح يف حمّل 
  مسترت تقديره أنت )من املمرتين( جار وجمرور متعلق مبحذوفجزم و )النون( للتوكيد، وامسه ضمري

 .(233)خرب تكونّن 
 

 روائع البيان والتفسري:
َناُهُم اْلكِ  ا َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّال  َوالَِّذيَن آتـَيـْ َر اَّللَِّ أَبـَْتِغي َحَكم  َتاَب يـَْعَلُموَن } أَفـََغيـْ

 ٌل ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن {أَنَُّه ُمنَـزَّ 
َر اَّللَِّ أَبـْتَ -رمحه هللا-قال السعدي- ِغي يف تفسريها إمجاال  ما نصه: أي: قل يا أيها الرسول } أَفـََغيـْ

حكم و  َحَكم ا { أحاكم إليه، وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غري هللا حمكوم عليه ال حاكم. وكل تدبري
للمخلوق فإنه مشتمل على النقص، والعيب، واجلور، وإمنا الذي جيب أن يتخذ حاكما، فهو هللا 

                                           
 نعت تقدم على املنعوت -جيوز أن يكون حاال من )حكما( إذا أعرب هذا األخري مفعوال به- 231
 أو حال من غري إذا أعربت هذه مفعوال به. - 232
 ميكن تأويل النهي يف حق الرسول عليه الّسالم أن اخلطاب له واملقصود غريه. - 233
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 وحده ال شريك له، الذي له اخللق واألمر.
} الَِّذي أَنزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّال { أي: موضَّحا فيه احلالل واحلرام، واألحكام الشرعية، وأصول 

ال بيان فوق بيانه، وال برهان أجلى من برهانه، وال أحسن منه حكما وال أقوم الدين وفروعه، الذي 
 قيال ألن أحكامه مشتملة على احلكمة والرمحة.

وأهل الكتب السابقة، من اليهود والنصارى، يعرتفون بذلك } ويـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنزٌل ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ { 
 (234تُشكَّنَّ يف ذلك وال } َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن {.اهـ ) وهلذا، تواطأت اإلخبارات } َفال {

كٍّ ممَّا أَنزْلَنا فقال: } َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن { كقوله } فَِإْن ُكْنَت يف شَ  -رمحه هللا-وزاد ابن كثري-
ال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن { ْد َجاَءَك احلَْقُّ ِمْن رَبَِّك فَ إِلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يـَْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلقَ 

 (235[، وهذا شرط، والشرط ال يقتضي وقوعه.اهـ)94]يونس: 
 

 ({115}َوََتَّْت َكِلَمُت رَبَِّك ِصْدق ا َوَعْدال  اَل ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 (232إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )َتت( فعل ماض... و )التاء( للتأنيث )كلمة( فاعل مرفوع )رب( مضاف إليه 
، )الواو( (237)جمرور و )الكاف( ضمري مضاف إليه )صدقا( مصدر يف موضع احلال منصوب 

عاطفة )عدال( معطوف على )صدقا( منصوب )ال( نافية للجنس )مبّدل( اسم ال مبن على الفتح 
)لكلمات( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب ال و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو(  يف حمّل نصب

 عاطفة )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )السميع( خرب مرفوع )العليم( خرب ثان مرفوع.
 

 روائع البيان والتفسري:
 ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم {}َوََتَّْت َكِلَمُت رَبَِّك ِصْدق ا َوَعْدال  اَل ُمَبدَِّل 

من  يف تفسريه ما خمتصره: والكلمات ترجع إىل العبارات أو إىل املتعلقات -رمحه هللا -قال القرطيب-
                                           

 (  1/271رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -234
 ( 322/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -235
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-232

 (222/ 8دمشق) –
 جيوز أن يكون مفعوال ألجله ... وقد أعربه العكربي َتييزا وتبعه يف ذلك السيوطي. - 237
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الوعد والوعيد وغريمها. قال قتادة: الكلمات هي القرآن ال مبدل له، ال يزيد فيه املفرتون وال ينقصون. 
 وعد وحكم، ال راد لقضائه وال خلف يف وعده.}صدقا وعدال{ أي فيما 

: ودلت اآلية على وجوب اتباع دالالت القرآن، ألنه حق ال ميكن تبديله مبا -رمحه هللا -مث قال
 (238يناقضه، ألنه من عند حكيم ال خيفى عليه شي من األمور كلها.اهـ)

َك ِصْدق ا َوَعْدال { ََتَّْت َكِلَمُة رَبِّ بيانا  شافيا  فقال ما نصه: وقوله: } وَ -رمحه هللا –وزاد ابن كثري -
 قال قتادة: صدقا فيما قال وعدال فيما حكم.

يقول: صدقا يف األخبار وعدال يف الطلب، فكل ما أخرب به فحق ال مرية فيه وال شك، وكل ما أمر 
ما قال: ك  به فهو العدل الذي ال عدل سواه، وكل ما هنى عنه فباطل، فإنه ال ينهى إال عن َمْفَسدة،

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََبائِ  َث { إىل آخر اآلية } يَْأُمرُُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
[.} ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه { أي: ليس أحد يُعقُِّب حكمه تعاىل ال يف الدنيا وال يف 157]األعراف: 

رة، } َوُهَو السَِّميُع { ألقوال عباده، } اْلَعِليُم { حبركاهتم وسكناهتم، الذي جيازي كل عامل اآلخ
 (239بعمله.اهـ)

 
 خَيُْرُصوَن }َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ 

(112}) 
 (241إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )تطع( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
أنت )أكثر( مفعول به منصوب )من( اسم موصول مبن يف حمّل جر مضاف إليه )يف األرض( جار 
وجمرور متعلق مبحذوف صلة املوصول )يضّلوا( مضارع جمزوم جواب الشرط وعالمة اجلزم حذف 

.. والواو فاعل و )الكاف( ضمري مفعول به )عن سبيل( جار وجمرور متعلق ب )يضّلوك(، النون.
)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )إن( نافية )يّتبعون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )إال( أداة 
حصر )الظن( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )إن( نافية )هم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع 

                                           
 (  7/71القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--238
 ( 3/322والتوزيع)  الناشر: دار طيبة للنشر-تفسري القرآن العظيم البن كثري -239
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-241

 / (8دمشق) –
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 مبتدأ )إال( مثل األوىل )خيرصون( مثل يتبعون.
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 روائع البيان والتفسري:
  خَيُْرُصوَن {}َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ 

كثر من يف ما نصه:وإمنا قال هللا لنبيه:}وإن تطع أيف تفسريها  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
األرض{، من بن آدم، ألهنم كانوا حينئذ كفار ا ضالال فقال له جل ثناؤه: ال تطعهم فيما دعوك 
إليه، فإنك إن تطعهم ضللت ضالهلم، وكنَت مثلهم، ألهنم ال يدعونك إىل اهلدى وقد أخطأوه. مث 

عون نبيه عن طاعتهم فيما دعوه إليه يف أنفسهم، فقال:}إن يتبأخرب جل ثناؤه عن حال الذين نـََهى 
إال الظن{، فأخرب جل ثناؤه أهنم من أمرهم على ظن عند أنفسهم، وحسبان على صحة عزٍم عليه، 
وإن كان خطأ يف احلقيقة }وإن هم إال خيرصون{، يقول: ما هم إال متخّرِصون، يظنون ويوقعون 

 َحْزر ا، ال يقنَي علٍم. 
منه:"خَرَص خيُرُص َخْرص ا وخروص ا"، أي كذب، و"ختّرص بظن"، و"ختّرص بكذب"،  يقال

 (241و"خرصُت النخل أخُرصه"، و"َخرَِصْت إبلك"، أصاهبا الربُد واجلوع. اهـ)
فائدة جليلة من هذه اآلية واليت تليها فقال: ودلت هذه اآلية، على أنه -رمحه هللا -وذكر السعدي-

ثرة أهله، وال يدل قلة السالكني ألمر من األمور أن يكون غري حق، بل ال يستدل على احلق، بك
جب قدرا وأجرا، بل الوا -عند هللا-الواقع خبالف ذلك، فإن أهل احلق هم األقلون عددا، األعظمون 

 (242أن يستدل على احلق والباطل، بالطرق املوصلة إليه.اهـ )
 

 ({117َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن )}ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم َمْن َيِضلُّ 
 (243إعراب مفردات اآلية )

)رّب( اسم إن منصوب و )الكاف( ضمري مضاف إليه )هو(  -ناسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل

                                           
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -241

/25  /13789  ) 
 1/271رسالة) مؤسسة ال :الناشر -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري -242

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-243

 ( 8/223دمشق) –
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ال عمل له يفيد التوكيد )أعلم( خرب إن مرفوع )من( اسم موصول مبن يف حمّل  (244)ضمري فصل 
، )يضل( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري (245)ض أي هو أعلم مبن يضلنصب على نزع اخلاف

مسترت تقديره هو وهو العائد )عن سبيل( جار وجمرور متعلق ب )يضل(، و )اهلاء( ضمري مضاف 
إليه )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل مبتدأ يف حمّل رفع )أعلم( خرب املبتدأ مرفوع )باملهتدين( جار 

 المة اجلر الياء.وجمرور متعلق بأعلم، وع
 

 روائع البيان والتفسري:
 }ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن {

ما نصه: وهللا تعاىل أصدق قيال وأصدق حديثا، و } ُهَو أَْعَلُم َمْن َيِضلُّ  -رمحه هللا -قال السعدي-
ا نصائحه وأوامره أن تتبعو  -أيها املؤمنون-َعْن َسِبيِلِه { وأعلم مبن يهتدي. ويهدي.فيجب عليكم 

 (242ونواهيه ألنه أعلم مبصاحلكم، وأرحم بكم من أنفسكم.اهـ)
:}وهو أعلم باملهتدين{، يقول: وهو أعلم أيض ا منك ومنهم -رمحه هللا -عفر الطربيوزاد أبو ج-

مبن كان على استقامة وسداٍد، ال خيفى عليه منهم أحد. يقول: واتبع، يا حممد، ما أمرتك به، وانته 
عما هنيتك عنه من طاعة َمْن هنيتك عن طاعته، فإين أعلم باهلادي واملضلِّ من خلقي، منك.اهـ 

(247) 
 
 

  

                                           
 هو أعلم خرب إن.أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )أعلم(، ومجلة - 244
جيوز أن تكون )من( موصولة أو موصوفة يف حمّل نصب بفعل حمذوف دل عليه االسم أعلم ... وقد تكون  - 245

 استفهامية يف حمّل رفع مبتدأ خربه مجلة يضل، واجلملة االستفهامية معلق عنها الفعل املقدر
  1/271رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -اصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ن -242

) 
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -247

/25  /13789) 
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 ({118}َفُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِننَي )
 (248إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )كلوا( فعل أمر مبن على حذف النون... والواو فاعل )من( حرف 
، )ذكر( فعل ماض مبن للمجهول (249)جر )ما( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب )كلوا( 

 )اسم( نائب فاعل مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )على( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف
مبن على  -ناسخ -حمّل جر متعلق ب )ذكر( )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص

السكون يف حمّل جزم فعل الشرط... و )مت( ضمري اسم كان )بآيات( جار وجمرور متعلق مبؤمنني و 
 )اهلاء( مضاف إليه )مؤمنني( خرب كنتم منصوب وعالمة النصب الياء.

 
 روائع البيان والتفسري:

 وا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِننَي {}َفُكلُ 
: هذا إباحة من هللا تعاىل لعباده املؤمنني أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر -رمحه هللا -قال ابن كثري-

شركني من أكل عليه امسه، ومفهومه: أنه ال يباح ما مل يذكر اسم هللا عليه، كما كان يستبيحه كفار امل
 (251امليتات، وأكل ما ذبح على النصب وغريها.اهـ)

رمحه هللا يف بياهنا: يأمر تعاىل عباده املؤمنني، مبقتضى اإلميان، وأهنم إن كانوا  -وأضاف السعدي-
مؤمنني، فليأكلوا مما ذكر اسم هللا عليه من هبيمة األنعام، وغريها من احليوانات احملللة، ويعتقدوا 

سهم، وإضالال داعا من عند أنفحلها، وال يفعلوا كما يفعل أهل اجلاهلية من حترمي كثري من احلالل، ابت
من شياطينهم، فذكر هللا أن عالمة املؤمن خمالفة أهل اجلاهلية، يف هذه العادة الذميمة، املتضمنة 

 (251لتغيري شرع هللا.اهـ ـ)
  

                                           
ان دار الرشيد مؤسسة اإلمي :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-248

 (225/ 8دمشق) –
 جيوز أن يكون نكرة موصوفة يف حمّل جر. - 249
 ( 3/323الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -251
  1/271رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -251

) 
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ْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه َوِإنَّ  كُ }َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَليْ 
 ({119َكِثري ا لَُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم بَِغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن )

 (252إعراب مفردات اآلية )
 حمّل يف )الواو( عاطفة )ما( اسم استفهام مبن يف حمّل رفع مبتدأ )الالم( حرف جر و )كم( ضمري

جر متعلق مبحذوف خرب ما )أن( حرف مصدري )ال( نافية )تأكلوا( مضارع منصوب وعالمة النصب 
 حذف النون... والواو فاعل.

واملصدر املؤول )أال تأكلوا( يف حمّل جر حبرف جر حمذوف متعلق مبحذوف حال أي: ما لكم يف 
 عدم أكلكم.

)قد( حرف حتقيق )فّصل( فعل ماض، والفاعل هو )مما ذكر... عليه( مثل األوىل )الواو( حالية 
)لكم( مثل األول متعلق ب )فصل(، )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )حرم عليكم( 
مثل فّصل لكم )إال( حرف لالستثناء املتصل أو املنقطع )ما( مثل املتقدم منصوب على االستثناء 

مري نائب فاعل )إىل( حرف جر و )اهلاء( ضمري )اضطررمت( فعل ماض مبن للمجهول... و )مت( ض
)كثريا( اسم  -ناسخ -يف حمّل جر متعلق ب )اضطررمت(، )الواو( استئنافية )إن( حرف مشبه بالفعل

 إّن منصوب )الالم( للتوكيد )يضلون( مضارع مرفوع...
ليه )بغري( إ والواو فاعل )بأهواء( جار وجمرور متعلق ب )يضلون( والباء سببية و )هم( ضمري مضاف

جار وجمرور متعلق حبال من فاعل يضّلون، أي متلبسني بغري علم )علم( مضاف إليه جمرور )إن 
 .(253)ربك... باملعتدين( مّر إعراب نظريها 

 
  

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف -252

 ( 8/225دمشق) –
 ( من هذه السورة.117يف اآلية )- 253
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 روائع البيان والتفسري:
 ْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه { ا}َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما 

: اختلف أهل العلم بكالم العرب يف تأويل قوله:)وما لكم أن -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
 ال تأكلوا(.

بعض حنويي البصريني: معىن ذلك: وأي شيء لكم يف أن ال تأكلوا. قال: وذلك نظري قوله:} فقال 
[. يقول: أّي شيء لنا يف ترك القتال؟ قال: ولو كانت"ال"، 242َوَما لََنا َأال نـَُقاِتَل {، ]سورة البقرة: 

 زائدة ال يقع الفعل. 
 ال نقاتل.ولو كانت يف معىن:"وما لنا وكذا"، لكانت: وما لنا وأن 

وقال غريه: إمنا دخلت"ال" للمنع، ألن تأويل"ما لك"، و"ما منعك" واحد. "ما منعك ال تفعل 
ذلك"، و"ما لك ال تفعل"، واحد. فلذلك دخلت"ال". قال: وهذا املوضع تكون فيه"ال"، وتكون 

ُ اَّللَُّ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا {، ]سورة النساء:  [، و"أن ال تضلوا"، مينعكم 172فيه"أْن"، مثل قوله:} يـُبَـنيِّ
 من الضالل بالبيان 

: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب عندي، قوُل من قال: معىن قوله:}وما لكم{، -رمحه هللا -مث قال 
يف هذا املوضع: وأيُّ شيء مينعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم هللا عليه؟ وذلك أّن هللا تعاىل ذكره تقّدم 

ذكر اسم هللا عليه، وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض إىل املؤمنني بتحليل ما 
شرائع كتبه املعروفة، وحترمي ما أهّل به لغريه، من احليوان وزجرهم عن اإلصغاء ملا يوحي الشياطني 
بعضهم إىل بعض من زخرف القول يف امليتة واملنخنقة واملرتدية، وسائر ما حرم هللا من املطاعم. مث 

وما مينعكم من أكل ما ذبح بدين الذي ارتضيته، وقد فّصلت لكم احلالل من احلرام فيما  قال:
 بِِه {، إىل تطعمون، وبينته لكم بقويل: } ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِنزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ 

َر ُمَتَجاِنٍف إلمثٍْ {، ]سورة املائدة: قوله:} َفَمِن اْضطُرَّ يف خَمَْمَصٍة غَ  [، فال لبس عليكم يف حرام 3يـْ
 ذلك من حالله، فتتمنعوا من أكل حالله حذر ا من مواقعة حرامه.

فإذ كان ذلك معناه، فال وجه لقول متأوِّيل ذلك:"وأي شيء لكم يف أن ال تأكلوا"، ألن ذلك إمنا 
ب بالكّف عن أكله، وذلك يكون ممن آمن بالكّف يقال كذلك، ملن كان كفَّ عن أكله رجاء ثوا

ا من سلف هذه األمة كفَّ عن أكل ما أحل  فكف اتّباع ا ألمر هللا وتسليم ا حلكمه. وال نعلم أحد 
هللا من الذبائح رجاء ثواب هللا على تركه ذلك، واعتقاد ا منه أن هللا حرَّمه عليه. فبنّيٌ بذلك، إذ كان 
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 (254) التأويلني يف ذلك بالصواب ما قلنا. اهـاألمر كما وصفنا، أن أوىل
م ما } ِإال َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه { أي: إال يف حال االضطرار، فإنه يباح لك:-رمحه هللا –وزاد ابن كثري -

 (255)وجدمت.اهـ
 

 بَِأْهَوائِِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن { }َوِإنَّ َكِثري ا لَُيِضلُّونَ 
ه خري مما يف بياهنا ما خمتصره: يعن املشركني حيث قالوا: ما ذبح هللا بسكين -رمحه هللا-قال القرطيب-

ما حرمه  جذحبتم بسكاكينكم" بغري علم" أي بغري علم يعلمونه يف أمر الذبح، إذ احلكمة فيه إخرا 
هللا علينا من الدم خبالف ما مات حتف أنفه، ولذلك شرع الذكاة يف حمل خمصوص ليكون الذبح 

 (252فيه سببا جلذب كل دم يف احليوان خبالف غريه من األعضاء وهللا أعلم.اهـ)
 
: مبجرد ما هتوى يوأضاف السعدي يف بياهنا إمجاال  ما نصه: }َوِإنَّ َكِثري ا لَُيِضلُّوَن بَِأْهو ائِِهْم { أ-

فهم هللا كما وص-أنفسهم } ِبَغرْيِ ِعْلٍم { وال حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤالء، وعالمُتهم 
أن دعوهتم غري مبنية على برهان، وال هلم حجة شرعية، وإمنا يوجد هلم شبه حبسب أهوائهم  -لعباده

عتدين، عباد هللا، وهللا ال حيب املالفاسدة، وآرائهم القاصرة، فهؤالء معتدون على شرع هللا وعلى 
خبالف اهلادين املهتدين، فإهنم يدعون إىل احلق واهلدى، ويؤيدون دعوهتم باحلجج العقلية والنقلية، 

 (257وال يتبعون يف دعوهتم إال رضا رهبم والقرب منه.اهـ )
  

                                           
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -254

/92 /13791  ) 
 ( 323/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-القرآن العظيم البن كثريتفسري  -255
 (  7/73القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--252
 (1/172رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -257
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مثَْ  مثِْ َوبَاِطَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اإْلِ  ({121ْقرَتُِفوَن ) َسُيْجَزْوَن مبَا َكانُوا يَـ }َوَذُروا ظَاِهَر اإْلِ
 (258إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )ذروا( فعل أمر مبن على حذف النون... والواو فاعل )ظاهر( مفعول به منصوب 
)اإلمث( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )باطن( معطوف على ظاهر منصوب و )اهلاء( مضاف إليه 

)الذين( اسم موصول مبن يف حمّل نصب اسم إن )يكسبون(  -ناسخ -حرف مشبه بالفعل)إن( 
مضارع مرفوع... والواو فاعل )اإلمث( مفعول به منصوب )السني( حرف استقبال )جيزون( مضارع 
مبن للمجهول مرفوع... والواو نائب الفاعل )الباء( حرف جر )ما( اسم موصول مبن يف حمّل جر 

، )كانوا( فعل ماض ناقص مبن على الضم... والواو اسم كان )يقرتفون( (259) زون(متعلق ب )جي
 مثل يكسبون.

 
 روائع البيان والتفسري:

مْثَ َسُيْجَزْوَن مبَا َكانُوا يـَْقرَتُِفوَن { مثِْ َوبَاِطَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اإْلِ  }َوَذُروا ظَاِهَر اإْلِ
لماء فيه  تفسريها ما خمتصره: قوله تعاىل: }وذروا ظاهر اإلمث وباطنه{للعيف -رمحه هللا -قال القرطيب-

أقوال كثرية وحاصلها راجع إىل أن الظاهر ما كان عمال بالبدن مما هنى هللا عنه، وباطنه ما عقد 
بالقلب من خمالفة أمر هللا فيما أمر وهنى، وهذه املرتبة ال يبلغها إال من اتقى وأحسن، كما قال:" مث 

 اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا".
: وقيل: هو ما كان عليه اجلاهلية من الزنا الظاهر واختاذ احلالئل يف الباطن. وما -رمحه هللا -وأضاف

 (221قدمنا جامع لكل إمث وموجب لكل أمر.اهـ)
عبد، يف بياهنا إمجاال  ما نصه: املراد باإلمث: مجيع املعاصي، اليت تؤمث ال -رمحه هللا -واضاف السعدي-

أي: توقعه يف اإلمث، واحلرج، من األشياء املتعلقة حبقوق هللا، وحقوق عباده. فنهى هللا عباده، عن 
القلب، وال يتم واجلوارح، واملتعلقة باقرتاف اإلمث الظاهر والباطن، أي: السر والعالنية، املتعلقة بالبدن 

للعبد، ترك املعاصي الظاهرة والباطنة، إال بعد معرفتها، والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة 
                                           

دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر -258
 (8/227دمشق) –

 )ما( قد يكون حرفا مصدريا، واملصدر املؤول يف حمّل جر، وقد يكون نكرة.- 259
 ( 7/74القاهرة ) –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--221
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 معاصي القلب والبدن، والعلُم بذلك واجبا متعينا على املكلف.
عجب والرياء، لوكثري من الناس، ختفى عليه كثري من املعاصي، خصوصا معاصي القلب، كالكرب وا

وحنو ذلك، حىت إنه يكون به كثري منها، وهو ال حيس به وال يشعر، وهذا من اإلعراض عن العلم، 
 وعدم البصرية.

مث أخرب تعاىل، أن الذين يكسبون اإلمث الظاهر والباطن، سيجزون على حسب كسبهم، وعلى قدر 
يخفف ون يف الدنيا، يعاقب العبد، فذنوهبم، قلَّت أو كثرت، وهذا اجلزاء يكون يف اآلخرة، وقد يك

 (221عنه بذلك من سيئاته.اهـ )
 

َيائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم َوِإْن }َواَل تَْأُكُلوا ممَّا مَلْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوإِنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولِ 
 ({121وَن )َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمْشرِكُ 
 (222إعراب مفردات اآلية )

 والواو فاعل ..)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تأكلوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.
، )الواو( استئنافية )إن( مثل األول و )اهلاء( (223))مما مل يذكر اسم هللا عليه( مّر إعراب نظريها 

ضمري يف حمّل نصب اسم إن )الالم( للتوكيد )فسق( خرب مرفوع )الواو( استئنافية )إن( مثل األول 
منصوب )الالم( مثل األول )يوحون( مثل يكسبون )إىل أولياء( جار وجمرور )الشياطني( اسم إن 

ه )الالم( الم التعليل )جيادلوا( مضارع منصوب بأن متعلق ب )يوحون(، و )هم( ضمري مضاف إلي
 مضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون... والواو فاعل و )كم( ضمري مفعول به.

واملصدر املؤول )أن جيادلوا( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )يوحون( )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط 
)أطعتم( فعل ماض مبن على السكون يف حمّل جزم فعل الشرط... )ومت( ضمري فاعل  (224)جازم 

زائدة إشباع حركة امليم و )هم( ضمري مفعول به )إّنكم ملشركون( مثل إنه لفسق، وعالمة و )الواو( 

                                           
  1/171رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -221

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-222

 (228/ 8دمشق) –
 ( من هذه السورة.118يف اآلية ) - 223
 حذفت الالم املوطئة للقسم ختفيفا، وقد جاء اجلواب مقرتنا بالالم يف قوله: )إنكم ملشركون(. - 224
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 رفع اخلرب الواو.
 روائع البيان والتفسري:

َن ِإىَل أَْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم َوِإْن َعَلْيِه َوإِنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحو  }َواَل تَْأُكُلوا ممَّا مَلْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ 
 َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن { 

يف بياهنا إمجاال  ما نصه: ويدخل حتت هذا املنهي عنه، ما ذكر عليه اسم  -رمحه هللا-قال السعدي-
 ي يذبح لألصنام، وآهلتهم، فإن هذا مما أهل لغري هللا به، احملرم بالنص عليه خصوصا.غري هللا كالذ

ويدخل يف ذلك، مرتوك التسمية، مما ذبح هلل، كالضحايا، واهلدايا، أو للحم واألكل، إذا كان الذابح 
 متعمدا ترك التسمية، عند كثري من العلماء.

الدالة على رفع احلرج عنه، ويدخل يف هذه اآلية،  وخيرج من هذا العموم، الناسي بالنصوص األخر،
 ما مات بغري ذكاة من امليتات، فإهنا مما مل يذكر اسم هللا عليه.

ونص هللا عليها خبصوصها، يف قوله: } ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة { ولعلها سبب نزول اآلية، لقوله } 
 ائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم { بغري علم.َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولِيَ 

قالوا  -حني مسعوا حترمي هللا ورسوله امليتَة، وحتليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل امليتة-فإن املشركني 
؟ يعنون أتأكلون ما قتلتم، وال تأكلون ما قتل هللا -معاندة هلل ورسوله، وجمادلة بغري حجة وال برهان-

 بذلك: امليتة.
رأي فاسد، ال يستند على حجة وال دليل بل يستند إىل آرائهم الفاسدة اليت لو كان احلق تبعا وهذا 

 هلا لفسدت السماوات واألرض، ومن فيهن.
فتبا ملن قدم هذه العقول على شرع هللا وأحكامه، املوافقة للمصاحل العامة واملنافع اخلاصة. وال يستغرب 

صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطني، الذين يريدون أن هذا منهم، فإن هذه اآلراء وأشباهها، 
 يضلوا اخللق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعري.

هم } َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم { يف شركهم وحتليلهم احلرام، وحترميهم احلالل } إِنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن { ألنكم اختذَتو 
 به فارقوا املسلمني، فلذلك كان طريقكم، طريقهم.أولياء من دون هللا، ووافقتموهم على ما 

ودلت هذه اآلية الكرمية على أن ما يقع يف القلوب من اإلهلامات والكشوف، اليت يكثر وقوعها عند 
مبجردها على أهنا حق، وال تصدق حىت تعرض على كتاب هللا وسنة -الصوفية وحنوهم، ال تدل 
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 (225رسوله.اهـ )
 

َناُه َوَجَعْلَنا لَُه نُور ا مَيِْشي بِِه يف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه يف الظُّ  }أََوَمْن َكاَن َمْيت ا َها  فََأْحيَـيـْ ُلَماِت لَْيَس خِبَارٍِج ِمنـْ
 ({122َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن )

 (222إعراب مفردات اآلية )
اسم موصول مبن يف حمّل رفع مبتدأ )كان( فعل  )من( (227))اهلمزة( لالستفهام )الواو( استئنافية 

وامسه ضمري مسترت تقديره هو، وهو العائد )ميتا( خرب كان منصوب )الفاء(  -ناسخ -ماض ناقص
عاطفة )أحيينا( فعل ماض مبن على السكون... )ونا( ضمري فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )الواو( 

ر و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف مفعول عاطفة )جعلنا( مثل أحيينا )الالم( حرف ج
ثان )نورا( مفعول أول منصوب )ميشي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره هو يعود على من )به( مثل له متعلق بفعل ميشي )يف الناس( جار وجمرور متعلق 

ف جر وتشبيه )من( اسم موصول يف حمّل جر متعلق خبرب املبتدأ حبال من فاعل ميشي )الكاف( حر 
من )مثل( مبتدأ مرفوع و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )يف الظلمات( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب 

وامسه ضمري مسترت تقديره هو يعود على من )الباء( حرف جر  -ناسخ -)ليس( فعل ماض ناقص
 خرب ليس )من( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعلق زائد )خارج( جمرور لفظا منصوب حمال

)ذلك( اسم إشارة مبن يف حمّل جر متعلق مبفعول مطلق حمذوف  (228)خبارج )الكاف( مثل األول 
أي تزيينا كذلك التزيني للمؤمنني... و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )زين( فعل ماض مبن 
للمجهول )للكافرين( جار وجمرور متعلق ب )زين(، )ما( اسم موصول مبن يف حمّل رفع نائب فاعل 

                                           
  271/  1رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -225

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف انظر اجلدول يف إعراب القرآن-222

 ( 8/271دمشق) –
 جرى املعربون على أن )الواو( عاطفة تعطف اجلملة بعدها على مجلة استئنافية حمذوفة قبلها يقتضيها السياق.- 227
ل ذلك ين للكافرين عملهم تزيينا مثأو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر أي ز  - 228

 التزيني.
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والواو اسم كان )يعملون( مضارع مرفوع... والواو  -ناسخ -، )كانوا( فعل ماض ناقص(229)
 فاعل.

 
  

                                           
 أو هو حرف مصدري، واملصدر املؤول يف حمّل رفع نائب فاعل. - 229
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 روائع البيان والتفسري:
َناُه َوَجَعْلَنا لَُه نُور ا مَيِْشي بِِه يف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه يف الظُُّلَماتِ  َها  }أََوَمْن َكاَن َمْيت ا فََأْحيَـيـْ  لَْيَس خِبَارٍِج ِمنـْ

 اِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن {َكَذِلَك زُيَِّن لِْلكَ 
َناُه {فقال: يقول تعاىل -قال السعدي رمحه هللا- : } أََوَمْن  يف بيان قوله تعايل} أََوَمْن َكاَن َمْيت ا فََأْحيَـيـْ

َناُه { بنور  َكاَن { من قبل هداية هللا له } َمْيت ا { يف ظلمات الكفر، واجلهل، واملعاصي، } فََأْحيَـيـْ
 إلميان والطاعة، فصار ميشي بني الناس يف النور، متبصرا يف أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخريالعلم وا

ه مؤثرا له، جمتهدا يف تنفيذه يف نفسه وغريه، عارفا بالشر مبغضا له، جمتهدا فيرتكه وإزالته عن نفس
 (271.اهـ )اصيوعن غريه. أفيستوي هذا مبن هو يف الظلمات، ظلمات اجلهل والغي، والكفر واملع

لذي  يف بيانه لآلية إمجاال  ما نصه: هذا مثل ضربه هللا تعاىل للمؤمن ا -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-
كان ميتا، أي: يف الضاللة، هالك ا حائر ا، فأحياه هللا، أي: أحيا قلبه باإلميان، وهداه له ووفقه التباع 

تصرف به. والنور النَّاِس { أي: يهتدي به كيف يسلك، وكيف يرسله. } َوَجَعْلَنا َلُه نُور ا مَيِْشي بِِه يف 
 هو: القرآن، كما رواه الَعْويف وابن أيب طلحة، عن ابن عباس. وقال السُّدِّي: اإلسالم. والكل صحيح.

َها  { } َكَمْن َمثـَُلُه يف الظُُّلَماِت { أي: اجلهاالت واألهواء والضالالت املتفرقة، } لَْيَس خِبَارٍِج ِمنـْ
أي: ال يهتدي إىل منفذ، وال خملص مما هو فيه، ويف مسند اإلمام أمحد عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أنه قال: "إن هللا خلق خلقه يف ظلمة مث رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى 

َماِت ِإىَل النُّوِر ُجُهْم ِمَن الظُّلُ ( كما قال تعاىل: } اَّللَُّ َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوا خُيْرِ 271ومن أخطأه ضل" )
ُهْم ِفيَها  َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماِت أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّارِ 

 مَيِْشي ى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّنْ [. و كما قال تعاىل: } أََفَمْن مَيِْشي ُمِكبًّا َعلَ 257َخاِلُدوَن { ]البقرة: 
 [، وقال تعاىل: } َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َكاألْعَمى َواألَصمِّ َواْلَبِصريِ 22َسوِيًّا َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم { ]امللك: 

رُي ي األْعَمى َواْلَبصِ [، وقال تعاىل: } َوَما َيْسَتوِ 24َوالسَِّميِع َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثال أََفال َتذَكَُّروَن { ]هود: 
 َ ْسِمُع َمْن يُ * َوال الظُُّلَماُت َوال النُّوُر * َوال الظِّلُّ َوال احلَُْروُر * َوَما َيْسَتِوي األْحَياءُ َوال األْمَواُت ِإنَّ اَّللَّ

[. واآليات يف هذا  23- 19َيَشاُء َوَما أَْنَت مبُْسِمٍع َمْن يف اْلُقُبوِر * ِإْن أَْنَت ِإال َنِذيٌر { ]فاطر: 
كثرية، ووجه املناسبة يف ضرب املثلني هاهنا بالنور والظلمات، ما تقدم يف أول السورة: } َوَجَعَل 

                                           
  1/271رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -271

) 
 يف صحيح اجلامع . 1724 :انظر حديث رقم - 271
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 [.1الظُُّلَماِت َوالنُّوَر { ]األنعام: 
وزعم بعضهم أن املراد هبذا املثل رجالن معينان، فقيل: عمر بن اخلطاب هو الذي كان ميت ا فأحياه 

(. وأما الذي يف الظلمات ليس 272نور ا ميشي به يف الناس. وقيل: عمار بن ياسر) هللا، وجعل له
(، لعنه هللا. والصحيح أن اآلية عامة، يدخل فيها كل 273خبارج منها: أبو جهل عمرو بن هشام)

 (274)مؤمن وكافر.اهـ
 

  

                                           
عمار ْبن ياسر تقدم إسالمه ورسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم مبكة، وهو معدود يف السابقني األولني من  - 272

املهاجرين، وممن عذب يف هللا مبكة. أسلم هو وأبوه وأمه مسية موالة َأيب حذيفة ْبن املغرية، وهي أول شهيدة يف اإلسالم، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بعمار وأبيه وأمه وهم يعذبون.طعنها أَبُو جهل حبربة يف قبل  ها فقتلها، ومر النيب َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بدرا وأحدا واخلندق  فقال: " اصربوا يا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة ". وشهد عمار مع رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 ومشاهده كلها.

ذكر ملشركني أخذوه وعذبوه حىت سب النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم مث جاءه و ونزل فيه آيات من القرآن فمن ذلك أن ا
 ذلك له، فأنزل هللا تعاىل فيه: }ِإال َمْن أُْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإِلميَاِن{ اآلية.

طالب حروبه حىت  ع َعِلّي ْبن َأيب ومناقبه مشهورة وسوابقه معروفة. وورد املدائن غري مرة يف خالفة ُعَمر وبعدها، وشهد م
 (1/487انظرتاريخ بغداد للخطيب البغدادي خمتصرا ) –قتل بني يديه بصفني، وصلى عليه َعِلّي ودفنه هناك. 

عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للّنيّب صّلى هللا عليه وسلم يف صدر اإلسالم،  -- 273
بطاهلا ودهاهتا يف اجلاهلية. قال صاحب عيون األخبار: سوَّدت قريش أبا جهل ومل يطّر شاربه وأحد سادات قريش وأ

فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك اإلسالم، وكان يقال له " ابو احلكم " فدعاه املسلمون " أبا جهل ". سأله 
اذا أبا احلكم فيما مسعت من حممد؟ فقال: ماألخنس بن شريق الثقفي، وكانا قد استمعا شيئا من القرآن: ما رأيك يا 

مسعت، تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا ومحلوا فحملنا وأعطو فأعطينا، حىت إذا حتاذينا على الركب 
ر موكنا كفرسي رهان قالوا منا نيّب يأتيه الوحي من السماء، فمىت ندرك هذه..وهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه!. واست

مل على إيذائهم، يفرت عن الكيد هلم والع على عنادة، يثري الناس على حممد رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم وأصحابه، ال
 (5/87األعالم للزركلي ) -قتالها .حىت كانت وقعة بدر الكربى، فشهدها مع املشركني، فكان من 

 (331/ 3والتوزيع)  الناشر: دار طيبة للنشر-تفسري القرآن العظيم البن كثري -274
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 بِأَنـُْفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما مَيُْكُروَن ِإالَّ  }وََكَذِلَك َجَعْلَنا يف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر جُمْرِِميَها
(123}) 

 (275إعراب مفردات اآلية )
، )يف كل( (277)وعامله جعلنا )جعلنا( مثل أحيينا  (272))الواو( عاطفة )كذلك( مثل السابق

مفعول به أول منصوب ، )قرية( مضاف إليه جمرور )أكابر( (278)جار وجمرور متعلق ب )جعلنا( 
)جمرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء، وحذفت النون لإلضافة و )ها( ضمري مضاف إليه 

)ميكروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة النصب  -أو للتعليل -)الالم( الم العاقبة
 ق ب )ميكروا(.حذف النون.... والواو فاعل )يف( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعل

 واملصدر املؤول )أن ميكروا( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )جعلنا(.
)الواو( استئنافية )ما( نافية )ميكرون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )إال( أداة حصر )بأنفس( جار 
 وجمرور متعلق ب )ميكرون(، و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( حالية )ما يشعرون( مثل ما ميكرون.

 
 روائع البيان والتفسري:

 َما َيْشُعُروَن {}وََكَذِلَك َجَعْلَنا يف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر جُمْرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما مَيُْكُروَن ِإالَّ بِأَنـُْفِسِهْم وَ 
 : ومل يبني املراد باألكابر هنا، وال كيفية مكرهم، وبني مجيع ذلك يف-رمحه هللا -قال الشنقيطي-

مواضع أخر: فبني أن جمرميها األكابر هم أهل الرتف، والنعمة يف الدنيا، بقوله: }وما أرسلنا يف قرية 
ذلك ما أرسلنا من [، وقوله: }ك34 \ 34من نذير إال قال مرتفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون {]

 \ 43قبلك يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون{ ]
 [. وحنو ذلك من اآليات.23

وبني أن مكر األكابر املذكور: هو أمرهم بالكفر باهلل تعاىل، وجعل األنداد له بقوله: وقال الذين 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-275

 (273/ 8دمشق) –
 (.122يف اآلية السابقة ) - 272
 (.122يف اآلية السابقة ) - 277
واملفعول الثاين مقدر تقديره ماكرين دل عليه )ليمكروا(، وجيوز أن يكون اجلار واجملرور يف حمّل املفعول الثاين،  - 278

 ويعرب )جمرميها( حينئذ بدال من أكابر منصوب وعالمة النصب الياء.
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 \ 34الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهلل وجنعل له أندادا ] استضعفوا للذين استكربوا بل مكر
 (279[.اهـ)23، 22 \ 71[، وقوله: ومكروا مكرا كبارا وقالوا ال تذرن آهلتكم اآلية ]33

ا، يف تفسريها ما خمتصره: قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات، فخالفو  -رمحه هللا –وأضاف ابن كثري -
 أمرا قدريا، كما قال هاهنا: } لَِيْمُكُروا ِفيَها {فدمرناهم. وقيل: أمرناهم 

وقال ابن أيب طلحة عن ابن عباس: } َأَكاِبَر جُمْرِِميَها { قال: َسلَّطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا 
 ذلك أهلكناهم بالعذاب.

 وقال جماهد وقتادة: } َأَكاِبَر جُمْرِِميَها { قال عظماؤها.
َرُفوَها إِنَّا مبَا أُْرِسلْ  قلت: وهذا كقوله تعاىل: ُتْم بِِه َكاِفُروَن * } َوَما أَْرَسْلَنا يف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإال قَاَل ُمتـْ

ِبنَي { ]سبأ:  [، وقال تعاىل: } وََكَذِلَك َما 35، 34َوقَاُلوا حَنُْن َأْكثـَُر أَْمَواال َوأَْوالد ا َوَما حَنُْن مبَُعذَّ
َرُفوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوإِنَّا عَ أَْرَسْلَنا ِمْن قَـ  َلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن ْبِلَك يف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإال قَاَل ُمتـْ

 [.23{ ]الزخرف: 
واملراد باملكر هاهنا دعاؤهم إىل الضاللة بزخرف من املقال والفعال، كما قال تعاىل إخبار ا عن قوم 

 [، وقال تعاىل: } َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوفُوَن ِعْنَد َرهبِِّمْ 22َكُروا َمْكر ا ُكبَّار ا { ]نوح: نوح: } َومَ 
اَل ُكنَّا ُمْؤِمِننَي * قَ يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْوال أَنـُْتْم لَ 

رِِمنَي * َوقَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأحَنُْن َصَدْدنَاُكْم َعِن اهْلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل ُكْنُتْم جمُْ 
ْكُفَر بِاَّللَِّ َوجَنَْعَل َلُه أَْنَداد ا نَ  الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأنْ 

 َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ال]َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رَأَُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا األْغالَل يف أَْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن إِ 
 [.33- 31( ]سبأ: 4[ { )

ا ابُن أيب عمر، حدثنا سفيان قال: كل مكر يف القرآن فهو وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثن
 عمل.

وقوله: } َوَما مَيُْكُروَن ِإال بِأَنـُْفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن { أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضالهلم من 
[، 13هلِِْم { ]العنكبوت: اأضلوه إال على أنفسهم، كم قال تعاىل: } َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاهَلُْم َوأَثـَْقاال َمَع أَثـْقَ 

 (281[.اهـ)25وقال } َوِمْن أَْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم بَِغرْيِ ِعْلٍم َأال َساَء َما يَزُِروَن { ]النحل: 

                                           
لبنان)  –وزيع بريوت التدار الفكر للطباعة و النشر و  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 279

1/492) 
 ( 3/332الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -281
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ُث جَيَْعُل رَِسالََتُه يْ }َوِإَذا َجاَءتـُْهْم آيٌَة قَالُوا َلْن نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما أُويتَ ُرُسُل اَّللَِّ اَّللَُّ أَْعَلُم حَ 

 ({124َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اَّللَِّ َوَعَذاٌب َشِديٌد مبَا َكانُوا مَيُْكُروَن )
 (281إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط يف حمّل نصب متعلق باجلواب قالوا 
، و )التاء( للتأنيث و )هم( ضمري مفعول به )آية( فاعل مرفوع )قالوا( فعل )جاءت( فعل ماض

ماض مبن على الضم والواو فاعل )لن( حرف نفي ونصب )نؤمن( مضارع منصوب والفاعل ضمري 
مسترت تقديره حنن )حىت( حرف غاية وجر )نؤتى( مضارع مبن للمجهول منصوب وعالمة النصب 

ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )مثل( مفعول به منصوب )ما(  الفتحة املقدرة على األلف،
اسم موصول مبن يف حمّل جر مضاف إليه )أويت( فعل ماض مبن للمجهول )رسل( نائب فاعل 

 مرفوع )هللا( مضاف إليه جمرور.
 واملصدر املؤول )أن نؤتى( يف حمّل جر ب )حىت( متعلق ب )نؤمن(.

)هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )أعلم( خرب مرفوع )حيث( ظرف مبن على الضم يف حمّل نصب 
، )جيعل( مضارع مرفوع، والفاعل هو )رسالة( (282)متعلق بفعل حمذوف دّل عليه أعلم االسم 

مفعول به منصوب، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )السني( حرف استقبال )يصيب( مثل جيعل وفاعله 
)صغار(، )الذين( موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )أجرموا( مثل قالوا... )عند( ظرف مكان 

ضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )عذاب( ، )هللا( لفظ اجلاللة م(283)منصوب متعلق ب )يصيب( 
، (284)معطوف على صغار مرفوع )شديد( نعت مرفوع )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 

مبن على الضم... والواو اسم كان )ميكرون( مضارع مرفوع...  -ناسخ -)كانوا( فعل ماض ناقص
                                           

دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-281
 (275/ 8دمشق) –

ه عامله الفعل املقدر ألن هللا تعاىل ال يكون يف مكان أعلم منه يف مكان هذا الظرف عند بعضهم هو مفعول ب- 282
آخر ... وقال أبو حيان: الظاهر إقرار )حيث( على الظرفية اجملازية وتضمني أعلم معىن ما يتعدى اىل الظرف، والتقدير: 

عناه من الظاهر أنه باق على م هللا أنفذ علما حيث جيعل ... أي هو نافذ العلم يف هذا املوضع ... وقال السفاقسي:
 الظرفّية.
 أو متعلق بصغار لكونه مصدرا، وجيوز أن يتعلق بنعت لصغار.- 283
 أو اسم موصول، أو نكرة موصوفة، والعائد حمذوف أي ميكرون به. - 284
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 علق ب )يصيب( والواو فاعل. واملصدر املؤول )ما كانوا... ( يف حمّل جر بالباء مت
  



198 

 

 روائع البيان والتفسري:
ُ أَْعَلُم َحْيُث جيَْ   َعُل رَِسالََتُه{}َوِإَذا َجاَءتْـُهْم آيٌَة قَالُوا َلْن نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما أُويتَ ُرُسُل اَّللَِّ اَّللَّ

عة، قالوا: } حجة قاطرمحه هللا يف بياهنا ما خمتصره: أي: إذا جاءهتم آية وبرهان و  -قال ابن كثري-
أيت إىل نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما أُويتَ ُرُسُل اَّللَِّ { أي: حىت تأتينا املالئكة من هللا بالرسالة، كما تَلْن 

َنا اْلَمالِئَكُة أَْو نـََرى رَ  َنا َلَقِد بَـّ الرسل، كقوله، جل وعال } َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن لَِقاَءنَا َلْوال أُنزَل َعَليـْ
 [.21اْسَتْكبَـُروا يف أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا ُعتُـوًّا َكِبري ا { ]الفرقان: 

ُ أَْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل رَِسالََتهُ { أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقه،   وقوله: } اَّللَّ
ْقِسُموَن َرمْحََة رَبِّك َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـنْيِ َعِظيٍم أَُهْم يَـ كما قال تعاىل: } َوقَاُلوا َلْوال نزَل َهَذا اْلُقْرآُن 

[ يعنون: لوال نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبري مبجل يف أعينهم } 32، 31{ اآلية ]الزخرف: 
هللا لوات كانوا يزدرون بالرسول، ص-قبحهم هللا -ِمَن اْلَقْريـَتَـنْيِ { أي: مكة والطائف. وذلك ألهنم 

ا، وعناد ا واستكبار ا، كما قال تعاىل خمرب ا عنهم: } َوِإَذا رَآَك الَِّذيَن َكَفُروا  وسالمه عليه، بغي ا وحسد 
[، 32 :ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإال ُهُزو ا أََهَذا الَِّذي َيْذُكُر آهِلََتُكْم َوُهْم ِبذِْكِر الرَّمْحَِن ُهْم َكاِفُروَن { ]األنبياء

ُ َرُسوال { ]الفرقان: وقال تعاىل [، وقال 41: } َوِإَذا رَأَْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإال ُهُزو ا أََهَذا الَِّذي بـََعَث اَّللَّ
ُهْم َما َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِ  ئُوَن { ]األنعام: تعاىل: } َوَلَقِد اْستُـْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ

هذا وهم يعرتفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بيته ومرباه ومنشئه، حىت أهنم كانوا يسمونه [. 11
( حني سأله 285بينهم قبل أن يوحى إليه: "األمني"، وقد اعرتف بذلك رئيس الكفار "أبو سفيان")

                                           
أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي ابن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب. رأس قريش،  -- 285

 وقائدهم يوم أحد، ويوم اخلندق. وله هنات وأمور صعبة، لكن تداركه هللا باإلسالم يوم الفتح، فأسلم شبه مكره خائف.
والشرف فيهم، فشهد حنينا، وأعطاه صهره رسول هللا مث بعد أيام صلح إسالمه. وكان من دهاة العرب، ومن أهل الرأي 

من الغنائم مائة من اإلبل، وأربعني أوقية من الدراهم يتألفه بذلك  . ففرغ عن عبادة هبل،  -صلى هللا عليه وسلم-
 ومال إىل اإلسالم.

إميانه،  -اء هللا ن شإ -وشهد قتال الطائف، فقلعت عينه حينئذ، مث قلعت األخرى يوم الريموك، وكان يومئذ قد حسن 
عده عشرين بعشر سنني. وعاش ب -صلى هللا عليه وسلم-فإنه كان يومئذ حيرض على اجلهاد. وكان أسن من رسول هللا 

 سنة.
وما مات حىت رأى ولديه يزيد مث معاوية أمريين على دمشق. وكان حيب الرياسة والذكر، وكان له سورة كبرية يف خالفة 

باملدينة سنة إحدى وثالثني. وقيل: سنة اثنتني. وقيل: سنة ثالث أو أربع وثالثني، وله حنو ابن عمه عثمان. تويف: 
 (2/112سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف)-التسعني. 
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( ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه 282"هرقل")
ل أن يقول ما قال؟ قال: ال احلديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته، بالكذب قب

 (287عليه السالم، على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. )
(، رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 288وقال اإلمام أمحد: عن واثلة بن األسقع)

ن واصطفى من بن إمساعيل بن كنانة، واصطفى م قال: "إن هللا اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل،
 (.289بن كنانة قريشا، واصطفى من قريش بن هاشم، واصطفاين من بن هاشم")

ويف صحيح البخاري، عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "بُِعثت 
 (291)(. اهـ291قرن الذي كنت فيه" )من خري قُرون بن آدم قـَْرن ا فقرن ا، حىت بعثت من ال

 
 

 }َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اَّللَِّ َوَعَذاٌب َشِديٌد مبَا َكانُوا مَيُْكُروَن {
                                           

هرقل قيصر الروم، الزعيم األعظم للدولة األوىل يف العامل اإلمرباطورية الرومانية قدميا اليت تسيطر على نصف هو  - 282
إضافة  إىل تركيا والشام بكامله، ومصر والشمال اإلفريقي، وكانت جيوشها تقدر باملاليني ارسل  له  أوربا الشرقي،

ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم. ِمْن " :له رسالة يدعوه فيها لإلسالم جاء فيها  "إىل قيصر الروم-صلي هللا عليه وسلم-الرسول
ُ َأْجَرَك َمرَّتـَنْيِ، فَِإْن تـََولَّيْ "ِإىَل ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّوِم، َساَلٌم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدى، َأْسِلْم َتْسَلمْ حُمَمٍَّد َعْبِد اَّللَِّ َوَرُسولِِه  َت يـُْؤِتَك اَّللَّ

َم النَّاَس ى اَّللَُّ َعلَْيِه َوَسلَّ ( بَاب ُدَعاِء النَّيبِّ َصلَّ 2723واحلديث بطوله أخرجه البخاري )برقم/ -فَِإنَّ َعَلْيَك ِإمْثَ اأَلرِيِسيِّنيَ 
ْساَلِم، ومسلم )برقم/  ْساَلمِ  -( 3322ِإىَل اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ِهرَْقَل يَْدُعوُه ِإىَل اإْلِ  .بَاب ِكَتاِب النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 -باب بدء الوحي-2يشري املصنف حلديث البخاري برقم/ - 287
واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن عنزة بن سعد بن ليث بن بكر من بن كنانة.  -- 288

وهو  - عليه وسلم صلى هللا -ويكىن أبا قرصافة. كان ينزل ناحية املدينة. مث وقع اإلسالم يف قلبه فقدم على رسول هللا 
كنت يف   إىل تبوك. وكان من أهل الصفة. قال: - عليه وسلم صلى هللا -يتجهز إىل تبوك فاسلم وخرج مع رسول هللا 

صلى  -صلى هللا عليه وسلم  من أهل الصفة أنا أصغرهم. ومسع من رسول هللا  -عشرين رجال من أصحاب رسول هللا 
 خرج إىل الشام. -صلى هللا عليه وسلم  -فلما قبض رسول هللا  -هللا عليه وسلم 

الث ومثانني وهو ابن مائة ومخس سنني. وكان ينزل بيت املقدس ومات هبا. وكان يشهد تويف واثلة بن األسقع سنة ث
 (7/282انظر الطبقات الكربى البن سعد خمتصرا  )-املغازي فيمر بدمشق ومحص.

 باب فضل نسب النيب صلى هللا عليه وسلم وتسليم احلجر عليه قبل النبوة -4221أخرجه مسلم برقم/  - 289
 باب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم -3293 برقم/ أخرجه البخاري- 291
 ( 332/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -291
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هللا عليه  ما خمتصره وبتصرف: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
هم ء املتمردين عليه:}سيصيب{، يا حممد، الذين اكتسبوا اإلمث بشركوسلم، معلَِّمه ما هو صانع هبؤال

 باهلل وعبادهتم غريه }صغار{، يعن: ذلة وهوان.
 : هو مصدر من قول القائل: "َصِغَر يصَغُر َصغار ا وَصَغر ا"، وهو أشّد الذّل.-رمحه هللا-مث أضاف

ين رزقي عند هللا، كقول القائل: "سيأتوأما قوله: }صغار عند هللا{، فإن معناه: سيصيبهم صغاٌر من 
هللا"، مبعىن: من عند هللا، يراد بذلك: سيأتين الذي يل عند هللا. وغري جائز ملن قال: "سيصيبهم عند 

صغار عند هللا"، أن يقول: "جئت عند عبد هللا"، مبعىن: جئت من عند عبد هللا، ألن معىن "سيصيبهم 
 د هللا من الذل، بتكذيبهم رسوله. فليس ذلك بنظري: "جئتصغاٌر عند هللا"، سيصيبهم الذي عن

 من عند عبد هللا" 
وقوله:)وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون(، يقول: يصيب هؤالء املكذبني باهلل ورسوله، املستحلني ما 

، لحرَّم هللا عليهم من امليتة، مع الصغار عذاٌب شديد، مبا كانوا يكيدون لإلسالم وأهله باجلدال بالباط
 (292)والزخرف من القول، غرور ا ألهل دين هللا وطاعته. اهـ

 
ُ َأْن يـَْهِديَهُ َيْشرَْح َصْدرَهُ ِلإْلِْساَلِم َوَمْن يُرِْد أَْن ُيِضلَّهُ جَيَْعْل َصْدرَهُ َضيِّ  َا َيصَّعَُّد }َفَمْن يُرِِد اَّللَّ ق ا َحَرج ا َكَأمنَّ

 ُ  ({125الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن )يف السََّماِء َكَذِلَك جَيَْعُل اَّللَّ
 (293إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )يرد( مضارع جمزوم فعل الشرط، 
وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني، والفاعل لفظ اجلاللة )هللا( مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب 

منصوب وعالمة النصب الفتحة و )اهلاء( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت )يهدي( مضارع 
 تقديره هو.

 واملصدر املؤول )أن يهديه( يف حمّل نصب مفعول به.
)يشرح( مضارع جمزوم جواب الشرط، والفاعل هو )صدر( مفعول به منصوب و )اهلاء( مضاف إليه 

                                           
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -292

/97 /13851 ) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف إعراب -293

 (8/277دمشق) –
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عاطفة )من يرد أن يضله... صدره( مثل من يرد  )لإلسالم( جار وجمرور متعلق ب )يشرح(. )الواو(
منصوب )كأمنا(   (294)ل )ضيقا(  أن يهديه... )ضيقا( مفعول به ثان لفعل جعل )حرجا( نعت

كافة ومكفوفة )يّصعد( مضارع مرفوع والفاعل هو )يف السماء( جار وجمرور متعلق ب )يصعد(، 
 اجلاللة فاعل مرفوع )الرجس( مفعول به، ))جيعل( مثل األول )هللا( لفظ (295))كذلك( مر إعرابه 

منصوب )على( حرف جر )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب )جيعل( بتضمينه معىن 
 .(297)، )ال( نافية )يؤمنون( مثل ميكرون (292)يلقي

 
 روائع البيان والتفسري:

ُ َأْن يـَْهِديَهُ َيْشرَْح َصْدرَهُ ِلإْلِْساَلمِ  َا َيصَّعَُّد َوَمْن يُرِْد أَْن ُيِضلَّهُ جيَْ  }َفَمْن يُرِِد اَّللَّ َعْل َصْدرَهُ َضيِّق ا َحَرج ا َكَأمنَّ
ُ الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن {  يف السََّماِء َكَذِلَك جَيَْعُل اَّللَّ

رح صدره تعاىل: )فمن يرد هللا أن يهديه يش ما خمتصره وبتصرف:قوله-رمحه هللا -قال القرطيب-
لإلسالم( أي يوسعه له، ويوفقه ويزين عنده ثوابه. ويقال: شرح شق، وأصله التوسعة. وشرح هللا 

 صدره وسعه بالبيان لذلك.
سيبويه  لرمحه هللا بعد كالم: قوله تعاىل: } َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِّق ا { قا –مث أضاف 

احلرج بالفتح: املصدر كالطلب، ومعناه ذا حرج وبالكسر االسم، وهو أشد الضيق، يعن: جيعل قلبه 
ضيقا حىت ال يدخله اإلميان، وقال الكليب: ليس للخري فيه منفذ. وقال ابن عباس: إذا مسع ذكر هللا 

 (298امشأز قلبه، وإذا ذكر شيئا من عبادة األصنام ارتاح إىل ذلك.اهـ)
عباده عالمة سعادة مبينا ل-بيانا  يف تفسريها فقال ما نصه: يقول تعاىل  -رمحه هللا -وزاد السعدي-

ر : إن من انشرح صدره لإلسالم، أي: اتسع وانفسح، فاستنا-العبد وهدايته، وعالمة شقاوته وضالله
ه فعله، سبنور اإلميان، وحيي بضوء اليقني، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب اخلري، وطوعت له نف

                                           
أو هو مفعول ثالث، ألن )جعل( من النواسخ، وملا صح تعدد اخلرب صح تعدد املفاعيل مهما بلغت ألهنا  - 294

 لشيء واحد، وال يلزم أن يكون الفعل متعديا الثنني أو ثالثة.
 ( من هذه السورة.122اآلية )يف  - 295
 وجيوز أن يتعلق مبحذوف مفعول به ثان أي مستعليا أو مستقرا.- 292
 (.124يف اآلية السابقة )- 297
 ( 7/81القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--298
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متلذذا به غري مستثقل، فإن هذا عالمة على أن هللا قد هداه، وَمنَّ عليه بالتوفيق، وسلوك أقوم 
 الطريق.

وأن عالمة من يرد هللا أن يضله، أن جيعل صدره ضيقا حرجا. أي: يف غاية الضيق عن اإلميان والعلم 
ه لفعل اخلري كأنه ري، ال ينشرح قلبواليقني، قد انغمس قلبه يف الشبهات والشهوات، فال يصل إليه خ

من ضيقه وشدته يكاد يصعد يف السماء، أي: كأنه يكلف الصعود إىل السماء، الذي ال حيلة له 
 فيه.

وهذا سببه، عدم إمياهنم، هو الذي أوجب أن جيعل هللا الرجس عليهم، ألهنم سدوا على أنفسهم 
،  يتغري، فإن من أعطى واتقى، وصدق باحلسىنباب الرمحة واإلحسان، وهذا ميزان ال يعول، وطريق ال

 (299يسره هللا لليسرى، ومن خبل واستغىن وكذب باحلسىن، فسييسره للعسرى.اهـ )
ُ الّرِْجَس َعَلى الَّ  -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري- ِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن يف بيان قوله تعايل: } َكَذِلَك جَيَْعُل اَّللَّ

ن أراد إضالله ضيقا حرجا، كذلك يسلط هللا الشيطان عليه وعلى {فقال: كما جيعل هللا صدر م
 أمثاله ممن أىب اإلميان باهلل ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل هللا.

قال ابن أيب طلحة عن ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال جماهد: الرجس: كل ما ال خري فيه. وقال 
 (711عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب.اهـ)

 
ا َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم َيذَّكَُّروَن )  ({122}َوَهَذا ِصرَاُط رَبَِّك ُمْسَتِقيم 

 (711إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )ها( حرف للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )صراط( خرب مرفوع )رب( 

)مستقيما( حال مؤكدة منصوبة العامل فيها اسم مضاف إليه جمرور و )الكاف( ضمري مضاف إليه 
. )قد( حرف حتقيق )فّصلنا(، فعل ماض مبن على السكون... و )نا( ضمري فاعل (712)اإلشارة 

)اآليات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )لقوم( جار وجمرور متعلق ب )فصلنا(، 
                                           

 (1/272رسالة)مؤسسة ال :الناشر -السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر  -299
 ( 3/337الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -711
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-711

 (8/279دمشق) –
 لفعل ألنه مبعىن أشري.يف اسم اإلشارة أثر من ا - 712
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 )يذّكرون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.
 والتفسري:روائع البيان 

ا َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت لَِقْوٍم َيذَّكَُّروَن {  }َوَهَذا ِصرَاُط رَبَِّك ُمْسَتِقيم 
يف بياهنا: أي: معتدال موصال إىل هللا، وإىل دار كرامته، قد بينت  -رمحه هللا –قال السعدي -

أحد، إمنا  يس لكلأحكامه، وفصلت شرائعه، وميز اخلري من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان، ل
هو } لَِقْوٍم َيذَّكَُّروَن { فإهنم الذين علموا، فانتفعوا بعلمهم، وأعد هللا هلم اجلزاء اجلزيل، واألجر 

 (713اجلميل.اهـ )
ن سبيله، ملا ذكر تعاىل طريقة الضالني ع ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

 ل به رسوله من اهلدى ودين احلق فقال: } َوَهَذا ِصرَاُط رَبِّكَ الصادين عنها، نبه على أشرف ما أْرس
ُمْسَتِقيم ا { منصوب على احلال، أي: هذا الدين الذي شرعناه لك يا حممد مبا أوحينا إليك هذا 

 القرآن، وهو صراط هللا املستقيم.
َقْوٍم َيذَّكَُّروَن رناها، } لِ :} َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت { أي: قد وضحناها وبيناها وفس-رمحه هللا -وأضاف

 (714{ أي: ملن له فهم ووعي يعقل عن هللا ورسوله.اهـ)
 

 ({127}هَلُْم َداُر السَّاَلِم ِعْنَد َرهبِِّْم َوُهَو َولِيـُُّهْم مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )
 (715إعراب مفردات اآلية )

)الالم( حرف جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق خبرب مقدم )دار( مبتدأ مؤخر مرفوع )السالم( 
مضاف إليه جمرور )عند( ظرف مكان منصوب متعلق حبال من دار السالم، والعامل فيها معىن 

 (، )رهّبم( مثل رّبك )الواو( حالية )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )ويل(712)االستقرار 
خرب مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه )الباء( حرف جر للسببية أو املالبسة )ما( حرف مصدري 

                                           
 (273/ 1رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -713
 ( 3/337الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -714
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :)املتوىفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف -715

 (8/281دمشق) –
 أو متعلق بالسالم ألنه مصدر. - 712



214 

 

مبن على الضم... والواو ضمري يف حمّل رفع اسم كان  -ناسخ -، )كانوا( فعل ماض ناقص(717)
 )يعملون( مثل يذكرون.

 واملصدر املؤول )ما كانوا يعملون( يف حمّل جر بالباء متعلق بويل.
 

 البيان والتفسري: روائع
 }هَلُْم َداُر السَّاَلِم ِعْنَد َرهبِِّْم َوُهَو َولِيـُُّهْم مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن {

قال السعدي يف بيان قوله تعايل } هَلُْم َداُر السَّاَلِم ِعْنَد َرهبِِّْم {فقال ما نصه: ومسيت اجلنة دار -
وغم، وغري ذلك من املنغصات، ويلزم من ذلك، السالم، لسالمتها من كل عيب وآفة وكدر، وهم 

أن يكون نعيمها يف غاية الكمال، وهناية التمام، حبيث ال يقدر على وصفه الواصفون، وال يتمىن 
فوقه املتمنون، من نعيم الروح والقلب والبدن، وهلم فيها، ما تشتهيه األنفس، وتلذ األعني، وهم فيها 

 خالدون.
م :} َوُهَو َولِيـُُّهْم { الذي يتوىل تدبريهم وتربيتهم، ولطف هبم يف مجيع أموره-رمحه هللا -مث قال

وأعاهنم على طاعته، ويسر هلم كل سبب موصل إىل حمبته، وإمنا توالهم، بسبب أعماهلم الصاحلة، 
لط عليه إنه سومقدماهتم اليت قصدوا هبا رضا موالهم، خبالف من أعرض عن مواله، واتبع هواه، ف

 (718الشيطان فتواله، فأفسد عليه دينه ودنياه.اهـ )
ة : }مبا كانوا يعملون{، يعن: جزاء  مبا كانوا يعملون من طاع-رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-

 (719هللا، ويتبعون رضوانه. اهـ)
 

يع ا يَاَمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثـَْرمتُْ  ْنِس َوقَاَل أَْولِ  }َويـَْوَم حَيُْشرُُهْم مجَِ ْنِس رَبَـَّنا اْسَتْمَتَع ِمَن اإْلِ َياُؤُهْم ِمَن اإْلِ
اَّللَُّ ِإنَّ رَبََّك  بـَْعُضَنا بِبَـْعٍض َوبـََلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا قَاَل النَّاُر َمثْـَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاءَ 

 ({128َحِكيٌم َعِليٌم )

                                           
 أو اسم موصول يف حمّل جر، والعائد حمذوف أي يعملونه. - 717
 (1/273رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -718
/ 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -مع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجا -719
114 /13884 ) 
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 (711ردات اآلية )إعراب مف
)الواو( استئنافية )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق بفعل حمذوف تقديره يقول )حيشر( مضارع مرفوع 
و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل هو أي هللا )مجيعا( حال منصوبة من ضمري النصب يف )حيشرهم(، 

حرف حتقيق )يا( أداة نداء )معشر( منادى مضاف منصوب )اجلن( مضاف إليه جمرور )قد( 
 )استكثرمت( فعل ماض مبن على السكون... )ومت( ضمري فاعل )من اإلنس( جار وجمرور على حذف

مضاف أي من إغواء اإلنس متعلق ب )استكثرمت( )الواو( عاطفة )قال( فعل ماض )أولياء( فاعل 
 افمرفوع و )هم( مضاف إليه )من اإلنس( مثل األول متعلق حبال من أولياء )رب( منادى مض

حمذوف منه أداة النداء منصوب و )نا( ضمري مضاف إليه )استمتع( مثل األول )بعض( فاعل مرفوع 
و )نا( مضاف إليه )ببعض( جار وجمرور متعلق ب )استمتع(، )الواو( عاطفة )بلغنا( مثل استكثرمت 

(، ا)أجل( مفعول به منصوب و )نا( مضاف إليه )الذي( موصول مبن يف حمّل نصب نعت ل )أجلن
، (711) )أّجلت( مثل استكثرمت )الالم( حرف جر و )نا( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أجلت(

)قال( مثل األول والفاعل هو أي هللا، )النار( مبتدأ مرفوع )مثوى( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
يف  راملقدرة على األلف و )كم( ضمري متصل مضاف إليه )خالدين( حال منصوبة من الضمري اجملرو 

، )يف( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعلق خبالدين )إال( حرف لالستثناء (712)مثواكم 
)ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب على االستثناء املتصل أي إال زمنا يرده هللا مستثىن من الزمن 

)رّب( اسم إن منصوب و )الكاف(  -ناسخ -، )إن( حرف مشبه بالفعل(713)الدائم اخلالد 
  مضاف إليه )حكيم( خرب إن مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.ضمري

 
 روائع البيان والتفسري:

نْ  ْنِس َوقَاَل أَْولَِياُؤُهْم ِمَن اإْلِ يع ا يَاَمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثـَْرمُتْ ِمَن اإْلِ  رَبَـَّنا اْسَتْمَتَع سِ }َويـَْوَم حَيُْشرُُهْم مجَِ

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-711

 ( 8/281دمشق) –
 أو اسم موصول يف حمّل جر، والعائد حمذوف أي يعملونه. - 711
هذا إذا كان مثوى مصدرا ميميا أي: النار ذات ثوائكم ... جيوز أن يكون العامل فعال مقدرا بكون مثوى اسم - 712
 مكان.
 جيوز محل )ما( معىن )من( أي: إال من يشاء هللا عدم خلوده. - 713
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 ا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا {بـَْعُضَنا بِبَـْعٍض َوبـََلْغنَ 
م به يف تفسريها: يقول تعاىل: واذكر يا حممد فيما تقصه عليهم وتذكره -رمحه هللا -قال ابن كثري-

يع ا { يعن: اجلن وأولياءهم } ِمَن اإلْنِس { الذين كانوا يعبدوهنم يف الدنيا،  } َويـَْوَم حَيُْشرُُهْم مجَِ
ْكثـَْرمُتْ ويوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا. } يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْستَ  ويعوذون هبم ويطيعوهنم،

 ِمَن اإلْنِس { أي: مث يقول: يا معشر اجلن. وسياق الكالم يدل على احملذوف.
َهْد عْ ومعىن قوله: } َقِد اْسَتْكثـَْرمُتْ ِمَن اإلْنِس { أي: من إضالهلم وإغوائهم، كما قال تعاىل:} َأملَْ أَ 

ْسَتِقيٌم * مُ إِلَْيُكْم يَا َبِن آَدَم أَْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي * َوأَِن اْعُبُدوين َهَذا ِصرَاٌط 
 [.22- 21َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبال َكِثري ا أَفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن { ]يس: 

للتم عن ابن عباس: } يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثـَْرمُتْ ِمَن اإلْنِس { يعن: أض وقال علي بن أيب طلحة،
 (714منهم كثريا. وكذلك قال جماهد، واحلسن، وقتادة.اهـ)

م : } يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثـَْرمُتْ ِمَن اإلْنِس { أي: من إضالهلم، وصده-رمحه هللا -وزاد السعدي-
 يف حمارمي، وجترأمت على معاندة رسلي؟ وقمتم حماربني هلل، ساعني، فكيف أقدمتم على عن سبيل هللا

 صد عباد هللا عن سبيله إىل سبيل اجلحيم؟
فاليوم حقت عليكم لعنيت، ووجبت لكم نقميت وسنزيدكم من العذاب حبسب كفركم، وإضاللكم 

مع، فال ال شافع يشفع وال دعاء يسلغريكم. وليس لكم عذر به تعتذرون، وال ملجأ إليه تلجأون، و 
تسأل حينئذ عما حيل هبم من النكال، واخلزي والوبال، وهلذا مل يذكر هللا هلم اعتذارا، وأما أولياؤهم 
 من اإلنس، فأبدوا عذرا غري مقبول فقالوا: } رَبَـَّنا اْسَتْمَتَع بـَْعُضَنا بِبَـْعٍض { أي: َتتع كل من اجِلّن 

 ع به.واإلنسي بصاحبه، وانتف
 فاجلّن يستمتع بطاعة اإلنسي له وعبادته، وتعظيمه، واستعاذته به. واإلنسي يستمتع بنيل أغراضه،

وبلوغه بسبب خدمة اجِلّن له بعض شهواته، فإن اإلنسي يعبد اجِلّن، فيخدمه اجِلّن، وحيصل له منه 
َلَنا لك، } َوبـََلْغَنا َأجَ بعض احلوائج الدنيوية، أي: حصل منا من الذنوب ما حصل، وال ميكن رد ذ

الَِّذي َأجَّْلَت لََنا { أي: وقد وصلنا احملل الذي جنازي فيه باألعمال، فافعل بنا اآلن ما تشاء، واحكم 
فينا مبا تريد، فقد انقطعت حجتنا ومل يبق لنا عذر، واألمر أمرك، واحلكم حكمك. وكأن يف هذا 

 (715) أوانه.اهـالكالم منهم نوع تضرع وترقق، ولكن يف غري 
                                           

 ( 3/338والتوزيع)الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -714
 (  1/273رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -715
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ُ ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم {  }قَاَل النَّاُر َمثْـَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّ
قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما نصه: وهذا خرب من هللا تعاىل ذكره عّما هو قائل هلؤالء الذين -

و كائٌن، األوثان، ولُقرَنائهم من اجلن، فأخرج اخلرب عما ه حيشرهم يوم القيامة من العادلني به يف الدنيا
خُمْرَج اخلرب عما كان، لتقدُّم الكالم قبَله مبعناه واملراد منه، فقال: قال هللا ألولياء اجلن من اإلنس الذين 

 قد تقدَّم خربُه عنهم:}النار مثواكم{، يعن نار جهنم "مثواكم"، الذي تثوون فيه، أي تقيمون فيه.
ْفَعل" من قوهلم:"ثـََوى فالن مبكان كذا"، إذا أقام فيه.

َ
 و"املثوى" هو"امل

:}خالدين فيها{، يقول: البثني فيها }إال ما شاء هللا{، يعن إال ما شاء هللا -رمحه هللا -مث أضاف
 نمن َقْدر ُمدَّة ما بني مبعثهم من قبورهم إىل مصريهم إىل جهنم، فتلك املدة اليت استثناها هللا م

خلودهم يف النار }إن ربك حكيم{، يف تدبريه يف خلقه، ويف تصريفه إياهم يف مشيئته من حال إىل 
حال، وغري ذلك من أفعاله }عليم{، بعواقب تدبريه إياهم، وما إليه صائرُة أمرهم من خري 

 (712وشر.اهـ)
 

 ({129وَن )}وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمنَي بـَْعض ا مبَا َكانُوا َيْكِسبُ 
 (717إعراب مفردات اآلية )

)ذلك( اسم إشارة مبن يف حمّل جر متعلق  (718))الواو( استئنافية )الكاف( حرف جر وتشبيه
، و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب (719)مبحذوف مفعول مطلق عامله الفعل الذي يليه 

)نويل( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )بعض( 
مفعول به منصوب )الظاملني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء )بعضا( مفعول به ثان منصوب 

                                           
سالة )  سسة الر مؤ  :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -712

12/117 /13891  ) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-717

 (284/ 8دمشق) –
أو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ... أو يف حمّل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره:  - 718

 األمر كذلك أو مثل ذلكأو متعلق مبحذوف خرب ملبتدأ مقدر أي: األمر كذلك.
 أو متعلق مبحذوف خرب ملبتدأ مقدر أي: األمر كذلك. - 719
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 يف مفرداهتا ويف املصدر املؤول. (721)ون ، )مبا كانوا يكسبون( مثل مبا كانوا يعمل(721)
 

 روائع البيان والتفسري:
 }وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمنَي بـَْعض ا مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن {

قال ابن كثري يف بياهنا إمجاال  ما نصه: ومعىن اآلية الكرمية: كما ولينا هؤالء اخلاسرين من اإلنس -
تلك الطائفة اليت أْغَوهتم من اجلن، كذلك نفعل بالظاملني، نسلط بعضهم على بعض، وهنلك بعضهم 

 (722ببعض، وننتقم من بعضهم ببعض، جزاء على ظلمهم وبغيهم.اهـ ـ)
 بياهنا فقال ما خمتصره وبتصرف: قيل: أي كما خذلنا عصاة اجلن واإلنس حىت وزاد البغوي يف-

استمتع بعضهم ببعض نويل بعض الظاملني بعضا، أي: نسلط بعضهم على بعض، فنأخذ من الظامل 
 بالظامل.
:وقال قتادة: جنعل بعضهم أولياء بعض، فاملؤمن ويل املؤمن أين كان والكافر ويل -رمحه هللا-مث قال

كافر حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة: نتبع بعضهم بعضا يف النار، من املواالة، وقيل: معناه ال
نويل ظلمة اإلنس ظلمة اجلن، ونويل ظلمة اجلن ظلمة اإلنس، أي: نكل بعضهم إىل بعض، كقوله 

 ا، وروى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي هللا عنهم-115النساء، -تعاىل:}نوله ما توىل{
يف تفسريها هو: أن هللا تعاىل إذا أراد بقوم خريا وىّل أمرهم خيارهم، وإذا أراد بقوم شرا وىل أمرهم 

 (723شرارهم.اهـ )
 
 

  

                                           
 بعض الظاملني على بعض أي نسلطهم على بعض. أو منصوب على نزع اخلافض أي نويل - 721
 ( من هذه السورة.127يف اآلية )- 721
 ( 3/341الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -722
 (  3/189دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -723
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ْنِس َأمَلْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آيَايت َويـُْنِذُروَنُكْم لَِقاءَ يَـ  ا قَالُوا ْوِمُكْم َهذَ }يَاَمْعَشَر اجلِْنِّ َواإْلِ
نـَْيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم أَنَـُّهْم َكانُوا َكاِفرِيَن )  ({131َشِهْدنَا َعَلى أَنـُْفِسَنا َوَغرَّتْـُهُم احْلََياُة الدُّ

 (724إعراب مفردات اآلية )
، )الواو( عاطفة )اإلنس( معطوف على اجلن جمرور مثله، )اهلمزة( (725))يا معشر اجلن( مّر إعراهبا 

لالستفهام التوبيخي )مل( حرف نفي وقلب وجزم )يأت( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف حرف 
العلة و )كم( ضمري مفعول به )رسل( فاعل مرفوع )من( حرف جر و )كم( ضمري يف حمّل جر 
متعلق بنعت لرسل )يقصون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )عليكم( مثل منكم متعلق ب )يقصون(، 

ل به منصوب وعالمة النصب الكسرة و )الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )آيات( مفعو 
)ينذرون( مثل يقّصون و )كم( مفعول به أول )لقاء( مفعول به ثان منصوب )يوم( مضاف إليه 
جمرور و )كم( مضاف إليه )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل جر عطف بيان أو بدل 

ماض مبن على الضم... والواو فاعل )شهدنا( فعل ماض مبن على السكون... من يوم )قالوا( فعل 
و )نا( فاعل )على أنفس( جار وجمرور متعلق ب )شهدنا(، و )نا( ضمري مضاف إليه )الواو( 
استئنافية )غّرت( فعل ماض... و )التاء( للتأنيث و )هم( ضمري مفعول به )احلياة( فاعل مرفوع 

مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف )الواو( عاطفة )شهدوا( مثل )الدنيا( نعت للحياة 
و  -اسخن -قالوا )على أنفسهم( مثل على أنفسنا متعلق ب )شهدوا( )أن( حرف مشبه بالفعل

وامسه )كافرين( خرب منصوب  -ناسخ -)هم( ضمري يف حمّل نصب اسم أن )كانوا( فعل ناقص
 وعالمة النصب الياء.

 
 بيان والتفسري:روائع ال

ْنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آيَايت َويـُْنِذُروَنُكْم لَِقاَء يَـ   ْوِمُكْم َهَذا{ }يَاَمْعَشَر اجلِْنِّ َواإْلِ
نس يوم يف بياهنا:هذا أيضا مما يُقرع هللا به سبحانه وتعاىل كافري اجلن واإل-رمحه هللا–قال ابن كثري -

 : هل بلغتهم الرسل رساالته؟ وهذا استفهاُم تقرير: } يَا َمْعَشرَ -وهو أعلم -القيامة، حيث يسأهلم 
اجلِْنِّ َواإلْنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم { أي: من مجلتكم. والرسل من اإلنس فقط، وليس من اجلن 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :د بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمو -724

 (285/ 8دمشق) –
 ( من هذه السورة.128يف اآلية ) - 725
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 ألئمة، من السلف واخللف.رسل، كما قد نص على ذلك جماهد، وابن ُجرَْيج، وغري واحد من ا
 وقال ابن عباس: الرسل من بن آدم، ومن اجلن نُُذر.

وحكى ابن جرير، عن الضحاك بن ُمزاحم: أنه زعم أن يف اجلن رسال واحتج هبذه اآلية الكرمية ويف 
( 2ه تعاىل )كقول-وهللا أعلم -االستدالل هبا على ذلك نظر؛ ألهنا حمتملة وليست بصرحية، وهي 

ُهَما اللُّْؤلُ  } َمرَجَ  نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَياِن { إىل أن قال: } خَيْرُُج ِمنـْ ُؤ َواْلَمْرَجاُن { اْلَبْحرَْيِن يـَْلَتِقَياِن. بـَيـْ
[، ومعلوم أن اللؤلؤ واملرجان إمنا يستخرج من امللح ال من احللو. وهذا واضح، 22- 19]الرمحن: 

 ابن جرير.وهلل احلمد. وقد نص هذا اجلواب بعينه 
َنا ِإىَل نُوٍح َوالنَِّبيِّ  َنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ نَي والدليل على أن الرسل إمنا هم من اإلنس قوله تعاىل: } إِنَّا أَْوَحيـْ

رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجَّ  َنا { إىل أن قال: } ُرُسال ُمَبشِّ ٌة بـَْعَد ِمْن بـَْعِدِه َوأَْوَحيـْ
 { [، وقال تعاىل عن إبراهيم: } َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِه النُّبُـوََّة َواْلِكَتابَ 125- 123الرُُّسِل { ]النساء: 

[، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم يف ذريته، ومل يقل أحد من الناس: إن النبوة  27]العنكبوت: 
: } َوَما مث انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعاىل -سالمعليه ال-إبراهيم اخلليل كانت يف اجلن قبل 

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإال إِنَـُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف األْسَواِق { ]الفرقان:  [، وقال 21أَْرَسْلَنا قـَبـْ
[، ومعلوم 119: أَْهِل اْلُقَرى { ]يوسفتعاىل: } َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن 

أن اجلن تبع لإلنس يف هذا الباب؛ وهلذا قال تعاىل إخبار ا عنهم: } َوِإْذ َصَرفْـَنا إِلَْيَك نـََفر ا ِمَن اجلِْنِّ 
ْعَنا  نْ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا فـََلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإىَل قـَْوِمِهْم مُ  ِذرِيَن. قَاُلوا يَا قـَْوَمَنا إِنَّا مسَِ

يَا قـَْوَمَنا َأِجيُبوا  ِكَتاب ا أُنزَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ُمَصدِّق ا ِلَما بـَنْيَ َيَدْيِه يـَْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َوِإىَل َطرِيٍق ُمْسَتِقيٍم *
 جيُِْب َداِعَي اَّللَِّ فـََلْيَس ْم َوجيُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * َوَمْن الَداِعَي اَّللَِّ َوآِمُنوا بِِه يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبكُ 

- 29قاف: يف َضالٍل ُمِبنٍي { ]األحمبُْعِجٍز يف األْرِض َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه أَولَِياُء أُولَِئَك 
 (722[.اهـ)32

 
ري أنفا  بكالم يف بيانه وتفسريه لآلية وأفاد بالتنبيه عما ذكره ابن كث -رمحه هللا-قلت: وزاد الشنقيطي-

 نفيس فقال ما خمتصره: 
قال بعض العلماء: املراد بالرسل من اجلن نذرهم الذين يسمعون كالم الرسل، فيبلغونه إىل قومهم ؛ 

قوله: }وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون  ويشهد هلذا أن هللا ذكر أهنم منذرون لقومهم يف
                                           

 ( 3/341الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -722
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 [.29 \ 42القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين{ ]
وقال بعض العلماء: }رسل منكم{ أي: من جمموعكم الصادق خبصوص اإلنس ؛ ألنه ال رسل من 

القمر فيهن  مرادا بعضه، كقوله: }وجعلاجلن، ويستأنس هلذا القول بأن القرآن رمبا أطلق فيه اجملموع 
[، مع أن العاقر واحد منهم، كما بينه 14 \ 91[، وقوله: }فكذبوه فعقروها {]12 \ 71نورا {]

 [.29 \ 54بقوله: }فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر {]
لماء يف وغريه من أجالء الع -رمحه هللا  -: واعلم أن ما ذكره احلافظ ابن كثري -رمحه هللا -مث قال

[ يراد به البحر امللح 22 \ 55تفسري هذه اآلية: من أن قوله: }خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان{ ]
 تعاىل ؛ ألن خاصة دون العذب غلط كبري، ال جيوز القول به ؛ ألنه خمالف خمالفة صرحية لكالم هللا

هللا ذكر البحرين امللح والعذب بقوله: }وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
[، مث صرح باستخراج اللؤلؤ واملرجان منها مجيعا بقوله: }ومن كل تأكلون حلما 12 \ 35أجاج {]

امللح مناقض  ان، فقصره علىطريا وتستخرجون حلية تلبسوهنا{، واحللية املذكورة هي اللؤلؤ واملرج
 (727)لآلية صرحيا، كما ترى.اهـ

نـَْيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم أَنَـُّهْم َكانُوا َكافِ   رِيَن{}قَاُلوا َشِهْدنَا َعَلى أَنـُْفِسَنا َوَغرَّتْـُهُم احْلََياُة الدُّ
تتنا بآياتك، ك قد أقال أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما خمتصره: )شهدنا على أنفسنا(، بأن رسل-

 لقاء يومنا هذا، فكذبناها وجحدنا رسالتها، ومل نتبع آياتك ومل نؤمن هبا.وأنذرتنا 
قال هللا خرب ا مبتدأ: وَغرَّت هؤالء العادلني باهلل األوثان واألصنام، وأولياَءهم من اجلن احلياة الدنيا، 

عوا فيها رسله، عليها، أن يسلموا ألمر هللا فيطييعن: زينة احلياة الدنيا، وطلُب الرياسة فيها واملنافسة 
فاستكربوا وكانوا قوم ا عالني. فاكتفى بذكر"احلياة الدنيا" من ذكر املعاين اليت غرَّهتم وخَدعتهم فيها، 
إذ كان يف ذكرها مكتف ى عن ذكر غريها، لداللة الكالم على ما تُرك ذكرهيقول هللا تعاىل 

 عن: هؤالء العادلني به يوم القيامة أهنم كانوا يف الدنيا كافرين بهذكره:}وشهدوا على أنفسهم{، ي
 (728)وبرسله، لتتم حجَّة هللا عليهم بإقرارهم على أنفسهم مبا يوجب عليهم عقوبته وأليَم عذابه.اهـ

  

                                           
لبنان)  –وت دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بري  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 727

1/493) 
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -728

/123  /13897  ) 
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 ({131}َذِلَك َأْن مَلْ َيُكْن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها َغاِفُلوَن )
 (729مفردات اآلية )إعراب 

)ذلك( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ... و )الالم( للبعد، و )الكاف( للخطاب )أن( خمففة من 
 -الثقيلة وامسها ضمري الشأن حمذوف أي أنه )مل( حرف نفي وجزم وقلب )يكن( مضارع ناقص

رى( نصوب )القجمزوم )رّب( اسم يكن مرفوع و )الكاف( ضمري مضاف إليه )مهلك( خرب م -ناسخ
مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة )بظلم( جار وجمرور متعلق حبال من الضمري يف مهلك 

 أي متلبسا بظلم.
واملصدر املؤول )أنه مل يكن ربك مهلك... ( يف حمّل جر بالم حمذوفة أي ألنه مل يكن.... واجلار 

 واجملرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ ذلك.
 حالية )أهل( مبتدأ مرفوع و )ها( ضمري مضاف إليه )غافلون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو)الواو( 

 
 روائع البيان والتفسري:

 }َذِلَك َأْن مَلْ َيُكْن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها َغاِفُلوَن {
وصفُت  الرسل، يا حممد، إىل منيف تفسريها: أي: إمنا أرسلنا -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

أمرَه، وأعلمتك خربه من مشركي اإلنس واجلن، يقصون عليهم آيايت وينذروهنم لقاء معادهم إيلَّ، من 
 أجل أن ربَّك مل يكن مهلك القرى بظلم.

 وقد يتَّجه من التأويل يف قوله:"بظلم"، وجهان:
َمْن أشرك، وكفر َمْن كفر من أحدمها:}ذلك أن مل يكن ربك مهلك القرى بظلم{، أي: بشرك 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم {، ]سورة لقمان:  [ }وأهلها غافلون{ يقول: 13أهلها، كما قال لقمان:} ِإنَّ الشِّ

مل يكن يعاجلهم بالعقوبة حىت يبعث إليهم رسال تنبههم على حجج هللا عليهم، وتنذرهم عذاب هللا 
 لة فيقولوا:"ما جاءنا من َبِشرٍي وال نذير".يوم معادهم إليه، ومل يكن بالذي يأخذهم َغفْ 

واآلخر:}ذلك أن مل يكن ربك مهلك القرى بظلم{، يقول: مل يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكري 
 بالرُّسل واآليات والعرب، فيظلمهم بذلك، وهللا غري ظالٍم لعبيده. 

ن أن يكون معناه: أن مل يك : وأوىل القولني بالصواب عندي، القوُل األول:-رمحه هللا -مث قال 

                                           
الرشيد مؤسسة اإلميان دار  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-729
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ليهلكهم بشركهم، دون إرسال الرسل إليهم، واإلعذار بينه وبينهم. وذلك أن قوله:}ذلك أن مل يكن 
 ربك مهلك القرى بظلم{، عقيب قوله:

}أمل يأتكم رسل منكم يقصُّون عليكم آيايت{، فكان يف ذلك الدليل الواضُح على أن نصَّ 
ك القرى بظلم{، إمنا هو: إمنا فعلنا ذلك من أجل أنَّا ال هنلك قوله:}ذلك أن مل يكن ربك مهل

 (731)القرى بغري تذكرٍي وتنبيه.اهـ
 

 ({132}َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممَّا َعِمُلوا َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن )
 (731إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )لكّل( جار وجمرور متعلق خبرب مقدم )درجات( مبتدأ مؤخر مرفوع )من( حرف جر 
 ، )عملوا( فعل ماض وفاعله.(732))ما( حرف مصدرّي 

 واملصدر املؤول )ما عملوا( يف حمّل جر ب )من( متعلق مبحذوف نعت لدرجات.
و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس )رب( اسم ما مرفوع 

)الباء( حرف جر زائد )غافل( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ما )عن( حرف جر )ما( مثل األول 
 )يعملون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.

 واملصدر املؤول )ما يعملون( يف حمّل جر ب )عن( متعلق بغافل.
 

 روائع البيان والتفسري:
 ِمُلوا َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن {}َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممَّا عَ 

 يف تفسريها: وقوله: } َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممَّا َعِمُلوا { أي: ولكل عامل من -رمحه هللا-قال ابن كثري-
طاعة هللا أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه هللا إياها، ويثيبه هبا، إن خري ا فخري، وإن شر ا 

 فشر.

                                           
/ 12/124الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -731

13897  ) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-731
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 أو اسم موصول يف حمّل جر متعلق بنعت لدرجات، والعائد حمذوف. - 732
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ت: وحيتمل أن يعود قوله: } َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممَّا َعِمُلوا { أي من كافري اجلن واإلنس، أي: ولكل قل
[، وقوله: 38درجة يف النار حبسبه، كقوله تعاىل } قَاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن ال تـَْعَلُموَن { ]األعراف: 

ِسُدوَن { ]النحل: ْدنَاُهْم َعَذاب ا فـَْوَق اْلَعَذاِب مبَا َكانُوا يـُفْ } الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اَّللَِّ زِ 
 (733[.اهـ)88

ا نصه: يف بيان قوله تعايل } َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن {فقال م-رمحه هللا -وأضاف السعدي-
فيجازي كال حبسب علمه، ومبا يعلمه من مقصده، وإمنا أمر هللا العباد باألعمال الصاحلة، وهناهم 

ه، فال تنفعه ته، عن مجيع خملوقاتعن األعمال السيئة، رمحة هبم، وقصدا ملصاحلهم. وإال فهو الغن بذا
 (734طاعة الطائعني، كما ال تضره معصية العاصني.اهـ )

 
ْن ُذرِّيَِّة قـَْوٍم مِ }َورَبَُّك اْلَغِنُّ ُذو الرَّمْحَِة ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بـَْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما أَْنَشَأُكْم 

 ({133آَخرِيَن )
 (735ات اآلية )إعراب مفرد

، (732))الواو( حرف عطف )رب( مبتدأ مرفوع و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الغن( نعت مرفوع 
)ذو( نعت ثان مرفوع وعالمة الرفع الواو )الرمحة( مضاف إليه جمرور )إن( حرف شرط جازم )يشأ( 

لشرط و امضارع جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )يذهب( مضارع جمزوم جواب 
)كم( ضمري مفعول به، والفاعل هو )الواو( عاطفة )يستخلف( مثل يذهب معطوف عليه والفاعل 
هو )من بعد( جار وجمرور متعلق ب )يستخلف(، و )كم( ضمري مضاف إليه )ما( اسم موصول 

 ، )يشاء( مضارع مرفوع، والفاعل هو.(737)مبن يف حمّل نصب مفعول به 
متعلق مبحذوف مفعول مطلق ( 738)( يف حمّل جر بالكاف حرف اجلر واملصدر املؤول )ما أنشأكم

                                           
 ( 3/342الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -733
 (  1/274رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -734
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-735

 (289/ 8دمشق) –
 جيوز أن يكون )الغن( خربا أول و)ذو الرمحة( خربا ثانيا. - 732
 يعقل عوض من )من( استعمال )ما( هنا على سبيل التغليب، أو هو مستعار ملا- 737
 أو هو اسم مبعىن مثل يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر. - 738



212 

 

أي: يستخلف من بعدكم ما يشاء إنشاء كإنشائكم من ذرية قوم آخرين... و )أنشأكم( فعل 
 ومفعول به والفاعل هو.

)من ذرية( جار وجمرور متعلق ب )أنشأكم(، )قوم( مضاف إليه جمرور )آخرين( نعت لقوم جمرور 
 الياء.وعالمة اجلر 

 
 روائع البيان والتفسري:

ْن ُذرِّيَِّة قـَْوٍم مِ }َورَبَُّك اْلَغِنُّ ُذو الرَّمْحَِة ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بـَْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما أَْنَشَأُكْم 
 آَخرِيَن {

ذي أمر عباده ا حممد، اليف بياهنا: يقول جل ثناؤه:}وربك{، ي-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
مبا أمرهم به، وهناهم عما هناهم عنه، وأثاهبم على الطاعة، وعاقبهم على املعصية}الغن{، عن عباده 
الذين أمرهم مبا أمر، وهناهم عما هنى، وعن أعماهلم وعبادهتم إياه، وهم احملتاجون إليه، ألنه بيده 

 م.حياهتم ومماهتم، وأرزاقهم وأقواهتم، ونفعهم وضره
يقول عز ذكره: فلم أخلقهم، يا حممد، ومل آمرهم مبا أمرهتم به، وأهنهم عما هنيتهم عنه، حلاجٍة يل 
إليهم، وال إىل أعماهلم، ولكن ألتفضَّل عليهم برمحيت، وأثيبهم على إحساهنم إن أحسنوا، فإين ذو 

 (739الرَّأفة والرمحة.اهـ)
الك } ة ما نصه: } ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم { باإلهيف بيانه لبقية اآلي -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بـَْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما أَْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّيَِّة قـَْوٍم آَخرِيَن { فإذا عرفتم بأنكم ال بد أن 
ن قبلكم م تنتقلوا من هذه الدار، كما انتقل غريكم، وترحلون منها وختلوهنا ملن بعدكم، كما رحل عنها

قرارا؟ وتوطنتم هبا ونسيتم، أهنا دار ممر ال دار مقر. وأن أمامكم دار ا، وخلوها لكم، فلم اختذَتوها 
 هي الدار اليت مجعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟

وهي الدار اليت يسعى إليها األولون واآلخرون، ويرحتل حنوها السابقون والالحقون، اليت إذا وصلوها، 
فَثمَّ اخللود الدائم، واإلقامة الالزمة، والغاية اليت ال غاية وراءها، واملطلوب الذي ينتهي إليه كل 

األعني،  األنفس، وتلذمطلوب، واملرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب، هنالك وهللا، ما تشتهيه 
ويتنافس فيه املتنافسون، من لذة األرواح، وكثرة األفراح، ونعيم األبدان والقلوب، والقرب من عالم 

                                           
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -739

/122  /13897  ) 
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الغيوب، فلله مهة تعلقت بتلك الكرامات، وإرادة مست إىل أعلى الدرجات" وما أخبس حظ من رضي 
هذه  رض الغافل، سرعة الوصول إىلبالدون، وأدىن مهة من اختار صفقة املغبون" وال يستبعد املع

 (741) الدار.اهـ
 

 ({134}ِإنَّ َما تُوَعُدوَن آَلٍت َوَما أَنـُْتْم مبُْعِجزِيَن )
 (741إعراب مفردات اآلية )

)ما( اسم موصول يف حمّل نصب اسم إن، والعائد حمذوف  -ناسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل
 ئب الفاعل )الالم( هي املزحلقة للتوكيد )آت()توعدون( مضارع مبن للمجهول مرفوع... والواو نا

خرب إّن مرفوع، وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء احملذوفة )الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل 
ليس )أنتم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع اسم ما )الباء( حرف جر زائد )معجزين( جمرور لفظا 

 الياء.منصوب حمال خرب ما، وعالمة اجلر 
 

 روائع البيان والتفسري:
 }ِإنَّ َما تُوَعُدوَن آَلٍت َوَما أَنـُْتْم مبُْعِجزِيَن {

يف تفسريها ما نصه: قوله تعاىل: }إن ما توعدون آلت{ حيتمل أن يكون  -رمحه هللا-قال القرطيب-
أوعدت" يف الشر، واملصدر اإليعاد. واملراد عذاب اآلخرة. وحيتمل أن يكون من" وعدت" على من" 

أن يكون املراد الساعة اليت يف جميئها اخلري والشر فغلب اخلري. روي معناه عن احلسن. }وما أنتم 
 (742أي فائتني، يقال: أعجزين فالن، أي فاتن وغلبن.اهـ)مبعجزين{ 

ب ا ي يف بيان قوله تعايل }وما أنتم مبعجزين{فقال:، يقول: لن تعجزوا رّبكم هر وزاد أبو جعفر الطرب -
منه يف األرض فتفوتوه، ألنكم حيث كنتم يف قبضته، وهو عليكم وعلى عقوبتكم مبعصيتكم إيّاه 

                                           
  1/274رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن  -741

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-741

 ( 8/291دمشق) –
 ( 7/88القاهرة ) –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--742
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 (743قادر. يقول: فاحذُروه وأنيبوا إىل طاعته، قبل نزول البالء بكم.اهـ)
 
 

اِر إِنَُّه اَل يـُْفِلُح َلى َمَكانَِتُكْم ِإيّنِ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ }ُقْل يَاقـَْوِم اْعَمُلوا عَ 
 ({135الظَّاِلُموَن )

 (744إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )يا( حرف نداء )قوم( منادى مضاف منصوب 
وعالمة النصب الفتحة املقدرة على ما قبل الياء احملذوفة للتخفيف و )الياء( احملذوفة ضمري مضاف 
إليه )اعملوا( فعل أمر مبن على حذف النون والواو فاعل )على مكانة( جار وجمرور متعلق ب 
)اعملوا( على حذف مضاف أي تثبيت مكانتكم أو تقوية مكانتكم، و )كم( ضمري مضاف إليه 

و )الياء( ضمري يف حمّل نصب اسم إن )عامل( خرب مرفوع  -ناسخ -)إّن( حرف مشبه بالفعل
)الفاء( تعليلية )سوف( حرف استقبال )تعلمون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )من( اسم موصول 

مرفوع )الالم( حرف جر  -ناسخ -، )تكون( مضارع ناقص(745)نصب مفعول به  مبن يف حملّ 
و )اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم )عاقبة( اسم تكون مرفوع )الدار( مضاف 

)ال( نافية )يفلح( مضارع مرفوع )الظاملون( فاعل مرفوع، وعالمة  (742)إليه جمرور )إنّه( مثل إيّن 
 رفع الواو.الرفع، وعالمة ال

 
 روائع البيان والتفسري:

اِر إِنَّ   ُه اَل يـُْفِلُح }ُقْل يَاقـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإيّنِ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ
                                           

/ 12/128الة )مؤسسة الرس :الناشر -يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان -743
13897  ) 

دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-744
 (292/ 8دمشق) –

جيوز أن يكون )من( اسم استفهام يف حمّل رفع مبتدأ خربه مجلة )تكون له عاقبة الدار(، أي: سوف تعلمون  - 745
أيّنا تكون له .... واجلملة االمسية من تكون .... إما ساّدة مسد مفعويل تعلمون إذا كان قلبيا أو مسد املفعول الواحد 

 إذا كان مبعىن العرفان.
 .واهلاء هو ضمري الشأن - 742
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 الظَّاِلُموَن {
نت هلم دعوهتم إىل هللا، وبي ما نصه:} ُقْل { يا أيها الرسول لقومك إذا -رمحه هللا -قال السعدي-

ما هلم وما عليهم من حقوقه، فامتنعوا من االنقياد ألمره، واتبعوا أهواءهم، واستمروا على شركهم: } 
يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم { أي: على حالتكم اليت أنتم عليها، ورضيتموها ألنفسكم. } ِإيّنِ 

أنا أو أنتم،  راضي هللا. } َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َتُكوُن لَُه َعاِقَبُة الدَّاِر {َعاِمٌل { على أمر هللا، ومتبع مل
وهذا من اإلنصاف مبوضع عظيم، حيث بنيَّ األعمال وعامليها، وجعل اجلزاء مقرونا بنظر البصري، 

يا واآلخرة نضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغن عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة احلسنة يف الد
للمتقني، وأن املؤمنني هلم عقىب الدار، وأن كل معرض عما جاءت به الرسل، عاقبته سوء وشر، وهلذا 

الل قال: } إِنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن { فكل ظامل، وإن َتتع يف الدنيا مبا َتتع به، فنهايته فيه االضمح
 (748(.اهـ )747يفلته")والتلف "إن هللا ليملي للظامل، حىت إذا أخذه مل 

يف بياهنا إمجاال  فقال: أي: أتكون يل أو لكم. وقد أجنز موعده له، صلوات -رمحه هللا-وزاد ابن كثري-
هللا عليه، فإنه تعاىل مكن له يف البالد، وحكمه يف نواصي خمالفيه من العباد، وفتح له مكة، وأظهره 

بحرين، ، وكذلك اليمن والعلى من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب
وكل ذلك يف حياته. مث فتحت األمصار واألقاليم والرساتيق بعد وفاته يف أيام خلفائه، رضي هللا عنهم 

[، وقال } إِنَّا لَنَـْنُصُر 21أمجعني، كما قال هللا تعاىل: } َكَتَب اَّللَُّ ألْغِلنَبَّ أَنَا َوُرُسِلي { ]اجملادلة: 
َفُع الظَّاِلِمنَي َمعْ ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن  نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم األْشَهاُد. يـَْوَم ال يـَنـْ ِذرَتـُُهْم َوهَلُُم اللَّْعَنةُ آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

اِر { ]غافر:  َنا يف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ األرْ 52، 51َوهَلُْم ُسوءُ الدَّ  ضَ [، وقال تعاىل: } َوَلَقْد َكَتبـْ
[، وقال تعاىل إخبار ا عن رسله: } فََأْوَحى إِلَْيِهْم رَبُـُّهْم 115يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاحِلُوَن { ]األنبياء: 

اهيم: لَنُـْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنَي. َولَُنْسِكنَـنَُّكُم األْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد { ]إبر 
األْرِض   قال تعاىل: } َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف [، و 14، 13

ْم أَْمن ا ْن بـَْعِد َخْوِفهِ َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّلَنـَُّهْم مِ 

                                           
أخرجه البخاري من حديث أيب موسى رضي هللا عنه وَتام متنه " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا  - 747

ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته قال مث قرأ} وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد {" 
 لقرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد {.باب قوله} وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ا -4318 برقم/–

  274/ 1رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -748
) 
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ذلك هبذه األمة، وله  -تعاىل–[، وقد فعل هللا 55يـَْعُبُدوَنِن ال يُْشرُِكوَن يب َشْيئ ا { اآلية ]النور: 
 (749(.اهـ)5احلمد واملنة أوال وآخر ا، باطن ا وظاهر ا )

 
 

ِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَن ِلُشرََكائِِهْم ا َّللَِّ ِبَزعْ }َوَجَعُلوا َّلِلَِّ ممَّا َذرَأَ ِمَن احلَْْرِث َواأْلَنـَْعاِم َنِصيب ا فـََقاُلوا َهذَ 
 ({132َفاَل َيِصُل ِإىَل اَّللَِّ َوَما َكاَن َّلِلَِّ فـَُهَو َيِصُل ِإىَل ُشرََكائِِهْم َساَء َما حَيُْكُموَن )

 (751إعراب مفردات اآلية )
 .. والواو فاعل )هلل( جار وجمرور متعلق ب)الواو( استئنافية )جعلوا( فعل ماض مبن على الضم.

)جعلوا( املتعدي لواحد أو متعلق مبفعول ثان إن كان متعديا الثنني )من( حرف جر )ما( اسم 
، )ذرأ( فعل ماض، والفاعل (751)موصول مبن يف حمّل جر متعلق مبحذوف حال من )نصيبا( 
، )الواو( عاطفة (752)لق ب )ذرأ( ضمري مسترت تقديره هو أي هللا )من احلرث( جار وجمرور متع

)األنعام( معطوف على احلرث جمرور )نصيبا( مفعول به عامله جعلوا، منصوب )الفاء( عاطفة )قالوا( 
مثل جعلوا )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )هلل( جار وجمرور متعلق مبحذوف 

عمهم نه معىن فعل يتعدى بالباء أي تصرفوا بز خرب )بزعم( جار وجمرور متعلق ب )قالوا( بتضمي
( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )ما( اسم ، )الواو( عاطفة )هذا لشركائنا( مثل هذا هلل، و )نا(753)

رط وامسه يف حمّل جزم فعل الش -ناسخ -شرط جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )كان( فعل ماض ناقص
ضمري مسترت تقديره هو يعود إىل )ما(، )لشركاء( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب كان و )هم( 

ود )يصل( مضارع مرفوع والفاعل هو يع ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( نافية
إىل )ما(، )إىل هللا( جار وجمرور متعلق ب )يصل(، )الواو( عاطفة )ما كان هلل( مثل ما كان لشركائهم 
)الفاء( رابطة جلواب الشرط )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )يصل إىل شركائهم( مثل 

                                           
 ( 342/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -749
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :بد الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن ع-751

 ( 8/293دمشق) –
 أو متعلق بفعل جعلوا.- 751
 أو مبحذوف حال من العائد احملذوف أو من )ما(.- 752
 أو قالوا ذلك بزعم ال بيقني ... وجيوز أن يكون التعليق باالستقرار الذي تعلق به اخلرب. - 753
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عل ماض إلنشاء الذم )ما( اسم موصول مبن يف حمّل يصل إىل هللا... و )هم( مضاف إليه )ساء( ف
رفع فاعل، والعائد حمذوف )حيكمون( مضارع مرفوع والواو فاعل... واملخصوص بالذم حمذوف أي: 

 ساء ما حيكمون حكمهم هذا.
 
 

 روائع البيان والتفسري:
ْم َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَن ِلُشرََكائِِهْم َقاُلوا َهَذا َّللَِّ ِبَزْعِمهِ }َوَجَعُلوا َّلِلَِّ ممَّا َذرَأَ ِمَن احلَْْرِث َواأْلَنـَْعاِم َنِصيب ا فَـ 

 َفاَل َيِصُل ِإىَل اَّللَِّ َوَما َكاَن َّلِلَِّ فـَُهَو َيِصُل ِإىَل ُشرََكائِِهْم َساَء َما حَيُْكُموَن {
ون للنيب صلى هللا املشركون املكذبيف بياهنا ما نصه:خيرب تعاىل، عمَّا عليه  -رمحه هللا -قال السعدي-

عليه وسلم، من سفاهة العقل، وخفة األحالم، واجلهل البليغ، وعدَّد تبارك وتعاىل شيئا من خرافاهتم، 
لينبه بذلك على ضالهلم واحلذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤالء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول، 

رََأ ِمَن مقابلة احلق، فذكر من ذلك أهنم } جعلوا َّللَِّ ممَّا ذَ  ال تقدح فيه أصال فإهنم ال أهلية هلم يف
احلَْْرِث َواألنـَْعاِم َنِصيب ا { ولشركائهم من ذلك نصيبا، واحلال أن هللا تعاىل هو الذي ذرأه للعباد، 

با، يوأوجده رزقا، فجمعوا بني حمذورين حمظورين، بل ثالثة حماذير، منَّتهم على هللا، يف جعلهم له نص
مع اعتقادهم أن ذلك منهم تربع، وإشراك الشركاء الذين مل يرزقوهم، ومل يوجدوا هلم شيئا يف ذلك، 
وحكمهم اجلائر يف أن ما كان هلل مل يبالوا به، ومل يهتموا، ولو كان واصال إىل الشركاء، وما كان 

من زروعهم - ذا حصل هلملشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ومل يصل إىل هللا منه شيء، وذلك أهنم إ
 شيء، جعلوه قسمني: -ومثارهم وأنعامهم، اليت أوجدها هللا هلم

ا قالوا: هذا هلل بقوهلم وزعمهم، وإال فاهلل ال يقبل إال ما كان خالصا لوجهه، وال يقبل عمل َمن  قسم 
 أشرك به.

 وقسم ا جعلوه حصة شركائهم من األوثان واألنداد.
 هلل، واختلط مبا جعلوه لغريه، مل يبالوا بذلك، وقالوا: هللا غن عنه، فالفإن وصل شيء مما جعلوه 

يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه آلهلتهم إىل ما جعلوه هلل، ردوه إىل حمله، وقالوا: إهنا فقرية، ال بد 
 من رد نصيبها.

أكثر مما  ،فهل أسوأ من هذا احلكم. وأظلم؟" حيث جعلوا ما للمخلوق، جيتهد فيه وينصح وحيفظ
 يفعل حبق هللا.

وحيتمل أن تأويل اآلية الكرمية، ما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال عن هللا 



222 

 

 (.754تعاىل أنه قال: "أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه")
 منه شيء، وما لغري هللا، ليس هلل وأن معىن اآلية أن ما جعلوه وتقربوا به ألوثاهنم، فهو تقرب خالص

فإنه ال يصل إليه لكونه شرك ا، بل يكون حظ الشركاء واألنداد، ألن هللا  -على زعمهم-جعلوه هلل 
 (755غن عنه، ال يقبل العمل الذي ُأشرِك به معه أحد من اخللق ـ اهـ)

م. والزعم م وبزعمهفقال ما خمتصره: كان هذا من جهاالهت-رمحه هللا –وزاد القرطيب يف بياهنا -
الكذب. قال شريح القاضي: إن لكل شي كنية وكنية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون يف هذه األشياء 
ألنه مل ينزل بذلك شرع. وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب 

فها بغري ر الذين قتلوا أوالدهم سفليقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة األنعام إىل قوله: قد خس
علم". قال ابن العريب: وهذا الذي قاله كالم صحيح، فإهنا تصرفت بعقوهلا العاجزة يف تنويع احلالل 
واحلرام سفاهة بغري معرفة وال عدل، والذي تصرفت باجلهل فيه من اختاذ اآلهلة أعظم جهال وأكرب 

 العتداء على املخلوقات. والدليل يف أن هللا واحد يفجرما، فإن االعتداء على هللا تعاىل أعظم من ا
ذاته واحد يف صفاته واحد يف خملوقاته أبني وأوضح من الدليل على أن هذا حالل وهذا حرام. وقد 
روي أن رجال قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحالمكم عبدمت احلجر! فقال 

الذي أخرب هللا سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه  عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا
اإلسالم، وأبطله هللا ببعثه الرسول عليه السالم. فكان من الظاهر لنا أن منيته حىت ال يظهر، وننساه 
حىت ال يذكر، إال أن ربنا تبارك وتعاىل ذكره بنصه وأورده بشرحه، كما ذكر كفر الكافرين به. وكانت 

أن قضاءه قد سبق، وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليط ال ينقطعان  -وهللا أعلم -احلكمة يف ذلك
 :-رمحه هللا -إىل يوم القيامة. مث أضاف

)فما كان لشركائهم فال يصل إىل هللا( أي إىل املساكني. )ساء ما حيكمون( أي ساء احلكم حكمهم.  
قال ابن زيد: كانوا إذا ذحبوا ما هلل ذكروا عليه اسم األوثان، وإذا ذحبوا ما ألوثاهنم مل يذكروا عليه اسم 

هم وكان لذكر هللا مذموما منهللا، فهذا معىن" فما كان لشركائهم فال يصل إىل هللا". فكان تركهم 
 (752داخال يف ترك أكل ما مل يذكر اسم هللا عليه.اهـ)

                                           
 باب من أشرك يف عمله غري هللا-5311 برقم/أخرجه مسلم  - 754
  274/ 1رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -755

) 
 ( 7/91القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--752
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ِدينَـُهْم َوَلْو َشاَء  }وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قـَْتَل أَْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيُـْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهمْ 
ُ َما فـََعُلوُه َفَذرْ   ({137ُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن )اَّللَّ

 (757إعراب مفردات اآلية )
، )زين( فعل ماض )لكثري( جار وجمرور متعلق ب (758))الواو( استئنافية )كذلك( مّر إعرابه 

)زّين(، )من املشركني( جار وجمرور نعت لكثري )قتل( مفعول به مقدم منصوب عامله زين )أوالد( 
، (759)يه )شركاء( فاعل مرفوع و )هم( مثل األول مضاف إليه جمرور )هم( ضمري مضاف إل

 للتعليل )يرّدوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، وعالمة النصب حذف النون... والواو فاعل.
 واملصدر املؤول )أن يردوا( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )زين(.

)الواو( عاطفة )ليلبسوا( مثل لريدوا مفردات ومصدرا مؤوال ومتعلق مبا تعلق به األول )على( حرف 
جر و )هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يلبسوا(، )دين( مفعول به منصوب و )هم( مضاف إليه. 

 ()الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )شاء( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )ما
حرف نفي )فعلوا( فعل ماض مبن على الضم... والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )فذرهم وما 

 (721)يفرتون( مر إعراهبا 
 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف إعراب القرآن -757

 ( 8/292دمشق) –
 ( من هذه السورة.129يف اآلية )- 758
يف هذه اآلية قراءة ثانية صحيحة متواترة هي قراءة ابن عامر ببناء )زيّن( للمفعول و)قتل( مرفوع نائب الفاعل  - 759

صدر قتل و)شركائهم( مضاف إليه من إضافة املصدر إىل الفاعل مع الفصل بني املضاف و)أوالد( منصوب مفعول به للم
 واملضاف إليه مما يأباه النحاة، ولكن القراءة هذه أوىل من آي النجاة.

 ( من هذه السورة.112يف اآلية ) - 721



224 

 

 روائع البيان والتفسري:
 ْم ِدينَـُهم{ هِ }وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قـَْتَل أَْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيـُْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَليْ 

 رمحه هللا يف بياهنا: يقول تعاىل: وكما زينت الشياطني هلؤالء املشركني أن جيعلوا هلل -قال ابن كثري-
مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا، كذلك زينوا هلم قتل أوالدهم خشية اإلمالق، ووأد البنات خشية 

 العار.
لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم:  وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: وكذلك زين

 زينوا هلم قتل أوالدهم.
وقال جماهد: } ُشرََكاُؤُهْم { شياطينهم، يأمروهنم أن يئدُوا أوالدهم خشية الَعْيلة. وقال السدي: 

نَـُهْم { يأمرهتم الشياطني أن يقتلوا البنات. وإما } لِيُـْرُدوُهْم { فيهلكوهم، وإما } لِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم دِ 
 أي: فيخلطون عليهم دينهم.

 وحنو ذلك قال قتادة، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم.
َر َأَحُدُهْم بِاألنـَْثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم * يـَتَـَواَرى ِمَن اْلقَ  ْوِم ِمْن وهذا كقوله تعاىل: } َوِإَذا بُشِّ

َر بِه أمَُيِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه يف التـُّرَاِب َأال َساَء َما حَيُْكُموَن { ]النحل:  [، 59، 58ُسوِء َما بُشِّ
[. وقد كانوا أيضا يقتلون 9، 8قال تعاىل: } َوِإَذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسِئَلْت * بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلْت { ]التكوير: و 

األوالد من اإلمالق، وهو: الفقر، أو خشية اإلمالق أن حيصل هلم يف تاين املال وقد هناهم هللا عن 
 (721يينه هلم ذلك.اهـ)قتل أوالدهم لذلك وإمنا كان هذا كله من شرع الشيطان تز 

ُ َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن {  }َوَلْو َشاَء اَّللَّ
ُ َما فـََعُلوُه { أي: لو شاء هللا لعصمهم حىت ما فعلوا ذلك من حترمي احلرث واألنعام - } َوَلْو َشاَء اَّللَّ

هلم  خيتلقون من الكذب، فإن هللا تعاىلوقتل األوالد، } َفَذْرُهْم { يا حممد، } َوَما يـَْفتَـُروَن { 
 (722يف تفسريه.اهـ )-رمحه هللا-قاله البغوي-باملرصاد.

 
أَنـَْعاٌم اَل وَ  }َوقَالُوا َهِذِه أَنـَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل َيْطَعُمَها ِإالَّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْم َوأَنـَْعاٌم ُحّرَِمْت ظُُهورَُها

َها اْفرتَاء  َعَلْيِه َسَيْجزِيِهْم مبَا َكانُوا يـَْفتَـُروَن )َيْذُكُروَن اْسَم اَّللَِّ   ({138َعَليـْ

                                           
 ( 344/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -721
 (3/193دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -ر معامل التنزيل للبغوي انظ-722
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 (723إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )قالوا( فعل ماض مبن على الضم.... والواو فاعل )ها( حرف للتنبيه )ذه( اسم 

وع )حجر( ام بالواو مرفإشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )أنعام( خرب مرفوع )حرث( معطوف على أنع
نعت حلرث مرفوع، )ال( نافية )يطعم( مضارع مرفوع و )ها( ضمري مفعول به )إال( أداة حصر )من( 
اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )نشاء( مضارع مرفوع... والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن 

و )هم(  متلبسني بزعمهم)بزعم( جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الفاعل يف الفعل قالوا أي 
)حّرمت( فعل ماض  (724)ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنعام( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هي

 مبن للمجهول...
و )التاء( للتأنيث )ظهور( نائب الفاعل مرفوع و )ها( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنعام( مثل 
األخري )ال( نافية )يذكرون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )اسم( مفعول به منصوب )هللا( لفظ 

فرتاء( ااجلاللة مضاف إليه جمرور )على( حرف جر و )ها( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )يذكرون(، )
منصوب عامله فعل القول )عليه( مثل عليها متعلق بافرتاء )السني( حرف  (725)مفعول ألجله 

 استقبال )جيزي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء و )هم( ضمري مفعول به، 
 -ناسخ -والفاعل هو، )الباء( حرف جر للسببية )ما( حرف مصدري )كانوا( فعل ماض ناقص

 ن على الضم... والواو ضمري اسم كان )يفرتون( مثل يذكرون.مب
 واملصدر املؤول )ما كانوا يفرتون( يف حمّل جر بالباء متعلق ب )سيجزيهم(.

 
 روائع البيان والتفسري:

َمْت ظُُهورَُها َوأَنـَْعاٌم اَل رِّ }َوقَالُوا َهِذِه أَنـَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل َيْطَعُمَها ِإالَّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْم َوأَنـَْعاٌم حُ 
َها اْفرتَاء  َعَلْيِه َسَيْجزِيِهْم مبَا َكانُوا يـَْفتَـُروَن {  َيْذُكُروَن اْسَم اَّللَِّ َعَليـْ

يف بياهنا: ومن أنواع سفاهتهم أن األنعام اليت أحلها هللا هلم عموما، -رمحه هللا -قال السعدي-
عندهم ينتفعون، قد اخرتعوا فيها ِبدع ا وأقواال من تلقاء أنفسهم، فوجعلها رزقا ورمحة، يتمتعون هبا و 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-723

 ( 8/298دمشق) –
 أو هذه أنعام - 724
 أو مصدر يف موضع احلال، أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه نوع الفعل أي قول االفرتاء. - 725
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اصطالح يف بعض األنعام واحلرث أهنم يقولون فيها: } َهِذِه أَنـَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر { أي: حمرم } ال 
 فَيْطَعُمَها ِإال َمْن َنَشاُء { أي: ال جيوز أن يطعمه أحد، إال من أردنا أن يطعمه، أو وصفناه بوص

 .-من عندهم-
 وكل هذا بزعمهم ال مستند هلم وال حجة إال أهويتهم، وآراؤهم الفاسدة.

وأنعام ليست حمرمة من كل وجه، بل حيرمون ظهورها، أي: بالركوب واحلمل عليها، وحيمون ظهرها، 
 نويسموهنا احلام، وأنعام ال يذكرون اسم هللا عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون م

 دون هللا عليها، وينسبون تلك األفعال إىل هللا، وهم كذبة ُفجَّار يف ذلك.
 } َسَيْجزِيِهْم مبَا َكانُوا يـَْفتَـُروَن { على هللا، من إحالل الشرك، وحترمي احلالل من األكل، واملنافع. 

ناث دون إلحمرما ما يف بطنها على ا-ومن آرائهم السخيفة أهنم جيعلون بعض األنعام، ويعينوهنا 
الذكور، فيقولون: } َما يف بُطُوِن َهِذِه األنـَْعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا { أي: حالل هلم، ال يشاركهم فيها 
النساء، } َوحُمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا { أي: نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما يف بطنها يولد ميتا، 

 واإلناث.فهم فيه شركاء، أي: فهو حالل للذكور 
} َسَيْجزِيِهْم { هللا } َوْصَفُهْم { حني وصفوا ما أحله هللا بأنه حرام، ووصفوا احلرام باحلالل، فناقضوا 
شرع هللا وخالفوه، ونسبوا ذلك إىل هللا. } إِنَُّه َحِكيٌم { حيث أمهل هلم، ومكنهم مما هم فيه من 

فرتوه، وهو عاىل يعلم هبم ومبا قالوه عليه واالضالل. } َعِليٌم { هبم، ال ختفى عليه خافية، وهو ت
 يعافيهم ويرزقهم جل جالله.

مث بني خسراهنم وسفاهة عقوهلم فقال: } َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا أَْوالَدُهْم َسَفه ا بَِغرْيِ ِعْلٍم { أي: 
 الضالل.، و السفه املردي -بعد العقول الرزينة-خسروا دينهم وأوالدهم وعقوهلم، وصار وْصُفهم 

} َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم اَّللَُّ { أي: ما جعله رمحة هلم، وساقه رزقا هلم. فردوا كرامة رهبم، ومل يكتفوا 
 بذلك، بل وصفوها بأهنا حرام، وهي من َأَحلِّ احلالل.

ا َكانُوا ُمْهَتِديَن مَ وكل هذا } اْفرتَاء  َعَلى اَّللَِّ { أي: كذبا يكذب به كل معاند َكفَّار. } َقْد َضلُّوا وَ 
 (722{ أي: قد ضلوا ضالال بعيدا، ومل يكونوا مهتدين يف شيء من أمورهم.اهـ )

قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: "احلْجُر": احلرام، مما حرموا  -رمحه هللا:-وأضاف ابن كثري-
 الوصيلة، وحترمي ما حرموا.

                                           
  275/ 1رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -722

) 
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 وقتادة، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم.وكذلك قال جماهد، والضحاك، والسُّدِّي، 
وقال قتادة: } َوقَاُلوا َهِذِه أَنـَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر { اآلية: حترمي كان عليهم من الشياطني يف أمواهلم، 

 وتغليظ وتشديد، وكان ذلك من الشياطني، ومل يكن من هللا تعاىل.
 آلهلتهم.وقال ابن زيد بن أسلم: } ِحْجٌر { إمنا احتجزوها 

 وقال السدي: } ال َيْطَعُمَها ِإال َمْن َنَشاءُ ِبَزْعِمِهْم { يقولون: حرام أن نطعم إال من شئنا.
ُ َلُكْم ِمْن رِْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحرَام ا َوحَ  الال ُقْل وهذه اآلية الكرمية كقوله تعاىل: } ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما أَنزَل اَّللَّ

ُ أَِذَن َلكُ  ُ ِمْن حبَِريٍَة َوال َسائِبَ 59ْم أَْم َعَلى اَّللَِّ تـَْفتَـُروَن { ]يونس: آَّللَّ ٍة [، وكقوله تعاىل: } َما َجَعَل اَّللَّ
املائدة: َوال َوِصيَلٍة َوال َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَْفتَـُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكثـَرُُهْم ال يـَْعِقُلوَن { ]

113.] 
ل السدي: أما } َوأَنـَْعاٌم ُحّرَِمْت ظُُهورَُها { فهي البحرية والسائبة واحلام، وأما األنعام اليت ال وقا

 يذكرون اسم هللا عليها قال: إذا أولدوها، وال إن حنروها.
(: تدري ما يف 728(، عن عاصم بن أيب النَُّجود قال يل أبو وائل)727وقال أبو بكر بن َعيَّاش)

                                           
الم، رئ، الفقيه، احملدث، شيخ اإلساملق -بالنون  -أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف، احلناط  -- 727

وبقية األعالم، موىل واصل األحدب. ويف امسه أقوال: أشهرها شعبة قال هارون بن حامت: مسعته يقول: ولدت سنة مخس 
وتسعني. قرأ أبو بكر القرآن وجوده ثالث مرات على: عاصم بن أيب النجود. ذكره: أمحد بن حنبل، فقال: ثقة، رمبا 

 وخري. غلط، صاحب قرآن
وقال ابن املبارك: ما رأيت أحدا أسرع إىل السنة من أيب بكر بن عياش. وقال حيىي بن معني: ثقة. وقال غري واحد: إنه 

 صدوق، وله أوهام.
وقال أمحد: كان حيىي بن سعيد ال يعبأ بأيب بكر، وإذا ذكر عنده، كلح وجهه. قال علي ابن املدين: مسعت حيىي القطان 

 بو بكر بن عياش بني يدي، ما سألته عن شيء.يقول: لو كان أ
قال يوسف بن يعقوب الصفار، وغريه، وحيىي بن آدم، وأمحد بن حنبل: مات أبو بكر يف مجادى األوىل، سنة ثالث 

 (8/495سري أعالم النبالء للذهيب خمتصرا وبتصرف  )-وتسعني ومائة. قلت: عاش ستا وتسعني سنة.
سدي الكويف اإلمام الكبري، شيخ الكوفة، أبو وائل األسدي؛ أسد خزمية، الكويف. شقيق بن سلمة أبو وائل األ - 728

وما رآه. وحدث عن: عمر، وعثمان، وعلي، وعمار، ومعاذ، وابن مسعود،  -صلى هللا عليه وسلم-خمضرم، أدرك النيب 
، وسهل وسلمان بن ربيعةوأيب الدرداء، وأيب موسى، وحذيفة، وعائشة، وخباب، وأسامة بن زيد، واألشعث بن قيس، 

بن حنيف، وشيبة بن عثمان، وعمرو بن احلارث املصطلقي، وقيس بن أيب غرزة، وأيب هريرة، وأيب اهلياج األسدي، وخلق 
 سواهم.
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َها { ؟ قلت: ال. قال: هي البحقوله: } َوأَنـَْعا رية،  ٌم ُحّرَِمْت ظُُهورَُها َوأَنـَْعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم اَّللَِّ َعَليـْ
 كانوا ال حيجون عليها.

وقال جماهد: كان من إبلهم طائفة ال يذكرون اسم هللا عليها وال يف شيء من شأهنا، ال إن ركبوا، وال 
 ا وال إن عملوا شيئا.إن حلبوا، وال إن محلوا، وال إن سحبو 

} اْفرتَاء  َعَلْيِه { أي: على هللا، وكذبا منهم يف إسنادهم ذلك إىل دين هللا وشرعه؛ فإنه مل يأذن هلم 
 (729يف ذلك وال َرضيه منهم } َسَيْجزِيِهْم مبَا َكانُوا يـَْفتَـُروَن { أي: عليه، وُيْسندون إليه.اهـ)

َتة  فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاءُ نـَْعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا َوحُمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن َميْ }َوقَالُوا َما يف بُطُوِن َهِذِه اأْلَ 
 ({139َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم )

 (771إعراب مفردات اآلية )
جمرور مبتدأ )يف بطون( جار و )الواو( عاطفة )قالوا( مثل األول )ما( اسم موصول مبن يف حمّل رفع 

متعلق مبحذوف صلة ما )ها( للتنبيه )ذه( اسم إشارة مضاف إليه )األنعام( بدل من ذه أو عطف 
بيان جمرور )خالصة( خرب املبتدأ ما )لذكور( جار وجمرور متعلق خبالصة و)نا( ضمري مضاف إليه 

ر وجمرور متعلق مبحرم و)نا( )الواو( عاطفة )حمرم( معطوف على خالصة مرفوع )على أزواج( جا
ط، جمزوم فعل الشر  -ناسخ -مضاف إليه )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )يكن( مضارع ناقص

وامسه ضمري مسترت تقديره هو يعود على )ما( باعتبار لفظه، ميتة( خرب يكون منصوب )الفاء( رابطة 
 يف حمّل حرف جر و)اهلاء( ضمري جلواب الشرط و)هم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )يف(

جر متعلق ب )شركاء( وهو خرب مرفوع )سيجزيهم( مثل األول )وصف( مفعول به منصوب على 
 -ناسخ -حذف مضاف أي جزاء وصفهم و)هم( ضمري مضاف إليه )إّن( حرف مشبه بالفعل

 و)اهلاء( ضمري يف حمّل نصب اسم إن )حكيم( خرب إن مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.
                                           

ويروي عن أقرانه: كمسروق، وعلقمة، ومحران بن أبان. وكان من أئمة الدين. قال عاصم بن أيب النجود: ما مسعت أبا 
 ط، وال هبيمة.وائل سب إنسانا ق

 قال الثوري: عن أبيه، مسع أبا وائل سئل: أنت أكرب أو الربيع بن خثيم؟
 انظر سري أعالم–مات بعد اجلماجم، سنة اثنتني ومثانني.  :(5قال: أنا أكرب منه سنا، وهو أكرب من عقال وقال خليفة )

 (4/121النبالء للذهيب خمتصرا  وبتصرف)
 (345/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-كثريتفسري القرآن العظيم البن   -729
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-771

 ( 8/311دمشق) –
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 روائع البيان والتفسري:

 }َوقَالُوا َما يف بُطُوِن َهِذِه اأْلَنـَْعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا َوحُمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا {
 املعنِّ يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: اختلف أهل التأويل يف-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

 بقوله:}ما يف بطون هذ األنعام{.
رمحه -وقتادة -رضي هللا عنهما -ضهم: عىن بذلك اللَّنب وذكر ممن قال بذلك: كابن عباسفقال بع

 .-هللا
وقال آخرون: بل عىن بذلك ما يف بطون البحائر والسوائب من األجنة وذكر ممن قال بذلك: كالسدي 

 -رمحهما هللا-وجماهد
خرب عن ل: إن هللا تعاىل ذكره أ: وأوىل األقوال يف تأويل ذلك بالصواب أن يقا-رمحه هللا -مث قال

هؤالء الكفرة أهنم قالوا يف أنعام بأعياهنا:"ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا"، واللنب 
ما يف بطوهنا، وكذلك أجنتها. ومل خيُصص هللا باخلرب عنهم أهنم قالوا: بعُض ذلك حرام عليهن دون 

 بعض.
قال إهنم قالوا: ما يف بطون تلك األنعام من لنب وجنني ِحلٌّ وإذ كان ذلك كذلك، فالواجب أن ي

لذكورهم خالصة دون إناثهم، وإهنم كانوا يؤثرون بذلك رجاهلم، إال أن يكون الذي يف بطوهنا من 
 (771األجنة ميت ا، فيشرتك حينئذ يف أكله الرجال والنساء.اهـ)

 زِيِهْم َوْصَفُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم {}َوِإْن َيُكْن َمْيَتة  فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاءُ َسَيجْ 
ام يف بياهنا: وإن يكن ميتة قرئ بالياء والتاء، أي إن يكن ما يف بطون األنع-رمحه هللا -قال القرطيب-

ميتة }فهم فيه شركاء{ أي الرجال والنساء. وقال} فيه{ ألن املراد بامليتة احليوان، وهي تقوي قراءة 
ة. ميتة" بالرفع مبعىن تقع أو حتدث." ميتة" بالنصب، أي وإن تكن النسمة ميت الياء، ومل يقل فيها."

 (772}سيجزيهم وصفهم{ أي كذهبم وافرتاءهم، أي يعذهبم على ذلك. اهـ)
يف بياهنا ما خمتصره: وقال أبو العالية، وجماهد، وقتادة يف قول}  -رمحه هللا–وأضاف ابن كثري -

 أَْلِسَنُتُكُم وهلم الكذب يف ذلك، يعن قوله تعاىل: } َوال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصفُ َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم { أي: ق

                                           
/  12ة ) المؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -771
147  /13937) 
 ( 7/92القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--772
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َب ال يـُْفِلُحوَن اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكذِ 
 [.117، 112* َمَتاٌع { اآلية ]النحل: 

إنه } َحِكيٌم { أي: يف أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، } َعِليٌم { بأعمال عباده من خري وشر، 
 (773وسيجزيهم على ذلك أمت اجلزاء.اهـ)

 
َّللَِّ َقْد َضلُّوا َوَما  ا}َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا أَْواَلَدُهْم َسَفه ا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم اَّللَُّ اْفرِتَاء  َعَلى 

 ({141َكانُوا ُمْهَتِديَن )
 (774إعراب مفردات اآلية )

)قد( حرف حتقيق )خسر( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل رفع فاعل )قتلوا( فعل ماض 
مبن على الضم... والواو فاعل )أوالد( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )سفها( مفعول 

(، )بغري( جار وجمرور يف حمّل نصب حال مؤكدة ملضمون السفه )علم( 775منصوب )ألجله 
مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )حرموا( مثل قتلوا )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به 
)رزق( مثل خسر و)هم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )افرتاء على هللا( مّر إعراب 

(، )قد( مثل األول )ضّلوا( مثل قتلوا )الواو( عاطفة )ما( حرف نفي )كانوا( مّر إعرابه 772ا )نظريه
 (، )مهتدين( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.777)

 روائع البيان والتفسري:
َّللَُّ اْفرِتَاء  َعَلى اَّللَِّ َقْد َضلُّوا َوَما  ا}َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا أَْواَلَدُهْم َسَفه ا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم 

 َكانُوا ُمْهَتِديَن {
:يقول تعاىل: قد خسر الذين فعلوا هذه األفعال يف الدنيا واآلخرة، أما -رمحه هللا –قال ابن كثري -

يف الدنيا فخسروا أوالدهم بقتلهم، وضيقوا عليهم يف أمواهلم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء 
                                           

 ( 342/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -773
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-774

 (312/ 8دمشق) –
 أو مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب. - 775
 ( من هذه السورة.138يف اآلية ) - 772
 ( من هذه السورة.138يف اآلية ) - 777
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أنفسهم، وأما يف اآلخرة فيصريون إىل شر املنازل بكذهبم على هللا وافرتائهم، كما قال تعاىل: } ِإنَّ 
َنا َمْرِجُعُهْم مُثَّ نُ  نـَْيا مُثَّ إِلَيـْ ِ اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحوَن. َمَتاعٌ يف الدُّ ِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اَّللَّ

 (778[.اهـ)71، 29َكانُوا َيْكُفُروَن { ]يونس: مبَا  
يف بياهنا فقال ما نصه: أي: خسروا دينهم وأوالدهم وعقوهلم، وصار  -رمحه هللا -وزاد السعدي-

 السفه املردي، والضالل. -بعد العقول الرزينة-وْصُفهم 
 يكتفوا م. فردوا كرامة رهبم، ومل} َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم اَّللَُّ { أي: ما جعله رمحة هلم، وساقه رزقا هل

 بذلك، بل وصفوها بأهنا حرام، وهي من َأَحلِّ احلالل.
وكل هذا } اْفرتَاء  َعَلى اَّللَِّ { أي: كذبا يكذب به كل معاند َكفَّار. } َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن 

 (779هم.اهـ ){ أي: قد ضلوا ضالال بعيدا، ومل يكونوا مهتدين يف شيء من أمور 
 

َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خُمَْتِلف ا أُُكُلُه َوالزَّيـْتُ  َن َوالرُّمَّاَن و }َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ
َر ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم  اِدِه َواَل ُتْسرِفُوا إِنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي َحصَ ُمَتَشاهِب ا َوَغيـْ

(141}) 
 (781إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )هو( ضمري منفصل مبتدأ )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل رفع خرب )أنشأ( فعل 
 بماض والفاعل هو )جنات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )معروشات( نعت منصو 

وعالمة النصب الكسرة )الواو( عاطفة )غري( معطوف على معروشات منصوب )معروشات( مضاف 
إليه جمرور )النخل، الزرع، الزيتون، الرمان( أمساء معطوفة على جنات حبروف العطف منصوبة )خمتلفا( 

حال  (حال منصوبة من النخل والزرع )أكل( فاعل اسم الفاعل مرفوع و)اهلاء( مضاف إليه )متشاهبا
منصوبة من الزيتون والّرمان )الواو( عاطفة )غري( معطوف على متشاهبا منصوب )متشابه( مضاف 
إليه جمرور )كلوا( فعل أمر مبن على حذف النون... والواو فاعل )من مثر( جار وجمرور متعلق ب 

                                           
 (347/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -778
  275/ 1رسالة) مؤسسة ال :الناشر -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -779

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-781

 ( 8/314دمشق) –
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صب متعلق ن)كلوا(، و)اهلاء( مضاف إليه )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط يف حمّل 
 مبضمون اجلواب )أمثر( فعل ماض، والفاعل هو يعود على الثمر )الواو( عاطفة )آتوا(

مثل كلوا )حّق( مفعول به منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب 
ا( و )آتوا(، )حصاد( مضاف إليه جمرور و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تسرف

اء( و)اهل -ناسخ -مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل )إن( حرف مشبه بالفعل
ضمري يف حمّل نصب اسم إن )ال( حرف نفي )حيّب( مضارع مرفوع والفاعل هو )املسرفني( مفعول 

 به منصوب وعالمة النصب الياء.
 

 روائع البيان والتفسري:
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خُمَْتِلف ا أُُكُلُه َوالزَّ }َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ  يـُْتوَن َوالرُّمَّاَن َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه{  ُمَتَشاهِب ا َوَغيـْ
م من ملا ذكر تعاىل تصرف املشركني يف كثري مما أحله هللا هل يف بياهنا:–رمحه هللا  -قال السعدي-

احلروث واألنعام، ذكر تبارك وتعاىل نعمته عليهم بذلك، ووظيفتهم الالزمة عليهم يف احلروث واألنعام 
 فقال: } َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت { أي: بساتني، فيها أنواع األشجار املتنوعة، والنباتات املختلفة.

َر َمْعُروَشاٍت { أي: بعض تلك اجلنات، جمعول هلا عرش، تنتشر عليه األشجار،  } َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ
ويعاوهنا يف النهوض عن األرض. وبعضها خال من العروش، تنبت على ساق، أو تنفرش يف األرض، 

 ينموهنا.و  ويف هذا تنبيه على كثرة منافعها، وخرياهتا، وأنه تعاىل، علم العباد كيف يعرشوهنا،
} َو { أنشأ تعاىل } النخل َوالزَّرَْع خُمَْتِلف ا أُُكُلُه { أي: كله يف حمل واحد، ويشرب من ماء واحد، 

 ويفضل هللا بعضه على بعض يف األكل.
وخص تعاىل النخل والزرع على اختالف أنواعه لكثرة منافعها، ولكوهنا هي القوت ألكثر اخللق. } 

َر ُمَتَشابٍِه { يف مثره وطعمهَو { أنشأ تعاىل } الزي . كأنه قيل: تون َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاهِب ا { فيشجره } َوَغيـْ
ألي شيء أنشأ هللا هذه اجلنات، وما عطف عليها؟ فأخرب أنه أنشأها ملنافع العباد فقال: } ُكُلوا ِمْن 

وهو الزكاة ذات  َصاِدِه { أي: أعطوا حق الزرع،مَثَرِِه { أي: النخل والزرع } ِإَذا أمَْثََر َوآتُوا َحقَّهُ يـَْوَم حَ 
األنصباء املقدرة يف الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك ألن حصاد الزرع مبنزلة حوالن 

تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون احلول، ألنه الوقت الذي 
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 (781) ميز املخرج ممن ال خيرج.اهـاألمر فيها ظاهرا ملن أخرجها، حىت يت
 

 } َواَل ُتْسرُِفوا إِنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي {
ْسرِِفنَي { قيل: يف تفسريه ما خمتصره: وقوله: } َوال ُتْسرُِفوا إِنَُّه ال حيُِبُّ اْلمُ  -رمحه هللا-قال ابن كثري-

حلصاد شيئ ا، أبو العالية: كانوا يعطون يوم امعناه: وال تسرفوا يف اإلعطاء، فتعطوا فوق املعروف. وقال 
مث تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل هللا: }َوال ُتْسرُِفوا{ وقال ابن جريج، عن عطاء: ينهى عن السرف يف كل 

(: ما جاوزت به أمر هللا فهو سرف. وقال السدي يف قوله: } 782شيء. وقال إياس بن معاوية)
 الكم، فتقعدوا فقراء.َوال ُتْسرُِفوا { قال: ال تعطوا أمو 

 وقال سعيد بن املسيب وحممد بن كعب، يف قوله: } َوال ُتْسرُِفوا { قال: ال َتنعوا الصدقة فتعصوا.
مث اختار ابن جرير قول عطاء: إنه نـَْهٌي عن اإلسراف يف كل شيء. وال شك أنه صحيح، لكن 

قَّهُ يـَْوَم َحَصاِدِه ْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوآتُوا حَ من سياق اآلية حيث قال تعاىل: } ُكُلوا مِ -وهللا أعلم -الظاهر 
ا على األكل، أي: وال تسرفوا يف األكل ملا فيه  َوال ُتْسرِفُوا إِنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي { أن يكون عائد 

بُّ اْلُمْسرِِفنَي { حيُِ  من مضرة العقل والبدن، كما قال تعاىل: } وَُكُلوا َواْشرَبُوا َوال ُتْسرُِفوا إِنَُّه ال
[، ويف صحيح البخاري تعليق ا: "كلوا واشربوا، والبسوا وتصدقوا، يف غري إسراف وال 31]األعراف: 

 (784)( وهذا من هذا، وهللا أعلم.اهـ783خميلة" )
 

ْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي كُ }َوِمَن اأْلَنـَْعاِم مَحُوَلة  َوفـَْرش ا ُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَ 
                                           

  1/275رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -يتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعد -781
) 

إياس بن معاوية أبو واثلة املزين قاضي البصرة، العالمة، أبو واثلة. يروي عن: أبيه، وأنس، وابن املسيب، وسعيد  - 782
بن جبري. وعنه: خالد احلذاء، وشعبة، ومحاد بن سلمة، ومعاوية بن عبد الكرمي الضائع، وغريهم. وكان يضرب به املثل 

 يف الذكاء، والدهاء، والسؤدد، والعقل.
تصرا سري أعالم النبالء للذهيب خم-روي عنه. وقد وثقه: ابن معني. تويف: سنة إحدى وعشرين ومائة، كهال. .قلما 

 (5/155وبتصرف)
 قول هللا تعاىلباب -كتاب اللباس-81رضي هللا عنهما برقم/ -أخرجه البخاري من حديث ابن عبا - 783

 .} قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده {
 ( 349/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-آن العظيم البن كثريتفسري القر  -784
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(142}) 
 (785إعراب مفردات اآلية )

مفعول  (، )محولة(782)الواو( عاطفة )من األنعام( جار وجمرور متعلق بفعل حمذوف تقديره أنشأ ) 
(، 787به منصوب )الواو( عاطفة )فرشا( معطوف على محولة منصوب )كلوا مما( مثل كلوا من مثره )

وما موصول )رزق( فعل ماض و)كم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة 
صب (، )خطوات( مفعول به منصوب وعالمة الن788»))ال( ناهية جازمة )تتبعوا( مثل تسرفوا 

( )الالم( حرف جر و)كم( ضمري يف 789الكسرة )الشيطان( مضاف إليه جمرور )إنه( مر إعراهبا )
 حمّل جر متعلق ب )عدّو( وهو خرب إن مرفوع )مبني( نعت لعدو مرفوع.

 
 روائع البيان والتفسري:

ُ َواَل تـَتَّ   شَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي {ِبُعوا ُخطَُواِت ال}َوِمَن اأْلَنـَْعاِم مَحُوَلة  َوفـَْرش ا ُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ
يف تفسريه: أي: } و { خلق وأنشأ }من األنـَْعاِم مَحُوَلة  َوفـَْرش ا { أي:  -رمحه هللا-قال السعدي-

بعضها حتملون عليه وتركبونه، وبعضها ال تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصالن وحنوها، 
 ، فهي من جهة احلمل والركوب، تنقسم إىل هذين القسمني.وهي الفرش

 ُ وأما من جهة األكل وأنواع االنتفاع، فإهنا كلها تؤكل وينتفع هبا. وهلذا قال: } ُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ
. } هللا َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن { أي: طرقه وأعماله التيمن مجلتها أن حترموا بعض ما رزقكم

 (791إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي { فال يأمركم إال مبا فيه مضرتكم وشقاؤكم األبدي.اهـ )
ُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي { بيانا  لقوله تعايل} َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَ  -الرمحه هللا -وزاد ابن كثري-

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-785

 (312/ 8دمشق) –
 جيوز أن يتعلق بالفعل املذكور يف اآلية السابقة )أنشأ(، حينئذ ال يوجد مجلة جديدة. - 782
 (.141يف اآلية السابقة )- 787
 (.141يف اآلية السابقة ) - 788
 (.141يف اآلية السابقة ) - 789
  1/272ة) رسالمؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -791

) 
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فقال: أي: طرائقه وأوامره، كما اتبعها املشركون الذين حرموا ما رزقهم هللا، أي: من الثمار والزروع 
نيِّ ظاهر لكم } َعُدوٌّ ُمِبنٌي { أي: بَـ -أيها الناس -افرتاء على هللا، } إِنَُّه َلُكْم { أي: إن الشيطان 

َا َيْدُعو ِحْزبَ  العداوة، كما قال تعاىل: } ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ  ُذوُه َعُدوًّا ِإمنَّ هُ لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب فَاختَِّ
نَِّة [، وقال تعاىل: } يَا َبِن آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اجلَْ 2السَِّعرِي { ]فاطر: 

ُهَما لَِباَسُهَما ِلرُيِيـَُهَما َسوْ  [، وقال تعاىل: } أَفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيَـَّتُه 27آهِتَِما { اآلية، ]األعراف: يَنزُع َعنـْ
[. واآليات يف هذا كثرية يف 51أَْولَِياَء ِمْن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال { ]الكهف: 

 (791القرآن.اهـ)
 
 
 
 
 
 

نْيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم نَـنْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيَـ }مَثَانَِيَة أَْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثْـ 
 ({143اأْلُنـْثـَيَـنْيِ نـَبُِّئوين ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )

 (792إعراب مفردات اآلية )
( مضاف إليه جمرور )من الضأن( جار وجمرور متعلق )مثانية( بدل من محولة.... منصوب مثله )أزواج

(، منصوب وعالمة النصب 794(، )اثنني( بدل من )فرشا( )793) -أو أنزل -بالفعل املقدر أنشأ
الياء فهو ملحق باملثىن )الواو( عاطفة )من املعز اثنني( مثل من الضأن اثنني )قل( فعل أمر، والفاعل 

)الذكرين( مفعول به مقدم منصوب وعالمة النصب الياء )حرم( أنت )اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري 
 فعل ماض، والفاعل هو )أم( حرف عطف )األنثيني( معطوف على الذكرين منصوب مثله

                                           
 ( 351/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -791
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-792

 ( 8/311دمشق) –
 عامله أنشأ. -نعت تقدم على املنعوت -من اثننيأو هو بدل من األنعام بإعادة اجلار ... أو هو حال - 793
 أجاز الزخمشري والعكربي أن يكون بدال من )مثانية أزواج( على الرغم من كون األخري بدال وهو الظاهر - 794
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وكذلك عالمة النصب )أم( مثل األول )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب معطوف على األنثيني 
جر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب  )اشتملت( فعل ماض، و)التاء( للتأنيث )على( حرف

)اشتملت(، )أرحام( فاعل مرفوع )األنثيني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء )نّبئوا( فعل أمر مبن 
على حذف النون... والواو فاعل و)النون( للوقاية و)الياء( ضمري مفعول به )بعلم( جار وجمرور 

كون مبن على الس -ناسخ -كنتم( فعل ماض ناقصمتعلق ب )نبئوين( )إن( حرف شرط جازم )
 (، و)مت( ضمري اسم كان )صادقني( خرب منصوب وعالمة النصب الياء.795)

 
 روائع البيان والتفسري:

ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم مَّ }مَثَانَِيَة أَْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَ 
 اأْلُنـْثـَيَـنْيِ{

ان من ما خمتصره: وهذا تقريٌع من هللا جل ثناؤه العادلني به األوث-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
 عبدة األصنام، الذين حبروا البحائر، وسيَّبوا السوائب، ووصلوا الوصائل وتعليم منه نبيَّه صلى هللا عليه

منني به، احلجَة عليهم يف حترميهم ما حرموا من ذلك. فقال للمؤمنني به وبرسوله: وهو وسلم واملؤ 
 الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات، ومن األنعام أنشأ محولة وفرش ا 

. مث بني جل ثناؤه"احلمولة" و"الفرش"، فقال:}مثانية أزواج{. وإمنا نصب"الثمانية"، ألهنا ترمجة 
رش"، وبدل منها. كأن معىن الكالم: ومن األنعام أنشأ مثانية أزواج فلما قّدم عن"احلمولة" و"الف

 قبل"الثمانية""احلمولة" و"الفرش" بنّي ذلك بعد فقال:}مثانية أزواج{، على ذلك املعىن.
 رمحه هللا: -مث أضاف

}من الضأن اثنني ومن املعز اثنني{، فذلك أربعة، ألن كل واحد من األنثيني من الضأن زوج، فاألنثى 
منه زوج الذكر، والذكر منه زوج األنثى، وكذلك ذلك من املعز ومن سائر احليوان. فلذلك قال جل 

[، ألن 49]سورة الذاريات: ثناؤه:}مثانية أزواج{، كما قال:} َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ {، 
الذَّكر زوج األنثى، واألنثى زوج الذكر، فهما وإن كانا اثنني فيهما زوجان، كما قال جل ثناؤه:) 

َها (، ]سورة  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ [، وكما قال:) أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك (، 189األعراف: َوَجَعَل ِمنـْ

                                           
 يف حمّل جزم فعل الشرط.- 795
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 (792[.اهـ)37]سورة األحزاب: 
 

 } نـَبُِّئوين بِِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي {
 قال السعدي يف بياهناما خمتصره: -

كنهم أن يقولوا قوال املعلوم أهنم ال مي} نـَبُِّئوين ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي { يف قولكم ودعواكم، ومن 
بعض  بشيء منها. إمنا يقولون: إنسائغا يف العقل، إال واحدا من هذه األمور الثالثة. وهم ال يقولون 

األنعام اليت يصطلحون عليها اصطالحات من عند أنفسهم، حرام على اإلناث دون الذكور، أو 
حمرمة يف وقت من األوقات، أو حنو ذلك من األقوال، اليت يعلم علما ال شك فيه أن مصدرها من 

من سلطان،  -مبا قالوه-وأن هللا، ما أنزل اجلهل املركب، والعقول املختلة املنحرفة، واآلراء الفاسدة، 
 (797) وال هلم عليه حجة وال برهان.اهـ

  

                                           
/ 12الة )  مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -792
183 /14122  ) 
  272/ 1رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -797

) 
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ِبِل اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلبَـَقِر اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعلَ  ْيِه أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَْم  }َوِمَن اإْلِ
ُ هِبََذا َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذب ا لُِيِضلَّ النَّ  ُكْنُتْم ُشَهَداءَ  َ ِإْذ َوصَّاُكُم اَّللَّ اَس بَِغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ اَّللَّ

 ({144اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )
 (798إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )من اإلبل اثنني... أرحام األنثيني( انظر إعراب نظريها: من الضأن اثنني... أعاله  
)أم( هي املنقطعة مبعىن بل واهلمزة )كنتم( مثل األول )شهداء( خرب كنتم منصوب وامتنع من التنوين 

 يف حمّل نصب اضي مبنإلحلاقه باملنتهي بألف التأنيث املمدودة على وزن فعالء )إذ( ظرف للزمن امل
متعلق بشهداء )وّصى( فعل ماض مبن على الفتح املقدر على األلف و)كم( ضمري مفعول به )هللا( 
لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الباء( حرف جر )ها( للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل جر متعلق ب 

وع )من( رفع مبتدأ )أظلم( خرب مرف)وّصاكم(، )الفاء( استئنافية )من( اسم استفهام مبن يف حمّل 
حرف جر )من( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق بأظلم )افرتى( مثل وّصى والفاعل هو العائد 

(، )الالم( للتعليل 799)على اَّلّل( جار وجمرور متعلق ب )افرتى(، )كذبا( مفعول به منصوب )
عول به رت تقديره هو )الناس( مف)يضّل( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل ضمري مست

( أي يضلهم جاهال )علم( 811منصوب )بغري( جار وجمرور يف حمّل نصب حال عامله يضّل )
(، )الظاملني( نعت للقوم 811مضاف إليه جمرور )إّن هللا ال يهدي القوم( مثل إنه ال حيب املسرفني )

 منصوب وعالمة النصب الياء.
 

 روائع البيان والتفسري:
ِبِل اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلبَـَقِر اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعلَ }َوِمَن ا ْيِه أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـنْي{ إْلِ

ُ هِبََذا{  أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اَّللَّ
 يف تفسريه:  –رمحه هللا  -قال ابن كثري-

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-798

 (313/ 8دمشق) –
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه مرادفه أي افرتى افرتاء. - 799
 أو عامله افرتى. - 811
 ( من هذه السورة.141يف اآلية ) - 811
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ن ذلك } َوِمَن اإلِبِل اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلبَـَقِر اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم األنـْثـَيَـنْيِ { يقول: مل أحرم شيئ ا م
 } أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم األنـْثـَيَـنْيِ{يعن: هل يشمل الرحم إال على ذكر أو أنثى فلم حترمون بعضا

 بُِّئوين ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي { يقول: كله حالل.وحتلون بعضا؟ } نَـ 
ُ هِبََذا { هتكم هبم فيما ابتدعوه وافرتوه على هللا، من حت رمي ما قوله: } أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اَّللَّ

 (812حرموه من ذلك اهـ)
ُ { أي: مل يبق عليكم إال د : } أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإذْ -رمحه هللا -وزاد السعدي- عوى، ال َوصَّاُكُم اَّللَّ

سبيل لكم إىل صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن هللا وصَّانا بذلك، وأوحى إلينا كما أوحى إىل 
رسله، بل أوحى إلينا وحيا خمالفا ملا دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افرتاء ال جيهله أحد.اهـ 

(813) 
َ اَل يـَْهِدي الْ  }َفَمْن َأْظَلمُ   َقْوَم الظَّاِلِمنَي {ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذب ا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ اَّللَّ

ا لنفسه، وأبعد ع -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي- ن يف تفسريها ما نصه: يقول: فمن أشد ظلم 
يضل اف إليه حترمي ما مل حيّرم، وحتليل ما مل حيلل }لاحلق ممن خترَّص على هللا قيَل الكذب، وأض

الناس بغري علم{، يقول: ليصّدهم عن سبيله }إن هللا ال يهدي القوم الظاملني{، يقول: ال يوّفق هللا 
للرشد من افرتى على هللا وقال عليه الزُّور والكذب، وأضاف إليه حترمي ما مل حيّرم، كفر ا باهلل، وجحود ا 

 (814اهـ)ه حممد صلى هللا عليه وسلم.لنبوة نبيِّ 
 

ا أَْو حلََْم }ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتة  أَْو َدم ا َمْسُفوح  
َر بَاغٍ ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسق ا أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ بِِه َفَمِن  َواَل َعاٍد فَِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر َرِحيٌم  اْضطُرَّ َغيـْ

(145}) 
 (815إعراب مفردات اآلية )

                                           
 (351/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -812
 (  1/277رسالة)مؤسسة ال :الناشر -ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن  -813
/ 12/189الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -814

14175  ) 
ان دار الرشيد مؤسسة اإلمي :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-815

 (314/ 8دمشق) –
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)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )ال( حرف نفي )أجد( مضارع مرفوع، والفاعل 
أجد(، )ضمري مسترت تقديره أنا )يف( حرف جر )ما( اسم موصول مبن يف حمّل جر متعلق ب 

)أوحي( فعل ماض مبن للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف 
جر و)الياء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أوحي(، )حمّرما( مفعول به عامله أجد منصوب، وهو 

رع اصفة ملوصوف حمذوف أي: شيئا حمّرما )على طاعم( جار وجمرور متعلق ب )حمّرما(، )يطعم( مض
مرفوع و)اهلاء( ضمري مفعول به، والفاعل هو )إال( أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )يكون( 

 منصوب، وامسه ضمري مسترت تقديره هو أي احملّرم )ميتة( خرب منصوب. -ناسخ -مضارع ناقص
 واملصدر املؤول )أن يكون( يف حمّل نصب على االستثناء املنقطع أو املتصل على خالف يف ذلك

(812.) 
( )مسفوحا( نعت ل )دما( منصوب 817)أو( حرف عطف )دما( معطوف على ميتة منصوب )

)أو( مثل األول، )حلم( معطوف على ميتة منصوب )خنزير( مضاف إليه جمرور )الفاء( تعليلية )إّن( 
و)اهلاء( ضمري يف حمّل نصب اسم إن )رجس( خرب مرفوع )أو( مثل  -ناسخ -حرف مشبه بالفعل

قا( معطوف على ميتة منصوب )أهّل( فعل ماض مبن للمجهول، ونائب الفاعل ضمري األول )فس
مسترت تقديره هو )لغري( جار وجمرور متعلق ب )أهّل(، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الباء( 
حرف جر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أهّل(. )الفاء( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبن 

حمّل رفع مبتدأ )اضطر( مثل أهل يف حمّل جزم فعل الشرط )غري( حال من نائب الفاعل منصوبة  يف
)باغ( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على الياء احملذوفة ألنه اسم منقوص )الواو( 

بك غفور( ر  عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )عاد( معطوف على باغ ويعرب مثله )الفاء( تعليلية )إن
 مثل إنه رجس )رحيم( خرب ثان مرفوع.

 
 روائع البيان والتفسري:

ا أَْو حلََْم }ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتة  أَْو َدم ا َمْسُفوح  
 لَِغرْيِ اَّللَِّ بِِه{  ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسق ا أُِهلَّ 

يف بياهنا: ملا ذكر تعاىل ذم املشركني على ما حرموا من احلالل ونسبوه  -رمحه هللا -قال السعدي-

                                           
 جيوز أن يكون بدال من )حمّرما( يف حمّل نصب. - 812
 أو على املصدر املؤول املنصوب على االستثناء، وكذلك بقية األمساء املعطوفة. - 817
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إىل هللا وأبطل قوهلم. أمر تعاىل رسوله أن يبني للناس ما حرمه هللا عليهم، ليعلموا أن ما عدا ذلك 
سان ألن التحرمي ال يكون إال من عند هللا على لهللا فهو كاذب مبطل، حالل، َمْن نسب حترميه إىل 

رسوله، وقد قال لرسوله: } ُقْل ال َأِجُد ِفيَما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاِعٍم { أي: حمرما أكله، بقطع 
 النظر عن حترمي االنتفاع بغري األكل وعدمه.

}  رعية، فإن ذلك ال حيل. كما قال تعاىل:} ِإال َأْن َيُكوَن َمْيَتة  { وامليتة: ما مات بغري ذكاة ش
 ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِنزيِر {.

} أَْو َدم ا َمْسُفوح ا { وهو الدم الذي خيرج من الذبيحة عند ذكاهتا، فإنه الدم الذي يضر احتباسه 
 هذا اللفظ، أن الدم الذي يبقى يف يف البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، ومفهوم

 اللحم والعروق بعد الذبح، أنه حالل طاهر.
} أَْو حلََْم ِخنزيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس { أي: فإن هذه األشياء الثالثة، رجس، أي: خبث جنس مضر، حرمه 

 هللا لطفا بكم، ونزاهة لكم عن مقاربة اخلبائث.
به { أي: إال أن تكون الذبيحة مذبوحة لغري هللا، من  } أَْو { إال أن يكون } فسقا أهل لغري هللا

 األوثان واآلهلة اليت يعبدها املشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو اخلروج عن طاعة هللا إىل معصيته.اهـ
(818) 
 

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد فَِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر َرِحيٌم {  } َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
هللا  يف تفسريها ما خمتصره: معناه فمن اضطر إىل أكِل ما حرَّم -ه هللارمح –قال أبو جعفر الطربي -

من أكل امليتة والدم املسفوح أو حلم اخلنزير، أو ما أهل لغري هللا به، غري باغ يف أكله إيّاه تلذذ ا، ال 
يأكل  نلضرورة حالة من اجلوع، وال عاٍد يف أكله بتجاوزه ما حدَّه هللا وأباحه له من أكله، وذلك أ

منه ما يدفع عنه اخلوف على نفسه برتك أكله من اهلالك، مل يتجاوز ذلك إىل أكثر منه، فال حرج 
عليه يف أكله ما أكل من ذلك }فإّن هللا غفور{، فيما فعل من ذلك، فساتر عليه برتكه عقوبته عليه، 

عليه ومنعه  اء حرَّمهولو شاء عاقبه عليه }رحيم{، بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه، ولو ش
 (819)منه.اهـ

                                           
 (  1/277رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -818
/ 12/197الة ) مؤسسة الرس :الناشر -البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع  -819

14191) 
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ا مَحََلْت مَ  }َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ 
 ({142اِدُقوَن )ْغِيِهْم َوإِنَّا َلصَ ظُُهورمُُهَا أَِو احلََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجزَيـَْناُهْم بِبَـ 

 (811إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافية )على( حرف جر )الذين( اسم موصول مبن يف حمّل جّر متعّلق ب )حرمنا(،  

)هادوا( فعل ماض مبن على الضّم.... والواو فاعل )حّرمنا( فعل ماض مبّن على السكون... )ونا( 
مفعول به منصوب )ذي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء )ظفر( مضاف ضمري فاعل )كّل( 

إليه جمرور )الواو( عاطفة )من البقر( جاّر وجمرور متعلق ب )حّرمنا( اآليت )الواو( عاطفة )الغنم( 
معطوف على البقر جمرور )حّرمنا( مثل األول )عليهم( حرف جّر وضمري يف حمّل جّر متعّلق ب 

 )شحوم( مفعول به منصوب و)مها( ضمري يف حمّل جّر مضاف إليه )إاّل( حرف استثناء )حّرمنا( الثاين
( مبّن يف حمّل نصب على االستثناء )محلت( فعل ماض.... و)التاء( 811)ما( اسم موصول )

للتأنيث )ظهور( فاعل مرفوع و)مها( مثل األول )أو( حرف عطف )احلوايا( معطوف على ظهورمها 
(، )أو( حرف عطف )ما اختلط( 813الرفع الضّمة املقّدرة على األلف ) ( مرفوع وعالمة812)

مثل ما محلت ومعطوف عليه والفاعل هو العائد )بعظم( جاّر وجمرور متعّلق ب )اختلط(، )ذلك( 
(، واإلشارة إىل التحرمي، و)الالم( للبعد و)الكاف( 814اسم إشارة مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )

و)هم( ضمري مفعول به )ببغي( جاّر وجمرور متعّلق ب )جزينا( والباء  للخطاب)جزينا( مثل حّرمنا
و)نا( ضمري  -خناس -للسببية، و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( استئنافية )إن( حرف مشّبه بالفعل

 يف حمّل نصب اسم إن )الالم( املزحلقة للتوكيد )صادقون( 
  

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-811

 ( 8/315دمشق) –
 أو نكرة موصوفة يف حمّل نصب.- 811
 ا محلت الظهور وما محلت احلوايا وما اختلط بعظم مل حيرم.م- 812
 جيوز عطف )احلوايا( على ما، فهو يف حمّل نصب، أو على الشحوم فتكون حمّرمة أيضا. - 813
 أو يف حمّل نصب مفعول به مقّدم عامله جزيناهم ... أو هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره األمر ذلك. - 814
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 روائع البيان والتفسري:
ا مَحََلْت مَ  }َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ 

 ظُُهورمُُهَا أَِو احلََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجزَيـَْناُهْم بِبَـْغِيِهْم َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن {
يف تفسريه ما نصه: وأما ما حرم على أهل الكتاب، فبعضه طيب ولكنه -رمحه هللا -قال السعدي-

كاإلبل، وما   ُكلَّ ِذي ظُُفٍر { وذلكحرم عليهم عقوبة هلم، وهلذا قال: } َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا  
وليس  جزائها، وهو: } ُشُحوَمُهَما {أشبهها } َو { حرمنا عليهم } َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم { بعض أ

احملرم مجيع الشحوم منها، بل شحم األلية والثرب، وهلذا استثىن الشحم احلالل من ذلك فقال: } 
 ِإال َما مَحََلْت ظُُهورمُُهَا أَِو احلََْوايَا { أي: الشحم املخالط لألمعاء } أَْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم {.

ق ليهود } َجزَيـَْناُهْم بِبَـْغِيِهْم { أي: ظلمهم وتعديهم يف حقوق هللا وحقو } َذِلَك { التحرمي على ا
عباده، فحرم هللا عليهم هذه األشياء عقوبة هلم ونكاال. } َوإِنَّا َلَصاِدقُوَن { يف كل ما نقول ونفعل 

 (815) وحنكم به، ومن أصدق من هللا حديثا، ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون.اهـ
ا ِإالَّ َما مَحََلْت بيانا  لقوله تعايل:} َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهمَ  -رمحه هللا-لبغويوزاد ا-

ظُُهورمُُهَا أَِو احلََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم { فقال ما خمتصره: يعن شحوم اجلوف، وهي الثروب، وشحم 
َلْت ظُُهورمُُهَا { أي: إال ما علق بالظهر واجلنب من داخل بطوهنما، } أَِو الكليتني، } ِإال َما محََ 

احلََْوايَا { وهي املباعر، واحدهتا: حاوية وحوية، أي: ما محلته احلوايا من الشحم. } أَْو َما اْختَـَلَط 
( وشحم 812)ِبَعْظٍم { يعن: شحم اإللية، هذا كله داخل يف االستثناء، والتحرمي خمتص بالثَـّْرِب 

 الكلية.
 يف بيان الدليل علي ما ذهب إليه يف تفسريه: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا -رمحه هللا -مث أضاف

عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول عام الفتح وهو مبكة "إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر 
ن ويدهن هبا حوم امليتة فإنه يطلى هبا السفوامليتة واخلنزير واألصنام" فقيل: يا رسول هللا أرأيت ش

اجللود ويستصبح هبا الناس؟ فقال: ال هو حرام. مث قال رسول هللا عند ذلك: "قاتل هللا اليهود إن هللا 

                                           
 (1/277رسالة)مؤسسة ال :الناشر -فسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف ت -815
 الثرب:شحم رقيق على الكرش واألمعاء. - 812
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 (818) (. اهـ817عز وجل ملا حرم شحومهما مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه" )
بُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة   ({147َواِسَعٍة َواَل يـَُردُّ بَْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي )}فَِإْن َكذَّ

 (819إعراب مفردات اآلية )
)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )كّذبوا( فعل ماض مبّن على الضّم يف حمّل جزم فعل  

، رالشرط... والواو فاعل و)الكاف( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قل( فعل أم
والفاعل أنت )رّب( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )ذو( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو 
)رمحة( مضاف إليه جمرور )واسعة( نعت لرمحة جمرور، )الواو( عاطفة )ال( حرف نفي )يرّد( مضارع 

 وجمرور رّ مبن للمجهول مرفوع )بأس( نائب الفاعل مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )عن القوم( جا
 متعّلق ب )يرّد(، )اجملرمني( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلّر الياء.

 
 روائع البيان والتفسري:

بُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة َواَل يـَُردُّ بَْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي {  }فَِإْن َكذَّ
كذبك،   ثناؤه لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: فإن: يقول جل -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

يا حممد، هؤالء اليهود فيما أخربناك أنا حرمنا عليهم وحللنا هلم، كما بينا يف هذه اآلية}فقل ربكم 
ذو رمحة{، بنا، ومبن كان به مؤمن ا من عباده، ويغريهم من خلقه}واسعة{، تسع مجيع خلقه، احملسَن 

به بالعقوبة، وال من عصاه بالنِّقمة، وال يدع كرامة من آمن به وأطاعه،  واملسيء، ال يعاجل من كفر
وال حيرمه ثواب عمله، رمحة منه بكال الفريقني، ولكن بأسه وذلك سطوته وعذابه ال يرّده إذا أحله 
عند غضبه على اجملرمني هبم عنهم شيء و"اجملرمون" هم الذين أجَرموا فاكتسبوا الذنوب واجرتحوا 

 (821. اهـ)السيئات
ال: أي: يف بيان قوله تعايل: } َوال يـَُردُّ بَْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي {فق -رمحه هللا -وزاد السعدي-

                                           
باب بيع  -2182 البخاري برقم/-رضي هللا عنهما -أخرجاه يف الصحيحني من حديث جابر بن عبد هللا- 817

 مر وامليتة واخلنزير واألصنامباب حترمي بيع اخل -2921 امليتة واألصنام، ومسلم برقم/
 (  3/211دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -818
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-819

 (312/ 8دمشق) –
/ 12/212الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب -821

14125  ) 
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الذين كثر إجرامهم وذنوهبم. فاحذروا اجلرائم املوصلة لبأس هللا، اليت أعظمها ورأسها تكذيب حممد 
 (821صلى هللا عليه وسلم.اهـ )

َب الَِّذيَن ِمْن َن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ }َسيَـُقوُل الَِّذي
أَنـُْتْم ِإالَّ خَتُْرُصوَن ِإْن قـَْبِلِهْم َحىتَّ َذاقُوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوهُ لََنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ وَ 

(148}) 
 (822إعراب مفردات اآلية )

)السني( حرف استقبال )يقول( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبّن يف حمّل رفع فاعل )أشركوا(  
 فعل ماض مبّن على

الضّم... والواو فاعل )لو( حرف شرط غري جازم )شاء( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 
ا( حرف نفي )أشركنا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )آباء( معطوف )م

(، )الواو( عاطفة )ال حّرمنا( مثل ما أشركنا 823على الضمري الفاعل نا و)نا( ضمري مضاف إليه )
(، 824)من( حرف جّر زائد )شيء( جمرور لفظا منصوب حماّل مفعول به )الكاف( حرف جّر )

اسم إشارة مبّن يف حمّل جّر متعّلق مبحذوف مفعول مطلق عامله الفعل بعده أي: كّذب )ذلك( 
الذين من قبلهم تكذيبا كذلك التكذيب الذي فعله هؤالء... والالم للبعد والكاف للخطاب )كّذب( 
مثل شاء )الذين( مثل األول )من( حرف جّر )قبل( اسم جمرور حبرف اجلّر متعّلق مبحذوف الصّلة، 

)هم( ضمري مضاف إليه )حىّت( حرف غاية وجّر )ذاقوا( مثل أشركوا )بأس( مفعول به منصوب و
 و)نا( ضمري مضاف إليه.
 واملصدر املؤّول )أن ذاقوا( يف حمّل جّر ب )حىّت( متعّلق ب )كّذب(.

)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )هل( حرف استفهام لإلنكار )عند( ظرف مكان منصوب متعّلق خبرب 
م )من( حرف جّر زائد )علم( جمرور لفظا مرفوع حماّل مبتدأ مؤّخر )الفاء( فاء السببّية )خترجوا( مقدّ 

                                           
  1/278رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -821

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :نشرهـ( 1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-822

 (317/ 8دمشق) –
 قيل قد أغنت )ال( عن وجود الضمري املنفصل قبل العطف كما هي القاعدة. - 823
 أو اسم مبعىن مثل، وهو يف حمّل نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه صفته. - 824
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مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعالمة النصب حذف النون.... والواو فاعل و)اهلاء( ضمري 
)أن  لمفعول به )الالم( حرف جّر و)نا( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )خترجوه(. واملصدر املؤوّ 

خترجوه( يف حمّل رفع معطوف على املصدر الوارد يف الكالم املتقّدم أي: هل عندكم من علم فإخراجه 
لنا )إن( حرف نفي )تتبعون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )إاّل( حرف للحصر )الظّن( مفعول به 

إاّل( مثل األول مبتدأ )منصوب )الواو( عاطفة )إن( مثل األول )أنتم( ضمري منفصل مبّن يف حمّل رفع 
 )خترصون( مثل تّتبعون.

 
 روائع البيان والتفسري:

َب الَِّذيَن ِمْن }َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ 
 قـَْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا بَْأَسَنا{ 

م : هذه مناظرة ذكرها هللا تعاىل وشبهة تشبثت هبا املشركون يف شركه-رمحه هللا -ابن كثريقال -
وحترمي ما حرموا؛ فإن هللا مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحرمي ملا حرموه، وهو قادر على تغيريه 

رادته ورضاه منا إبأن يلهمنا اإلميان، أو حيول بيننا وبني الكفر، فلم يغريه، فدل على أنه مبشيئته و 
ذلك؛ وهلذا قال: } َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء { كما يف قوله تعاىل: } 

" [، وكذلك اليت يف "النحل21]الزخرف: -َوقَاُلوا َلْو َشاءَ الرَّمْحَُن َما َعَبْدنَاُهْم َما هَلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم { 
مثل هذه سواء قال هللا تعاىل: } َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم { أي: هبذه الشبهة ضل من ضل 
قبل هؤالء. وهي حجة داحضة باطلة؛ ألهنا لو كانت صحيحة ملا أذاقهم هللا بأسه، ودمر عليهم، 

 (825)وأدال عليهم رسله الكرام، وأذاق املشركني من أليم االنتقام. اهـ
 ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ خَتُْرُصوَن{} 
يف بياهنا ما نصه:} ُقْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم { أي: كتاب وحجة من هللا، -رمحه هللا– قال البغوي-

متم، } ِإْن تـَتَِّبُعوَن أو حترمي ما حر } فـَُتْخرُِجوُه لََنا { حىت يظهر ما تدَّعون على هللا تعاىل من الشرك 
ُرُصوَن { ني، } َوِإْن أَنـُْتْم ِإال ختَْ { ما تتبعون فيما أنتم عليه، } ِإال الظَّنَّ { من غري علم ويق

 (822) تكذبون.اهـ
أخرب ف يف تفسريها إمجاال  مع اآلية التالية ببيان شايف وفوائد جليلة فقال:-رمحه هللا-وزاد السعدي-

                                           
 ( 357/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -825
 (3/212دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -822
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احلجة، مل تزل األمم املكذبة تدفع هبا عنهم دعوة الرسل، وحيتجون هبا، فلم جتد فيهم تعاىل أن هذه 
 عهم، فلم يزل هذا دأهبم حىت أهكلهم هللا، وأذاقهم بأسه.شيئا ومل تنف

فلو كانت حجة صحيحة، لدفعت عنهم العقاب، وملا أحل هللا هبم العذاب، ألنه ال حيل بأسه إال 
 مبن استحقه، فعلم أهنا حجة فاسدة، وشبهة كاسدة، من عدة أوجه:

 بة.منها: ما ذكر هللا من أهنا لو كانت صحيحة، مل حتل هبم العقو 
ومنها: أن احلجة، ال بد أن تكون حجة مستندة إىل العلم والربهان، فأما إذا كانت مستندة إىل جمرد 
الظن واخلرص، الذي ال يغن من احلق شيئا، فإهنا باطلة، وهلذا قال: } ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم 

ال علم  ه، فلما مل خيرجوه علم أنهألخرجو  -وهم خصوم ألداء-فـَُتْخرُِجوُه لََنا { فلو كان هلم علم 
عندهم. } ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإال الظَّنَّ َوِإْن أَنـُْتْم ِإال خَتُْرُصوَن { وَمْن بىن حججه على اخلرص والظن، فهو 

 مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟
، والكتب اليت اتفقت عليها األنبياء واملرسلونومنها: أن احلجة هلل البالغة، اليت مل تبق ألحد عذرا، 

اإلهلية، واآلثار النبوية، والعقول الصحيحة، والفطر املستقيمة، واألخالق القومية، فعلم بذلك أن كل 
 ما خالف هذه األدلة القاطعة باطل، ألن نقيض احلق، ال يكون إال باطال.

 تمكن هبا من فعل ما كلف به، فال أوجب هللاومنها: أن هللا تعاىل أعطى كل خملوق قدرة، وإرادة، ي
على أحد ما ال يقدر على فعله، وال حرم على أحد ما ال يتمكن من تركه، فاالحتجاج بعد هذا 

 بالقضاء والقدر، ظلم حمض وعناد صرف.
 ومنها: أن هللا تعاىل مل جيرب العباد على أفعاهلم، بل جعل أفعاهلم تبعا الختيارهم، فإن شاءوا فعلوا،

وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد ال ينكره إال من كابر، وأنكر احملسوسات، فإن كل أحد يفرق بني 
 احلركة االختيارية واحلركة القسرية، وإن كان اجلميع داخال يف مشيئة هللا، ومندرجا حتت إرادته.

نهم أن يطردوا كومنها: أن احملتجني على املعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون يف ذلك. فإهنم ال مي
ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو حنو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر ملا قبلوا 

 منه هذا االحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب.
فيا عجبا كيف حيتجون به على معاصي هللا ومساخطه. وال يرضون من أحد أن حيتج به يف مقابلة 

 مساخطهم؟"
هم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس حبجة، وإمنا املقصود منه دفع ومنها: أن احتجاج

ويرون أن احلق مبنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما خيطر بباهلم من الكالم وإن كانوا يعتقدونه احلق، 
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 (827خطأ.اهـ )
 ({149) }ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَبالَِغُة فـََلْو َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَِعنيَ 

 (828إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )َّلّل( جاّر وجمرور متعّلق خبرب مقّدم  

(، 829)احلّجة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )البالغة( نعت للحّجة مرفوع )الفاء( عاطفة )لو شاء( مّر إعراهبا )
ماض مبّن على الفتح املقّدر على األلف و)كم( ضمري )الالم( واقعة يف جواب لو )هدى( فعل 

مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أمجعني( توكيد للضمري املخاطب يف )هداكم(، منصوب 
 (.831وعالمة النصب الياء )

 
 روائع البيان والتفسري:

 نَي {}ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَبالَِغُة فـََلْو َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَعِ 
هَلََداُكْم َأمْجَِعنَي {  وقوله تعاىل: } ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَبالَِغُة فـََلْو َشاءَ  رمحه هللا ما نصه: -قال ابن كثري-

الَِغُة { أي: له يا حممد: } فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلبَ -يقول تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم: } ُقْل { هلم 
ِعنَي { أضل، } فـََلْو َشاءَ هَلََداُكْم َأمجَْ  احلكمة التامة، واحلجة البالغة يف هداية من َهدى، وإضالل من

وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن املؤمنني ويـُْبغض الكافرين، كما قال 
[، وقال تعاىل: } َوَلْو َشاَء رَبَُّك آلَمَن 35تعاىل: } َوَلْو َشاَء اَّللَُّ جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى { ]األنعام: 

يع ا { َمْن  [، وقوله } َوَلْو َشاَء رَبَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمَّة  َواِحَدة  َوال 99]يونس:  -يف األْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
نَّاِس نَِّة َوالجلِْ يـَزَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ِإال َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوََتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن ا

[ قال الضحاك: ال حجة ألحد عصى هللا، ولكن هلل احلجة البالغة 119، 118]هود:  -َأمْجَِعنَي {

                                           
  1/278رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -827

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :نشرهـ( 1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-828

 (8/321دمشق) –
 يف اآلية السابقة. - 829
 جيوز التوكيد ب )أمجعني( من غري أن يتقّدم لفظ كّلكم كما ينّص يف بابه. - 831
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 .(831)على عباده.اهـ
  

                                           
 ( 3/358الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -831
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ءَ تَِّبْع أَْهَوا}ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اَّللََّ َحرََّم َهَذا فَِإْن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم َواَل تَـ 
بُوا بِآيَاتَِنا َوالَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخرَِة َوُهْم ِبَرهبِِّْم يـَْعِدُلوَن )  ({151الَِّذيَن َكذَّ

 (832إعراب مفردات اآلية )
(، )هلّم( اسم فعل أمر مبعىن أحضروا، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنتم 833)قل( مثل املتقّدم ) 

ضمري مضاف إليه )الذين( اسم موصول مبّن يف حمّل نصب )شهداء( مفعول به منصوب و)كم( 
)اَّلّل(  -ناسخ -نعت لشهداء )يشهدون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )أّن( حرف مشّبه بالفعل

لفظ اجلاللة اسم أّن منصوب )حّرم( فعل ماض، والفاعل هو )ها( حرف للتنبيه )ذا( اسم إشارة 
 مبّن يف حمّل نصب مفعول به.

 
 ر املؤّول )أّن اَّلّل حّرم...( يف حمّل جّر بباء حمذوفة متعّلق ب )يشهدون(.واملصد

)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )شهدوا( فعل ماض مبّن على الضّم يف حمّل جزم فعل 
الشرط... والواو فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( جازمة ناهية )تشهد( مضارع جمزوم، والفاعل 

ف مكان منصوب متعّلق ب )تشهد(، و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال أنت )مع( ظر 
تّتبع( مثل ال تشهد )أهواء( مفعول به منصوب )الذين( موصول يف حمّل جّر مضاف إليه )كّذبوا( 
مثل شهدوا وال حمّل له )بآيات( جاّر وجمرور متعّلق ب )كّذبوا(، و)نا( ضمري مضاف إليه )الواو( 

ين( موصول معطوف على األول يف حمّل جّر )ال( حرف نفي )يؤمنون( مثل يشهدون عاطفة )الذ
)باآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ب )يؤمنون(، )الواو( عاطفة )هم( ضمري منفصل يف حمّل رفع 
مبتدأ)برّب( جاّر وجمرور متعّلق ب )يعدلون(، و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )يعدلون( مثل 

 يشهدون.
 

 ان والتفسري:روائع البي
تَِّبْع أَْهَواءَ }ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اَّللََّ َحرََّم َهَذا فَِإْن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم َواَل تَـ 

بُوا بِآيَاتَِنا َوالَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخرَِة َوُهْم ِبَرهبِِّْم يـَْعِدلُ   َن {و الَِّذيَن َكذَّ

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد -832

 ( 8/321دمشق) –
 يف اآلية السابقة. - 833
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ة جليلة قال: يف تفسريه لقوله تعايل } ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم {فائد -رمحه هللا -ذكر أبو جعفر الطربي-
قول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: قل، يا حممد، هلؤالء املفرتين على رهبم من عبدة 

وثهم وأنعامهم }هلم شهداءكم{، يقول: األوثان، الزاعمني أّن هللا حرم عليهم ما هم حمرموه من حر 
 هاتوا شهداءكم الذين يشهدون على هللا أنه حرم عليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم 

 :-رمحه هللا-مث قال
د"هلم" يف الواحد واالثنني واجلميع، وتذكر يف املؤنث واملذكر، فتقول  وأهل العالية من هتامة توحِّ

 (:834جلميع كذلك، ولألنثى مثله، ومنه قول األعشى)للواحد:"هلم يا فالن"، ولالثنني وا
 وََكاَن َدَعا قـَْوَمُه َدْعَوة ... َهُلمَّ إىَل أَْمرُِكْم َقْد ُصرِْم      

دون للواحد، ويثنُّون لالثنني، وجيمعون  ينشد:"هلم"، و"هلموا". وأما أهل السافلة من جند، فإهنم يوحِّ
" وللواحدة من النساء:"هلمي"، ولالثنني:"هلما"، وللجماعة للجميع. فيقال للواحد من الرجال:"هلم

 (835من الرجال:"هلموا"، وللنساء:"َهْلُمْمَن". اهـ)
يف بياهنا إمجاال  ما نصه: أي: قل ملن حرَّم ما أحل هللا، ونسب ذلك  –رمحه هللا -وأضاف السعدي-

 قيل هلم هذا الكالم، فهم بنيإىل هللا: أْحِضروا شهداءكم الذين يشهدون أن هللا حرم هذا، فإذا 
 أمرين:

 إما: أن ال حيضروا أحدا يشهد هبذا، فتكون دعواهم إذ ا باطلة، خلية من الشهود والربهان.
وإما: أن حيضروا أحدا يشهد هلم بذلك، وال ميكن أن يشهد هبذا إال كل أفاك أثيم غري مقبول 

بيه، وأتباعه ناهيا ن-دول؛ وهلذا قال تعاىل الشهادة، وليس هذا من األمور اليت يصح أن يشهد هبا الع
بُوا بِآيَاتَِنا وَ -عن هذه الشهادة الَِّذيَن ال : } فَِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم َوال تـَتَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن َكذَّ

                                           
األعشي ميمون بن قيس بن جندل، من بن قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصري، املعروف بأعشى قيس، ويقال  - 834

ري اجلاهلية، وأحد أصحاب املعلقات. كان كث له أعشى بكر بن وائل، واألعشى الكبري: من شعراء الطبقة األوىل يف
الوفود على امللوك من العرب والفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه. 
وكان يغّن بشعره، فسمي )صّناجة العرب( قال البغدادي: كان يفد على امللوك وال سيما ملوك فارس،ولذلك كثرت 

رسية يف شعره. عاش عمرا طويال، وأدرك اإلسالم ومل يسلم. ولقب باألعشى لضعف بصره. وعمي يف أواخر األلفاظ الفا
ألعالم للزركلي خمتصرا انظر ا-عمره. مولده ووفاته يف قرية )منفوحة( باليمامة قرب مدينة )الرياض( وفيها داره، وهبا قربه. 

(7/341) 
/ 12/213الة )مؤسسة الرس :الناشر -الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر -835

14132 ) 
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 ثان.د واألو يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة َوُهْم ِبَرهبِِّْم يـَْعِدُلوَن { أي: يسوون به غريه من األندا
فإذا كانوا كافرين باليوم اآلخر غري موحدين هلل، كانت أهويتهم مناسبة لعقيدهتم، وكانت دائرة بني 
الشرك والتكذيب باحلق، فحري هبوى هذا شأنه، أن ينهى هللا خيار خلقه عن اتباعه، وعن الشهادة 

 (832اء املضلة.اهـ )مع أربابه، وعلم حينئذ أن حترميهم ملا أحل هللا صادر عن تلك األهو 
 

ْقتُـُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن }ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئ ا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا َواَل تَـ 
َها َوَما َبَطَن وَ  ِإْماَلٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإِيَّاُهْم َواَل تـَْقرَبُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهرَ  ُ ِمنـْ اَل تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ

 ({151ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن )
 (837إعراب مفردات اآلية )

 يف(، )تعالوا( فعل أمر جامد مبّن على ما يلفظ به آخره، والواو ضمري 838)قل( تقّدم إعرابه ) 
حمّل رفع فاعل )أتل( مضارع جمزوم جواب الطلب وعالمة اجلزم حذف حرف العّلة، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره أنا )ما( اسم موصول مبّن يف حمّل نصب مفعول به )حّرم( فعل ماض )رّب( فاعل 
مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )حّرم( 

(839). 
(، )ال( ناهية جازمة )تشركوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون... 841)أن( حرف تفسري )

                                           
 (  1/279رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -832
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-837

 ( 8/324دمشق) –
 ( من هذه السورة.149يف اآلية ) - 838
 أو بفعل أتل.- 839
تقّدمه لفظ مبعىن القول وهو أتل ... واألوامر التالية معطوفة على املناهي وداخلة حتت )أن( التفسرييّة على  - 841

حذف ما أمر، واملعىن: ما هناكم عنه وما أمركم به ... تقدير حمذوف أي: ما حّرم عليكم وما أمركم به فصرّح مبا حّرم و 
واألمر متعّلق باإلحسان اىل الوالدين، وإيفاء الكيل وامليزان والقول بالعدل ... إخل. هذا وجيوز أن يكون )أن( حرفا 

ن العائد م مصدريّا ناصبا يؤّول مع ما بعده مبصدر، فيكون )ال( معه حرفا زائدا واملصدر املؤّول يف حمّل نصب بدل
احملذوف أي: أتل ما حّرمه رّبكم عليكم إشراككم به شيئا، أو هو بدل من )ما( ... وجيوز أن يكون يف حمّل رفع خرب 

 ملبتدأ حمذوف والتقدير: احملّرم إشراككم.
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والواو فاعل )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق ب )تشركوا(، )شيئا( مفعول به 
 (، )الواو( عاطفة )بالوالدين( جاّر وجمرور متعّلق بفعل حمذوف تقديره841منصوب )

(، )الواو( عاطفة )ال تقتلوا( 843(، )إحسانا( مفعول به للفعل املقّدر منصوب )842)أوصيكم 
مثل ال تشركوا )أوالد( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )من إمالق( جاّر وجمرور متعّلق 
ب )تقتلوا( و)من( سببّية )حنن( ضمري منفصل مبتدأ يف حمّل رفع )نرزق( مضارع مرفوع و)كم( ضمري 

به، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )الواو( عاطفة )إيّاهم( ضمري منفصل مبّن يف  مفعول
حمّل نصب معطوفة على الضمري املّتصل يف )نرزقكم(، )الواو( عاطفة )ال تقربوا الفواحش( مثل ال 

 لتقتلوا أوالدكم )ما( اسم موصول مبن يف حمّل نصب بدل من الفواحش بدل اشتمال )ظهر( فع
ماض والفاعل هو )من( حرف جّر و)ها( ضمري يف حمّل جّر متعّلق حبال من ضمري الفاعل )الواو( 
عاطفة )ما بطن( مثل ما ظهر ومعطوف عليه )الواو( عاطفة )وال تقتلوا النفس( مثل ال تقتلوا أوالدكم 

مرفوع )إاّل(  ل)اليت( موصول يف حمّل نصب نعت للنفس )حّرم( مثل األول )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاع
أداة حصر )باحلّق( جاّر وجمرور متعّلق حبال من الفاعل يف )تقتلوا( أي: ال تقتلوها إاّل متلبسني باحلّق 

(، )ذلكم( إشارة يف حمّل رفع مبتدأ، واإلشارة اىل املذكور من األمور اخلمسة. و)الالم( للبعد 844)
ل ّدر على األلف و)كم( ضمري مفعو و)الكاف( للخطاب )وّصى( فعل ماض مبّن على الفتح املق

 -ناسخ -به، والفاعل هو )به( مثل األول متعّلق ب )وّصاكم(، )لعّل( حرف مشّبه بالفعل للرتّجي
 و)كم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل )تعقلون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.

 

                                           
و هو أوقد تكون )ال( نافية، فاملصدر املؤّول يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف والتقدير: أوصيكم عدم إشراككم، 

 مبتدأ خربه متقّدم عليه وهو )عليكم(، والوقف حينئذ على رّبكم أي: عليكم عدم اإلشراك.
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر ... أي شيئا من اإلشراك.- 841
 جيوز أن يكون متعّلقا باملصدر )إحسانا( ... والباء ترادف )إىل( يف هذا الفعل ... - 842

برب الوالدين ... وجيوز أن يكون املقّدر هو العامل يف املصدر أي أحسنوا أو هو على حذف مضاف أي: إحسانا 
 ( من سورة البقرة.83بالوالدين. وانظر مزيدا من الشرح والتفصيل اآلية )

أو مفعول مطلق لفعل حمذوف ناب مناب الفعل يف األمر كأنه قال وأحسنوا بالوالدين ... أو هو مؤّكد للفعل  - 843
مفعوال ألجله لفعل حمذوف أي: وصيناكم بالوالدين إحسانا مّنا أي ألجل إحساننا وقد جاء الفعل  ... وجيوز أن يكون

 ...«.ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا »مصّرحا به يف قوله تعاىل: 
 جيوز أن يكون اجلاّر واجملرور متعّلقا مبحذوف نعت ملفعول مطلق مقدر أي: إاّل قتال متلبسا باحلق. - 844
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 روائع البيان والتفسري:
 }ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئ ا{ 

ليه وسلم: يف تفسريه: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا ع -رمحه هللا–قال أبو جعفر الطربي -
ّرِموه من ليهم ما هم حميا حممد، هلؤالء العادلني برهبم األوثان واألصنام، الزاعمني أن هللا حرم عقل، 

حروثهم وأنعامهم، على ما ذكرت لك يف تنزيلي عليك: تعالوا، أيها القوم، أقرأ عليكم ما حرم ربكم 
حق ا يقين ا، ال الباطل خترُّص ا، خترَُّصكم على هللا الكذَب والفريَة ظنًّا، ولكن وحي ا من هللا أوحاه إيّل، 

يئ ا أن ال تشركوا باهلل شيئ ا من خلقه، وال تعدلوا به األوثان واألصنام، وال تعبدوا شوتنزيال أنزله علّي: 
 (845سواه.اهـ)

: فإن قيل: ما معىن قوله "حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا" واحملرم -رمحه هللا -وزاد البغوي -
 الشرك ال ترك الشرك؟.هو 

، قيل: وقيل: حمله نصب، واختلفوا يف وجه انتصابه قيل: موضع " أن " رفع، معناه هو أن ال تشركوا،
راف، )األع-معناه حرم عليكم أن تشركوا به، و "ال" صلة كقوله تعاىل:}ما منعك أن ال تسجد{

(، أي: منعك أن تسجد. وقيل: مت الكالم عند قوله "حرم ربكم" مث قال: عليكم أن ال تشركوا 12
ن يكون هذا حمموال على املعىن، أي: أتل عليكم حترمي به شيئا على اإلغراء. قال الزجاج: جيوز أ

 (842يكون على معىن: أوصيكم أال تشركوا به شيئا.اهـ )الشرك، وجائز أن 
 

َما َظَهَر اْلَفَواِحَش  ا}َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا َواَل تـَْقتُـُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإِيَّاُهْم َواَل تـَْقرَبُو 
ُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكمْ  َها َوَما َبَطَن َواَل تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ  تـَْعِقُلوَن { ِمنـْ

مركم يف بياهنا: وقوله تعاىل: } َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا { أي: وأوصاكم وأ–رمحه هللا  –قال ابن كثري -
ْيِن بالوالدين إحسانا، أي: أن حتسنوا إليهم، كما قال تعاىل: } َوَقَضى رَبَُّك َأال تـَْعُبُدوا ِإال إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَ 

 [.23ِإْحَسان ا { ]اإلسراء:

                                           
/ 12/215الة )مؤسسة الرس :الناشر -بيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع ال -845

14134  ) 
 (3/212دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -842
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وقرأ بعضهم: "ووصى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا" وهللا تعاىل كثري ا ما يقرن بني طاعته 
َما  ين، كما قال: } أَِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصرُي * َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك يب وبر الوالد

نـَْيا َمْعُروف ا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإيَلَّ  ُهَما يف الدُّ ُعُكْم  مُثَّ ِإيَلَّ َمْرجِ لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
[. فأمر باإلحسان إليهما، وإن كانا مشركني حبسبهما، 15، 14فَأُنـَبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن { ]لقمان:

ة. وقال تعاىل: } َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِن ِإْسرَائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإال اَّللََّ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا { اآلي
آليات يف هذا كثرية. ويف الصحيحني عن ابن مسعود، رضي هللا عنه، قال: سألت [. وا83]البقرة:

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي العمل أحب إىل هللا؟ قال: "الصالة على وقتها". قلت: مث أّي؟ 
 قال: "بر الوالدين".

لى هللا عليه  صقلت: مث أّي؟ قال: "اجلهاد يف سبيل هللا". قال ابن مسعود: حدثن هبن رسول هللا
 ( 847وسلم ولو استزدته لزادين )

 
: ملا أوصى تعاىل برب اآلباء واألجداد، عطف على ذلك اإلحسان إىل األبناء -رمحه هللا-مث قال

فقال تعاىل: } َوال تـَْقتُـُلوا أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق { وذلك أهنم كانوا يقتلون أوالدهم كما واألحفاد، 
َسوَّلت هلم الشياطني ذلك، فكانوا يئدون البنات َخْشَية العار، ورمبا قتلوا بعض الذكور خيفةَ االفتقار؛ 

هللا، أي  ه، قلت: يا رسولوهلذا جاء يف الصحيحني، من حديث عبد هللا ابن مسعود، رضي هللا عن
الذنب أعظم؟ قال: "أن جتعل هلل نّدا وهو خَلَقَك". قلت: مث أّي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن 
َيْطَعم معك". قلت: مث أّي؟ قال: "أن تـُزَاين حليلة جارك". مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ُ ِإالآَخَر َوال } َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَل ا   بِاحلَْقِّ َوال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
 (849(. اهـ)848[ )28َذِلَك يـَْلَق أَثَام ا { ]الفرقان:

 
 

                                           
لم حسنا {، ومسباب قول هللا تعاىل} ووصينا اإلنسان بوالديه  -5513 أخرجاه يف الصحيحني البخاري برقم/- 847
 باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال -122برقم/

باب قول هللا تعاىل} يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من  -2978 أخرجاه يف الصحيحني البخاري برقم/ - 848
 مها بعدهباب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظ -125ربك وإن مل تفعل فما بلغت رساالته { ، ومسلم برقم/

 ( 321/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -849
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ُه َوأَوْ  ُلَغ َأُشدَّ وا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط اَل ُنَكلُِّف فُ }َواَل تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن  نـَْفس ا ِإالَّ ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرىَب َوِبَعْهِد اَّللَِّ أَْوفُوا َذِلُكْم َوصَّاُكمْ 

(152}) 
 (851إعراب مفردات اآلية )

(، )اليتيم( مضاف إليه جمرور )إاّل( 851ة )ال تقربوا مال( مثل ال تشركوا... شيئا ))الواو( عاطف 
(، 852حرف للحصر )الباء( حرف جّر )اليت( اسم موصول مبّن يف حمّل جّر متعّلق ب )تقربوا( )

)هي( ضمري منفصل مبّن يف حمّل رفع مبتدأ )أحسن( خرب مرفوع )حىّت( حرف غاية وجّر )يبلغ( 
منصوب بأن مضمرة بعد حىت، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اليتيم )أشّد( مفعول به مضارع 

منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه. واملصدر املؤّول )أن يبلغ...( يف حمّل جّر ب )حىّت( متعّلق ب 
 )تقربوا(.

منصوب  ول به)الواو( عاطفة )أوفوا( فعل أمر مبّن على حذف النون.. والواو فاعل )الكيل( مفع 
)وامليزان( معطوف على الكيل بالواو منصوب مثله )بالقسط( جاّر وجمرور يف حمّل نصب حال أي 

(، )ال( حرف نفي )نكّلف( مضارع مرفوع، والفاعل حنن للتعظيم )نفسا( مفعول 853مقسطني )
اطفة ع به منصوب )إاّل( مثل السابق )وسع( مفعول به ثان منصوب و)ها( ضمري مضاف إليه )الواو(

)إذا( ظرف للزمن املستقبل مبّن يف حمّل نصب متعّلق مبضمون اجلواب ألن فيه معىن الشرط )قلتم( 
فعل ماض.. وفاعله )الفاء( رابطة جلواب الشرط )اعدلوا( مثل أوفوا )الواو( حالية )لو( حرف شرط 

ه أو له، ل فيوامسه ضمري مسترت تقديره هو أي املقو  -ناسخ -غري جازم )كان( فعل ماض ناقص
)ذا( خرب كان منصوب وعالمة النصب األلف )قرىب( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-851

 (329/ 8دمشق) –
 (.151يف اآلية السابقة ) - 851
 املوصول حّل حمّل املوصوف أي باخلصلة اليت هي أحسن. - 852
 أو متعلق مبحذوف حال من املفعول أي: أوفوا الكيل وافيا بالقسط.- 853
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على األلف )الواو( عاطفة )بعهد( جاّر وجمرور متعّلق ب )أوفوا( اآليت )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف 
 (.854ا )إليه جمرور )أوفوا( مثل األول )ذلكم وصاكم... تذّكرون( مثل نظريه

 روائع البيان والتفسري:
ُه َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَ  ُلَغ َأُشدَّ اَن بِاْلِقْسِط اَل ُنَكلُِّف }َواَل تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ

 نـَْفس ا ِإالَّ ُوْسَعَها{ 
جه احملاباة تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم { بأكل، أو معاوضة على و يف بياهنا: } َوال  -رمحه هللا -قال السعدي-

ألنفسكم، أو أخذ من غري سبب. } ِإال بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن { أي: إال باحلال اليت تصلح هبا أمواهلم، 
وينتفعون هبا. فدل هذا على أنه ال جيوز قرباهنا، والتصرف هبا على وجه يضر اليتامى، أو على وجه 

ُلَغ { اليتيم } َأُشدَّه { أي: حىت يبلغ ويرشد، ويعرف التصرف، ال  مضرة فيه وال مصلحة، } َحىتَّ يـَبـْ
 فإذا بلغ أشده، أُعطي حينئذ مالُه، وتصرف فيه على نظره.

ألحظ، حمجور عليه، وأن وليه يتصرف يف ماله با-قبل بلوغ األُشد-ويف هذا داللة على أن اليتيم 
 ببلوغ األُشد.وأن هذا احلجر ينتهي 

 } َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط { أي: بالعدل والوفاء التام، فإذا اجتهدمت يف ذلك، فـ } ال ُنَكلِّفُ 
نـَْفس ا ِإال ُوْسَعَها { أي: بقدر ما تسعه، وال تضيق عنه. فَمن حَرص على اإليفاء يف الكيل والوزن، 

 ومل يعلمه، فإن هللا عفو غفور.مث حصل منه تقصري مل يفرط فيه، 
وهبذه اآلية وحنوها استدل األصوليون، بأن هللا ال يكلف أحدا ما ال يطيق، وعلى أن من اتقى هللا 

 (855) فيما أمر، وفعل ما ميكنه من ذلك، فال حرج عليه فيما سوى ذلك.اهـ
 
اليت هي أحسن حىت اليتيم إال ببيانا  فقال: قوله تعاىل: }وال تقربوا مال  -رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-

أشده{ اآلية، قد يتوهم غري العارف من مفهوم خمالفة هذه اآلية الكرمية، أعن مفهوم الغاية يف يبلغ 
قوله: }حىت يبلغ أشده { أنه إذا بلغ أشده، فال مانع من قربان ماله بغري اليت هي أحسن، وليس 

ه هبا: أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله، إن أونس منذلك مرادا باآلية، بل الغاية ببلوغ األشد يراد 
 الرشد، كما بينه تعاىل بقوله: }فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم {.

والتحقيق أن املراد باألشد يف هذه اآلية البلوغ ؛ بدليل قوله تعاىل: }حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 

                                           
 (151يف اآلية السابقة ) - 854
 (  1/281رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -855
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 منهم رشدا{ اآلية.
مات كثرية، كاإلنبات، واحتالم الغالم، وحيض اجلارية، ومحلها، وأكثر أهل العلم والبلوغ يكون بعال

 على أن سن البلوغ مخس عشرة سنة.
قوله تعاىل: وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها، أمر تعاىل :-رمحه هللا -مث قال

نه لذلك، أن من أخل بإيفائه من غري قصد م يف هذه اآلية الكرمية بإيفاء الكيل وامليزان بالعدل، وذكر
ال حرج عليه لعدم قصده، ومل يذكر هنا عقابا ملن تعمد ذلك، ولكن توعده بالويل يف موضع آخر، 
ووخبه بأنه ال يظن البعث ليوم القيامة، وذلك يف قوله: }ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس 

ن أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرو 
 [.2 - 1 \ 83لرب العاملني {]

وذكر يف موضع آخر أن إيفاء الكيل وامليزان خري لفاعله، وأحسن عاقبة، وهو قوله تعاىل: }وأوفوا 
 (852)[.اهـ35 \ 17الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خري وأحسن تأويال {]

 
 ُروَن {َذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرىَب َوِبَعْهِد اَّللَِّ أَْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَّ } َوإِ 

ْرىَب {  يف تفسريها ما نصه: وقوله: } َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُـ  -رمحه هللا –قال ابن كثري -
 -ُكْم {} يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفسِ  قال تعاىل:كما 

(، يأمر تعاىل بالعدل يف الفعال 857[)135[، وكذا اليت تشبهها يف سورة النساء ]اآلية:8]املائدة:
 ال.كل أحد، يف كل وقت، ويف كل حواملقال، على القريب والبعيد، وهللا تعاىل يأمر بالعدل ل

ك: وقوله: } َوِبَعْهِد اَّللَِّ أَْوُفوا { قال ابن جرير: يقول َوِبَوِصيَّة هللا اليت أوصاكم هبا فأوفوا. وإيفاء ذل
 أن تطيعوه فيما أمركم وهناكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد هللا.

يه } لَُّكْم َتذَكَُّروَن { يقول تعاىل: هذا وصاكم به، وأمركم به، وأكد عليكم ف} َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلعَ 
َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن { أي: تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا، وقرأ بعضهم بتشديد "الذال"، 

                                           
لبنان)  –وت دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بري  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 852

1/545) 
َواأْلَقْـَرِبنَي  ْلَواِلَدْينِ اأي قوله تعايل } اأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّلِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم أَِو  - 857

ْعرُِضوا فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبري ا تُـ ِإْن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقري ا فَاَّللَُّ أَْوىَل هِبَِما َفاَل تـَتَِّبُعوا اهْلََوى أَْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا أَْو 
 النساء-( {135)
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 (858)وآخرون بتخفيفها.اهـ
 

ا فَاتَِّبُعوُه َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه ذَ  ِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم }َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيم 
 ({153تـَتـَُّقوَن )

 (859إعراب مفردات اآلية )
 يف حمّل ( اسم إشارة مبنّ )ها( حرف للتنبيه )ذا -ناسخ -)الواو( عاطفة )أّن( حرف مشّبه بالفعل 

نصب اسم أّن )صراط( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على ما قبل الياء و)الياء( ضمري يف 
 حمّل جّر مضاف إليه )مستقيما( حال مؤّكدة منصوبة من صراطي والعامل فيها اإلشارة.

وأتلو  ذوف تقديره أتلو أي:واملصدر املؤّول )أّن هذا صراطي( يف حمّل نصب مفعول به لفعل حم
 (.821عليكم استقامة صراطي )

(، )اتّبعوا( مثل أوفوا و)اهلاء( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة 821)الفاء( رابطة جلواب شرط مقّدر )
(، )الفاء( فاء السببّية )تفّرق( مضارع منصوب بأن 822)ال تّتبعوا السبل( مثل ال تشركوا... شيئا )

مضمرة بعد الفاء وقد حذفت من الفعل إحدى التاءين، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )الباء( 
 حرف جّر و)كم( ضمري

يف حمّل جّر متعّلق ب )تفّرق(، )عن سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب )تفّرق(، و)اهلاء( ضمري مضاف 
 إليه.

ملؤّول )أن تفّرق( معطوف على مصدر متصّيد من الكالم السابق أي ال يكن منكم اتّباع واملصدر ا

                                           
 ( 325/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-كثريتفسري القرآن العظيم البن   -858
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-859

 ( 8/332دمشق) –
(، كما جيوز 151)اجلملة املقّدرة ميكن محلها على االستئناف، أو هي معطوفة على مجلة أتل املتقّدمة يف اآلية  - 821

عطف املصدر املؤّول على )ما حّرم( يف اآلية املذكورة ... وجيوز جّر املصدر املؤّول بالم حمذوفة متعّلقة بفعل اتّبعوه أي: 
 اتّبعوا صراطي الستقامته.

 جيوز ان تكون عاطفة لربط املسّبب بالسبب فتعطف اإلنشاء على اخلرب. - 821
 (.151اآلية السابقة )- 822
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 (.823للسبل فتفّرق فيها... )ذلكم وّصاكم... تّتقون( مثل نظريها املتقّدمة )
 
 
 

 روائع البيان والتفسري:
ا فَاتَِّبُعوُه َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه ذَ  ِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم }َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيم 

 تـَتـَُّقوَن {
ُعوا السُُّبَل بِ يف بياهنا ما خمتصره: عن ابن عباس قوله: } فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَّ -رمحه هللا  -قال ابن كثري-

[، وحنو هذا يف القرآن، 13َعْن َسِبيِلِه { وقوله } أَِقيُموا الدِّيَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه { ]الشورى:فـَتَـَفرََّق ِبُكْم 
قال: أمر هللا املؤمنني باجلماعة، وهناهم عن االختالف والفرقة ، وأخربهم أنه إمنا هلك من كان قبلهم 

 دين هللا وحنو هذا. قاله جماهد، وغري واحد.باملراء واخلصومات يف 
 -سبحانه–وحد  مث أضاف بعد كالم: وقوله: } فَاتَِّبُعوهُ َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه { إمنا

َمُنوا خُيْرُِجُهْم آَسبيله ألن احلق واحد؛ وهلذا مجع لتفرقها وتشعبها، كما قال تعاىل: } اَّللَُّ َويلُّ الَِّذيَن 
اِت أُولَِئَك مَ ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُّلُ 

 (824[.اهـ)257َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن { ]البقرة:
ريق ا يف بياهنا:}وال تتبعوا السبل{، يقول: وال تسلكوا ط -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-

سواه، وال تركبوا منهج ا غريه، وال تبغوا دين ا خالفه، من اليهودية والنصرانية واجملوسية وعبادة األوثان، 
وغري ذلك من امللل، فإهنا بدع وضالالت }فتفرق بكم عن سبيله{، يقول: فيشّتت بكم، إن اتبعتم 

 دثة اليت ليست هلل بسبل وال طرق وال أديان، اتباُعكم إياها }عن سبيله{، يعن: عن طريقهالسبل احمل
ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو اإلسالم الذي وّصى به األنبياء، وأمر به األمم قبلكم }ذلكم 

يما قوصاكم به{، يقول تعاىل ذكره: هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم:}إن هذا صراطي مست
 فاتبعوه وال تتبعوا السبل{، وصاكم به}لعلكم تتقون{، يقول: لتتقوا هللا يف أنفسكم فال هتلكوها،

                                           
 ( من هذه السورة.151اآلية )يف - 823
 ( 325/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -824
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 (825وحتذروا ربكم فيها فال تسخطوه عليها، فيحل بكم نقمته وعذابه.اهـ)
 
 
 
 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ََتَام ا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتـَْفِصيال  ِلُكلِّ َشيْ   َوُهد ى َوَرمْحَة  َلَعلَُّهْم بِِلَقاِء َرهبِِّْم ءٍ }مُثَّ آتـَيـْ
 ({154يـُْؤِمُنوَن )

 (822إعراب مفردات اآلية )
(، )آتينا( فعل ماض وفاعله )موسى( مفعول به منصوب 827)مثّ( حرف جيء به لالستئناف ) 

وعالمة النصب الفتحة املقّدرة )الكتاب( مفعول به ثان منصوب )َتاما( مفعول ألجله 
(، )على( حرف جّر )الذي( اسم موصول مبّن يف حمّل جّر متعّلق ب )َتاما(، 828منصوب)

)أحسن( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة )تفصيال( معطوف على )َتاما( 
منصوب )لكّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )تفصيال(، )شيء( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة يف 

هدى، رمحة( امسان معطوفان على )َتاما( منصوبان مثله، وعالمة النصب على األول املوضعني )
 الفتحة املقّدرة )لعّل( حرف مشّبه بالفعل

                                           
/ 12/228الة )مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -825

14122  ) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد -822

 (334/ 8دمشق) –
يف ختريج العلماء للعطف باستعمال )مثّ( أقوال كثرية، فمنهم من قال إهّنا لرتتيب األخبار ألن إيتاء موسى كان - 827

ينا ... وقيل تل ما حّرم مّث أتل ما آتقبل نزول القرآن ... وبعضهم جعلها لعطف ما بعدها على أتل، والتقدير: تعالوا أ
هو عطف على وّصاكم به على تقدير أّن التوصية قدميها تتناقلها كّل أّمة على لسان نبيها ... إخل ولكّن االستئناف ب 

«  يعيدهأومل يروا كيف يبدأ اخللق مثّ »)مثّ( غري ممتنع والشواهد على ذلك موجودة يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل: 
 (.19 -عنكبوت)ال

 أو مصدر يف موضع احلال اّما من الكتاب أي تاما أو من ضمري الفاعل أي متممني. - 828
وجيوز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر ألنه نوعه أي آتيناه إيتاء َتام ال نقصان، أو ألنه اسم املصدر على تقدير 

 آتيناه أي أَتمناه َتاما.
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و)هم( ضمري يف حمّل نصب اسم لعّل )بلقاء( جاّر وجمرور متعّلق ب )يؤمنون(،  -ناسخ -للرتّجي
 ع مرفوع... والواو فاعل.)رّب( مضاف إليه جمرور و)هم( ضمري مضاف إليه )يؤمنون( مضار 

 
 روائع البيان والتفسري:

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ََتَام ا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتـَْفِصيال  ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهد ى َوَرمْحَة  َلَعلَّ  ُهْم بِِلَقاِء َرهبِِّْم }مُثَّ آتـَيـْ
 يـُْؤِمُنوَن {

 قل بعد قوله:}مث آتينا موسى الكتاب{، مثيعن جل ثناؤه ب -رمحه هللا –قال أبو جعفر الطربي -
ذلك يا حممد: آتى ربك موسى الكتاَب فرتك ذكر"قل"، إذ كان قد تقدم يف أول القّصة ما يدّل على 
أنه مراٌد فيها، وذلك قوله: }قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم{، فقصَّ ما حرم عليهم وأحّل، مث 

اللة قوله:"قل" عليه، وأنه مراد يف الكالم وإمنا قلنا: قال: مث قل: }آتينا موسى{، فحذف"قل" لد
ا صلى هللا عليه وسلم ال شك أنه بُعث بعد موسى بدهر طويل، وأنه  ذلك مراٌد يف الكالم، ألن حممد 
إمنا أمر بتالوة هذه اآليات على َمْن أمر بتالوهتا عليه بعد مبعثه. ومعلوم أن موسى أويت الكتاب من 

ا بتالوة هذه اآليات على َمْن أمر بتالوهتا عليه. و"مث" يف كالم العرب حرف يدّل قبل أمر هللا حممد  
 (829على أن ما بعده من الكالم واخلرب، بعد الذي قبلها.اهـ)

لى عما نصه:} ََتَام ا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن { اختلفوا فيه، قيل: َتاما  -رمحه هللا -وأضاف البغوي -
"الذي" مبعىن من، أي: على من أحسن من قومه، وكان بينهم حمسن احملسنني من قومه، فتكون 

ومسيء، يدل عليه قراءة ابن مسعود: "على الذين أحسنوا" وقال أبو عبيدة: معناه على كل من 
أحسن، أي: أَتمنا فضيلة موسى بالكتاب على احملسنني، يعن: أظهرنا فضله عليهم، واحملسنون هم 

"الذي أحسن" هو موسى، و "الذي" مبعىن ما، أي: على ما أحسن موسى، األنبياء واملؤمنون، وقيل: 
تقديره: آتيناه الكتاب، يعن التوراة، إَتاما عليه للنعمة، إلحسانه يف الطاعة والعبادة، وتبليغ الرسالة 

 وأداء األمر.
لعلم ن ام وقيل: اإلحسان مبعىن العلم، وأحسن مبعىن علم، ومعناه: َتاما على الذي أحسن موسى

 واحلكمة، أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. وقيل: معناه َتاما من على إحساين إىل موسى.
} َوتـَْفِصيال { بيانا } ِلُكلِّ َشْيٍء { حيتاج إليه من شرائع الدين، } َوُهد ى َوَرمْحَة  { هذا يف صفة 

                                           
/ 12/232الة )مؤسسة الرس :الناشر -رآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل الق -829

14171  ) 
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قوا بالثواب والعقاب.اهـ عباس: كي يؤمنوا بالبعث ويصد} َلَعلَُّهْم بِِلَقاِء َرهبِِّْم يـُْؤِمُنوَن { قال ابن التوراة، 
(871) 
 
 
 
 
 
 
 

 ({155}َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتَـُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن )
 (871إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافية )ها( حرف للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبن يف حمّل رفع مبتدأ )كتاب( خرب مرفوع  
( مرفوع )الفاء( 872)أنزلنا( فعل ماض وفاعله و)اهلاء( ضمري مفعول به )مبارك( نعت لكتاب )

ري م( )اتبعوا( فعل أمر مبن على حذف النون... والواو فاعل و)اهلاء( ض873رابطة جلواب مقّدر)
(، )ترمحون( مضارع مبن 874مفعول به )الواو( عاطفة )اتقوا( مثل اتبعوا )لعلكم( مّر إعرابه )

 للمجهول مرفوع... والواو ضمري
 

 روائع البيان والتفسري:
 }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتَـُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن {

يف تفسريها: } َوَهَذا { القرآن العظيم، والذكر احلكيم. } ِكَتاٌب أَنزْلَناُه -رمحه هللا-قال السعدي-

                                           
 (3/215دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -871
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-871

 (332/ 8دمشق) –
 جيوز أن يكون خربا ثانيا للمبتدأ )هذا(. - 872
 أو عاطفة لربط املسبب بالسبب. - 873
 (.154يف اآلية السابقة )- 874
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ُمَباَرٌك { أي: فيه اخلري الكثري والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم، وتستخرج منه 
 نالربكات، فما من خري إال وقد دعا إليه ورغب فيه، وذكر احلكم واملصاحل اليت حتث عليه، وما م

شر إال وقد هنى عنه وحذر منه، وذكر األسباب املنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة } فَاتَِّبُعوُه { فيما 
يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه } َواتَـُّقوا { هللا تعاىل أن ختالفوا له أمرا } َلَعلَُّكْم { 

 (875)  اتباع هذا الكتاب، علما وعمال.اهـإن اتبعتموه } تـُْرمَحُوَن { فأكرب سبب لنيل رمحة هللا
 
 
 

َا أُْنزَِل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـنْيِ ِمْن قـَْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلنيَ   ({152 )}َأْن تـَُقولُوا ِإمنَّ
 (872إعراب مفردات اآلية )

)أن( حرف مصدري ونصب )تقولوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون... والواو ضمري  
 متصل صلة املوصول يف حمّل رفع فاعل.

واملصدر املؤول )أن تقولوا( يف حمّل نصب مفعول ألجله على حذف مضاف، عامله فعل مقدر دل 
(.)إمّنا( كافة ومكفوفة )أنزل( فعل 877عليه فعل أنزلنا يف اآلية السابقة أي: أنزلناه خشية قولكم )

ماض مبن للمجهول )الكتاب( نائب الفاعل مرفوع )على طائفتني( جار وجمرور متعلق ب )أنزل( 
( 878وعالمة اجلر الياء فهو مثىن )من قبلنا( جار وجمرور ومضاف إليه، واجلار متعلق ب )أنزل( )

 -وف تقديره )إننا(، )كنا( فعل ماض ناقص)الواو( عاطفة )إن( خمففة من الثقيلة وامسها ضمري حمذ
)ونا( ضمري اسم كان يف حمّل رفع )عن دراسة( جار وجمرور متعلق بغافلني و)هم( ضمري  -ناسخ

 مضاف إليه )الالم( هي الفارقة اليت َتيز إن املخففة عن النافية )غافلني(
 

                                           
 (1/281رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -875
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :ول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىفانظر اجلد-872

 ( 8/337دمشق) –
جيوز أن يكون مفعوال به لفعل )اتقوا( املتقدم يف اآلية السابقة، وحينئذ تكون مجلة: لعلكم ترمحون اعرتاضية  - 877

 جرت جمرى التعليل.
 ني.أو متعلق بنعت لطائفت - 878
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 روائع البيان والتفسري:
َا أُْنزَِل   اِفِلنَي {اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـنْيِ ِمْن قـَْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلغَ }َأْن تـَُقولُوا ِإمنَّ

قال السعدي يف بياهنا ما نصه: أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب املبارك قطعا حلجتكم، وخشية أن -
 (879تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا، أي: اليهود والنصارى.اهـ )

حة، عن : وقوله: } َعَلى طَائَِفتَـنْيِ ِمْن قـَْبِلَنا { قال علي بن أيب طل-رمحه هللا -ابن كثري-وأضاف-
 ابن عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال جماهد، والسدي، وقتادة، وغري واحد.

يسوا بلساننا، وحنن ألهنم لوقوله: } َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلنَي { أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ 
 (881مع ذلك يف شغل وغفلة عما هم فيه.اهـ)

 
ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكمْ  َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا أَْهَدى ِمنـْ ُهد ى َوَرمْحَةٌ َفَمْن وَ  }أَْو تـَُقوُلوا َلْو أَنَّا أُْنزَِل َعَليـْ

َها َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُوَن َعْن آيَاتَِنا ُسو َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اَّللَِّ  َء اْلَعَذاِب مبَا َكانُوا  َوَصَدَف َعنـْ
 ({157َيْصِدُفوَن )

 (881إعراب مفردات اآلية )
)أو( حرف عطف )تقولوا( مضارع منصوب معطوف على األول ويعرب مثله )لو( حرف شرط غري  

( ضمري اسم أن يف حمّل نصب )أنزل... الكتاب( مثل )ونا -ناسخ -جازم )أن( حرف مشبه بالفعل
األوىل و)على( حرف جر )نا( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أنزل(، )الالم( واقعة يف جواب لو )كنا 
أهدى( مثل كنا غافلني، وعالمة النصب يف أهدى الفتحة املقّدرة على األلف )من( حرف جر 

ملصدر املؤول )أنا أنزل...( يف حمّل رفع فاعل لفعل و)هم( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )أهدى(. وا
(، 882حمذوف تقديره ثبت... أي لو ثبت إنزال الكتاب علينا لكّنا أهدى منهم... )الفاء( تعليلية )

)قد( حرف حتقيق )جاء( فعل ماض و)كم( ضمري مفعول به )بينة( فاعل مرفوع)من رّب( جار 

                                           
  1/281رسالة) مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -879

) 
 ( 371/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -881
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-881

 (338/ 8دمشق) –
 أو رابطة جلواب شرط مقدر.- 882
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اف إليه )الواو( عاطفة يف املوضعني)هدى، (، و)كم( ضمري مض883وجمرور متعلق ب )جاء( )
رمحة( امسان معطوفان على بينة مرفوعان عالمة رفع األول الضمة املقدرة )الفاء( استئنافية )من 

(، )الواو( عاطفة )صدف( فعل ماض، والفاعل هو 884أظلم.... بآيات هللا( مّر إعراب نظريها )
ف(، )السني( حرف استقبال )جنزي( )عن( حرف جر و)ها( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )صد

مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )الذين( 
اسم موصول مبن يف حمّل نصب مفعول به )يصدفون( مضارع مرفوع والواو فاعل )عن آيات( جار 

الباء( للجر )ما( مصدرية )كانوا( ناقص وجمرور متعلق ب )يصدفون(، و)نا( ضمري مضاف إليه )
 وامسه، )يصدفون( كاألول.

 
 روائع البيان والتفسري:

ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكمْ  َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا أَْهَدى ِمنـْ  ُهد ى َوَرمْحٌَة {وَ  }أَْو تـَُقوُلوا َلْو أَنَّا أُْنزَِل َعَليـْ
: يقول تعاىل ذكره:}وهذا كتاب أنزلناه مبارك{، لئال يقول -ه هللارمح -قال أبو جعفر الطربي-

املشركون من عبدة األوثان من قريش:}إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا{، أو: لئال يقولوا: 
طأ خلو أنّا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتني الطائفتني من قبلنا، فأمرنا فيه وهُنِينا، وبـُنيِّ لنا فيه 

ما حنن فيه من صوابه }لكنا أهدى منهم{، أي: لكنا أشدَّ استقامة على طريق احلق، واتباع ا للكتاب 
وأحسن عمال مبا فيه، من الطائفتني اللتني أنزل عليهما الكتاب من قبلنا. يقول هللا:}فقد جاءكم 

ّينة من ربكم حة ببينة من ربكم{، يقول: فقد جاءكم كتاٌب بلسانكم عريٌب مبني، حجة عليكم واض
 (885}وهدى{، يقول: وبيان للحق، وفـُْرقاٌن بني الصواب واخلطأ }ورمحة{ ملن عمل به واتّبعه.اهـ)

 
َها َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء ا ْلَعَذاِب مبَا  }َفَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اَّللَِّ َوَصَدَف َعنـْ

 َيْصِدُفوَن {َكانُوا 
َها { يف بياهنا: وقوله: } َفَمْن أَْظَلُم ممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اَّللَِّ َوَصَدفَ  -رمحه هللا -قال ابن كثري-  َعنـْ

                                           
 أو متعلق مبحذوف نعت لبينة. - 883
 ( من هذه السورة.144يف اآلية )- 884
 12الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -885

/242 /14188  ) 
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أي: مل ينتفع مبا جاء به الرسول، وال اتبع ما أرسل به، وال ترك غريه، بل صدف عن اتباع آيات هللا، 
 سدي.أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله ال

َها { أعرض عنها.  وعن ابن عباس، وجماهد، وقتادة: } َوَصَدَف َعنـْ
َها { كما  وقول السدي هاهنا فيه قوة؛ ألنه قال: } َفَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اَّللَِّ َوَصَدَف َعنـْ

َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن يـُْهلِ  [، وقال 22َسُهْم { ]اآلية:ُكوَن ِإال أَنـْفُ تقدم يف أول السورة: } َوُهْم يـَنـْ
[، وقال يف 88تعاىل: } الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اَّللَِّ زِْدنَاُهْم َعَذاب ا فـَْوَق اْلَعَذاِب { ]النحل:

 نُوا َيْصِدفُوَن {اهذه اآلية الكرمية: } َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب مبَا كَ 
وقد يكون املراد فيما قال ابن عباس، وجماهد، وقتادة: } َفَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب بِآيَاِت اَّللَِّ َوَصَدَف 
َها { أي: ال آمن هبا وال عمل هبا، كقوله تعاىل: } َفال َصدََّق َوال َصلَّى َوَلِكْن َكذََّب َوتـََوىلَّ {  َعنـْ

 ، وحنو ذلك من اآليات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه، وترك[31، 32]القيامة:
 (882ولكن املعىن األول أقوى وأظهر، وهللا تعاىل أعلم.اهـ)العمل جبوارحه، 

 
ْوَم يَْأيت بـَْعُض آيَاِت يَـ }َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ أَْن تَْأتِيَـُهُم اْلَماَلِئَكُة أَْو يَْأيتَ رَبَُّك أَْو يَْأيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك 

ر ا ُقِل انـَْتظِ  َفُع نـَْفس ا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخيـْ ُروا إِنَّا ُمْنَتِظُروَن رَبَِّك اَل يـَنـْ
(158}) 

 (887إعراب مفردات اآلية )
)هل( حرف استفهام يف معىن النفي )ينظرون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )إال( حرف للحصر  

 )أن( حرف مصدري ونصب )تأيت( مضارع منصوب و)هم( ضمري مفعول به )املالئكة( فاعل مرفوع.
 كة.ئواملصدر املؤول )أن تأتيهم املالئكة( يف حملّ نصب مفعول به عامله ينظرون أي ينظرون جميء املال

)أو( حرف عطف )يأيت( مثل تأيت ومعطوف عليه )رّب( فاعل مرفوع على حذف مضاف أي أمر 
ربك وعذابه و)الكاف( ضمري مضاف إليه )أو يأيت... آيات ربك( مثل األوىل )يوم( ظرف زمان 
منصوب متعلق ب )ال ينفع(، )يأيت بعض آيات ربك( مثل األوىل )ال( حرف نفي )ينفع( مضارع 

فسا( مفعول به مقدم منصوب )إميان( فاعل مؤخر مرفوع و)ها( ضمري مضاف إليه )مل( مرفوع )ن

                                           
 ( 371/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -882
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-887

 (341/ 8دمشق) –
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 ، وامسه ضمري مسترت تقديره هي أي-ناسخ -حرف نفي وقلب وجزم )تكن( مضارع جمزوم ناقص
النفس )آمنت( ماض... و)التاء( للتأنيث، والفاعل هي )من( حرف جر )قبل( اسم مبن على الضم 

ب )آمنت(، )أو( حرف عطف )كسبت( مثل آمنت )يف إميان( جار وجمرور يف حمّل جر متعلق 
متعلق ب )كسبت(، و)ها( ضمري مضاف إليه )خريا( مفعول به منصوب )قل( فعل أمر، والفاعل 

 -ناسخ -أنت )انتظروا( فعل أمر مبن على حذف النون... والواو فاعل )إّن( حرف مشبه بالفعل
 )منتظرون( خرب إن مرفوع وعالمة الرفع الواو. و)نا( ضمري يف حمّل نصب اسم إن
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 روائع البيان والتفسري:
ْأيت بـَْعُض آيَاِت }َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ أَْن تَْأتِيَـُهُم اْلَماَلِئَكُة أَْو يَْأيتَ رَبَُّك أَْو يَْأيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك يـَْوَم يَ 

َفُع نـَْفس ا ِإميَانـَُها  ر  رَبَِّك اَل يـَنـْ ا ُقِل انـَْتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُروَن ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخيـْ
} 
ما نصه: يقول تعاىل: هل ينظر هؤالء الذين استمر ظلمهم وعنادهم،  -رمحه هللا -قال السعدي-

حهم، تأتيهم } اْلَمالِئَكة { لقبض أروا} ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم { مقدمات العذاب، ومقدمات اآلخرة بأن 
فإهنم إذا وصلوا إىل تلك احلال، مل ينفعهم اإلميان وال صاحل األعمال. } أَْو يَْأيتَ رَبَُّك { لفصل 
القضاء بني العباد، وجمازاة احملسنني واملسيئني. } أَْو يَْأيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك { الدالة على قرب 

 الساعة.
يَْأيت بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك { اخلارقة للعادة، اليت يعلم هبا أن الساعة قد دنت، وأن القيامة قد } يـَْوَم 

َفُع نـَْفس ا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخيـْر ا { أي: إ ذا وجد اقرتبت. } ال يـَنـْ
فعه أن آمن، وال املؤمَن املقصر أن يزداد خريُه بعد ذلك، بل ين بعض آيات هللا مل ينفع الكافر إميانه

 ما كان معه من اإلميان قبل ذلك، وما كان له من اخلري املرجوِّ قبل أن يأيت بعض اآليات.
واحلكمة يف هذا ظاهرة، فإنه إمنا كان اإلميان ينفع إذا كان إميانا بالغيب، وكان اختيارا من العبد، فأما 
إذا وجدت اآليات صار األمر شهادة، ومل يبق لإلميان فائدة، ألنه يشبه اإلميان الضروري، كإميان 

ا بَْأَسَنا قَالُوا تعاىل: } فـََلمَّا رَأَوْ  الغريق واحلريق وحنومها، ممن إذا رأى املوت، أقلع عما هو فيه كما قال
َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَ  ْأَسَنا ُسنََّة اَّللَِّ الَّيِت َقْد آَمنَّا بِاَّللَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا مبَا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنَي * فـََلْم َيُك يـَنـْ

 َخَلْت يف ِعَباِدِه {.
يحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن املراد ببعض آيات هللا طلوع وقد تكاثرت األحاديث الصح

 الشمس من مغرهبا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إمياهنم ويُغلق حينئذ باُب التوبة.
وملا كان هذا وعيدا للمكذبني بالرسول صلى هللا عليه وسلم منتظرا وهم ينتظرون بالنيب صلى هللا عليه 

قوارع الدهر ومصائب األمورقال } ُقِل انـَْتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُروَن { فستعلمون أينا أحق  وسلم وأتباعه
 باألمن.

ويف هذه اآلية دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبات األفعال االختيارية هلل تعاىل كاالستواء 
 والنزول واإلتيان هلل تبارك وتعاىل من غري تشبيه له بصفات املخلوقني.

ويف الكتاب والسنة من هذا شيء كثري وفيه أن من مجلة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغرهبا وأن 
 هللا تعاىل حكيم قد جرت عادته وسنته أن اإلميان إمنا ينفع إذا كان اختياريا ال اضطراريا كما تقدم.
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ع العبد اإلميان فإذا ا كان موأن اإلنسان يكتسب اخلري بإميانه فالطاعة والرب والتقوى إمنا تنفع وتنمو إذ
 (888خال القلب من اإلميان مل ينفعه شيء من ذلك.اهـ )

 
 
فوائد جليلة من اآلية فقال: قوله تعاىل: }هل ينظرون إال أن تأتيهم  -رمحه هللا-وزاد الشنقيطي -

يوم  هاملالئكة أو يأيت ربك{ اآلية، ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية إتيان هللا جل وعال ومالئكت
القيامة، وذكر ذلك يف موضع آخر، وزاد فيه أن املالئكة جييئون صفوفا، وهو قوله تعاىل: }وجاء 

[، وذكره يف موضع آخر، وزاد فيه أنه جل وعال يأيت يف ظلل 22 \ 89ربك وامللك صفا صفا{ ]
 2كة{ اآلية ]ئمن الغمام، وهو قوله تعاىل: }هل ينظرون إال أن يأتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملال

[، ومثل هذا من صفات هللا تعاىل اليت وصف هبا نفسه مير كما جاء ويؤمن هبا، ويعتقد أنه 211 \
حق، وأنه ال يشبه شيئا من صفات املخلوقني، فسبحان من أحاط بكل شيء علما: }يعلم ما بني 

 (889[.اهـ)211 \ 21أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما {]
 

َا أَْمرُُهْم ِإىَل اَّللَِّ مُثَّ يُـ }ِإنَّ الَِّذي ُهْم يف َشْيٍء ِإمنَّ َنبِّئُـُهْم مبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن َن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـع ا َلْسَت ِمنـْ
(159}) 

 (891إعراب مفردات اآلية )
( فعل ا)الذين( اسم موصول مبن يف حمّل نصب اسم إن )فرّقو  -ناسخ -)إّن( حرف مشبه بالفعل 

ماض مبن على الضم... والواو فاعل )دين( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( 
مبن على الضم. والواو ضمري متصل يف حمّل رفع اسم   -ناسخ -عاطفة )كانوا( فعل ماض ناقص

كان )شيعا( خرب كان منصوب )لست( فعل ماض ناقص جامد... والتاء اسم ليس )من( حرف 

                                           
  281/ 2رسالة) مؤسسة ال :الناشر -ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن  -888

) 
لبنان)  –وت دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بري  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 889

1/549) 
ة اإلميان دار الرشيد مؤسس :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-891

 ( 8/343دمشق) –
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(، 891ضمري يف حملّ جر متعلق خبرب ليس )يف شيء( جار وجمرور متعلق باخلرب احملذوف ) جر و)هم(
)إمنا( كافة ومكفوفة ال عمل هلا )أمر( مبتدأ مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )إىل هللا( جار وجمرور 
متعلق مبحذوف خرب املبتدأ )مث( حرف عطف )ينبئ( مضارع مرفوع و)هم( ضمري مفعول به، والفاعل 

( مبن يف حمّل جر متعلق ب 892ضمري مسترت تقديره هو )الباء( حرف جر )ما( اسم موصول )
 )ينّبئهم(، )كانوا( مثل األول)يفعلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 
 روائع البيان والتفسري:

ُهْم يف َشْيٍء ِإمنََّ  ْم ِإىَل اَّللَِّ مُثَّ يـَُنبِّئُـُهْم مبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن ا أَْمرُهُ }ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـع ا َلْسَت ِمنـْ
} 
وه يف تفسريها إمجاال  ما نصه: يتوعد تعاىل الذين فرقوا دينهم، أي: شتت –رمحه هللا  -قال السعدي-

ة والنصرانية يوتفرقوا فيه، وكلٌّ أخذ لنفسه نصيبا من األمساء اليت ال تفيد اإلنسان يف دينه شيئا، كاليهود
واجملوسية. أو ال يكمل هبا إميانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا وجيعله دينه، ويدع مثله، أو ما هو أوىل 

 منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضالل واملفرقني لألمة.
 أهل يفودلت اآلية الكرمية أن الدين يأمر باالجتماع واالئتالف، وينهى عن التفرق واالختالف 

ُهْم يف  الدين، ويف سائر مسائله األصولية والفروعية. وأمره أن يتربأ ممن فرقوا دينهم فقال: } َلْسَت ِمنـْ
َشْيٍء { أي لست منهم وليسوا منك، ألهنم خالفوك وعاندوك وأمره أن يتربأ ممن فرقوا دينهم فقال: 

ُهْم يف َشْيٍء { أي لست منهم وليسوا منك، أل َا أَْمرُ } َلْسَت ِمنـْ ُهْم ِإىَل هنم خالفوك وعاندوك. } ِإمنَّ
 (893اَّللَِّ { يردون إليه فيجازيهم بأعماهلم } مُثَّ يـَُنبِّئُـُهْم مبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن {.اهـ )

 
  

                                           
 نعت تقدم على املنعوت. -جيوز أن يكون هو اخلرب و)منهم( متعلق مبحذوف حال من شيء - 891
 أو نكرة موصوفة، والعائد حمذوف هلما تقديره يفعلونه ... واجلملة بعده نعت يف حمّل جر. - 892
  1/282رسالة)  مؤسسة ال :الناشر -السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر -893

) 
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 ({121ثْـَلَها َوُهْم اَل يُْظَلُموَن )مِ }َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفاَل جُيَْزى ِإالَّ 
 (894إعراب مفردات اآلية )

)من( اسم شرط جازم مبن يف حمّل رفع مبتدأ )جاء( فعل ماض مبن يف حمّل جزم فعل الشرط،  
(، )الفاء( رابطة 895والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )باحلسنة( جار وجمرور متعلق ب )جاء( )

و)اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق مبحذوف خرب مقدم )عشر( مبتدأ  جلواب الشرط )الالم( حرف جر
(، )أمثال( مضاف إليه جمرور و)ها( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )من جاء 892مؤخر مرفوع )

بالسيئة( مثل نظريهتا املتقدمة )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال( نافية )جيزى( مضارع مبن للمجهول 
لضمة املقدرة على األلف، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على مرفوع وعالمة الرفع ا

)من(، )إال( حرف للحصر )مثل( مفعول به منصوب على حذف مضاف أي جيزى مثل جزائها 
و)ها( ضمري مضاف إليه. )الواو( استئنافية )هم( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )ال( نافية 

 هول مرفوع... والواو نائب الفاعل.)يظلمون( مضارع مبن للمج
 

 روائع البيان والتفسري:
 َلُموَن {ظْ }َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم اَل يُ 

ساب، : يقول تعاىل ذكره: من واىَف ربَّه يوم القيامة يف موقف احل-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
من هؤالء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيع ا، بالتوبة واإلميان واإلقالع عما هو عليه مقيم من ضاللته، 

 وذلك هو احلسنة اليت ذكرها هللا فقال: من جاء هبا فله عشر أمثاهلا. 
يعن بقوله:}فله عشر أمثاهلا{، فله عشر حسنات أمثال حسنته اليت جاء هبا }ومن جاء بالسيئة{، و 

يقول: ومن واىف يوم القيامة منهم بفراق الدِّين احلّق والكفر باهلل، فال جيزى إال ما ساءه من اجلزاء،  
 فريق اإلحسان، فريقني، الكما واىف هللا به من عمله السيئ }وهم ال يظلمون{، يقول: وال يظلم هللا ال

وال فريق اإلساءة، بأن جيازي احملسن باإلساءة واملسيء باإلحسان، ولكنه جيازي كال الفريقني من 
اجلزاء ما هو له، ألنه جل ثناؤه حكيٌم ال يضع شيئ ا إال يف موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه، وال 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-894

 ( 8/344دمشق) –
 أو متعلق مبحذوف حال من فاعل جاء أي: جاء متلبسا باحلسنة. - 895
 ن َتييزه روعي فيه معناه وهو احلسنات.ذكر لفظ )عشر( وكان حقه أن يؤنث أل- 892
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ا إال مبا يستحّق من اجلزاء.اهـ  (897)جيازي أحد 
بيانا  فقال ما خمتصره وبتصرف يسري: واعلم أن تارك السيئة الذي ال  -رمحه هللا-ابن كثريوزاد -

ها هلل تعاىل، فهذا تكتب له حسنة على كفه عن -َعزَّ وجل-يعملها على ثالثة أقسام: تارة يرتكها هلل 
 وهذا عمل ونِيَّة.

خري ا وال فعل  ال له وال عليه؛ ألنه مل ينو: وتارة يرتكها نسيان ا وُذهوال عنها، فهذا -رمحه هللا -مث قال
  شر ا. وتارة يرتكها عجزا وكسال بعد السعي يف أسباهبا والتلبس مبا يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها،

كما جاء يف احلديث، يف الصحيحني: "إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار". 
(. 898لقاتل، فما بال املقتول؟ قال: "إنه كان حريص ا على قتل صاحبه" )قالوا: يا رسول هللا، هذا ا

 (899)اهـ
 

ا ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشْ   ({121رِِكنَي )}ُقْل إِنَِّن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدين ا ِقَيم 
 (911إعراب مفردات اآلية )

و)النون(  -ناسخ -)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )إّن( حرف مشبه بالفعل 
للوقاية و)الياء( ضمري يف حمّل نصب اسم إن )هدى( فعل ماض مبن على الفتح املقدر على األلف 

ما  ىو)النون( للوقاية و)الياء( ضمري مفعول به )رّب( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة عل
(، )مستقيم( 911قبل الياء و)الياء( ضمري مضاف إليه )إىل صراط( جار وجمرور متعلق ب )هداين( )

(، )قيما( نعت ل )دينا( 912نعت لصراط جمرور )دينا( مفعول به لفعل حمذوف تقديره عّرفن )

                                           
/ 12/274الة ) مؤسسة الرس :الناشر -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -897

14271  ) 
 باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما -5139 أخرجه مسلم برقم/- 898
 ( 3/378طيبة للنشر والتوزيع)الناشر: دار -تفسري القرآن العظيم البن كثري -899
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-911

 (342/ 8دمشق) –
أو « 121»وهداه إىل صراط مستقيم: النحل »الفعل )هدى( متعد إىل املفعول الثاين بوساطة حرف اجلر إىل: - 911

 الفاحتة.« هدنا الصراط املستقيما»مباشرة: 
 جيوز أن يكون بدال من حمّل صراط ألنه املفعول الثاين لفعل هدى.- 912
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( امنصوب )مّلة( بدل من )دينا( منصوب )إبراهيم( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الفتحة )حنيف
 -ناسخ -(، )الواو( عاطفة )ما( حرف نفي )كان( فعل ماض ناقص913حال منصوبة من إبراهيم )

وامسه ضمري مسترت تقديره هو )من املشركني( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب كان، وعالمة اجلر 
 الياء.

 
 روائع البيان والتفسري:

ا ِملََّة إِبـْرَاِهيَم َحِنيف ا وَ  }ُقْل إِنَِّن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ   َما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي {ِدين ا ِقَيم 
قول ويعلن مبا هو ييف بياهنا: يأمر تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم، أن  -رمحه هللا -قال السعدي-

لصاحلة، ا عليه من اهلداية إىل الصراط املستقيم: الدين املعتدل املتضمن للعقائد النافعة، واألعمال
 واألمر بكل حسن، والنهي عن كل قبيح، الذي عليه األنبياء واملرسلون، خصوصا إمام احلنفاء، ووالد

من بعث من بعد موته من األنبياء، خليل الرمحن إبراهيم عليه الصالة والسالم، وهو الدين احلنيف 
 (914) ارى واملشركني.اهـاملائل عن كل دين غري مستقيم، من أديان أهل االحنراف، كاليهود والنص

ِنيف ا َوَما  يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري قوله: } ِملََّة إِبـْرَاِهيَم حَ  -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-
[، 131َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { كقوله } َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِبـْرَاِهيَم ِإال َمْن َسِفَه نـَْفَسُه { ]البقرة: 

َة أَبِيُكْم َجاِهُدوا يف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج ِملَّ وقوله } وَ 
 [، 78إِبـْرَاِهيَم { ]احلج: 

ا ألنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإىَل ر  وقوله: } ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم َكاَن أُمَّة  قَانِت ا َّلِلَِّ َحِنيف ا وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َشاكِ 
َنا إِ  نـَْيا َحَسَنة  َوإِنَُّه يف اآلِخرَِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي. مُثَّ أَْوَحيـْ َناُه يف الدُّ لَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم. َوآتـَيـْ

 :-رمحه هللا -[ مث أضاف123_  121حل: إِبـْرَاِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي { ]الن
يها؛ أُِمَر باتباع ملة إبراهيم احلنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه ف -عليه السالم-وليس يلزم من كونه 

ألنه، عليه السالم قام هبا قيام ا عظيم ا، وأكملت له إكماال تام ا مل يسبقه أحد إىل هذا الكمال؛ 
ولد آدم على اإلطالق، وصاحب املقام احملمود الذي يرهب إليه اخللق  وهلذا كان خامت األنبياء، وسيد

 (915)حىت إبراهيم اخلليل، عليه السالم.اهـ
                                           

 صح كونه حاال من إبراهيم ألن املضاف جزء من املضاف إليه.- 913
 (  1/282رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -914
 ( 381/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -915
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 ({122}ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي )
 (912إعراب مفردات اآلية )

منصوب وعالمة النصب الفتحة املقدرة على ما قبل (، )صالة( اسم إن 917)قل إن( مثل األوىل ) 
الياء و)الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )نسكي، حمياي، ممايت( أمساء 
مضافة معطوفة على صاليت منصوبة مثله، و)الياء( فيها مضاف إليه )هلل( جار وجمرور متعلق مبحذوف 

 جمرور أو نعت له )العاملني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء. خرب إّن )رب( بدل من لفظ اجلاللة
 

 روائع البيان والتفسري:
 }ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي {

سلم:}قل{، و  يف بياهنا: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
يا حممد، هلؤالء العادلني برهبم األوثان واألصنام، الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من 
عبادة اآلهلة واألوثان }إن صاليت ونسكي{، يقول: وذحبي }وحمياي{، يقول: وحيايت }وممايت{ 

ها املشركون، كتم به، أييقول: ووفايت }هلل رب العاملني{، يعن: أن ذلك كله له خالص ا دون ما أشر 
 (918)من األوثان.اهـ

 
  

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-912

 ( 8/347دمشق) –
 (.121يف اآلية السابقة )- 917
/ 12/283الة )مؤسسة الرس :الناشر -جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب  -918

14295  ) 
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 ({123}اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنَي )
 (919إعراب مفردات اآلية )

 )ال( نافية للجنس )شريك( اسم ال مبن على الفتح يف حمّل نصب )الالم( حرف جر و)اهلاء(
 جر )الواو( استئنافية )الباء( حرف جر )ذا( اسم إشارة مبن يف حملّ ضمري يف حمّل جر متعّلق خبرب ال 

متعلق ب )أمرت(، و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )أمرت( فعل ماض مبن للمجهول... 
و)التاء( ضمري نائب الفاعل )الواو( عاطفة )أنا( ضمري منفصل مبن يف حمّل رفع مبتدأ )أول( خرب 

 يه جمرور وعالمة اجلر الياء.مرفوع )املسلمني( مضاف إل
 

 روائع البيان والتفسري:
 }اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنَي {

يف تفسريه: } ال َشرِيَك لَُه { يف العبادة، كما أنه ليس له شريك يف  -رمحه هللا -قال السعدي-
امللك والتدبري، وليس هذا اإلخالص هلل ابتداعا من، وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل } ِبَذِلَك أُِمْرُت 

 (911) ْسِلِمنَي { من هذه األمة.اهـأخرج من التبعة إال بامتثاله } َوأَنَا أَوَُّل اْلمُ { أمرا حتما، ال 
 

َها َواَل َتزُِر وَ  َر اَّللَِّ أَْبِغي رَبًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ ازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى }ُقْل أََغيـْ
 ({124َتِلُفوَن )مُثَّ ِإىَل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيُـَنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه ختَْ 

 (911إعراب مفردات اآلية )
(، )اَّلّل( 912)قل( فعل أمر والفاعل أنت )اهلمزة( لالستفهام اإلنكاري )غري( مفعول به مقدم ) 

لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )أبغي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء والفاعل 

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-919

 (342 /8دمشق) –
  1/282رسالة) مؤسسة ال :الناشر -ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن  -911

) 
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-911

 ( 8/351دمشق) –
 إذا أعرب )ربّا( مفعوال به. -نعت تقدم على املنعوت -أو حال من )ربّا( - 912
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(، )الواو( حالية )هو( ضمري منفصل مبن يف حمّل 913منصوب )ضمري مسترت تقديره أنا )ربّا( َتييز 
رفع مبتدأ )رّب( خرب مرفوع )كل( مضاف إليه جمرور )شيء( مضاف إليه جمرور )الواو( استئنافية 

(، )ال( حرف نفي )تكسب( مضارع مرفوع )كل( فاعل مرفوع )نفس( مضاف إليه جمرور 914)
يف حمّل جر متعلق مبحذوف حال من املفعول )إال( حرف للحصر )على( حرف جر و)ها( ضمري 

احملذوف أي: ال تكسب كل نفس ذنبا إال مردودا عليها باملضمرة والعقاب... أو مكتوبا عليها 
)الواو( عاطفة )ال تزر وازرة( مثل ال تكسب كل نفس )وزر( مفعول به منصوب )أخرى( مضاف 

على حذف موصوف أي وزر نفس أخرى  إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة على األلف وهو
)مث( حرف عطف )إىل رب( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم و)كم( ضمري مضاف إليه 
 )مرجع( مبتدأ مؤخر مرفوع و)كم( مثل السابق

)الفاء( عاطفة )ينّبئ( مثل تكسب، والفاعل هو و)كم( ضمري مفعول به )الباء( حرف جر )ما( 
متعلق ب )ينّبئكم( )كنتم( فعل ماض ناقص ناسخ... )ومت( اسم   اسم موصول مبن يف حمّل جر

كان )يف( حرف جر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جر متعلق ب )ختتلفون( وهو مضارع مرفوع.. و)الواو( 
 فاعل.

 
 روائع البيان والتفسري:

َر اَّللَِّ أَْبِغي رَبًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء{  }ُقْل أََغيـْ
ص ما نصه: يقول تعاىل: } ُقْل { يا حممد هلؤالء املشركني باهلل يف إخال -رمحه هللا –قال ابن كثري -

َر اَّللَِّ أَْبِغي رَبًّا { أي: أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يـَرُّبِن  العبادة له والتوكل عليه: } أََغيـْ
ويدبر أمري، أي: ال أتوكل إال عليه، وال أنيب إال إليه؛ ألنه رب كل شيء ومليكه،  ويكلؤينوحيفظن 

 وله اخللق واألمر.
هذه اآلية فيها األمر بإخالص التوكل، كما تضمنت اآلية اليت قبلها إخالص العبادة له ال شريك له. 

ا لعباده يَّاَك نـَْعُبُد َوإِيَّاَك أن يقولوا: } إِ  وهذا املعىن يقرن باآلخر كثري ا يف القرآن كما قال تعاىل مرشد 
[، وقوله } ُقْل ُهَو الرَّمْحَُن آَمنَّا 123[، وقوله } فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه { ]هود: 5َنْسَتِعنُي { ]الفاحتة: 

ْذهُ  [، وقوله } َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ال إَِلهَ 29بِِه َوَعَلْيِه تـَوَكَّْلَنا { ]امللك:   وَِكيال { ِإال ُهَو فَاختَِّ

                                           
 ويل مشتق أي معبودا.أو حال منصوبة بتأ - 913
 أو عاطفة.- 914
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 (915[، وأشباه ذلك من اآليات.اهـ)9 ]املزمل:
 

َها َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى مُثَّ ِإىَل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيُـنَ  ُئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه بِّ }َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ
 خَتَْتِلُفوَن {

َها { -رمحه هللا -سعديقال ال-   يف تفسريها: } َوال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس { من خري وشر } ِإال َعَليـْ
َها {.  كما قال تعاىل: } َمْن َعِمَل َصاحلِ ا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ

الل غريه ووزره، ض} َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى { بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب يف 
 فإن عليه وزر التسبب من غري أن ينقص من وزر املباشر شيء.

شر، وجيازيكم } مُثَّ ِإىَل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم { يوم القيامة } فـَيُـَنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن { من خري و 
 (912على ذلك أوىف اجلزاء.اهـ )

ال: يقول: يف بيان قوله نعايل: }َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى{ فق -رمحه هللا–وزاد أبو جعفر الطربي -
 وال تأمث نفس آمثة بإمث نفس أخرى غريها، ولكنها تأمث بإمثها، وعليه تعاقب، دون إمث أخرى غريها.

قول: قل ي وإمنا يعن بذلك املشركني الذين أمَر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يقول هذا القول هلم.
هلم: إنا لسنا مأخوذين بآثامكم، وعليكم عقوبة إجرامكم، ولنا جزاء أعمالنا. وهذا كما أمره هللا جل 

 (917[.اهـ)2ثناؤه يف موضع آخر أن يقول هلم:} َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن {]سورة الكافرون:
 

  

                                           
 ( 383/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -915
 ( 1/282رسالة)مؤسسة ال :الناشر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -912
/ 12/282الة ) مؤسسة الرس :الناشر -،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -917

14312  ) 
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ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم ِإنَّ رَبََّك ُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيبْـ }َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بـَْعضَ 
 ({125َسرِيُع اْلِعَقاِب َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم )

 (918إعراب مفردات اآلية )
(، )الذي( اسم موصول مبن يف حمّل رفع خرب )جعل( 919)الواو( استئنافية )هو( مثل السابق)

مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )خالئف( مفعول به ثان فعل ماض و)كم( ضمري 
منصوب )األرض( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )رفع( مثل جعل )بعض( مفعول به منصوب 
و)كم( ضمري مضاف إليه )فوق( ظرف مكان منصوب متعلق ب )رفع(، )بعض( مضاف إليه 

( )الالم( للتعليل 921النصب الكسرة )جمرور )درجات( بدل من الظرف فوق منصوب وعالمة 
)يبلو( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم و)كم( ضمري مفعول به، والفاعل هو أي هللا. 

واملصدر املؤول )أن يبلوكم( يف حمّل جر بالالم متعلق ب )رفع(. )يف( حرف جر )ما( اسم موصول 
املقدر على  ماض مبن على الفتح مبن يف حمّل جر متعلق ب )يبلوكم( والعائد حمذوف )آتى( فعل

رب( ) -ناسخ -األلف و)كم( ضمري مفعول به، والفاعل هو أي هللا )إن( حرف مشبه بالفعل
اسم إن منصوب و)الكاف( ضمري مضاف إليه )سريع( خرب إن مرفوع )العقاب( مضاف إليه 

 جمرور )الواو( عاطفة )إن( مثل األول و)اهلاء( ضمري يف حملّ 
 لالم( هي املزحلقة تفيد التوكيد )غفور( خرب إن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.نصب اسم إن )ا

 
 روائع البيان والتفسري:

ُلوَُكْم يف َما آتَ  اُكْم ِإنَّ }َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيبـْ
 نَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم {رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوإِ 

 رمحه هللا يف بياهنا إمجاال  ما خمتصره: يقول تعاىل: } َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئفَ  -قال ابن كثري-

                                           
دار الرشيد مؤسسة اإلميان  :هـ( نشر1372 :انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف-918

 (352/ 8دمشق) –
 (.124يف اآلية السابقة ) - 919
مصدر يف موضع احلال ... أو هو مفعول مطلق نائب عن  جيوز أن يكون حاال أي ذوي درجات ... أو هو - 921

انظر مزيدا أي رفع بعضكم رفعات أي درجات ... و  -بفتح الراء -املصدر ألنه مالقيه يف املعىن فالدرجة مبعىن الرفعة
 ( من هذه السورة.83( من سورة البقرة أول اجلزء الثالث ... وانظر كذلك اآلية )253من التوجيهات يف اآلية )
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األْرِض { أي: جعلكم تعمرون األرض جيال بعد جيل، وقـَْرنا بعد قرن، وَخَلفا بعد َسَلف. قاله ابن 
[، وكقوله 21كما قال: } َوَلْو َنَشاءُ جلَََعْلَنا ِمْنُكْم َمالِئَكة  يف األْرِض خَيُْلُفوَن { ]الزخرف: زيد وغريه،  

[، وقوله } ِإيّنِ َجاِعٌل يف األْرِض َخِليَفة  { ]البقرة: 22تعاىل: } َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاءَ األْرِض { ]النمل: 
 تـَْعَمُلوَن { ِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف األْرِض فـَيَـْنظَُر َكْيفَ [، وقوله } َعَسى رَبُُّكْم َأْن يـُهْ 31

 [ 129]األعراف: 
وقوله: } َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت { أي: فاوت بينكم يف األرزاق واألخالق، واحملاسن 

نَـُهمْ واملساوي، واملناظر واألشكال واأللوان، وله احلكمة يف ذلك، كقو  َمِعيَشتَـُهْم  له: } حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
نـَْيا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعض ا ُسْخرِيًّا { [، 32]الزخرف:  يف احْلََياِة الدُّ

َدَرَجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضيال {  َأْكبَـرُ  وقوله تعاىل: } اْنظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوَلآلِخرَةُ 
 [.21]اإلسراء: 

ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم { أي ليختربكم يف الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليخترب الغن  وقوله: } لَِيبـْ
 يف غناه ويسأله عن شكره، والفقري يف فقره ويسأله عن صربه.

وقد روى مسلم يف صحيحه، من حديث أيب َنْضرة، عن أيب سعيد اخلدري، رضي هللا عنه، قال: 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"إن الدنيا ُحْلَوة َخِضرَة وإن هللا ُمْسَتْخِلفكم فيها لينظر كيف 

 (.921" )ءتعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بن إسرائيل كانت يف النسا
ممن  وقوله: } ِإنَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم { ترهيب وترغيب، أن حسابه وعقابه سريع
 عصاه وخالف رسله } َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم { ملن وااله واتبع رسله فيما جاءوا به من خري وطلب.

 قال:فائدة جليلة من اآلية ف-رمحه هللا -مث أضاف
ا وكثريا ما يقرن تعاىل يف القرآن بني هاتني الصفتني، كما قال ]تعاىل: قوله: } نـَبِّْئ ِعَباِدي َأيّنِ أَنَ 

[، وقوله: } َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفرٍَة 51، 49اْلَغُفوُر الرَِّحيُم * َوأَنَّ َعَذايب ُهَو اْلَعَذاُب األلِيُم { ]احلجر: 
[ وغري ذلك من اآليات املشتملة على 2ِمِهْم َوِإنَّ رَبََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب { ]الرعد: لِلنَّاِس َعَلى ظُلْ 

ه الرتغيب والرتهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة اجلنة والرتغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إلي
 حَبَسِبه. َجَعَلنا هللا ا ليَـْنَجع يف ُكلَّ بالرهبة وذكر النار وأنكاهلا وعذاهبا والقيامة وأهواهلا، وتارة هبذا وهبذ

ممن أطاعه فيما أمر، وترك ما عنه هنى وَزَجر، وصدقه فيما أخرب، إنه قريب جميب مسيع الدعاء، جواد  

                                           
 باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء -4925 أخرجه مسلم برقم/ - 921
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 (922)كرمي وهاب.اهـ
 
 

 أحكام وفوائد سورة األنعام
ملة علي كثري أهنا مشتسورة األنعام من السور ذات الشأن الكبري فهي تفند شبهة املعارضني هلا، كما 

من األحكام والفوائد العظيمة اجلمة، ونبينها حتت عناوين رئيسية وشاملة للتسهيل علي القاري الكرمي 
 يف بياهنا وهللا املستعان.

 ما جاء عن اخللق واملوت واملالئكة
وَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم ُلَماِت َوالنُّ قال تعايل }احلَْْمُد َّللَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُّ 

 ({1يـَْعِدُلوَن )
واألرض  قال ما خمتصره: بني أنه خلق السموات-رمحه هللا-من فوائد اآلية الكرمية ما ذكره ابن تيمية-

ات و وأنه خلق الظلمات والنور؛ ألن اجلعل هو التصيري. يقال: جعل كذا إذا صريه فذكر أنه خلق السم
واألرض وأنه جعل الظلمات والنور ألن الظلمات والنور جمعولة من الشمس والقمر: املخلوقة يف 
السموات؛ وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغريه. 

مة يف الليل لظل" فالنور " هو شعاع الشمس وضوءها الذي ينشره هللا يف اهلواء وعلى األرض. وأما " ا
" فقد قيل: هي كذلك وقيل هي أمر وجودي فهذا الليل وهذا النهار اللذان خيتلفان علينا اللذان يوجل 
هللا أحدمها يف اآلخر فيوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وخيلف أحدمها اآلخر يتعاقبان كما 

 ل والنهار آليات ألويل األلباب { وقالقال تعاىل: } إن يف خلق السماوات واألرض واختالف اللي
تعاىل: } ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار {. بني سبحانه أنه جعل لكل 
شيء قدرا واحدا ال يتعداه. فالشمس ال ينبغي هلا أن تدرك القمر وتلحقه بل هلا جمرى قدره هللا هلا 

ظلمون { } م ىل: } وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هموللقمر جمرى قدره هللا له كما قال تعا
والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم { } والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون 
القدمي { مث قال: } ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار { أي ال يفوته ويتقدم 

نهما برزخ؛ بل هو متصل به ال هذا ينفصل عن هذا وال هذا ينفصل عن هذا }  أمامه حىت يكون بي

                                           
 ( 385/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -922
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 (923) كل يف فلك يسبحون {. اهـ
َعُثُكْم ِفيِه لِ  يُـْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّى قال تعايل }َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـََّهاِر مُثَّ يـَبـْ

 ({21ْرِجُعُكْم مُثَّ يـَُنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن )مُثَّ إِلَْيِه مَ 
قلت: هذه اآلية تدل داللة واضحة علي املوت والوفاة والبعث واحلساب وأن هللا تعايل خلق اإلنسان 

اَل َيْسَتْأِخُروَن  َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجلٌ فَِإَذا َجاءَ َأَجُلُهمْ  ألجل مسمي عنده ال يتعداه قيد أمنلة كما قال تعايل }
 األعراف-{ (34َساَعة  َواَل َيْستَـْقِدُموَن )

يف بيان -هللا رمحه-ولقد وضح علمائنا الفوائد اجلليلة منها نذكر هنا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 املقصود بالوفاة قبل املوت والبعث بعده ما نصه:

فهذا توف هلا بالنوم إىل أجل املوت الذي ترجع فيه إىل هللا وإخبار أن املالئكة تتوفاها باملوت مث  -
يردون إىل هللا والبدن وما يقوم به من األعراض ال يرد إمنا يرد الروح. وهو مثل قوله يف يونس: } وردوا 

} ارجعي  يتها النفس املطمئنة {إىل هللا { وقال تعاىل: } إن إىل ربك الرجعى { وقال تعاىل: } يا أ
إىل ربك راضية مرضية { } فادخلي يف عبادي { } وادخلي جنيت { وقال تعاىل. } قل يتوفاكم 
ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون { وتويف امللك إمنا يكون ملا هو موجود قائم بنفسه؛ 

كما تعدم حركته   لبدن ال تتوىف بل تزول وتعدموإال فالعرض القائم بغريه ال يتوىف فاحلياة القائمة با
وإدراكه. وقال تعاىل يف املؤمنني } حىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون { } لعلي أعمل 
صاحلا فيما تركت كال إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون { فقوله: } ارجعون { 

الواقعة: } فلوال إن كنتم غري مدينني { } ترجعوهنا إن  طلب لرجع النفس إىل البدن كما قال يف 
كنتم صادقني { وهو يبني أن النفس موجودة تفارق البدن باملوت قال تعاىل: } إهنا كلمة هو قائلها 

 (924)اهـ ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون {. آخره.
 

  

                                           
 الناشر دار الوفاء -(   2/598) -انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- 923
 الناشر دار الوفاء -(   229/ 4)-انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- 924
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دَُكُم اْلَمْوُت تـََوفَـّْتُه ُرُسلَُنا ُكْم َحَفظَة  َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأحَ قال تعايل} َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَليْ 
 ({21َوُهْم اَل يـَُفّرِطُوَن )

يف هذه اآلية فوائد عظيمة تبني جبالء بعض وظائف مالئكة ورسل هللا تعايل وال يغيب عن أويل -
لقد ملسلم، إال باإلميان بوجودهم و األلباب أن اإلميان باملالئكة أحد أصول اإلميان وال يكتمل إميان ا

وصفهم هللا يف كتابه بأكمل الصفات وأهنم ال يستكربون عن عبادته، ، وال يعصونه ويفعلون ما 
[. ومن مث نبني 2يؤمرون كما قال تعايل } ال يـَْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن { ]التحرمي:

 خرب تعايل يف هذه اآلية علي النحو التايل:هنا بعض وظائفهم كما أ
  قوله تعايل} َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظة  {-
ان من يف تفسريه ما خمتصره: هؤالء احلفظة يكتبون ما يقوم به اإلنس -رمحه هللا -ذكر ابن عثيمني–

وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا  كأقوال اللسان، وأعمال اجلوارح، أو باطنا  حىت ما يف قول، 
القلب مما يعتقده اإلنسان فإنه يكتب عليه لقوله تعاىل: }ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به 

ما يلفظ من  .نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى املتلقيان عن اليمن وعن الشمال قعيد
[. هذا احلافظ حيفظ عمل بن آدم، وهناك حفظة آخرون 18ـ  12قول إال لديه رقيب عتيد{ ]ق 

 [.اهـ11معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا{ ]الرعد: ذكرهم هللا يف قوله: }له 
(925) 
 
 ُرُسلَُنا َوُهْم اَل يـَُفّرِطُوَن {قوله تعايل} َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفَـّْتُه -
لة فقال: فإن يف الفتاوي بيان حلقيقة رسل هللا تعايل ووظيفتها بفوائد جلي-رمحه هللا –قال ابن تيمية -

اسم املالئكة وامللك يتضمن أهنم رسل هللا كما قال تعاىل: } جاعل املالئكة رسال { وكما قال: } 
ال  يف تنفيذ أمره الكوين الذي يدبر به السموات واألرض كما قواملرسالت عرفا { فاملالئكة رسل هللا

تعاىل: } حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون { وكما قال: } بلى ورسلنا لديهم 
الدين الذي تنزل به املالئكة فإنه قال: } ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يكتبون { وأمره 
{ وقال تعاىل: } وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل يشاء من عباده 

رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم { وقال تعاىل: } هللا يصطفي من املالئكة رسال ومن 
إال  النار الناس {. ومالئكة هللا ال حيصي عددهم إال هللا كما قال تعاىل: } وما جعلنا أصحاب
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ة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إميانا مالئك
وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا أراد هللا هبذا 

 (922) ـمثال كذلك يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إال هو.اه
 

  ما جاء عن التوحيد والشرك
الشرك باهلل تعايل الذنب العظيم الذي ال يغفره هللا لصاحبه أن مات عليه وتوحيد هللا تعايل وعبادته 
هو دعوة مجيع الرسل واألنبياء لقومهم والغاية من خلق اإلنسان ووجوده يف دار الدنيا ويف سورة 

ضها ونبذ الشرك وفيها من الفوائد واالحكام الكثري نبني بعاألنعام آيات بينات تدعوا إىل التوحيد 
 هنا وهللا املستعان.

ُذ َولِيًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم ُقْل ِإيّنِ  َر اَّللَِّ َأختَِّ  أُِمْرُت أَْن قال تعايل}ُقْل أََغيـْ
 ({14وَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )َأُكوَن أَوََّل َمْن َأْسَلَم َواَل َتكُ 

 قلت: ويف هذه اآلية ثالث مواضع فيها فوائد جليلة نبينها فيما يلي:
ُذ َولِيًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم {- َر اَّللَِّ َأختَِّ  قوله تعايل} ُقْل أََغيـْ
بات الكتاب والسنة واإلمجاع وبالعلوم العقلية الضرورية: إث: وقد علم ب-رمحه هللا -قال ابن تيمية-

غري هللا تعاىل وأن كل ما سواه من املخلوقات فإنه غري هللا تعاىل ليس هو هللا وال صفة من صفات 
عاىل: } قل قال ت -ولو مل يكن هناك غري ملا صح اإلنكار  -هللا. وهلذا أنكر هللا على من عبد غريه 

ين أعبد أيها اجلاهلون { وقال تعاىل: } قل أغري هللا أختذ وليا فاطر السماوات واألرض أفغري هللا تأمرو 
{ وقال تعاىل: } هل من خالق غري هللا يرزقكم من السماء واألرض { وقال تعاىل: } أفغري هللا 

 أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال {.
د؛ ألهنا ال تكون إال من غري لغري وغري ما مث ووجدت وكذلك قول القائل: وجدت احملبة غري املقصو 

التوحيد غري املقصود؛ ألن التوحيد ما يكون إال من عبد لرب ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا وال 
 (927اهـ )معبودا: هو كالم فيه من الكفر واإلحلاد والتناقض ما ال خيفى.

ه وتعاىل له فهو سبحان :-رمحه هللا -قالوأضاف ابن عثيمني مبينا  فائدة جليلة أخري من اآلية  -
الغىن واجلود والكرم، وهو غن عما سواه. إذا! لو سألنا: ما احلكمة من خلق اجلن واإلنس؟ العبادة، 
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يعن: ما خلقوا ألجل أن يعمروا األرض، وال ألجل أن يأكلوا، وال ألجل أن يشربوا، وال ألن يتمتعوا  
عبادة هللا، وخلق هلم ما يف األرض، حنن خملوقون للعبادة وما يف كما تتمتع األنعام، وإمنا خلقوا ل

[ والعجب أن قومنا اآلن 29األرض خملوق لنا: هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا ]البقرة:
اشتغلوا فيما خلق هلم عما خلقوا له، ما الذي خلق هلم؟ ما يف األرض، عما خلقوا له وهو العبادة، 

 (928)غلوا بشيء خلق هلم عن شيء خلقوا من أجله.اهـوهذا من السفه أن يشت
 وقوله تعايل } ُقْل ِإيّنِ أُِمْرُت َأْن َأُكوَن أَوََّل َمْن َأْسَلَم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي {-
يه وسلم فهو صلى هللا عل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن فوائد ومدلول هذه اجلزئية من اآلية:-

 ان عظيمان. " أحدمها " إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن هللا وهذا خمتص به. و " الثاينبه أمر يتعلق 
" تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند هللا حق جيب اتباعه وهذا جيب عليه وعلى كل أحد 

إما و  فإنه قد يوجد فيمن يرسله املخلوق من يصدق يف رسالته؛ لكنه ال يتبعها؛ إما لطعنه يف املرسل
لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل حبق فامللوك كثريا ما يرسلون رسوال بكتب وغريها يبلغ الرسل رسالتهم 
فيصدقون هبا. مث قد يكون الرسول أكثر خمالفة ملرسله من غريه من املرسل إليهم وهلذا ظن طائفة 

يمن قبل إن هذا قد يقال فمنهم القاضي أبو بكر أن جمرد كونه رسوال هلل ال يستلزم املدح. مث قال: 
الرسالة وبلغها وفيمن مل يقبل لكن هذا غلط فإن هللا ال يرسل رسوال إال وقد اصطفاه فيبلغ رساالت 

هم أطوع اخللق هلل وأعظم إميانا مبا بعثوا به خبالف املخلوق فإنه يرسل من يكذب  ربه. ورسل هللا
 (929) .اهـزه عن ذلك.عليه ومن يعصيه ومن ال يعتقد وجوب طاعته واخلالق من
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تَِّبُع ِإالَّ أَ  قال تعايل }ُقْل اَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اَّللَِّ َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإنْ 
 ({51َما يُوَحى ِإيَلَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي أََفاَل تـَتَـَفكَُّروَن )

هذه اآلية الكرمية فيها فوائد نفيسة بينها علمائنا وجدير بنا أن نبني بعضها هنا ليدرك املسلمني عظمة 
 دينهم وشريعتهم اليت مجعت بني الدين والدنيا ونبينها فيما يلي:

 يُوَحى ِإيَلَّ { اقوله تعايل } َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَقُوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ مَ -
 يقول ال أدعي علم الغيب إن أتبع إال ما يوحى إيل وما: -رمحه هللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-

أنا إال نذير مبني أنذركم مبا أمرين هللا أن أنذركم به ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب 
ق وحده هلل وطاعته وَتييز ما يستحقه اخلال وال أقول إين ملك وهذا من كمال صدقه وعدله وعبوديته

مما يستحقه العبد فإن العلم بعواقب األمور على وجه التفصيل مما استأثر هللا بعلمه فال يعلمه ملك 
مقرب وال نيب مرسل وليس من شرط الرسول أن يعلم كل ما يكون وقوله تعاىل}وما أدري ما يفعل 

 (931ه وهبم وهذا ال يعلمه إال هللا.اهـ)يب وال بكم{ نفي لعلمه جبميع ما يفعل ب
وذكر رمحه هللا فائدة أخري من اآلية ومدلوهلا الشرعي فقال: وخيار هذه األمة هم الصحابة فلم -

يكن يف األمة أعظم اجتماعا على اهلدى ودين احلق وال أبعد عن التفرق واالختالف منهم وكل ما 
س يوجد يف غريهم من األمة كان قليال من كثري وإذا قييذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إىل ما 

ما يوجد يف األمة إىل ما يوجد يف سائر األمم كان قليال من كثري وإمنا يغلط من يغلط أنه ينظر إىل 
السواد القليل يف الثوب األبيض وال ينظر إىل الثوب األسود الذي فيه بياض وهذا من اجلهل والظلم 

 فيظهر الفضل والرجحان بل يوزن هؤالء بنظرائهم
وأما ما يقرتحه كل أحد يف نفسه مما مل خيلق فهذا ال اعتبار به فهذا يقرتح معصوما يف األئمة وهذا 
يقرتح ما هو كاملعصوم وإن مل يسمه معصوما فيقرتح يف العامل والشيخ واألمري وامللك وحنو ذلك مع  

قد خفى  من اخلري يقرتح مع ذلك أن ال يكون كثرة علمه ودينه وحماسنه وكثرة ما فعل هللا على يديه
عليه شيء وال خيطىء يف مسألة وأن خيرج عن حد البشرية فال يغضب بل كثري من هؤالء يقرتح فيهم 

 ماال يقرتح يف األنبياء
وقد أمر هللا تعاىل نوحا وحممدا أن يقوال }ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب وال أقول 

 .31سورة هود إين ملك{ 

                                           
 (3/83اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح )انظر  - 931
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فرييد اجلهال من املتبوع أن يكون عاملا بكل ما يسئل عنه قادرا على كل ما يطلب منه غنيا عن 
احلاجات البشرية كاملالئكة وهذا االقرتاح من والة األمر كاقرتاح اخلوارج يف عموم األمة أن ال يكون 

 (931ألحدهم ذنب ومن كان له ذنب كان عندهم كافرا خملدا يف النار.اهـ)
 
 قوله تعايل } ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي أََفاَل تـَتَـَفكَُّروَن {-
فائدة جليلة من هذه اجلزئية من اآلية وما يف معناها عن اخلطأ الفادح  -رمحه هللا–ذكر ابن عثيمني-

والعجب  ره:ل ما خمتصملن يقول أن اإلسالم دين املساواة مع أن اآلية وما يف معناها تنفي املساواة فقا
أننا نسمع من يدندن كثريا  فيقول: إن دين اإلسالم دين املساواة، وهذا غلط على دين اإلسالم، 
فدين اإلسالم ليس دين املساواة، ولكنه دين العدل، والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولذلك 

اأَلْعَمى َواْلَبِصرُي{  ىل: }ُقْل َهْل َيْسَتِويجتد أكثر ما يف القرآن نفي املساواة، وليس إثباهتا؛ كقوله تعا
[، وقوله: }الَ 9[، وكقوله: }َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن{ ]الزمر: 12]الرعد: 

 [ وهلم جرا.11َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل{ ]احلديد: 
 بأن اإلسالم دين املساواة يف احلقيقة قد ينبن عليه مبدأ خطري، وهو: فالقول

 أوال : تسوية الذكور مع اإلناث وأن تفضيل الذكور على اإلناث يعترب خمالفا  لدين اإلسالم.
ثانيا : االشرتاكية، بتسوية الناس يف الرزق، حبيث نأخذ من مال الغن ونعطيه الفقري؛ ألن الدين دين 

، ولو قالوا: الدين دين املواساة لكان صحيحا ؛ وهلذا تشرع التعازي يف املصائب، وما أشبه املساواة
 (932ذلك.اهـ)

 
ُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ قال تعايل }َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسقُ 

 ( {59َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَاِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي )يـَْعَلُمَها 
ل من أصول هذه اآلية أص يف أحكامه هلذه اآلية ما خمتصره وبتصرف:–رمحه هللا -ذكر ابن عريب-

 عقائد املسلمني، وركن من قواعد الدين، معظمها يتفسر هبا.
و قوله تعاىل: } مفاتح الغيب { واحدها مفتح ومفتاح، ومجعه مفاتح ومفاتيح، وه-رمحه هللا -مث قال

                                           
931 - 
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يف اللغة عبارة عن كل معىن حيل غلقا، حمسوسا كان كالقفل على البيت، أو معقوال كالنظر، واخلرب 
 يفتح قفل اجلهل عن العلم والغيب.

ق ال يدرك فقال: عبارة عن متعلبعد كالم زيادة بيان عن معن مفاتيح الغيب  -رمحه هللا-وأضاف 
حسا أو عقال، وكما ال يدرك البصر ما وراء اجلدار أو ما يف البيت املقفل، كذلك ال تدرك البصرية 
ما وراء احملسوسات اخلمس، واحملسوسات منحصرة الطرق باحنصار احلواس واملعقوالت ال تنحصر 

 .طرقها إال من جهة قسمني: أحدمها: ما يدرك ببديهة النظر
 الثاين: ما يتحصل من سبيل النظر.

أما إنه له أمهات مخس وقعت اإلشارة إليها وجاءت العبارة عنها بقوله تعاىل } إن هللا عنده علم 
بأي  نفس الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري

 أرض َتوت إن هللا عليم خبري {.
: عد تفصيله وشرحه هلذه األمهات اخلمس اليت ال يعلمها إال هللا فقال يف أحكامهب -رمحه هللا-مث ذكر

مقامات الغيب اخلمسة اليت ال يعلمها إال هللا ال أمارة عليها، وال عالمة عليها، إال ما أخرب به 
نه إالصادق اجملتىب الطالع الغيب من أمارات الساعة، واألربعة سواها ال أمارة عليها؛ فكل من قال: 

 ينزل الغيث غدا فهو كافر، أخرب عنه بأمارات ادعاها، أو بقول مطلق.
ومن قال: إنه يعلم ما يف الرحم فهو كافر؛ فأما األمارة على هذا فتختلف؛ فمنها كفر، ومنها جتربة، 
والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا كان الثدي األمين مسود احللمة فهو ذكر، وإن كان ذلك يف 

يسر فهو أنثى؛ وإن كانت املرأة جتد اجلنب األمين أثقل فهو ذكر، وإن وجدت اجلنب األشأم الثدي األ
 أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة ال واجبا يف اخللقة مل نكفره، ومل نفسقه.

فأما من ادعى علم الكسب يف مستقبل العمر فهو كافر، أو أخرب عن الكوائن اجلملية أو املفصلة 
 ل أن يكون، فال ريبة يف كفره أيضا.فيما يكون قب

فأما من أخرب عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ويسجن وال يكفر، أما عدم 
تكفريه فألن مجاعة قالوا: إنه أمر يدرك باحلساب، وتقدير املنازل، حسبما أخرب هللا سبحانه يف قوله 

 وإخبارهم عنه، وصدقهم فيه، توقفت علماؤناجل وعال: } والقمر قدرناه منازل { فلحساهبم له، 
 عن احلكم بتكفريهم.

وأما أدهبم فألهنم يدخلون الشك على العامة يف تعليق العلم بالغيب املستأنف وال يدرون قدر الفرق 
حىت يسروا ذلك إذا  فأدبوا ،بني هذا وغريه، فتشوش عقائدهم يف الدين، وتتزلزل قواعدهم يف اليقني
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 (933)اهـوا به.عرفوه وال يعلن
 

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاب ا ِمْن فـَْوِقُكْم أَْو ِمْن حَتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو يَـ  ْلِبَسُكْم قال تعايل }ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
 {(25ِشيَـع ا َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْليَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن )

ريد من وعدم عجزه عن فعل ما ي-عز وجل–هذه اآلية الكرمية من سورة األنعام تبدأ ببيان قدرة هللا 
خري أو شر يصيب به من يشاء ونبني هنا فوائد مجة عن قدرة هللا تعايل بأقوال علمائنا الثقات ملا يف 

–أفعاله  وصفاته و ذلك من بيان العقيدة الصحيحة عند أهل السنة واجلماعة فيما خيص أمساء هللا
 اليت ينبغي أن حييط هبا كل مسلم علما  وفقها  وهللا املستعان وعليه التكالن.-جل يف عاله

  :-رمحه هللا-قال ابن عثيمني-
و "القدرة" صفة تقوم بالقادر حبيث يفعل الفعل بال عجز؛ و"القوة" صفة تقوم بالقوي حبيث يفعل 

موات العجز؛ لقوله تعاىل: }وما كان هللا ليعجزه من شيء يف السالفعل بال ضعف؛ إذا  املقابل للقدرة: 
[؛ واملقابل للقوة: الضعف، قال تعاىل: }هللا الذي 44وال يف األرض إنه كان عليما  قديرا { ]فاطر: 

[؛ والفرق الثاين بينهما: أن "القوة" 54خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة{ ]الروم: 
وما ليس له إرادة؛ فيقال: رجل قوي؛ وحديد قوي؛ وأما "القدرة" فال يوصف يوصف هبا من له إرادة، 

 (934هبا إال ذو إرادة؛ فال يقال: حديد قادر..اهـ )
 شرحه يف بيانه لفوائد اآلية وقدرة هللا سواء يف املفاسد أو املصاحل يف-رمحه هللا -وذكر ابن عثيمني -ـ

ن ما نصه: ولكن امليزان يف األصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله املعتزلة، ولك للعقيدة السفارينية
 امليزان لألصلح والصالح هو الواقع الذي يتبني به أن هذا الفعل الذي أجراه هللا عز وجل هو األصلح.

} قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا  من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم ِشَيعا  
(، كل هذه يف ظاهرها مفاسد ومساوئ، العذاب من  25ويذيق بعضكم بأس بعض { ) األنعام 

فوقنا أو من حتت أرجلنا، من فوقنا صاحب من السماء، من حتتنا زالزل براكني، } أو يلبسكم ِشَيعا  
( يعن قتال فيما بينهم، كل هذه يف ظاهرها سيئة ولكن  25يذيق بعضكم بأس بعض { ) األنعام و 

فيها مصلحة عظيمة من أجل أْن نتوب إىل هللا ونرجع إليه حىت نتقي هذه العقوبات على أْن النيب 
ال: ق صلى هللا عليه وسلم: قال يف األول: } أو من حتت أرجلكم {: " أعوذ بوجهك " ويف الثانية

                                           
 (    422/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب-933
 دروس صوتية مفرغة–موقع العالمة العثيمني  :مصدر الكتاب-تفسري العالمة حممد العثيمني  -934
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(، وهلذا َوقـََعْت يف األمة، الثالثة َوقـََعْت يف األمة، أما األول والثاين فلم 935" هذه أهون أو أيسر " )
تقع يف األمة على سبيل العموم، ورمبا يوجد يف أجزاء من األرض زالزل أو ما أشبه ذلك لكنها ليست 

 (932عامة وهللا أعلم.اهـ)
 
بإظهار وجه  "نطالبكم " رد ا عمن يقول مفتاح دار السعادة " يف كتابه-رمحه هللا -وذكر ابن القيم-

ي حكمته أن قدرته سبحانه على الشيء ال تنف " فقال:احلسن يف أصل التكليف واجيابه عقال وشرعا
البالغة من وجوده فإنه تعاىل يقدر على مقدورات َتنع حبكمته كقدرته على قيامه الساعة اآلن وقدرته 

امة النيب صلى هللا عليه وسلم وقدرته على إبقائهم بني ظهور األمة إىل يوم القي على إرسال الرسل بعد
وقدرته على أماتة إبليس وجنوده واراحة العامل منهم وقد ذكر سبحانه يف القرآن قدرته على ما ال 
يفعله حلكمته يف غري موضع كقوله تعاىل }قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو 

حتت أرجلكم{ وقوله تعاىل }وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض وأنا على ذهاب من 
به لقادرون{ وقوله}أحيسب اإلنسان أن لن جنمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه{ أي 

 :-رمحه هللا -جنعلها كخف البعري صفحة واحدة..مث قال
ال ت لكمال حكمته فهي اليت اقتضت عدم وقوعها ففهذه وغريها مقدورات له سبحانه وامنا امتنع

يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعاىل على ما 
ذكرمت ال تقتصي حسنه وموافقته حلكمته وحنن إمنا نتكلم معهم يف الثاين ال يف األول فالكالم يف 

 احلكمه يقتضي احلكمة.
الكالم يف املقدور فتعلق احلكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن انتم إمنا لويتم من  والعناية غري 

إنكار احلكمة فال ميكنكم التفريق بني املتعلقني بل قد اعرتف سلفكم وأئمتكم بأن احلكمة ال خترج 
األصل  اعن صحة تعلقه باملقدور ومطابقته هلا أو تعلق العلم باملعلوم ومطابقته له وملا بنيتم على هذ

                                           
 وَتامه" يقول-رضي هللا عنه-جابر بن عبد هللامن حديث  3125سنن الرتمذي لأللباين برقم/انظر صحيح  - 935

ا نزلت هذه اآلية } قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم { قال النيب صلى هللا مل
عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت ) أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ( قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

 "هاتان أهون أو هاتان أيسر
 311ينية ص/شرح العقيدة السفار انظر  - 932
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مل ميكنكم الفرق بني موجب احلكمة وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق وأجلأمت أنفسكم إىل 
 (937)اصعب مضيق.اهـ

وأضاف ابن تيمية فائدة أخري جليلة وحكم من أحكام اآلية يف حقيقة من زعم من البشر أيا  كان -
اٌ ملا قدره هللا اله وال اختيار له مطلقأنه ال يستطيع فعل عكس ما هو جمبور عليه وال أرادة له علي أفع

 : ومن حكى من أهل الكالم عن أهل السنة-رمحه هللا -فقال -سبحانه وتعايل-بقدرته منذ األزل 
خمطئ  -واجلماعة أهنم يقولون: إن العبد ليس قادرا على غري ما فعل الذي هو خالف املعلوم فإنه 

ا ب فيما نقله عنهم من نفي القدرة اليت اختص هبفيما نقله عنهم من نفي القدرة مطلقا وهو مصي
الفاعل دون التارك وهذا من أصول نزاعهم يف جواز تكليف ما ال يطاق. فإن من يقول االستطاعة 
ال تكون إال مع الفعل فالتارك ال استطاعة له حبال يقول: إن كل من عصى هللا فقد كلفه هللا ما ال 

اد كلفوا ما ال يطيقون. ومن يقول: إن استطاعة الفعل هي يطيقه كما قد يقولون: إن مجيع العب
استطاعة الرتك يقول: إن العباد مل يكلفوا إال مبا هم مستوون يف طاقته وقدرته واستطاعته؛ ال خيتص 
الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة فإطالق القول بأن العبد كلف مبا ال يطيقه كإطالق القول بأنه 

طالق القول بأن وإ -ذ سلب القدرة يف املأمور نظري إثبات اجلرب يف احملظور إ - جمبور على أفعاله
العبد قادر مستطيع على خالف معلوم هللا ومقدوره. وسلف األمة وأئمتها ينكرون هذه اإلطالقات  
كلها ال سيما كل واحد من طريف النفي واإلثبات على باطل وإن كان فيه حق أيضا؛ بل الواجب 

ة احلسنة وهي املأثورة اليت جاءت هبا النصوص والتفصيل يف العبارات اجململة املشتبه إطالق العبارات
وكذلك الواجب نظري ذلك يف سائر أبواب أصول الدين أن جيعل ما يثبت بكالم هللا عز وجل ورسوله 

ة يف  لوإمجاع سلف األمة هي النص احملكم، وجتعل العبارات احملدثة املتقابلة بالنفي واإلثبات املشتم
 كل من الطرفني يف حق وباطل من باب اجململ املشتبه احملتاج إىل تفصيل املمنوع من إطالق طرفيه.اهـ

(938) 
 

 ({79قال تعايل }ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيف ا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )
من فوائد هذه اآلية من سورة االنعام بيان حقيقة إخالص نية العبد وتوجهه هلل وابتغاء مرضاته بعمله 

وهذان رف: فقال ما خمتصره وبتص-رمحه هللا–من عدمه وبني هذه الفوائد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                           
 (    2/84)–انظر مفتاح دار السعادة البن القيم  -937
 الناشر دار الوفاء -(   293/ 8)-انظر جمموع الفتاوي البن تيمية- 938
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ا هلل العمل خالصمها األصالن املتقدمان ومها: كون  -ومها إسالم الوجه هلل؛ واإلحسان  -الوصفان 
وذلك أن إسالم الوجه هلل هو متضمن للقصد والنية هلل؛ كما قال صوابا: موافقا للسنة والشريعة. 

 بعضهم:
 أستغفر هللا ذنبا لست حمصيه * * * رب العباد إليه الوجه والعمل    

د كل مسجد ن: إسالم الوجه؛ وإقامة الوجه؛ كقوله تعاىل: } وأقيموا وجوهكم ع-رمحه هللا -مث أضاف
{. وقوله: } فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا اليت فطر الناس عليها { وتوجيه الوجه كقول اخلليل: 
} إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني {. وكذلك كان } 

لذي فطر السماوات لالنيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف دعاء االستفتاح يف صالته: } وجهت وجهي 
واألرض حنيفا وما أنا من املشركني {. ويف الصحيحني عن الرباء بن عازب عن " النيب صلى هللا 

(. 939عليه وسلم مما يقول إذا أوى إىل فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ")
ريد ؟ أي: أي وجهة وجه ت فالوجه يتناول املتوجه واملتوجه إليه ويتناول املتوجه نفسه كما يقال: أي

وناحية تقصد: وذلك أهنما متالزمان. فحيث توجه اإلنسان توجه وجهه؛ ووجهه مستلزم لتوجهه؛ 
 (941) وهذا يف باطنه وظاهره مجيعا.اهـ

 
 َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ لَّ قال تعايل }َبِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأىنَّ َيُكوُن َلهُ َوَلٌد ومََلْ َتُكْن َلهُ َصاِحَبةٌ َوَخَلَق كُ 

 ({111َشْيٍء َعِليٌم )
ابن هللا تعايل هللا  -عليه السالم-يف هذه اآلية يبني هللا تعايل أن النصاري قد ضلوا بقوهلم أن عيسي

-{( 4( وملَْ َيُكْن َلُه ُكُفو ا َأَحٌد )3مْل يَِلْد وملَْ يُوَلْد ) عن ذلك علوا كبريا فهو سبحانه وتعايل }
 اإلخالص

ولعلمائنا بيان شايف لفوائد هذه اآلية ومدلوهلا يف بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف نفي هذه الفرية 
 عن هللا تعايل وبيان ضالل النصارى وكفرهم من ذلك:

 : فأما منافاة عموم خلقه لنسبه الولد إليه فظاهر فإنه لو كان له ولد مل-رمحه هللا -قول ابن القيم-
لوقا بل جزءا وهذا ينايف كونه خالق كل شيء وهبذا يعلم أن الفالسفة الذين يقولون بتولد خميكن 

                                           
باب ما يقول عند النوم  -4885 باب النوم على الشق األمين، ومسلم برقم/ -5841 أخرجه البخاري برقم/ - 939

 وأخذ املضجع
 الناشر دار الوفاء -(   175/ 28)-انظر جمموع الفتاوي البن تيمية- 941
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العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغري واسطة شر من النصارى وأن من زعم أن العامل قدمي فقد أخرجه 
عن كونه خملوقا هلل وقوله أخبث من قول النصارى ألن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصا 

احدا أو شخصني ومن قال بقدم العامل فقد أخرج العامل العلوي والسفلي واملالئكة عن كونه خملوقا و 
هلل والنصارى مل يصل كفرهم إىل هذا احلد وأما منافاة عدم املصاحبة للولد فظاهر أيضا ألن الولد إمنا 

اآلخر يكون  يفيتولد من أصلني فاعل وحمل قابل يتصالن اتصاال خاصا فينفصل من أحدمها جزء 
منه الولد فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد ولذلك ملا فهم عوام النصارى أن االبن يستلزم 
الصاحبة مل يستنكفوا من دعوى كون مرمي آهلة وأهنا والدة اإلله عيسى فيقول عوامهم يا والدة اإلله 

بات إيالد يستلزم ذلك أو إثاغفري يل ويصرح بعضهم بأهنا زوجة الرب وال ريب أن القول باإليالد 
ال يعقل وال يتوهم فخواص النصارى يف حرية وضالل وعوامهم ال يستنكفون أن يقولوا بالزوجة 

 فهم كما هللا واإليالد املعقول تعاىل هللا عن قوهلم علوا كبريا والقوم يف هذا املذهب اخلبيث أضل خلق
 (941).اهـلُّوا َكِثريا  َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل{وصفهم هللا بأهنم }َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأضَ 

ال -جل وعال -[ }مل يلد{؛ ألنه 3وقال ابن عثيمني: قال تعاىل: }مل يلد ومل يولد {]اإلخالص:-
مثيل له، والولد مشتق من والده، وجزء منه، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف فاطمة: "إهنا 

وعال ال مثيل له، مث إن الولد إمنا يكون للحاجة إليه؛ إما يف املعونة على ( وهللا جل 942بضعة من")
مكابدة الدنيا، وإما يف احلاجة إىل بقاء النسل، وهللا عز وجل مستغن عن ذلك، فلهذا }مل يلد{؛ 

-ألنه ال مثيل له، وألنه مستغن عن كل أحد عز وجل، وقد أشار هللا عز وجل إىل امتناع والدته 
قوله تعاىل: }أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يف  -أيضا

[ فالولد حيتاج إىل صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء، فإذا كان خالق كل 111]األنعام:
شيء، فكل شيء منفصل عنه، }ومل يلد{ ويف هذه اجلملة رد على ثالث طوائف منحرفة من بن 

، واليهود، والنصارى؛ ألن املشركني جعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا آدم، وهم: املشركون
، }ومل والنصارى قالوا: املسيح ابن هللاوقالوا: إن املالئكة بنات هللا، واليهود قالوا: عزير ابن هللا، 

 (943) يولد{؛ ألنه عز وجل هو األول الذي ليس قبله شيء.اهـ

                                           
 ( 4/154) -انظر بدائع الفوائد البن القيم-- 941
-باب مناقب قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السالم -3437 أخرجه البخاري برقم/ - 942

 رضي هللا عنهما-املسور بن خمرمةمن حديث  ولفظه " فاطمة بضعة من فمن أغضبها أغضبن "
 موقع العالمة العثيمني  :مصدر الكتاب-تفسري العالمة حممد العثيمني  -943
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َذِلَك زَيَـّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة ا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فـََيُسبُّوا اَّللََّ َعْدو ا ِبَغرْيِ ِعْلٍم كَ قال تعايل }َواَل َتُسبُّو 
 ({118َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم َمْرِجُعُهْم فـَيُـَنبِّئُـُهْم مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )

الكفار واملشركني ال يتورعون عن سب هللا تعايل قلت: مفهوم اآلية يدل علي أن أهل السفه من 
بدون علم أن سبت آهلتهم اليت يعبدوهنا من دون هللا وهذه اآلية تبني أن من احلكمة عدم سب 

 ( من ذلك:944آهلتهم ملا يرتتب عليه من الشر ولقد نبه علمائنا لذلك يف أحكامهم)
: ية قال: فيها مسألتان: املسألة األوىلعن أحكام اآل -يف أحكامه -رمحه هللا-ما ذكره ابن عريب -

اتفق العلماء على أن معىن اآلية: ال تسبوا آهلة الكفار فيسبوا إهلكم وكذلك هو؛ فإن السب يف غري 
 احلجة فعل األدنياء.

وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " لعن هللا الرجل يسب أبويه " قيل: يا رسول هللا؛ وكيف يسب 
(؛ فمنع هللا تعاىل يف كتابه 945أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ") أبويه ؟ قال: "يسب

أحدا أن يفعل فعال جائزا يؤدي إىل حمظور؛ وألجل هذا تعلق علماؤنا هبذه اآلية يف سد الذرائع، 
وهو كل عقد جائز يف الظاهر يؤول أو ميكن أن يتوصل به إىل حمظور؛ وسرتى هذه املسألة مستوفاة 

 األعرافيف سورة 
 وقد قيل: إن املشركني قالوا: لئن مل تنتهن عن سب آهلتنا لنسنب إهلكم، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية.

املسألة الثانية: هذا يدل على أن للمحق أن يكف عن حق يكون له إذا أدى ذلك إىل ضرر يكون 
يف الدين ؟ وهذا فيه نظر طويل، اختصاره: أن احلق إن كان واجبا فيأخذه بكل حال، وإن كان جائزا 

 (942ففيه يكون هذا القول وهللا أعلم.اهـ)
قوله تعاىل: } وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا  :-رمحه هللا -وذهب لذلك اجلصاص فقال-

 فيسبوا هللا عدوا بغري علم { قال السدي: ال تسبوا األصنام فيسبوا من أمركم مبا أنتم عليه من عيبها.
وقيل: " ال تسبوا األصنام فيحملهم الغيظ واجلهل على أن يسبوا من تعبدون كما سببتم من يعبدون 

" 
احملق عليه أن يكف عن سب السفهاء الذين يتسرعون إىل سبه على وجه ويف ذلك دليل على أن 

                                           
( ، وأصول الفقه)  242(، وإرشاد الفحول )  1/321انظر املزيد يف إغاثة اللهفان البن القيم رمحه هللا ) - 944

 وغريهم. (ألىب زهرة 258ص
 باب بيان الكبائر وأكربها -131أخرجه مسلم برقم/- 945
 (    3/441)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 942
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 (947) املقابلة له ألنه مبنزلة البعث على املعصية.اهـ
ريا ، : فسُب آهلِة املشركني كل يعلُم أنه مصلحة وأن فيه خ-رمحه هللا -وأضاف العالمة بن عثيمني-

التفاضل الذي ليس يف الطرف اآلخر وأنكر من باب  -لكن إذا تضمنت هذه املصلحة ما هو أنكر 
إذا تضمن مفسدة  عظيمة  فإهنا ترتك، ألننا إذا سببْنا آهلتهم وحنن نُسبها حبق سبُّوا هللا  -من شيء

 (948عدوا  بغري علم، فهذه نقطة ينبغي أن نتفطن هلا عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر.اهـ)
 

ْم َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَن أَ ِمَن احلَْْرِث َواألنعام َنِصيب ا فـََقاُلوا َهَذا َّللَِّ ِبَزْعِمهِ قال تعايل }َوَجَعُلوا َّللَِّ ممَّا َذرَ 
 ({132ِلُشرََكائِِهْم َفاَل َيِصُل ِإىَل اَّللَِّ َوَما َكاَن َّللَِّ فـَُهَو َيِصُل ِإىَل ُشرََكائِِهْم َساَء َما حَيُْكُموَن )

لم وأفدح الذنوب كما قلنا سلفا  ألنه يؤدي إيل اخللود يف النار ومن الشرك أن الشرك من أعظم الظ
 أختاذ األنداد وعبادهتم مع هللا تعايل ويف هذه اآلية الكرمية فوائد وأحكام هامة نبه إليها علمائنا منها:

 يف منهاج السنة قال ما خمتصره: -رمحه هللا  -ما ذكره ابن تيمية-
أعل هبل أعل هبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم "أال جتيبوه فقالوا وما قال أبو سفيان يوم أحد 

أعلى وأجل "وقال أبو سفيان إن لنا العزى وال عزى لكم قال "أال جتيبوه قالوا وما نقول قال قولوا هللا 
ويوجد كثري من الناس حيلف بند جعله هلل وينذر له  (949)"نقول قال قولوا هللا موالنا وال موىل لكم

ويوايل يف حمبته ويعادي من يبغضه وحيلف به فال يكذب ويويف مبا نذره له وهو يكذب إذا حلف 
باهلل وال يويف مبا نذره هلل وال يوايل يف حمبة هللا وال يعادي يف هللا كما يوايل ويعادي لذلك الند فمن 

ن هللا أحد ايل مما سواه فأحد األمرين الزم إما أن يكون صادقا فيكون كافرا قال إين ال أجد يف قليب أ
خملدا يف النار من الذين اختذوا من دون هللا أندادا حيبوهنم كحب هللا وإما أن يكون غالطا يف قوله ال 

 (951)أجد يف قليب هذا.اهـ
  

                                           
 (    222/ 2) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 947
 41منهاج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعمل البن عثيمني ص/انظر  - 948
 باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب -2812 أخرجه البخاري برقم/- 949
 (5/398انظر منهاج السنة البن تيمية)  - 951



298 

 

نعام مما ذرأ من احلرث واأليف أحكامه: قوله تعاىل: } وجعلوا هلل  -رمحه هللا -وأضاف اجلصاص-
نصيبا { اآلية احلرث الزرع، واحلرث األرض اليت تثار للزرع؛ قال ابن عباس وقتادة عمد أناس من 
أهل الضاللة فجزءوا من حروثهم ومواشيهم جزءا هلل تعاىل وجزءا لشركائهم، فكانوا إذا خالط شيء 

ا هم، وكانوا إذا أصابتهم السنة استعانوا مبمما جزءوا لشركائهم ما جزءوا هلل تعاىل ردوه على شركائ
 جزءوا هلل تعاىل ووفروا ما جزءوا لشركائهم.

وقيل: إهنم كانوا إذا هلك الذي ألوثاهنم أخذوا بدله مما هلل تعاىل وال يفعلون مثل ذلك فيما هلل تعاىل، 
 احلسن والسدي.قال ذلك 

لك فيما ة على أوثاهنم وال يفعلون مثل ذوقيل: " إهنم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه هلل يف النفق
 جعلوه لألوثان ".

 وإمنا جعل األوثان شركاءهم ألهنم جعلوا هلا نصيبا من أمواهلم ينفقوهنا عليها فشاركوها يف نعمهم.اهـ
(951) 

 
وُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَـُهْم دُ قال تعايل }وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قـَْتَل أَْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيُـرْ 

ُ َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن )  ( {137َوَلْو َشاَء اَّللَّ
هذه اآلية الكرمية تبني بشاعة ما فعله الشيطان بتزينه للمشركني يف اجلاهلية بقتلهم أوالدهم أحياء 

 يلي:وهو ما يعرف بوأد البنات وفيها من االحكام ما 
 قوله تعايل } وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قـَْتَل أَْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم {-
} وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم { يعن: يف  :-رمحه هللا-قال ابن عريب-

 نت اجلاهلية تفعله.الوأد للبنات خمافة السباء وعدم احلاجة وما حرمن من النصرة، كما كا
 وقيل: كما فعل عبد املطلب حني نذر ذبح ولده عبد هللا.

 .وحقيقة التزيني إظهار اجلميل، وإخفاء القبيح، وقد يتغلب خبذالن هللا للعبد، كما يتحقق بتوفيقه له
ث اومن الباطل الذي ارتكبوه بتزيني الشيطان تصويره عندهم جواز أكل الذكور من القرابني، ومنع اإلن

من أكلها، كاألوالد واأللبان، وكان تفضيلهم للذكور ألحد وجهني، أو مبجموعهما: إما لفضل الذكر 
يف نفسه على األنثى، وإما ألن الذكور كانوا سدنة بيوت األصنام؛ فكانوا يأكلون مما جعل هلم منها؛ 

ر مجهور من ولذلك أنكوذلك كله تعد يف األفعال، وابتداء يف األقوال، وعمل بغري دليل من الشرع؛ 

                                           
 (    232/ 2) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 951
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الناس على أيب حنيفة القول باالستحسان وهي: املسألة السادسة: فقالوا: إنه حيرم وحيلل باهلوى من 
غري دليل، وما كان ليفعل ذلك أحد من أتباع املسلمني، فكيف أبو حنيفة، وعلماؤنا من املالكية  

العمل  الستحسان عندنا وعند احلنفية هوكثريا ما يقولون: القيام كذا يف مسألة، واالستحسان كذا، وا
 (952)بأقوى الدليلني.اهـ

 
ُ َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَفْ -  تَـُروَن {وقوله تعايل } لِيـُْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَـُهْم َوَلْو َشاَء اَّللَّ

ت أن هلذا فإن اآلية صرح ل:مبينا الفائدة من هذه اجلزئية من اآلية فقا -رمحه هللا -قال الشاطيب
 أحدمها اإلرداء وهو اإلهالك. التزيني سببني:

واآلخر لبس الدين، وهو قوله:}وليلبسوا عليهم دينهم{ وال يكون ذلك إال بتغيريه وتبديله أو الزيادة 
فيه أو النقصان منه، وهو االبتداع بال إشكال، وإمنا كان دينهم أوال دين أبيهم ) إبراهيم ( فصار 

ة دينهم الذي د من مجلذلك من مجلة ما بدلوا فيه، كالبحرية والسائبة ونصب األصنام وغريها، حىت ع
يدينون به ويعضده قوله تعاىل بعد: }فذرهم وما يفرتون{ فنسبهم إىل االفرتاء ـ كما ترى ـ والعصيان 
من حيث هو عصيان ال يكون افرتاء، وإمنا يقع االفرتاء يف نفس التشريع يف أن هذا القتل من مجلة 

 (.953ما جاء من الدين.اهـ)
 

ُ َما َأْشرَْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشيْ قال تعايل )َسيَـُقوُل الَّذِ   ((148ٍء..)يَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللَّ
 موضحا  الفائدة من اآلية فقال: -رمحه هللا-قال ابن تيمية-

ومعلوم أن مبدأ هذا التحرمي: ترك األمور املباحة تدينا، وأصل هذا التدين: هو من التشبه بالكفار، 
 مل يقصد التشبه هبم.وإن 

فقد تبني لك: أن من أصل دروس دين هللا وشرائعه، وظهور الكفر واملعاصي: التشبه بالكافرين، كما 
أن من أصل كل خري: احملافظة على سنن األنبياء وشرائعهم، وهلذا عظم وقع البدع يف الدين، وإن مل 

 يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا مجعت الوصفني ؟

                                           
 (    459/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 952
 (2/521العتصام للشاطيب)انظر ا- 953
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 (955(.اهـ)954« )ما ابتدع قوم بدعة إال نزع عنهم من السنة مثلها » ء يف احلديث: وهلذا جا
 ({122قال تعايل }ُقْل ِإنَّ َصاَليت َونُُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي )

 يف أحكامه ما خمتصره:–رمحه هللا -قال ابن عريب: -
فويض قوله تعاىل: } إن صاليت { اآلية: مقام التسليم هلل ودرجة التفيها ثالث مسائل: املسألة األوىل: 

إىل هللا بناء عن مشاهدة توحيد ومعاينة يقني وحتقيق؛ فإن الكل من اإلنسان هلل أصل ووصف، 
وظاهر وباطن، واعتقاد وعمل، وابتداء وانتهاء، وتوقف وتصرف، وتقدم وختلف، ال شريك له فيه، 

 هيه أو يدانيه.ال منه وال من غريه يضا
املسألة الثانية: ثبت يف احلديث الصحيح " أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستفتح به صالته، 

 (.952وثبت أنه كان يقول يف استفتاحها أيضا: سبحانك اللهم وحبمدك ")
واختلف قول مالك بذلك؛ فقال ابن القاسم: مل ير مالك هذا الذي يقول الناس قبل القراءة: 

 اللهم وحبمدك. سبحانك
ويف خمتصر ما ليس يف املختصر أن مالكا يقول: وإمنا كان يقول يف خاصته لصحة احلديث به؛ وكان 

 ال يريه للناس خمافة أن يعتقدوا وجوبه.
 ورآه الشافعي من سنن الصلوات، وهو الصواب؛ لصحة احلديث؛ وهللا أعلم.

خرها: وأنا من صالة على الوجه املتقدم فإنه يقول يف آاملسألة الثالثة: إذا قلنا إنه يقوهلا يف افتتاح ال
 املسلمني، وال يقول: وأنا أول املسلمني؛ إذ ليس أحد بأوهلم إال حممد صلى هللا عليه وسلم.

فإن قيل: أوليس إبراهيم قبله ؟ قلنا: عنه أجوبة، أظهرها اآلن أن أول املسلمني من أهل ملته وهللا 
 (957)أعلم.اهـ. 

  

                                           
 188 إسناده يف املشكاة برقم/صحح األلباين  - 954
 (   272) ص/-انظر  اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية - 955

 815( ، واملشكاة )  341( واإلرواء )  749، وصحيح أيب داود )  (ـ،812انظر صحيح سنن ابن ماجة ) - 952
 -رمحه هللا-لأللباين( 

 (    3/485)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 957
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 الكتب السماوية وأنبياء هللا ورسلهما جاء عن 
 

من الكتب السماوية الثالثة التوراة واالجنيل والقرآن ويف سورة األنعام أحكام وفوائد ينبغي اإلملام هبا 
 منها:

 ( {34قال تعايل } َواَل ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسِلنَي )
مبين ا الفائدة من اآلية وحكمها فقال: هذه اآلية تضعف جواب من  -محه هللار –ذكر ابن تيمية -

إن إخالف الوعيد جائز فإن قوله: } ما يبدل القول لدي { بعد قوله: } وقد قدمت إليكم  يقول:
بالوعيد { دليل على أن وعيده ال يبدل كما ال يبدل وعده. لكن التحقيق اجلمع بني نصوص الوعد 

 بعضها ببعض من غري تبديل شيء منها كما جيمع بني نصوص األمر والنهي من غري والوعيد وتفسري
تبديل شيء منها. وقد قال تعاىل: } سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم 

 (958)يريدون أن يبدلوا كالم هللا { وهللا أعلم.اهـ
 

َناَها   رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم إِبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ قال تعايل }َوتِْلَك ُحجَّتُـَنا آتـَيـْ
(83}) 

من فوائد هذه اآلية الكرمية وما يف معناها يتعلم املسلم آداب املناظرة واالقناع باحلجة الدامغة لرد 
ن فوائد اآلية اهتم وأقواهلم عاملعاندين الصادين عن احلق وهو واضح جلي وقد أفاد علمائنا يف تفسري 

 وأحكامها وها هي نبذه مما قالوه وهللا املستعان. 
مما فتح هللا عليه من فوائد: ومنها: ما يف قصصه من آداب املناظرة: طرقها -رمحه هللا-قال السعدي-

خلصم اومسالكها النافعة، وكيفية إلزام اخلصم بالطرق الواضحة اليت يعرتف هبا أهل العقول، وإجلاؤه 
 (959األلد إىل االعرتاف ببطالن مذهبه، وإقامة احلجة على املعاندين وإرشاد املسرتشدين.اهـ)

تح لألمة لقومه ما خمتصره: وهو الذي ف-عليه السالم–عن مناظرة إبراهيم -رمحه هللا-وقال ابن القيم-
باب مناظرة املشركني واهل الباطل وكسر حججهم وقد ذكر هللا سبحانه مناظراته يف القرآن مع امام 

إىل الفهم وحصول  ااملعطلني ومناظرته مع قومه املشركني وكسر حجج الطائفتني بأحسن مناظرة واقرهب
 العلم 

                                           
 الناشر دار الوفاء -(   14/498) -انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- 958
 (1/211تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن)انظر  - 959
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  83قال تعاىل }وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء{ األنعام  
قال زيد بن اسلم وغريه باحلجة والعلم وملا غلب اعداء هللا معه باحلجة وظهرت حجته عليهم وكسر 

ا غلبوا وقامت شأن املبطلني إذ اصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم مهوا بعقوبته والقائه يف النار وهذا
عليهم احلجة مهو بالعقوبة كما قال فرعون ملوسى عليه السالم وقد اقام عليه احلجة }لئن اختذت إهلا 

 (921فأضرموا له النار والقوه يف املنجنيق.اهـ) 29غريي الجعلنك من املسجونني{ الشعراء 
عليه السالم  أخرب هللا تعاىل به عن إبراهيم : وفيما-رمحه هللا -وزاد اجلصاص يف بيان أحكامها فقال-

وقوله عقيب ذلك: } وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه { أوضح داللة على وجوب االستدالل 
على التوحيد وعلى بطالن قول احلشو القائلني بالتقليد؛ ألنه لو جاز ألحد أن يكتفي بالتقليد لكان 

ذلك استدل إبراهيم على توحيد هللا واحتج به على قومه ثبت بأوالهم به إبراهيم عليه السالم فلما 
أن علينا مثله؛ وقد قال يف نسق التالوة عند ذكره إياه مع سائر األنبياء: } أولئك الذين هدى هللا 
فبهداهم اقتده { فأمرنا هللا تعاىل باالقتداء به يف االستدالل على التوحيد واالحتجاج به على الكفار 

 أحوال هذه الكواكب على أهنا خملوقة غري خالقة ومربوبة غري رب. ومن حيث دلت
:وفيه الداللة على أن معرفة هللا تعاىل جتب بكمال العقل قبل إرسال الرسل؛ ألن -رمحه هللا -مث قال 

إبراهيم عليه السالم استدل عليها قبل أن يسمع حبجج األنبياء عليهم السالم قوله تعاىل: } وتلك 
 (921) ها إبراهيم على قومه {.اهـحجتنا آتينا

 
ُ فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدْه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإْن ُهَو ِإالَّ  ْكَرى لِْلَعاَلِمنَي ذِ قال تعايل }أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ

(91}) 
 :يف أحكامه عن اآلية -رمحه هللا -قال ابن عريب-

وا تفيد مسألة من األصول، وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأمته: هل تعبدهذه اآلية أصولية فإهنا 
 بشريعة من قبلهم أم ال ؟ وقد حققناها يف األصول، فلتنظر هناك.

وفيها من األحكام العمل مبا ظهر من أفعاهلم، وأخربنا عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم وثبت يف 
لعوام قال سألت جماهدا عن سجدة " ص " فقال: سألت الصحيح عن النيب، واللفظ للبخاري عن ا

ابن عباس من أين سجدت ؟ فقال: أوما تقرأ: } ومن ذريته داود وسليمان { " إىل قوله: } أولئك 
                                           

 (275جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام)ص/انظر - 921
 (    218/ 2) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 921
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 الذين هدى هللا فبهداهم اقتده {.
وكان داود عليه السالم ممن أمر نبيكم صلى هللا عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها 

 (922اهـ)ول هللا صلى هللا عليه وسلم.رس
 

 ({99قال تعايل }.. اْنظُُروا ِإىَل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ يف َذِلُكْم آَليَاٍت لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن )
ومن  سعة فضل هللا وكرمه وإحسانهقلت:ما أكثر اآليات يف القرآن الكرمي الدالة يف أحكامها علي 

 مته وقدرته.وحك يف آيات هللاية جيدها من تلك اآليات ذات الدالئل القوية للتفكر تدبر هذه اآل
سري يف أحكامه عن اآلية ما خمتصره: فيها مسألتان: املسألة األوىل: يف تف -رمحه هللا-وذكر ابن عريب-

إذا ومونع،  عالينع: فيه ثالثة أقوال: األول: الطيب والنضج؛ يقال: أينع الثمر يينع ويونع، والثمر يان
 أدرك.

الثاين: قال ابن األنباري: الينع مجع يانع، وهو املدرك البالغ. الثالث: قال الفراء: " ينع " أقل من " 
 :-رمحه هللا -أينع " ومعناه امحر. وأضاف

وقد قال ابن وهب قال مالك وهي: املسألة الثانية: } إىل مثره إذا أمثر وينعه { اإليناع: الطيب بغري 
 وال نقش.فساد 

قال مالك: والنقش أن تنقش أسفل البسرة حىت ترطب، يريد يثقب فيها، حبيث يسرع دخول اهلواء 
إليه فريطب معجال؛ فليس ذلك الينع املراد يف القرآن، وال هو الذي ربط به رسول هللا صلى هللا عليه 

د الباردة، ال ، وهي البالوسلم البيع؛ وإمنا هو ما يكون من ذاته بغري حماولة، ويف بعض بالد التني
  ينضج حىت يدخل يف فمه عمود قد دهن بزيت، فإذا طاب حل بيعه؛ ألن ذلك ضرورة اهلواء وعادة

 (923)البالد، ولوال ذلك ما طاب يف وقت الطيب.اهـ
 

  

                                           
 (    3/437)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 922
 (    3/438)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 923
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ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَعْ  ُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف ضُ قال تعايل:}َكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإْلِ
 ({112اْلَقْوِل ُغُرور ا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن )

قلت: هذه اآلية الكرمية تبني حقيقة الباطل واصوله والنفاق ومنابعه وفيها فوائد مجة ختفي علي كثري 
ما نصه: فذكر -هللا رمحه-الفوائد اجلليلة من اآلية فقال هلذه -رمحه هللا-من الناس ولقد نبه ابن القيم

ار أهنم يستعينون على خمالفة أمر األنبياء مبا يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغرت به األغمسبحانه 
وضعفاء العقول فذكر السبب الفاعل والقابل مث ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس اجلاهلة به بصغوها 

به ملا كسي من الزخرف الذي يغر السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقرتفت ما وميلها إليه ورضاها 
 تدعو إليه من الباطل قوال وعمال.

 : -رمحه هللا -مث قال
فتأمل هذه اآليات وما حتتها من هذا املعىن العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على 

هبا وإذا تأملت مقاالت أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات  مواقع احلذر منها وعدم االغرتار
وختريوا هلا من األلفاظ الرائقة ما يسرع إىل قبوله كل من ليس له بصرية نافذة وأكثر اخللق كذلك حىت 
إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأمساء ال ينبو عنها السمع ومييل إليها الطبع فيسمون أم 

األفراح ويسمون اللقمة امللعونة لقيمة الذكر والفكر اليت تثري العزم الساكن إىل أشرف  اخلبائث أم
األماكن ويسمون جمالس الفجور والفسوق جمالس الطيبة حىت إن بعضهم ملا عذل عن شيء من ذلك 
قال لعاذله ترك املعاصي والتخوف منها إساءة ظن برمحة هللا وجرأة على سعة عفوه ومغفرته فانظر 

 (964).اهـماذا تفعل هذه الكلمة يف قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصرية
 

  

                                           
 (2/437الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة)انظر  - 924
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 ما جاء عن الثواب والعقاب
 

الثواب والعقاب ال مفر منهما إلصالح اخللل وضبط األمور مبيزان العدل والشرع ويف القرآن الثواب 
هيب واآليات تارة أخري بالرت والعقاب هبما معا  يقام احلق ويظهر الصاحل من الطاحل تارة بالرتغيب و 

 الدالة علي هذا املعن يف سورة األنعام كثرية وفيها من الفوائد واألحكام الكثري نذكر منها:
ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنَّة  َأْن يـَْفَقُهوُه َويف آَذاهِنِْم وَ   ({25قْـر ا.. )قال تعايل }ِمنـْ

اجلزئية من اآلية فائدة جليلة يبينها العالمة األلباين يف رده علي سؤال ومضمونه َيُشم البعض  يف هذه
 من هذه اآلية رائحة اجلرب، فما رأيكم يف ذلك؟

فقال ما خمتصره: اجلعل هو جعل كوين، ولفهم هذا ال بد من شرح اإلرادة -رمحه هللا-أجاب األلباين
 إرادة شرعية، وإرادة كونية. -سم إىل قسمني: اإلهلية، فإن اإلرادة اإلهلية تنق

اإلرادة الشرعية هي: كل ما شرعه هللا عز وجل لعباده، وحضهم على القيام به، من طاعات وعبادات، 
على اختالف أحكامها من فرائض إىل مندوبات، وهذه الطاعات والعبادات يريدها هللا تبارك وتعاىل 

 وحيبها.
د تكون تارة مما شرع هللا وأحبها لعباده، وقد تكون تارة مما مل يشرعها أما اإلرادة الكونية فهي: ق

َا أَْمرُُه ِإَذا  ولكنه قدرها، وهذه اإلرادة إمنا مسيت باإلرادة الكونية اشتقاقا  من قوله تبارك وتعاىل: } ِإمنَّ
مل كل شيء؛ سواء  كان طاعة [ فشيئا : اسم نكرة يش82أَرَاَد َشْيئا  أَْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن { ]يس:

أو كان معصية، إمنا يكون ذلك بقوله تعاىل: }كن{. أي: مبشيئته وبقضائه وقدره، فإذا عرفنا هذه 
اإلرادة الكونية، وهي أهنا تشمل كل شيء؛ سواء كان طاعة أو كان معصية، حني ذلك ال بد من 

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئا  أَْن يَـ الرجوع بنا إىل موضوع القضاء والقدر؛ ألن قوله عز وجل: } إِ  ُقوَل َلُه ُكْن منَّ
 [ معىن ذلك أن هذا الذي قال له )كن( جعله أمرا  مقدرا  كائنا  ال بد منه.82فـََيُكوُن { ]يس:

حينئٍذ طرقنا حبث القضاء والقدر مرارا  وتكرارا ، وقلنا: إن كل شيء عند هللا عز وجل بقدر، أيضا  
 ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بنا حنن الثقلني اإلنس واجلن املكلفني املأمورين هذا يشمل اخلري

من هللا عز وجل، فما يتعلق بنا حنن جيب أن ننظر إىل ما نقوم به حنن، حيث إنه: إما أن يكون 
ة، يمبحض إرادتنا واختيارنا، وإما أن يكون رغما  عنا، وهذا القسم الثاين ال يتعلق به طاعة وال معص

وال يكون عاقبة ذلك جنة وال نار، وإمنا القسم األول عليه تدور األحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون 
 جزاء اإلنسان اجلنة أو النار.

أي: ما يفعله اإلنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره، فهو الذي حياسب عليه اإلنسان إن خريا  
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 نسان خمتارا  يف قسم كبري من أعماله؛ فهذه حقيقة الفخري أو شرا  فشر، هذه حقيقة! أي: كون اإل
ميكن اجملادلة فيها ال شرعا  وال عقال ، أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة يأمر اإلنسان يف أن 
يفعل ما أمر به، ويف أن يرتك ما هني عنه، وهي أكثر من أن تذكر، وأما عقال  فواضح لكل إنسان 

بأنه حينما يتكلم حينما ميشي حينما يأكل حينما يشرب حينما يفعل أي  متجرد عن اهلوى والغرض
 شيء مما يدخل يف اختياره؛ فهو خمتار يف ذلك وغري مضطر إطالقا .

 
 :-رمحه هللا -مث أضاف

 إذا : أعمال اإلنسان تنقسم إىل قسمني: اختيارية، واضطرارية.
علق ية وال من الناحية الواقعية، إمنا الشرع يتفاالضطرارية ليس لنا فيها كالم، ال من الناحية الشرع

باألمور االختيارية، فهذه احلقيقة إذا ما ركزناها يف ذهننا؛ استطعنا أن نفهم اآلية السابقة: } َوَجَعْلَنا 
َا أَمْ 42َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنَّة  { ]اإلسراء: ُه رُ [ فهذا اجلعل كوين، وجيب أن تتفكروا يف اآلية السابقة } ِإمنَّ

[ كوين، ولكن ليس رغما  عن هذا الذي جعل هللا على قلبه أكنة، هذا 82ِإَذا أَرَاَد َشْيئا  { ]يس:
مثاله من الناحية املادية: اإلنسان حينما خيلق، خيلق وحلمه غض طري، مث إذا ما كرب، وكرب، وكرب، 

ني إنسان منكب جدا  ب يغلظ حلمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم يف ذلك سواء، ففرق كبري
على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، ويقوى دماغه يف الناحية اليت هو 
ينشغل هبا، وينصب يف كل جهوده عليها، لكن من الناحية البدنية جسده ال يقوى، وعضالته ال 

 تنمو.
َتارين  دية، فهو كل يوم يتعاطىوالعكس بالعكس َتاما ؛ بالنسبة لشخص منصب على الناحية املا

رياضية، فهذا تشتد عضالته، ويقوى جسده، ويصبح له صورة، كما نرى ذلك أحيانا  يف الواقع 
تصبح أجسادهم كلها عضالت، فهل هو خلق هكذا،  -مثال  -وأحيانا  يف الصور، فهؤالء األبطال 

 اختياره.وصل إليه هو بكسبه وبأم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضالت الكثرية؟ هذا شيء 
ذلك هو مثل اإلنسان الذي يظل يف ضالله، ويف عناده، ويف كفره وجحوده، فيصل إىل الران إىل 
هذه األكنة اليت جيعلها هللا عز وجل على قلوهبم، ال بفرض من هللا واضطرار من هللا هلم؛ وإمنا بسبب  

ذه به هؤالء الناس الكفار، فيصلون إىل هكسبهم واختيارهم، فهذا هو اجلعل الكوين الذي يكتس
النقطة اليت يتوهم اجلهال أهنا فرضت عليهم، واحلقيقة أن ذلك مل يفرض عليهم، وإمنا ذلك مبا كسبت 
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 (965)اهـأيديهم، وأن هللا ليس بظالم للعبيد.
َهالٍَة مُثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه ُسوء ا جِبَ  قال تعايل:}.. َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكمْ 

 ({54َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم )
ال يف بيانه هلذه اجلزئية من اآلية فائدة فقال ما خمتصره: وهلذا يسمى ح-رمحه هللا-ذكر ابن تيمية-

السيئات: اجلاهلية. فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب فعل 
حممد صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية ؟ } إمنا التوبة على هللا للذين يعملون السوء جبهالة مث 
يتوبون من قريب { فقالوا: كل من عصى هللا فهو جاهل. ومن تاب قبيل املوت: فقد تاب من 

وعن قتادة قال " أمجع أصحاب حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن كل من عصى  قريب.
ربه فهو يف جهالة، عمدا كان أو مل يكن. وكل من عصى هللا فهو جاهل " وكذلك قال التابعون 

فهو جبهالة، وقال: من عصى ربه  -من شيخ، أو شاب  -ومن بعدهم. قال جماهد: من عمل ذنبا 
ىت ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء اجلهالة العمد. وقال جماهد أيضا: من فهو جاهل. ح

 عمل سوءا خطأ، أو إمثا عمدا: فهو جاهل. حىت ينزع منه. 
: قلت: ومما يبني ذلك: قوله تعاىل } إمنا خيشى هللا من عباده العلماء { وكل -رمحه هللا -مث أضاف

. كما قال تعاىل } أم من هو قانت آناء الليل ساجدا من خشيه، وأطاعه، وترك معصيته: فهو عامل
وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون {. وقال رجل 
للشعيب: أيها العامل. فقال: إمنا العامل من خيشى هللا. قوله تعاىل } إمنا خيشى هللا من عباده العلماء 

 (966)هللا فهو عامل. فإنه ال خيشاه إال عامل.اهـ { يقتضي أن كل من خشي
 

ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث غَ  رْيِِه َوِإمَّا قال تعايل:}َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ
 ( {28الظَّالِِمنَي )يـُْنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم 

 مبينا  حكم من أحكام اآلية:  -رمحه هللا -قال القرطيب-
يف هذه اآلية رد من كتاب هللا عز وجل على من زعم أن األئمة الذين هم حجج وأتباعهم هلم أن 

رضي هللا عنه -خيالطوا الفاسقني ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطربي عن أيب جعفر حممد بن علي 
 يف آيات هللا.  : ال جتالسوا أهل اخلصومات، فإهنم الذين خيوضونأنه قال-

                                           
 اإلسالمية املكتبةالناشر -(23"كيف جيب علينا أن نفسر القرآن الكرمي " لأللباين )ص/انظر - 925
 دار الوفاة-(14/291انظر جمموع الفتاوي البن تيمية ) - 922
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وأضاف: وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط هللا عمله وأخرج نور اإلسالم من 
قلبه، ومن زوج كرميته من مبتدع فقد قطع رمحها، ومن جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة، وإذا 

 (927)بغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر هللا له. اهـ علم هللا عز وجل من رجل أنه م
، فأمر هللا نبيه باإلعراض عن الذين خيوضون يف آيات هللا رمحه هللا يف أحكامه:-وأضاف اجلصاص-

وهي القرآن، بالتكذيب وإظهار االستخفاف إعراضا يقتضي اإلنكار عليهم وإظهار الكراهة ملا يكون 
 حديث غريه. منهم إال أن يرتكوا ذلك وخيوضوا يف

وهذا يدل على أن علينا ترك جمالسة امللحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما ال جيوز 
 على هللا تعاىل إذا مل ميكنا إنكاره وكنا يف تقية من تغيريه باليد أو اللسان؛ ألن علينا اتباع النيب صلى

: } وإما ة على أنه خمصوص بشيء منه قوله تعاىلهللا عليه وسلم فيما أمره هللا به إال أن تقوم الدالل
ينسينك الشيطان { املراد: إن أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معهم وأنت ناس للنهي فال 

 شيء عليك يف تلك احلال.
مث قال تعاىل: } فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني { يعن: بعدما تذكر هني هللا تعاىل ال تقعد 

 .مع الظاملني
وذلك عموم يف النهي عن جمالسة سائر الظاملني من أهل الشرك وأهل امللة لوقوع االسم عليهم مجيعا، 
وذلك إذا كان يف ثقة من تغيريه بيده أو بلسانه بعد قيام احلجة على الظاملني بقبح ما هم عليه، فغري 

وغري مظهرين ظلم والقبائح أجائز ألحد جمالستهم مع ترك النكري سواء كانوا مظهرين يف تلك احلال لل
له؛ ألن النهي عام عن جمالسة الظاملني؛ ألن يف جمالستهم خمتارا مع ترك النكري داللة على الرضا 

ر ما روي إسرائيل { اآليات، وقد تقدم ذك بفعلهم ونظريه قوله تعاىل: } لعن الذين كفروا من بن
 (928) فيه.اهـ

 صرف:يف أحكامه ما خمتصره وبت-وزاد ابن عريب-
قوله تعاىل: } وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني { قال قوم: هذا 
خطاب من هللا سبحانه لنبيه صلى هللا عليه وسلم واملراد بذلك األمة، وكأن القائلني بذلك ذهبوا إىل 

ن عذرنا أصحابنا يف ، وإتنزيه النيب صلى هللا عليه وسلم عن النسيان وهم كبار الرافضة، قبحهم هللا
قوهلم: إن قوله تعاىل: } لئن أشركت ليحبطن عملك {، خطاب لألمة باسم النيب صلى هللا عليه 

                                           
 (7/12القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--927

 (    2/214) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 928
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وسلم؛ الستحالة اإلشراك عليه فال عذر هلم يف هذا جلواز النسيان على النيب صلى هللا عليه وسلم 
 قال هللا تعاىل: } سنقرئك فال تنسى {.

(، وقال 929لم خمربا عن نفسه:" إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ")وقال صلى هللا عليه وس
 (.971وقد مسع قراءة رجل يقرأ: "لقد أذكرين كذا وكذا آية كنت أنسيتها ")

 :-رمحه هللا -مث قال
وفائدته: أن لفظ " نسيت " ينطلق على تركت انطالقا طبقيا، مث نقول يف تقسيم وجهي متعلقه 

غري قصد، وعمدت إذا كان تركه عن قصد؛ ولذلك قال علماؤنا: إن قوله: سهوت إذا كان تركه عن 
( عام يف وجهي النسيان العمد 971" من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ")

 (972)والسهو.اهـ
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ فَـ قال تعايل:}َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي  َعَليـْ

(114}) 
نة الظاهرة. يعن بالبصرية احلجة البي ذكر القرطيب يف تفسريه فائدة من هذه اآلية قال ما نصه:-

الداللة باجمليء لتفخيم شأهنا، إذ كانت مبنزلة الغائب املتوقع حضوره للنفس، كما يقال: ووصف 
رض، وأقبل السعود وأدبر النحوس }فمن أبصر فلنفسه{ اإلبصار: هو جاءت العافية وقد انصرف امل

اإلدراك حباسة البصر، أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع. }ومن عمي{ مل يستدل، فصار مبنزلة 
 (973)عماه.اهـ األعمى، فعلى نفسه يعود

  

                                           
 باب التوجه حنو القبلة حيث كان -382 جزء من حديث أخرجه البخاري برقم/ - 929
مسع  وَتام متنه " باب نسيان القرآن -4251 عنها برقم/ -رضي هللا -أخرجه البخاري من حديث عائشة- 971

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يقرأ يف سورة بالليل فقال يرمحه هللا لقد أذكرين كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة  
 " كذا وكذا

  ( 2571انظر صحيح اجلامع )برقم/ - 971
 (    3/434)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 972
 (  7/57القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -ام القرآن للقرطيباجلامع ألحك--973
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َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُور ا ميَْ  اِس َكَمْن َمثـَُلُه يف الظُُّلَماِت لَْيَس ِشي بِِه يف النَّ قال تعايل }أََو َمْن َكاَن َمْيت ا فََأْحيَـيـْ
َها َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن )  ({122خِبَارٍِج ِمنـْ

درر نفيسة من هذه اآلية وما يدور يف معناها من اآليات فقال: فالنور -رمحه هللا-ذكر ابن تيمية-
و البينة والبصرية وقال: } هللا نور السماوات واألرض { اآلية. قال أيب بن  الذي ميشي يف الناس ه

كعب وغريه: هو مثل نور املؤمن وهو نوره الذي يف قلب عبده املؤمن الناشئ عن العلم النافع والعمل 
الصاحل. وذلك بينة من ربه. وقال: } أفمن شرح هللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه { فهذا 

الذي هو عليه وشرح الصدر لإلسالم هو البينة من ربه وهو اهلدى املذكور يف قوله: } أولئك النور 
على هدى من رهبم { واستعمل يف هذا حرف االستعالء ألن القلب ال يستقر وال يثبت إال إذا كان 

من هللا  نالعلم واإلميان صبغة له ينصبغ هبا كما قال: } صبغة هللا ومن أحسعاملا موقنا باحلق فيكون 
صبغة { ويصري مكانة له كما قال: } قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون { 
واملكان واملكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن مل يكن حميطا به كالسقف مثال وقد يراد به ما 

ستقروا عليها مكانة هلم ا حييط به. فاملهتدون ملا كانوا على هدى من رهبم ونور وبينة وبصرية صار
وقد حتيط هبم خبالف الذين قال فيهم: } ومن الناس من يعبد هللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن 
به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه { فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا بل هو كالواقف على 

. وكذلك ى وجهه ساقطا يف الواديحرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خري وقد ينقلب عل
فرق بني من } أسس بنيانه على تقوى من هللا ورضوان { وبني } من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فاهنار به يف نار جهنم { وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها وشواهد 

و اإلميان الذي وهدى ونور وهوبصرية  هذا كثري. فقد تبني أن الرسول ومن اتبعه على بينة من رهبم
 (974يف قلوهبم والعلم والعمل الصاحل.اهـ)

 
 ({141ْسرِِفنَي)قال تعايل:}.. ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوآتُوا َحقَّهُ يـَْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسرُِفوا إِنَّهُ اَل حيُِبُّ اْلمُ 

 ا ابن عريب يف أحكامه فقال ما خمتصره وبتصرف:يف هذه اجلزئية من اآلية فوائد وأحكام ذكره
قوله تعاىل: } وآتوا حقه { اختلف يف تفسري هذا احلق على ثالثة أقوال: األول: أنه الصدقة املفروضة؛ 

 قال سعيد بن املسيب وغريه، ورواه ابن وهب، وابن القاسم عن مالك يف تفسري اآلية.
الثاين: أهنا الصدقة غري املفروضة تكون يوم احلصاد وعند الصرام؛ وهي إطعام من حضر واإليتاء ملن 

                                           
 نشر دار الوفاء -(15/23انظر جمموع الفتاوي البن تيمية )- 974
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 غرب؛ قاله جماهد.
 الثالث: أن هذا منسوخ بالزكاة؛ قاله ابن عباس، وسعيد بن جبري.

وقد زعم قوم أن هذا اللفظ جممل ومل خيلصوا القول فيه، وحقيقة الكالم عليه أن قوله: } آتوا { 
مفسر، وقوله: } حقه { مفسر يف املؤتى، جممل يف املقدار؛ إمنا يقع النظر يف رفع اإلشكال الذي 

وحتقيقه يف  ،وقد بينا فيما سبق وجه أنه ليس يف املال حق سوى الزكاة :أنشأه احتمال هذه األقوال
القسم الثاين من علوم القرآن، ويف سورة البقرة من هذا التأليف، وثبت أن املراد بذلك هاهنا الصدقة 

 املفروضة 
وقد أفادت هذه اآلية وجوب الزكاة فيما مسى هللا سبحانه، وأفادت بيان ما جيب فيه من خمرجات 

ض {، وفسرها هاهنا؛ فكانت آية البقرة األرض اليت أمجلها يف قوله: } ومما أخرجنا لكم من األر 
عامة يف املخرج كله جمملة يف القدر؛ وهذه اآلية خاصة يف خمرجات األرض جمملة يف القدر، فبينه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أمر بأن يبني للناس ما نزل إليهم، فقال: } فيما سقت السماء 

 .؛ فكان هذا بيانا ملقدار احلق اجململ يف هذه اآليةالعشر، وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر {
 وقال أيضا صلى هللا عليه وسلم: } ليس فيما دون مخسة أوسق من حب أو َتر صدقة {.

 فكان هذا بيانا للمقدار الذي يؤخذ منه احلق، والذي يسمى يف ألسنة العلماء نصابا.
 {: اختلف العلماء يف وقت وجوب قوله تعاىل: } وآتوا حقه يوم حصاده :-رمحه هللا -وأضاف

الزكاة يف هذه األموال النباتية على ثالثة أقوال: األول: أهنا جتب وقت اجلداد؛ قاله حممد بن مسلمة؛ 
 بقوله: } وآتوا حقه يوم حصاده {.

الثاين: أهنا جتب يوم الطيب ألن ما قبل الطيب يكون علفا ال قوتا وال طعاما؛ فإذا طابت وكان 
أنعم هللا به وجب احلق الذي أمر هللا به، إذ بتمام النعمة جيب شكر النعمة، ويكون  األكل الذي

 اإليتاء يوم احلصاد ملا قد وجب يوم الطيب.
الثالث: أنه يكون بعد َتام اخلرص؛ قاله املغرية؛ ألنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة، فيكون 

 شرطا لوجوهبا، أصله جميء الساعي يف الغنم.
ل قول وجه كما ترون؛ لكن الصحيح وجوب الزكاة بالطيب، ملا بيناه من الدليل؛ وإمنا خرص ولك

  عليهم ليعلم قدر الواجب يف مثارهم.
إلسراف: هو رمحه هللا: ا -: } وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني {قالويف بيان حكم قوله تعايل-

أخذ زيادة  على ما أحله هللا لكم وال تسرفوا يف الزيادة، فقيل هلم: ال تسرفوا يف األكل بزيادة احلرام
على حقكم، وهو التسعة األعشار، حاسبوا أنفسكم مبا تأكلون، وأدوا ما يتعني عليكم باخلرص أو 
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 (975).اهـباجلذاذ على ما تقدم.
 ({142قال تعايل:}.. َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )

حترمي اتباع  ه:يف تفسري  -رمحه هللا-من فوائد هذه اجلزئية من اآلية وأحكامها ما ذكره ابن عثيمني-
خطوات الشيطان؛ لقوله تعاىل: } وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني {؛ ومن ذلك 

اله، مال يأكل أحدكم بش»األكل بالشمال، والشرب بالشمال؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
(؛ ومن اتباع خطوات 972«)وال يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله

الشيطان القياس الفاسد؛ ألن أول من قاس قياسا  فاسدا  هو إبليس؛ ألن هللا ملا أمره بالسجود آلدم 
؛ [38عارض هذا األمر بقياس فاسد: قال: }أنا خري منه خلقتن من نار وخلقته من طني{ ]ص~: 

يعن: فكان األوىل هو الذي يسجد؛ فهذا قياس يف مقابلة النص؛ فاسد االعتبار؛ ومن اتباع خطوات 
الشيطان أيضا  احلسد؛ ألن الشيطان إمنا قال ذلك حسدا  آلدم؛ وهو أيضا  دأب اليهود، كما قال 

هم{ نفستعاىل: }ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا  حسدا  من عند أ
 (977) [؛ وكل ُخلق ذميم، أو عمل سوء، فإنه من خطوات الشيطان.اهـ119]البقرة: 

 
ُهْم اَل يُْظَلُموَن قال تعايل }َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها وَ 

(121}) 
 من هذه اآلية فوائد وأحكام اذكر منها:-هللا رمحهم-ذكر علمائنا الثقات

 قال ما خمتصره: ورد يف القرآن آيات كثرية فيها مضاعفة احلسنة بعشر-رمحه هللا-ما ذكره السعدي-
 أمثاهلا، وورد أيضا آيات أُخر فيها مضاعفة أكثر من ذلك، فما وجه ذلك؟

ْن َجاءَ عمل صاحل كما قال تعاىل: }مَ فيقال: أما مضاعفة احلسنة بعشر أمثاهلا فال بد منها يف كل 
 [121بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا{ ]األنعام: 

وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب، إما متعلقة بنفس العامل، أو بالعمل ومزيته أو  
 ومثراته أو بزمانه أو مكانه.نتائجه 

فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد يف عمله اإلخالص للمعبود، واملتابعة للرسول، 

                                           
 (    3/473) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 975
 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما -3724برقم/–رضي هللا عنهما  -أخرجه مسلم من حديث ابن عمر - 972
 موقع العالمة العثيمني  :مصدر الكتاب-تفسري العالمة حممد العثيمني لسورة البقرة  -977
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 فمضاعفة األعمال تبع ملا يقوم بقلب العامل من قوة اإلخالص وقوة اإلميان.
وكذلك من األسباب إذا كان العمل ناشئا عن عقيدة صحيحة سلفية خالصة متلقاة من الكتاب 

 كون اليسري من عمله أبرك من الكثري من عمل من ليس كذلك.والسنة، فهذا العبد ي
 ومن ذلك ترك ما هتواه النفوس من الفواحش، مع قوة الداعي إليها لربهان اإلميان والتوكل واإلخالص.

ومن أسباب املضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمني وغناء، وذلك كاجلهاد يف سبيل هللا، اجلهاد 
 بالسيف والسنان، كما قال تعاىل يف نفقات أهل هذا الصنف:باحلجة والربهان، و 

ُ }َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف كُ  لِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواَّللَّ
ُ َواِسٌع َعلِ   [221يٌم{ ]البقرة: ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ َواَّللَّ

من سلك »ويدخل يف هذا سلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعني عليها، وىف احلديث: 
 (.978«)طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة

ومن ذلك العمل والسعي يف املشاريع اخلريية اليت ينتفع هبا املسلمون يف دينهم ودنياهم ويتسلسل 
 العبد كثر مشاركوه واملقتدون به فيه. عها، ومن ذلك العمل الذي إذا عملهنف

ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبري، كإجناء املضطرين، وكشف كربات املكروبني، فكم 
من عمل من هذا النوع هدم هللا به ذنوب العبد كلها، وأوصله به إىل رضوانه، وقصة البغي اليت سقت 

 الذي كاد ميوت من العطش شاهدة بذلك.الكلب 
 ومن ذلك علو مقام العامل عند هللا ورفعة درجته، كما قال تعاىل:

 [32}يا ِنَساَء النَّيبِّ َلْسنُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتَـَّقْينُتَّ{ ]األحزاب: 
 [31ا َمرَّتـَنْيِ{ ]األحزاب: ْل َصاحلِ ا نـُْؤهِتَا َأْجَرهَ وقوله قبلها: }َوَمْن يـَْقُنْت ِمْنُكنَّ َّللَِّ َوَرُسولِِه َوتـَْعمَ 

 ومن ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخالص.
 (979اهـ)ومن ذلك العمل الواقع يف زمان فاضل، أو مكان فاضل..

يف أحكامه: قوله تعاىل: } من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { -رمحه هللا-وما ذكره اجلصاص-
يف احلسن؛ ألن } اهلاء { دخلت للمبالغة فتدخل فيها الفروض والنوافل، وال اسم لألعلى احلسنة 

يدخل املباح وإن كان حسنا؛ ألن املباح ال يستحق عليه محد وال ثواب، ولذلك رغب هللا يف احلسنة 

                                           
باب فضل االجتماع على تالوة القرآن  -4827برقم/  -رضي هللا عنه -أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة - 978

 وعلى الذكر
 (1/332ة تفسري القرآن لعبد الرمحن السعدي )تيسري اللطيف املنان يف خالصانظر - 979
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 وكانت طاعة، وكذلك اإلحسان يستحق عليه احلمد.
يه اهلاء كنه ال ثواب فيه، فإذا دخلت علفأما احلسن فإنه يدخل فيه املباح؛ ألن كل مباح حسن، ول

 صارت امسا ال على احلسن وهي الطاعات.
قوله تعاىل: } فله عشر أمثاهلا { معناه: يف النعيم واللذة، ومل يرد به أمثاهلا يف عظم املنزلة؛ وذلك 

ستحق مألن منزلة التعظيم ال جيوز أن يبلغها إال بالطاعة، وهذه املضاعفة إمنا هي بفضل هللا غري 
عليها كما قال تعاىل: } ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله { وغري جائز أن تساوي منزلة التفضيل 
منزلة الثواب يف التعظيم؛ ألنه لو جاز ذلك جلاز أن يبتدئهم هبا يف اجلنة من غري عمل، وجلاز أن 

 (981اهـ )يساوي بني املنعم بأعظم النعم وبني من مل ينعم.
 

َر اَّللَِّ أَْبِغي رَبًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليْـ قال تعايل:}ُقْل  َها َواَل َتزُِر َوازِرٌَة أََغيـْ
 ({124ِوْزَر أُْخَرى مُثَّ ِإىَل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيُـَنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن )

حة أن الثواب والعقاب يتم بالعدل وقد حرم هللا تعايل الظلم علي نفسه فال يف هذه اآلية داللة واض
ليفصل  راجعون-عز وجل–حياسب العبد علي جريرة غريه دون ذنب واجلميع أمام هللا سواء وإليه

 بينهم حبكمه وعدله وللقاري الكرمي ما قيل عن فوائد هذه اآلية وأحكامها وهللا املستعان:
َر اَّللَِّ أَْبِغي رَبًّا وَ  -محه هللار –ذكر ابن تيمية  - ُهَو َربُّ ُكلِّ يف بيان الفائدة من قوله تعايل } ُقْل أََغيـْ

َشْيٍء { كالما  نفيسا  يبني حقيقة العالقة بني املخلوق واخلالق أو الرب والعبد وعن ضالل من يتخذ 
ا ومساه إهلا وذلك  ا وجعله إهلإهلا من البشر فقال: فاملخلوق ليس بإله يف نفسه لكن عابده اختذه إهل

كله باطل ال ينفع صاحبه بل يضره كما أن اجلاهل إذا اختذ إماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطال؛ 
 يصلح أن يؤم وال يفيت وال يقضي وغري هللا ال يصلح أن يتخذ إهلا يعبد ويدعى فإنه ال خيلقفإنه ال 

ي ملا منع وال ينفع ذا اجلد منه اجلد. ومن دعا من وال يرزق وهو سبحانه ال مانع ملا أعطى وال معط
ال يسمع دعاءه أو يسمع وال يستجيب له فدعاؤه باطل وضالل وكل من سوى هللا إما أنه ال يسمع 
دعاء الداعي أو يسمع ولكن ال يستجيب له فإن غري هللا ال يستقل بفعل شيء ألبتة وقد قال تعاىل: 

 ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما هلم } قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا
فيهما من شرك وما له منهم من ظهري { } وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له { فغري هللا ال 
مالك لشيء وال شريك يف شيء وال هو معاون للرب يف شيء؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من 

                                           
 (    2/292)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 981
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 ولكن ال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له فال بد أن يأذن للشافع أناملالئكة واألنبياء والصاحلني 
يشفع وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه ال ميلكون الشفاعة ألبتة فال يصلح من سواه ألن 

 إال هو وحده ال شريك له له امللك ولهيكون إهلا معبودا كما ال يصلح أن يكون خالقا رازقا ال إله 
 (981و على كل شيء قدير.اهـ)احلمد وه

يف بيان أحكام اآلية ما خمتصره وبتصرف: استدل بعض علمائنا  -رمحه هللا -وقال ابن عريب-
 على أن بيع الفضويل ال يصح بقوله: } وال تكسب كل نفس إال عليها {.املخالفني 

 وعارضهم علماؤنا بأن املراد باآلية حتمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا.
تمل أن يكون املراد بذلك كسب اإللزام وااللتزام، ال كسب املعونة واالستخدام؛ فقد يتعاون وحي

املسلمون ويتعاملون حبكم العادة واملروءة واملشاركة؛ هذا رسول هللا قد باع له واشرتى عروة البارقي يف 
 (.982دينار وتصرف بغري أمره، فأجازه النيب صلى هللا عليه وسلم وأمضاه )

: قوله تعاىل: } وال تزر وازرة وزر أخرى { للوزر معنيان: أحدمها: -رمحه هللا–ف ابن عريب وأضا-
 زرك { و  الثقل؛ وهو املراد هاهنا، يقال وزره يزره إذا محل ثقله، ومنه قوله تعاىل: } ووضعنا عنك
} أال ساء  مواملراد به هاهنا الذنب؛ قال تعاىل: } وهم حيملون أوزارهم على ظهورهم { يعن ذنوهب

 ما يزرون { أي: بئس الشيء شيئا حيملون.
واملعىن ال حتمل نفس مذنبة عقوبة األخرى؛ وإمنا تؤخذ كل نفس منهم جبريرهتا اليت اكتسبتها، كما 

 قال تعاىل: } هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت {.
وسلم قال: فقال: "أما  هوقد وفد أبو رمثة رفاعة بن يثريب التميمي مع ابنه على النيب صلى هللا علي

 (.983إنه ال جين عليك وال جتن عليه")
 وهذا إمنا بينه هلم ردا على اعتقادهم يف اجلاهلية من مؤاخذة الرجل بابنه وبأبيه وجبريرة حليفه.

وهذا حكم من هللا تعاىل نافذ يف الدنيا واآلخرة؛ وهو أال يؤخذ أحد جبرم أحد، بيد أنه يتعلق  -
                                           

 نشر دار الوفاء-(13/214انظر جمموع الفتاوي البن تيمية )-981
" أن النيب صلى هللا عليه -رضي هللا عنه-من حديث عروة -3371 يشري املصنف حلديث البخاري برقم/- 982

 له به شاة فاشرتى له به شاتني فباع إحدامها بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالربكة يف وسلم أعطاه دينارا يشرتي
 "بيعه وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه

أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه دينارا يشرتي له به شاة فاشرتى له به شاتني فباع إحدامها بدينار وجاءه بدينار 
 بيعه وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيهوشاة فدعا له بالربكة يف 

 لأللباين. (4495(، وصحيح  سنن أيب داود) 4832صحيح النسائي ) انظر -983
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عض أحكام يف مصاحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتعاون على الرب ببعض الناس من ب
 والتقوى، ومحاية النفس واألهل عن العذاب، كما قال تعاىل: } قوا أنفسكم وأهليكم نارا {.

واألصل يف ذلك كله أن املرء كما يفرتض عليه أن يصلح نفسه باكتساب اخلري فواجب عليه أن 
يصلح غريه باألمر به والدعاء إليه واحلمل عليه، وهذه فائدة الصحبة، ومثرة املعاشرة، وبركة املخالطة، 

كله كان   كوحسن اجملاورة؛ فإن حسن يف ذلك كله كان معاىف يف الدنيا واآلخرة، وإن قصر يف ذل
 (984)معاقبا يف الدنيا واآلخرة.اهـ

 
 ما جاء عن احلالل واحلرام

 
بني واحلرام بني  احلالل "–صلي هللا عليه وسلم -من املعلوم أن احلالل بني واحلرام بني كما قال نبينا

وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف 
( وعلي املسلم أن يتجنب ما يسخط عليه ربه ويف احلالل والطيبات الكثري مما 985الشبهات ")

لصدد نذكر م آيات بينات يف هذا ايسعه ويغنيه عن احلرام إال ما اضطر إليه اضطرارا  ويف سورة االنعا
 منها:

الَّ َما اْضطُرِْرمُتْ قال تعايل }َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم إِ 
 ({119َن )بَِأْهَوائِِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْعَتِدي إِلَْيِه َوِإنَّ َكِثري ا لَُيِضلُّونَ 

 رمحه هللا ما خمتصره وبتصرف: قوله تعاىل: } وال تأكلوا مما مل يذكر –قال ابن عريب يف أحكامه -
 ا قتل هللا.اسم هللا عليه { يعن: فمطلق سبب اآلية امليتة، وهي اليت قالوا هم فيها: وال نأكل مم

 فقال هللا هلم: ال تأكلوا منها؛ فإنكم مل تذكروا اسم هللا عليها.
فإن قيل هذا هو السبب الذي خرجت عليه اآلية، وقصر اللفظ الوارد على السبب املورود عليه إذا  

 كان اللفظ مستقال دون عطفه عليه ال جيوز لغة وال حكما.
ت تفاريق يف أقوال العلماء تلقفتها مجلة من فك قلنا: قد آن أن نكشف لكم نكتة أصولية وقع

شديد؛ وذلك أنا نقول: مهما قلنا: إن اللفظ الوارد على سبب، هل يقصر عليه أم ال ؟ فإنا ال خنرج 
السبب عنه، بل نقره فيه، ونعطف به عليه، وال منتنع أن يضاف غريه إليه إذا احتمله اللفظ، أو قام 

                                           
 (    482/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 984
 ربأ لدينهباب فضل من است -51برقم/-رضي هللا عنه–أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشري  -985
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ه، كلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه { ظاهر يف تناول امليتة بعموم لفظعليه الدليل؛ فقوله: } وال تأ
وكوهنا سببا لوروده، ويدخل فيه ما ذكر اسم هللا عليه اسم غري هللا من اآلهلة املبطلة بعموم أنه مل 
يذكر اسم هللا عليه، وبزيادة ذكر غري هللا عليه الذي يقتضي حترميه هذا اللفظ عموما ومعناه تنبيها 

ن طريق األوىل، ويقتضي حترميه نصا قوله: } وما أهل لغري هللا به {، فقد توارد على حترمي ذلك م
 النص والعموم والتنبيه من طريق األوىل بالتحرمي لظاهر أدلة الشرع عليه أوال.

 :-رمحه هللا -مث أضاف
له على ال جيوز محوقوله: } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه { هني حممول على التحرمي، و 

 الكراهة؛ لتناوله يف بعض مقتضياته احلرام احملض، وال جيوز أن يتبعض وهذا من نفيس علم األصول.
 (.982وأما السنة فقوله صلى هللا عليه وسلم يف الصحاح: " ما أهنر الدم، وذكر اسم هللا عليه فكل")

 (.987رت اسم هللا عليه فكل ")وقال أيضا صلى هللا عليه وسلم: " إذا أرسلت كلبك املعلم، وذك
وقال أيضا صلى هللا عليه وسلم: "وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فال تأكل؛ فإنك إمنا مسيت على  

 (989اهـ)(.988كلبك ومل تسم على اآلخر ")
 

َّللَُّ اْفرتَاء  َعَلى اَّللَِّ َقْد اقال تعايل }َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا أَْواَلَدُهْم َسَفه ا بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم 
 ({141َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن )

قال اجلصاص مبينا  أحكامها: قوله تعاىل: } قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا -
 مواهلم أ ما رزقهم هللا { قال قتادة: يعن البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي، حترميا من الشيطان يف

وقال جماهد والسدي: ما يف بطون هذه األنعام يعن هبا األجنة وقال غريهم: " أراد هبا األلبان واألجنة 
مجيعا"{ واخلالص هو الذي يكون على معىن واحد ال يشوبه شيء من غريه كالذهب اخلالص، ومنه 

                                           
باب التسمية  -5174 برقم/  -رضي هللا عنه-رافع بن خديججزء من حديث أخرجه البخاري من حديث - 982

 على الذبيحة ومن ترك متعمدا
 باب الصيد بالكالب املعلمة -3521 أخرجه مسلم من حديث عدي بن حامت برقم/- 987
وَتام   -باب صيد املعراض - 5154 برقم/-رضي هللا عنه –أخرجه البخاري من حديث عدي بن حامت  - 988
سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املعراض فقال إذا أصبت حبده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ  لفظه"

فال تأكل فقلت أرسل كليب قال إذا أرسلت كلبك ومسيت فكل قلت فإن أكل قال فال تأكل فإنه مل ميسك عليك إمنا 
 " أرسل كليب فأجد معه كلبا آخر قال ال تأكل فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على آخرأمسك على نفسه قلت 

 (    3/451)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 989
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عالمة والراوية، يف الصفة، كال إخالص التوحيد وإخالص العمل هلل تعاىل وإمنا أنث خالصة على املبالغة
وقيل: على تأنيث املصدر، حنو العاقبة والعافية، ومنه: } خبالصة ذكرى الدار { وقيل: لتأنيث ما يف 

 بطوهنا من األنعام، ويقال: فالن خالصة فالن وخلصانه.
كرهم ذ وقوله تعاىل: } وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء { يعن أجنة األنعام إذا كانت ميتة استوى 

 (991اهـ )وأنثاهم فيها فأكلوها مجيعا.
 عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل يف أحكامه ما خمتصره: -رمحه هللا-وزاد ابن عريب-

العرب فليقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة األنعام إىل قوله تعاىل: } قد خسر الذين قتلوا أوالدهم 
 (.991سفها بغري علم {)

قاله رضي هللا عنه كالم صحيح، فإهنا تصرفت بعقوهلا القاصرة يف تنويع احلالل واحلرام  وهذا الذي
سفاهة بغري معرفة وال عدل؛ والذي تصرفت باجلهل فيه من اختاذ آهلة أعظم جهال وأكرب جرما؛ فإن 

 االعتداء على هللا أعظم من االعتداء على املخلوقني.
لدليل اته، واحد يف صفاته، واحد يف خملوقاته أبني وأوضح من اوالدليل على أن هللا تعاىل واحد يف ذ

 على أن هذا حالل، وهذا حرام.
وقد روي أن رجال قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحالمكم كنتم تعبدون 

 احلجر 
 فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها.

اىل من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه هللا تع هذا الذي أخرب هللا تعاىل عنه -رمحه هللا-وأضاف-
باإلسالم، وأبطله ببعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان من الظاهر لنا أن منيته حىت ال يظهر، 
 وننساه حىت ال يذكر إال أن ربنا تبارك وتعاىل ذكره بنصه، وأورده بشرحه، كما ذكر كفر الكافرين به.

وكانت احلكمة يف ذلك وهللا أعلم أن قضاءه قد سبق، وحكمه قد نفذ، بأن الكفر والتخليط ال 
ينقطعان إىل يوم القيامة، وقد قضى هللا أال يصد كافر عن ذكر الكفر، وال مبتدع عن تغيري الدين، 

ن سبق مقصده ببيان األدلة، مث وفق من سبق له عنده اخلري فيسر له معرفتها، فآمن وأطاع، وخذل 
 (992)له عنده الشر فصدفه عنها، فكفر وعصى ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة.اهـ

                                           
 (    2/233)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 991
 باب جهل العرب -3222 أخرجه البخاري برقم / - 991
 (   91/  7) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 992
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يَـنْيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت قال تعايل:}مَثَانَِيَة أَْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذََّكرَْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثَـ 
 ({143اُم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ نـَبُِّئوين بِِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )َعَلْيِه أَْرحَ 

قوله تعاىل: } مثانية أزواج من الضأن اثنني ومن املعز اثنني { إىل }  قال اجلصاص يف أحكامه:-
الظاملني { قوله } مثانية أزواج { بدل من قوله: } محولة وفرشا { لدخوله يف اإلنشاء، كأنه قال: 

شأ مثانية أزواج، فكل واحد من األصناف األربعة من ذكورها وإناثها يسمى زوجا، ويقال لالثنني أن
زوج أيضا كما يقال للواحد خصم ولالثنني خصم، فأخرب هللا تعاىل أنه أحل لعباده هذه األزواج 

علوه لشركائهم ا جالثمانية وأن املشركني حرموا منها ما حرموا من البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي وم
على ما بينه قبل ذلك بغري حجة وال برهان ليضلوا الناس بغري علم، فقال: } نبئوين بعلم إن كنتم 
صادقني { مث قال: } أم كنتم شهداء إذ وصاكم هللا هبذا { ألن طريق العلم إما املشاهدة أو الدليل 

 الداللة من أحد هذين الوجهني الذي يشرتك العقالء يف إدراك احلق به، فبان بعجزهم عن إقامة
 (993) بطالن قوهلم يف حترمي ما حرموا من ذلك.اهـ

رمحه هللا يف فتح الباري فقال: وقال الفراء قوله: } قل آلذكرين حرم أم األنثيني أما -وزاد ابن حجر -
ة واحلام لاشتملت عليه أرحام األنثيني { يقول أجاءكم التحرمي فيما حرمتم من السائبة والبحرية والوصي

من قبل الذكرين أم من األنثيني ؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم حترمي كل ذكر أو من قبل األنثى 
فكذلك، وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم حترمي اجلميع ألن الرحم ال يشتمل إال على ذكر 

الثالثني  جهل العرب فاقرأأو أنثى، وقد تقدم يف أخبار اجلاهلية قول ابن عباس: إن سرك أن تعلم 
 (994)ومائة من سورة األنعام، يعن اآليات املذكورة.اهـ

  

                                           
 (    251/ 2) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 993
 باب قوله }إن تعذهبم فإهنم عبادك {-(13/95فتح الباري شرح صحيح البخاري)انظر شرح  - 994
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َمْسُفوح ا  اقال تعايل:}ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّم ا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتة  أَْو َدم  
َر بَاٍغ وَ أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس  اَل َعاٍد فَِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر َرِحيٌم أَْو ِفْسق ا أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ بِِه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

(145}) 
رمحهم -يف هذه اآلية الكرمية أحكاما  وفوائد جليلة فيما خيص احلالل واحلرام بينها علمائنا الثقات

 نذكر منها: -هللا
رم وأما املسلمون فلم حي من فائدة من مضمون اآلية إمجاال  فقال: -هللا رمحه -ما ذكر ابن تيمية-

عليهم إال اخلبائث كالدم املسفوح فأما غري املسفوح كالذي يكون يف العروق فلم حيرمه بل ذكرت 
عائشة أهنم كانوا يضعون اللحم يف القدر فريون آثار الدم يف القدر؛ وهلذا عفا مجهور الفقهاء عن 

ري يف البدن والثياب إذا كان غري مسفوح وإذا عفي عنه يف األكل ففي اللباس واحلمل أوىل الدم اليس
 أن يعفى عنه.اهـ

 بعد أن ذكر هذه اآلية وما أشبهها:  -رمحه هللا -ما ذكره السعدي-
دلت هذه اآليات الكرميات على أن األصل يف األشياء احلل من طعام وشراب وغريها؛ وألن هللا  

لنا ما يف األرض مجيعا ننتفع به بكل وجوه االنتفاعات، من أكل وشرب واستعمال،  تعاىل خلق
وفصل لنا ما حرم علينا، فما مل يذكر يف الكتاب والسنة حترميه فهو حالل، وأباح لنا كل طيب، حرم 

 علينا كل خبيث.
كي ذكاة و ذ وهي ما مات حتف أنفه أ -سوى ميتة اجلراد والسمك  -فمن اخلبائث احملرمة امليتة 

غري شرعية، والدم املسفوح كما قيدته اآلية األخرى، وأما الدم الذي يبقى يف اللحم والعروق بعد 
[ بأن ذبح لغري هللا من أصنام 3الذبح فإنه طيب حالل }َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ بِِه{ ]املائدة: 

 خلوقات.ومالئكة أو إنس أو جن أو غريها من امل
ومن اخلبائث كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري كما صح بذلك احلديث عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم.
[ أي: اليت ختنق باحلبال أو غريها، أو ختتنق فتموت، }َواْلَمْوقُوَذُة{ 3ومن امليتة }َواْلُمْنَخِنَقُة{ ]املائدة: 

أو بالعصا حىت َتوت، ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد [ وهي اليت تضرب باحلصى 3]املائدة: 
[ وهي اليت تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، 3بعرضه فقتله، }َواْلُمتَـَردِّيَُة{ ]املائدة: 

[ اليت تنطحها غريها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غريه من السباع، 3}َوالنَِّطيَحُة{ ]املائدة: 
مل تدرك ذكاهتا، فإن أدركها حية فذكاها حلت؛ لقوله: }ِإالَّ َما ذَكَّْيُتْم{  وكل هذه املذكورات إذا

 [ وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا مل يَُذّك أم ال.3]املائدة: 
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 ومن احملرمات احلشرات وخشاش األرض من فأرة وحية ووزغ، وحنوها من املستخبثة شرعا وطبا.
رعية، إما أن الذابح غري مسلم وال كتايب، وإما أن يذحبها يف غري ومن احملرمات ما ذكي ذكاة غري ش

حمل الذبح وهي مقدور عليها، وإما أن ال يقطع حلقومها ومريها، وإما أن يذحبها بغري ما ينهر الدم 
أو بعظم أو ظفر، وما أمر الشارع بقتله أو هنى عن قتله دل على حترميه وخبثه. وكل هذه األشياء 

ل السعة، وأما إذا اضطر إليها غري باغ ألكلها قبل أن يضطر، وال متعد إىل احلرام، وهو حترميها يف حا
يقدر على احلالل، فإنه إذا اضطر إليها غري باغ وال عاد فإن هللا غفور رحيم، من رمحته أباح احملرمات 

 (995اهـ)يف حال الضرورة.
يف أحكامها ما نصه:} قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم -رمحه هللا-وذكر ابن رجب-

يطعمه إال أن يكون ميتة { ، فإن هذا يدل على أن ما مل جيد حترميه، فليس مبحرم، وكذلك قوله: } 
ه {، ليوما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إ

ترك األكل مما ذكر اسم هللا عليه، معلال بأنه قد بني هلم احلرام، وهذا ليس منه، فدل فعنفهم على 
على أن األشياء على اإلباحة، وإال ملا أحلق اللوم مبن امتنع من األكل مما مل ينص له على حله مبجرد  

 كونه مل ينص على حترميه.
عيان قبل ورود الشرع: هل هو احلظر أو اإلباحة، أو ال واعلم أن هذه املسألة غري مسألة حكم األ

حكم فيها ؟ فإن تلك املسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص 
على أن حكم ذلك األصل زال واستقر أن األصل يف األشياء اإلباحة بأدلة الشرع. وقد وأشباهها 

 (992طوا من سوى بني املسألتني، وجعل حكمهما واحدا.اهـ)حكى بعضهم اإلمجاع على ذلك، وغل
 
ُهَما ِإالَّ َما قال تعايل:}َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحومَ  

 ({142ا َلَصاِدُقوَن )ٍم َذِلَك َجزَيـَْناُهْم بِبَـْغِيِهْم َوإِنَّ مَحََلْت ظُُهورمُُهَا أَِو احلََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط ِبَعظْ 
 يف احكامه ما خمتصره وبتصرف:  -رمحه هللا-قال ابن عريب-

قوله: } وعلى الذين هادوا حرمنا { فيها أربعة أقوال: األول: هادوا: تابوا. هاد يهود: تاب. الثاين: 
 هاد: دخل يف اليهودية.هاد: إذا سكن. الثالث: هاد: فرت. الرابع: 

 وقد قيل يف قوله تعاىل: } كونوا هودا { أي يهودا.
                                           

 (121الرمحن السعدي )ص/تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن لعبد انظر  - 995
 شرح احلديث الثالثون–جامع العلوم واحلكم بشرح مخسني حديثا البن رجب احلنبلي انظر - 992
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مث حذف الياء. فأما من قال: إنه التائب يشهد له قوله: } إنا هدنا إليك { أي تبنا، وكل تائب إىل 
 ربه: ساكن إليه فاتر عن معصيته. وهذا معىن متقارب.

نفرج قوله: } كل ذي ظفر { يعن ما ليس مب : أخرب هللا سبحانه وتعاىل يف-رمحه هللا -وأضاف
األصابع، كاإلبل والنعام واإلوز والبط؛ قال ابن عباس، وسعيد بن جبري، ويدخل يف ذلك ما يصيد 

 بظفره: من سباع الطري والكالب.
واحلوايا: واحدها حاوياء أو حوية، وهي عند العلماء على ثالثة أقوال: األول: املباعر. الثاين: أهنا 

 ئن اللنب. الثالث: أهنا األمعاء اليت عليها الشحوم.خزا
ذلك   : أخرب هللا سبحانه وتعاىل أنه كتب عليهم حترمي هذا يف التوراة، وقد نسخ هللا-رمحه هللا -مث قال

كله بشريعة حممد صلى هللا عليه وسلم وأباح هلم ما كان حمرما عليهم؛ عقوبة هلم على طريق التشديد 
احلرم، وزوال احلرج مبحمد صلى هللا عليه وسلم وأمته، وألزم مجيع اخلليقة دين يف التكليف لعظيم 

اإلسالم حبله وحرمه، وأمره وهنيه؛ فإذا ذحبوا أنعامهم فأكلوا ما أحل هللا يف التوراة، وتركوا ما حرم، 
 :والصحيح أكلها؛ ألن هللا رفع ذلك التحرمي باإلسالم.-رمحه هللا –فهل حيل لنا ؟ أجاب 

 فإن قيل: فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة. قلنا: هذا ال يؤثر؛ ألنه اعتقاد فاسد.
حكما  آخر من اآلية فقال: فلو ذحبوا كل ذي ظفر؛ فقال أصبغ: كل ما كان -رمحه هللا  -مث بني

 حمرما يف كتاب هللا من ذبائحهم فال حيل أكله.
 حترميه؛ ألن ذحبه منهم ليس بذكاة.وقاله أشهب وابن القاسم وأجازه ابن وهب، والصحيح 

أحكامه من اآلية فقال:قوله تعاىل: } ذلك جزيناهم ببغيهم { دليل على أن  -رمحه هللا -وختم
 (997اهـ)التحرمي إمنا يكون عن ذنب؛ ألنه ضيق فال يعدل عن السعة إليه إال عند املوجدة.

 
  

                                           
 (    481/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 997
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ان ا َواَل تـَْقتُـُلوا قال تعايل:}ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئ ا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحسَ 
َها  َما َبَطَن َواَل تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس وَ أَْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإِيَّاُهْم َواَل تـَْقرَبُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

ُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن )  ({151الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
 هذه اآلية الكرمية فيها من الفوائد واالحكام ما ينبغي أن يعقلها العاقلون نبينها فيما يلي:

 ِلَدْيِن ِإْحَسان ا {أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئ ا َوبِاْلَواقوله تعايل } ُقْل تـََعاَلْوا -
يف أحكامه عن الرب بالوالدين يف هذه اآلية وما يف حكمها: فقرن تعاىل  -رمحه هللا-قال اجلصاص-

 قوله تعاىل: قرن شكرمها بشكره يف ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمر به كما أمر هبما، كما
اشكر يل ولوالديك إيل املصري {، وكفى بذلك داللة على تعظيم حقهما ووجوب برمها } أن 

 واإلحسان إليهما 
وقال تعاىل: } وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا { إىل آخر القصة وقال تعاىل: } 

 ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا {.
ل يف الوالدين الكافرين: } وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وقا

 وصاحبهما يف الدنيا معروفا {.
 :-رمحه هللا -مث أضاف

قال أبو بكر: فطاعة الوالدين واجبة يف املعروف ال يف معصية هللا، فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية 
 (998) اخلالق.اهـ

 
 ْقتُـُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإِيَّاُهْم {قوله تعايل}َواَل تَـ 

كانت العرب تدفن أوالدها أحياء البنات منهن خوف   يف أحكامه ما نصه: -رمحه هللا-قال اجلصاص
اإلمالق، وهو اإلفالس؛ ومنه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم " أعظم الذنوب أن جتعل هلل ندا 

 .(999)وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك، وأن تزين حبليلة جارك"  خلقك،وهو 
{ وهي املوءودة اليت ذكرها هللا تعاىل يف قوله: } وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت { فنهاهم هللا 

 (1111)ـ .اهعن ذلك مع ذكر السبب الذي كانوا من أجله يقتلوهنم، وأخرب أنه رازقهم ورازق أوالدهم

                                           
 (    397/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 998
 ( لأللباين 2337،وصحيح اإلرواء ) (  2111صحيح أيب داود ) انظر  -999

 (    2/278)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 1111



324 

 

َها َوَما َبَطَن {قوله تعايل } -  َواَل تـَْقرَبُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
رم ح رمحه هللا مبينا  أحكام وفوائد هذه اجلزئية من اآلية وما يف حكمها ما خمتصره:-قال الشنقيطي-

ِبيال  { سَ  هللا الزنا يف كتابه، فقال سبحانه وتعاىل: } َوال تـَْقرَبُوا الزِّىَن إِنَُّه َكاَن فَاِحَشة  َوَساءَ 
[، وعند العلماء أن النهي عن القربان من صيغ التحرمي، كقوله: } َوال تـَْقرَبُوا اْلَفَواِحَش 32]اإلسراء:

َها َوَما َبَطَن { ]األنعام: [، فالنهي عن القربان من صيغ التحرمي، بل هو من أبلغ 151َما َظَهَر ِمنـْ
[، فنهانا 32وإمنا قال: } َوال تـَْقرَبُوا الزِّىَن { ]اإلسراء:الصيغ يف التحرمي؛ ألن هللا مل يقل: وال تزنوا، 

عن القرب من الزنا فضال  عن فعل الزنا، قال العلماء: وهذا من باب التنبيه باألدىن على ما هو أعلى 
األجانب، ومضاحكتهن، ومغازلتهن، وملس األجنبية، منه، ومن القرب من الزنا: جمالسة النساء 

ة، فهذا كله من قربان الزنا، وهو يوصل إىل الزنا، وأشار إىل هذا املعىن ما صح عن وإغراؤها بالفاحش
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ) اليد تزين وزناها اللمس، والرجل تزين وزناها املشي، والعني 

ا وسائل هتزين وزناها النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (، فبني عليه الصالة والسالم أن هذه كل
للزنا، ومن هنا جعل العلماء يف الزنا مقصدا  وغاية، ووسيلة إىل املقصد والغاية، فالزنا هو املقصد 
احملرم، وهو وطء املرأة األجنبية، والوسيلة إىل الزنا مثل أن حيادثها وهي أجنبية عنه، أو يغازهلا، أو 

رام، ل هذا إغراء بالفاحشة ووسيلة للحيلمسها، أو ينظر إليها وإىل مفاتنها، أو تربز مفاتنها، وك
وقالوا: الوسائل إىل احلرام تأخذ حكم احلرام، والوسائل إىل الكبائر كالكبائر نفسها، فالوسائل تتفاضل 
بتفاضل مقاصدها، فوسيلة الشرك أعظم الوسائل قبحا  وجرما  عند هللا عز وجل، وما دونه من وسائل 

 ك الذنب.الذنوب آخذة حكمه على حسب درجات ذل
ْفَس ومن أدلة حترمي الزنا يف القرآن قوله تعاىل: } َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَل ا آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّ 

ُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوال يـَْزنُوَن (]الفرقان: [، فبني سبحانه وتعاىل أن من صفات أهل اجلنة أهنم 28الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
 يزنون، وهذا يدل على حرمة الزنا؛ ولذلك قرنه هللا بالشرك وقتل النفس.ال 

ا  ومن أدلة التحرمي أن هللا عز وجل رتب العقوبة عليه، فقال سبحانه وتعاىل: } الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدو 
ُهَما ِماَئةَ َجْلَدةٍ { ]النور: يب د العلماء قاعدة وهي: ترت[، فرتب العقوبة على فعله، وعن2ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

العقوبة على الفعل أو الرتك داٌل على حرمة ذلك الفعل أو الرتك، وهذا أصل عند العلماء رمحهم هللا، 
 ( 1111)فال ترتتب العقوبة إال على ترك واجٍب أو فعل حمرم.اهـ

                                           
-ة اإلسالميةاملصدر موقع الشبك -دروس صوتية مفرغة-انظر شرح زاد ىاملستنقع  حملمد املختار الشنقيطي -- 1111

 374 درس رقم/
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ُ ِإالَّ بِاحلَْ -  قِّ {قوله تعايل } َواَل تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
نه قال أبو بكر: روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أيف أحكامه ما نصه: -رمحه هللا-قال اجلصاص

" أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهلم إال  قال:
 (.1112حبقها وحساهبم على هللا ")

قالوا له: إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ": أمرت أن أقاتل  وملا أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة
الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهلم إال حبقها " فقال أبو بكر: 
هذا من حقها، لو منعوين عقاال مما كانوا يؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم 

 (.1113عليه")
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث زنا بعد إحصان وكفر 

( وهذا عندنا ممن يستحق القتل ويتقرر عليه حكمه وقد 1114بعد إميان وقتل نفس بغري نفس")
جيب قتل غري هؤالء على وجه الدفع، مثل قتل اخلوارج ومن قصد قتل رجل وأخذ ماله فيجوز قتله 

 (1115) اهـعلى جهة املنع من ذلك؛ ألنه لو كف عن ذلك مل يستحق القتل.
 

ُلَغ َأُشدَّهُ قال تعايل:}َواَل تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّ   َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط يِت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
ْم َوصَّاُكْم بِِه كُ اَل ُنَكلُِّف نـَْفس ا ِإالَّ ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرىَب َوِبَعْهِد اَّللَِّ أَْوفُوا َذلِ 

 ({152ُروَن )َلَعلَُّكْم َتذَكَّ 
 ومن فوائد وأحكام هذه اآلية نبينها فيما يلي:

ُلَغ َأُشدَُّه {-  قوله تعايل } َواَل تـَْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
ن إمنا خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك، لعجزه ع يف أحكامه:-رمحه هللا-قال الكيا هراسي-

 االنتصار لنفسه، وتأكد األطماع يف ماله، فال جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر.
وقوله تعاىل: )ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن(: يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وجعل املرد 

 ك هو البلوغ.بلوغ األشد، وذل

                                           
 يهباب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجل -149أخرجه البخاري برقم/ - 1112
 باب وجوب الزكاة -1312 برقم/-رضي هللا عنه -أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة - 1113
 يف صحيح اجلامع . 7241 :انظر حديث رقم - 1114
 (   281/  2) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 1115
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 ألن األشد والكمال ال يعرف إال بوجود احلد الشرعي وهو البلوغ.
وأبو حنيفة يقول: بلوغ األشد: بلوغ مخس وعشرين سنة، وهذا حتكم منه ال وجه له. وال دليل عليه 

 (1112ال لغة وال شرعا.اهـ)
 
 ا {ُف نـَْفس ا ِإالَّ ُوْسَعهَ قوله تعايل } َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط اَل ُنَكلِّ -
فيه أمر بإيفاء احلقوق على الكمال؛ وملا كان الكيل والوزن  يف أحكامه:-رمحه هللا–قال اجلصاص -

يتعذر فيهما التحديد بأقل القليل علمنا أنه مل يكلفنا ذلك وإمنا كلفنا االجتهاد يف التحري دون 
اد يف األحكام وأن كل جمتهد مصيب وإن كانت حقيقة الكيل والوزن، وهذا أصل يف جواز االجته

احلقيقة املطلوبة باالجتهاد واحدة؛ ألنا قد علمنا أن للمقدار املطلوب من الكيل حقيقة معلومة عند 
هللا تعاىل قد أمرنا بتحريها واالجتهاد فيها ومل يكلفنا إصابتها؛ إذ مل جيعل لنا دليال عليها، فكان كل 

 من ذلك فهو احلكم الذي تعبدنا به.ما أدانا إليه اجتهادنا 
وقد جيوز أن يكون ذلك قاصرا عن تلك احلقيقة أو زائدا عليها، ولكنه ملا مل جيعل لنا سبيال إليها 

 أسقط حكمها عنا.
ويدلك على أن تلك احلقيقة املطلوبة غري مدركة يقينا أنه قد يكال أو يوزن مث يعاد عليه الكيل أو 

سيما فيما كثر مقداره؛ ولذلك قال هللا تعاىل: } ال يكلف هللا نفسا إال الوزن فيزيد أو ينقص ال 
 (1117) اهـوسعها { يف هذا املوضع، يعن أنه ليس عليه أكثر مما يتحراه باجتهاده..

 
 قوله تعايل } َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرىَب {-

أما و  عموما  ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية قال:من فوائد هذه اآلية وما يف حكمها عن العدل 
باب العدل فقد قال تعاىل: } وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب { وقال تعاىل: } كونوا قوامني 
بالقسط شهداء هلل { اآلية وقال: } كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط { وقال: } شهادة بينكم إذا 

ان ذوا عدل منكم { } وأشهدوا ذوي عدل منكم { فهذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثن
العدل والقسط يف هذه املواضع هو الصدق املبني وضده الكذب والكتمان. وذلك أن العدل هو 
الذي خيرب باألمر على ما هو عليه ال يزيد فيكون كاذبا وال ينقص فيكون كاَتا واخلرب مطابق للمخرب  

                                           
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت-(3/128أحكام القرآن للكيا اهلراسي)انظر - 1112
 (    283/ 2)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 1117
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ظ. فإذا  للحقيقة اخلارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للف كما تطابق الصورة العلمية والذهنية
كان العلم يعدل املعلوم ال يزيد وال ينقص والقول يعدل العلم ال يزيد وال ينقص والرسم يعدل القول:  
كان ذلك عدال والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل. ومن زاد فهو كاذب 

 (1118هـ)اقد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جدا.ومن نقص فهو كامت مث 
يف أحكامه ما خمتصره: } وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب { قد  -رمحه هللا -وأضاف اجلصاص-

ذلك حتري الصدق وعدل القول يف الشهادات واألخبار واحلكم بني الناس والتسوية بني القريب انتظم 
نظري قوله تعاىل: } كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين  والبعيد فيه، وهو

 واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا {.
 العدل يفوقد انتظم قوله: } وإذا قلتم فاعدلوا { مصاحل الدنيا واآلخرة؛ ألن من حترى صدق القول 

فهو أن يتحرى العدل يف الفعل أحرى، ومن كان هبذه الصفة فقد حاز خري الدنيا واآلخرة؛ نسأل 
 (1119) هللا حسن التوفيق لذلك.اهـ

 
  مت حبمد هللا تفسري سورة األنعام مع بيان فوائدها وأحكامها 
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